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Saranat ja liukukiskot
Magic Pro- ja Dragon Box-laatikot

Uusi kuvasto on 
julkaistu!



Tuotteet ja palvelut 
puusepänteollisuudelle

Skannaa QR-koodi ja 
surffaa sivuillemme!

www.ejh.fi

Nähdään somessa!

@hiipakkateollisuus

LAATIKOT, LIUKUKISKOT JA SARANAT

DTC on maailmanlaajuinen, arvostettu tuotemerkki jonka innovatiiviset kalus-

teteollisuuden tuotteet ovat nykyaikaista huipputekniikkaa. Vankka laadun-

hallintajärjestelmä on tärkeä osa DTC:n toimintaa koko tuotantoprosessin ajan. 

Valikoimastamme löytyy DTC:n saranat, laatikot ja liukukiskot.

Laajasta valikoimastamme löydät raaka-aineet ja tarvikkeet kaluste- ja keittiöteol-
lisuuden tarpeisiin. Suurin vahvuutemme on kykymme palvella teitä kokonaisval-
taisesti ja globaalin yhteistyöverkostomme kanssa pystymme toteuttamaan mitä 
erilaisimmatkin toiveet! Asiakkaanamme saat kaikki tuotteet ja palvelut samasta 
paikasta, toimitusvarmuudella, kilpailukykyiseen hintaan.

Pyrimme toteuttamaan kaikki vaativimmatkin toiveet, joten ota aina yhteyttä, kysy ja 
ehdota jos valikoimassamme ei ole valmiiksi toivottua komponenttia, väriä, mallia tai 
vedintä. Päivitämme jatkuvasti uutuustuotteita verkkosivuillemme ja osoitteesta 
www.ejh.fi löydät myös verkkokauppamme.

Onnistutaan yhteistyöllä!

PIVOT STAR

• 110 asteen avautumiskulma
• 8 mm syvä saranapesä perussaranoissa
• 11,5 mm syvä saranapesä erikoissaranoissa
• 10-26 mm ovivahvuuksille
• Kupin reunan etäisyys oven reunasta 3–6 mm
• Säätöaluslevyt
• Oven sulkeutumisnopeuden säätö

TOP STAY

• Kaapin max. leveys 1800 mm
• Kaapin korkeus 480-1040 mm
• 3D-säädöt
• Kevyt avata, pysähtyy haluttuun asentoon
• Sulkeutumisnopeuden säätö
• Voimakkuuksien säädöt
• Symmetrisillä ovilla

Skannaa QR-koodit 
älylaitteellasi ja katso 
esittelyvideot!



Magic Pro ohutseinälaatikko on markkinoiden huipputuote, joka soveltuu niin keittiöön, kylpyhuoneeseen 

kuin makuuhuoneeseenkin. Laatikko on lähes äänetön ja todella kestävä. Testauksessa laatikkoa avattiin

80 000 kertaa jonka jälkeen tuote toimi edelleen moitteettomasti!

62,5 mm

88 mm

126 mm
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5 eri korkeutta

40/60
KG

Magic Pro 88

UUDEN OSTAJAN ETU!
Kysy tutustumistarjous myyjältäsi!

Magic Pro-ohutseinälaatikot

Dragon Box hidastinlaatikot

• Täysin ulostuleva tuplasivulaatikko
• Helppo asentaa
• Irrotus ilman työkaluja
• Pehmeä ja hiljainen toiminto
• Kantavuus 30 kg
• Valkoinen

• Täysin ulostulevat piilokiskot
• Dynaaminen kantavuus 40/60 kg
• Helppo asentaa, lähes äänetön

3D säädöt
• pystysäätö +/- 2 mm
• sivuttaisäätö +/-1,5 mm
• kallistussäätö -1,5-2,5 mm

30
KG

Saatavilla myös 
ruokailuvälinelaatikot!

Saatavilla myös 
ruokailuvälinelaatikot!
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Hyvää kesää!
Palvelemme teitä koko kesän ajan.


