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Dijkmans Interieur introduceert...

Hout is altijd het hart van de Finse cultuur geweest. Het is gebruikt voor 
het bouwen en verwarmen van huizen, en zelfs voor het produceren van 
kleding en voedsel. Hout heeft een belangrijke rol gespeeld in de levens en 
huizen van Finnen - en blijft dat doen.

Deze traditie leeft voort in Siparila, dat interieur panelen produceert met 
verantwoord hout en waarvan het voornaamste doel is om warmte en 
schoonheid thuis te brengen met daarbij de hulp van enkele van de meest 
gewaardeerde internationale ontwerpers van dit moment. 

Hout is inspirerend, aantrekkelijk en duurzaam!

De producten van Siparila hebben allemaal een CE markering en 
zijn PEFC gecertificeerd. Hierdoor weet u dat u altijd een 
duurzaam en kwalitatief mooi product in huis heeft! 

De veelzijdigheid van hout zorgt voor creativiteit en nieuwe ideeën voor 
interieurontwerp en afwerking. Fins vakmanschap, topdesign en respect 
voor de natuur komen allemaal samen in de producten van Siparila!, 

Welkom dus in de wereld van Siparila. Hier vindt u nieuwe ideeën 
voor interieurdecoratie. Laat hout u inspireren en creëer uw beste ideeën!

Dijkmans Interieur is trots dat ze vanaf 2019 het merk Siparila op de 
Nederlands markt mogen introduceren. Neem een kijkje in deze brochure 
of op onze website www.dijkmansinterieur.nl en anders kom gezellig langs 
voor inspiratie in ons "experience centre" in het mooie centrum van 
Hanzestad Deventer. 

Met vriendelijke groeten,
Ernst de Noord



De structuurpanelen zijn behandeld om 
bestand te zijn tegen de gevolgen van tijd en 
vocht, zodat ze veilig kunnen worden 
gebruikt voor plafonds in de natte kamer.

Kies uit verschillende breedte mogelijkheden 
en vier prachtige kleuren: wit, zwart, 
doorschijnend zand en parel-achtig grijs.

Profile Thickness, mm Width mm Open joint, mm Length, mm Tone Consumption, m/m2 Coverage, m2/pkg

STS 15 85 6 2350 (tg) White, translucent sand 13,89 1,01

STS 14 145 6 2350 (tg) White 7,69 1,83

STS 15 176 6 2350 (tg) White, translucent sand, 
pearly grey, black

6,21 1,89
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STRUCTURE
DARE TO REVEAL YOUR NATURE

Ieder van ons is een onderscheidend individu, net als 
verschillende houtsoorten en hun oppervlakken. In huis 
kunt u uw unieke persoonlijkheid benadrukken door 
elementen van het decor te kiezen die uw voorkeuren 
weerspiegelen. De easy-care serie Structure-
binnenpanelen omvat spannende vormen en prachtige 
kleuren die ervoor zorgen dat uw huis op u lijkt.

De speciaal behandelde oppervlakken van de panelen 
hebben fascinerende textuur en zijn duurzaam in 
gebruik. Creëer een sfeer van kalmte en rust met serene 
lichte tinten of breng een vleugje oosters drama in uw 
huis met een donker oppervlak. Laat je verbeelding de 
vrije loop en breng je persoonlijke stijl naar voren.

tg = tg=tongue and groove end

* 176 pearly grey, sand and black

*



Usva binnenpaneel heeft duidelijke rechte 
vormen en een smalle open verbinding. De 
natuurlijke figuur van het hout blijft 
zichtbaar door het parelwitte oppervlak. De 
metaalachtige glans van parelgrijze Usva-
panelen legt de essentie van de natuur vast 
met een modern tintje .

Profile Thickness, mm Width, mm Open joint, mm Length, mm Tone Consumption, m/m2 Coverage, m2/pkg

STS 15 120 6 2350 (tg) Pearly grey 9,52 1,48

STS 15 120 6 2950 (tg) Sand 9,52 1,85
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USVA
MAGIC APPEARANCE

Usva-binnenpanelen hebben een 
aantrekkelijk parelgrijs en doorschijnend 
zandoppervlak dat volledig nieuwe effecten 
en sfeer creëert voor decoratie. Afhankelijk 
van de verlichting verandert het oppervlak 
van de panelen van het licht parel-achtig 
grijs naar bijna zwart, waardoor prachtige 
schitteringen en glans van metaal in de 
ruimte worden gecreëerd.

tg = tongue and groove end

* translucent sand

*



Deze gecombineerde eigenschappen 
creëren fantastische, massieve 
houtoppervlakken zonder spijkerkoppen of 
storende naden. Met AITO-binnenpanelen 
is het versieren van uw muren snel en 
gemakkelijk!

Profile Thickness, mm Width, mm Length, mm Tone Consumption, m/m2 Coverage, m2/pkg

Aito 12 280 2000 White 3,766 3,19

AITO
WIDE AND STYLISH INTERIOR PLATE

Siparila AITO-binnenpanelen bezielen uw 
huis met prachtige, echte houten 
oppervlakken. Onze royaal brede 280 mm-
panelen en onzichtbare bevestigingen 
zorgen voor een gladde muur. De witte 
kleur verlicht uw ruimte terwijl het mooie 
natuurlijke hout licht doorschijnt. 

*
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De Kiille-panelen hebben een hard, 
ondoorzichtig wit oppervlak, dat zeer 
duurzaam is tijdens transport en installatie, 
waardoor het een duurzaam item voor je 
huis is.

Profile Thickness, mm Width, mm Open joint, mm Length, mm Tone Consumption, m/m2 Coverage, m2/pkg

STS 13 95 3 2350 (tg) White 12,22 1,15

STS 15 120 6 2350 (tg) White 9,52 1,48

STP 15 120 6 2350 (tg) White 9,52 1,48

Pearl panel 13 95 4200 White 12,2 2,06

Pearl panel 15 120 3600
4500

White 9,52 2,27
2,83
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KIILLE
LASTING BEAUTY

Het Kiille interieurpaneel is een gemakkelijke 
keuze voor iedereen die op zoek is naar een tijdloze 
inrichting. Het mooie, glanzende witte oppervlak 
gaat jaren mee, door de omwentelingen en 
veranderingen van het leven.
Het klassieke ontwerp van de panelen brengt het 
decor op een discrete manier samen, omdat 
verborgen hulpstukken een glad houten oppervlak 
creëren zonder zichtbare nagels. Dit 
vertegenwoordigt een tijdloos topontwerp, dat 
harmonie zal brengen, zelfs voor de meest 
veeleisende interieurstijlen.

tg = tongue and groove end



Een organische keuze waarvan het verlichte 
oppervlak het spel van natuurlijke 
houtpatronen weergeeft. Dit heerlijke 
product is verkrijgbaar als binnenpaneel 
met rechte of ronde randen en als een breed 
log paneel.

Profile Thickness, mm Width, mm Open joint, mm Length, mm Tone Consumption, m/m2 Coverage, m2/pkg

STS 14 120 6 2350 (tg) Translucent white 9,52 1,48

STP 14 120 6 2350 (tg) Translucent white 9,52 1,48

Log panel 20 170 To be checked Translucent white 6,67
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KAJO
BRING NATURE HOME

Breng de glinstering van de dageraad in je 
huis. Kajo-binnenpanelen produceren een 
etherische schoonheid met hun delicate, 
glimmende oppervlak.

Afgewerkt met een doorschijnende witte 
coating, de panelen leven en ademen het 
moment met u in. Vochtbestendig, ze 
kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor 
plafonds in de natte kamer.

tg = tongue and groove end 



De lichtgrijze tint van Railo zorgt voor een zachte 
sfeer en draagt bij aan een ontspannen omgeving. 
Door gebruik te maken van een ondoorzichtig wit 
Railo-paneel kan de versheid worden gecreëerd 
zonder dat elegantie verloren gaat. Het Railo-
paneel is eenvoudig in elkaar te zetten en door 
geheime spijkers zijn er geen zichtbare spijkers op 
het oppervlak van het hout.

Profile Thickness, mm Width, mm Open joint, mm Length, mm Tone Consumption, m/m2 Coverage, m2/pkg

STS 13 95 6 2350 (tg) White 12,2 1,15

STS 15 95 6 2000 (tg) Translucent grey 12,2 0,98
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RAILO
FRESHNESS WITH BATTENS

De natuurlijk ogende charme en ondoorzichtig 
oppervlak van het Railo-paneel past zich goed aan 
het moderne huis aan, zonder dat een meer 
decoratieve afwerking nodig is. Smalle rafels op het 
zichtbare vlak van de panelen vullen de afwerking 
van het houten oppervlak aan.

tg = tongue and groove end

* translucent grey

*



De Koo-panelen benadrukken de schoonheid van 
hout en zijn 21 mm dik, wat een gevoel van 
stevigheid en stevigheid geeft. De verborgen 
verbindingen zorgen voor een gelijkmatig, 
gestroomlijnd en duurzaam oppervlak.

Profile Thickness, mm Width, mm Open joint, mm Length, mm Tone Consumption, m/m2 Coverage, m2/pkg

KOO 21 95 3 4200 Translucent grey, birch 12,05 1,74

KOO2 21 95 3 4200 Translucent grey, birch 12,05 1,74

KOO4 21 95 3 4200 Translucent grey, birch 12,05 1,74
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KOO
MAKE A LASTING IMPRESSION

Leg het moment vast met het Koo-binnenpaneel, 
dat de speciale kenmerken van hout benadrukt. De 
productfamilie, die het Finse frontontwerp in de 
frontlinie vertoonde, was ontworpen door 
interieurontwerper Kari Lappalainen.

Het Koo-paneel bestaat in drie varianten, die naar 
wens kunnen worden gecombineerd om unieke 
interieurs en elementen te creëren. De beschikbare 
kleuren omvatten elegante en serene grijze en koele 
berken. U kunt prachtige contrasten bij u thuis 
introduceren, die een indruk zullen maken en 
bestand zijn tegen het verstrijken van de tijd.



Pala-binnenpanelen zijn massief houten panelen. 
U kunt uw favoriete kleur kiezen uit ondoorzichtig 
wit, doorschijnend berk, doorschijnend grijs of 
thermisch berk

Profile Thickness, mm Width, mm Length, mm Tone Coverage, m²/pkg

Pala 9 96 1005 (tg) White, translucent birch, translucent grey 2

Pala 9 116 1005 (tg) Thermal birch 2

Pala 9 96 505 (tg) White, translucent birch, translucent grey 1

Pala 9 116 505 (tg) Thermal birch 1
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PALA
EASY DECORATION WITH WOOD

Met het Siparila Pala-binnenpaneel kunt u de 
decoratie opfrissen met een moderne stijl van hout. 
Siparila PalaTM wordt met lijm geïnstalleerd. U 
hebt geen spijkers en hamer meer nodig!

Door Pala te gebruiken, kunt u de decoratie 
opfrissen. U kunt verschillende stijlen maken, 
bijvoorbeeld vierkantjes, baksteenfiguur of 
visgraatfiguur.

tg = tongue and groove end



Uitgerust met verborgen hulpstukken voor 
geen zichtbare nagels, is het Vire-paneel 
verkrijgbaar in natuurlijk zandkleur en in 
fijne witte en stijlvolle askleur.
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VIRE
TIMELESS TOP DESIGN

Het Vire-paneel, gemaakt i.s.m bekend 
ontwerper Ristomatti Ratia, brengt een sfeer 
van zorgvuldig geconstrueerde elegantie met 
behoud van creativiteit in decor. De 
golfachtige, driedimensionale ribbels zorgen 
voor een aangename akoestiek in het gebied. 

Het paneel is tijdloos, zowel in kwaliteit als 
in ontwerp. Introduceer een vleugje "cutting-
edge" Fins design en omarm de eindeloze 
mogelijkheden die door zijn blijvende 
schoonheid worden geboden.

Profile Thickness, mm Width, mm Length, mm Open joint, mm Tone Consumption, m/m2 Coverage, m2/pkg

Vire 15 90 2700 - White 12,66 1,28

Vire 15 90 3600 - Translucent sand 12,66 1,70

Vire, ash 15 90 To be checked - Translucent white 12,66 -

* Only translucent sand

*



Waterbescherming van de Kaste-panelen 
geeft bescherming tegen vocht voor hout, 
maar past niet in de sauna. Hiervoor 
hebben we speciale sauna panelen. Het 
geverfde oppervlak van Kaste verdraagt 
namelijk geen direct contact met water.

Profile Thickness, mm Width, mm Open joint, mm Length, mm Tone Consumption, m/m2 Coverage, m2/pkg

STS* 13 95 3 2350 (tg) White 12,2 1,15

STS* 15 120 6 2350 (tg) White 9,52 1,48

STP* 15 120 6 2350 (tg) White 9,52 1,48
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KASTE
WATER SPLASH PROTECTED SURFACE

Frisse decoratie voor natte ruimtes met 
Kaste-binnenpanelen. Het witte, mooi 
glanzende oppervlak creëert elegantie op de 
ruimte en maakt uniform plafondmateriaal 
op elke ruimte thuis mogelijk.

tg= tongue and groove end 
*Does not fit to be used in sauna



De royale breedte van de Siparila-panelen 
zorgt niet alleen voor een stijlvolle 
uitstraling, maar maakt ook een snelle 
installatie mogelijk. Siparila-
structuurpanelen zijn verkrijgbaar in vier 
fantastische kleuren: helder wit; smokey 
zwart; natuurlijk zand; en mystiek 
parelachtig grijs.

Profile Thickness, mm Width, mm Open joint, mm Length, mm Tone Consumption, m/m2 Coverage, m2/pkg

STS 15 176 6 2350 (tg) Translucent sand, pearly 
grey, black, white

6,21 1,89
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STRUCTURE 
SAUNA PANELS
FEEL THE NATURE

Siparila-structuurpanelen met een breedte van 
176 mm zijn geschikt voor sauna's, omdat de 
toplaag van elk paneel is ontworpen om te 
beschermen tegen de grote verschillen in vocht 
en temperatuur. Het tong- en groefontwerp 
van Siparila is ontwikkeld om onzichtbare 
bevestigingen mogelijk te maken. Dit verhoogt 
de duurzaamheid van de gevelbekleding 
aangezien water niet door spijkerkoppen kan 
sijpelen en het hout kan beschadigen.

tg = tongue and groove end



Vorm van het Aspen-saunapaneel is met 
een rechte rand, wat een rustige vreedzame 
sfeer in de sauna tot stand brengt.

Profile Thickness, mm Width, mm Open joint, mm Length, mm Tone Consumption, m/m2 Coverage, m2/pkg

STS 15 120 3 2400 Translucent white, black, grey 9,52 1,51

STS 15 120 3 3000 Translucent white, black, grey 9,52 1,89
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ASPEN SAUNA 
PANELS
TRANSLUCENT BEAUTY TO SAUNA

Aspen sauna-paneel is een moderne stijl om 
uw sauna te versieren. De verborgen 
connecties zorgen voor een gelijkmatig, 
gestroomlijnd, duurzaam oppervlak. Er zijn 
drie doorzichtige tonen om uit te kiezen; 
wit, zwart en grijs.



Siparila's selectie van lijstwerk omvat tientallen 
vormen en kleuren voor het creëren van 

charmante, zorgvuldig overwogen details in 
huis. Zoek de lijsten die het best bij uw stijl 

passen en maak elegante en natuurlijke lijsten 
voor uw interieur. Laat je creativiteit stijgen - de 

enige beperking is je verbeelding.

Sierlijsten
BEAUTIFULLY FRAMING YOUR HOME
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VANA

Vana binnenlijsten zijn gemaakt van grenen en 
zijn duurzaam in gebruik. Het ontwerp van de 
lijstwerk maakt het moderne interieur desingn 
en kalmeert het romantische geheel.

KINOS

De binnenvormstukken van Kinos zijn 
overvloedig in vorm en zijn te vinden tot 120 
breedte. Door het gebruik van decoratieve 
Kinos-profielen kunnen de decoraties van dak 
tot vloer worden afgewerkt.

KIILLE

Kiille interieurlijsten zijn met rechte randen 
en het ontwerp is minimalistisch. Kiille 
binnenlijsten zijn geschikt voor de ruimte 
waar een minimalistisch ontwerp nodig is.

KUMPU

De ronde vorm van Kumpu-binnenlijsten 
vervormt op het oppervlak van het hout. Door 
gebruik te maken van Kumpu kunnen 
binnenste vormen charmante zachtheid van de 
inrichting worden gecreëerd.

AITO

Aito plinten zijn gemaakt van grenen, die 
worden herhaald door prachtige natuurlijke 
tinten grijs tot zwart en van doorschijnend 
wit naar eiken. Aito plinten zijn alle 42 mm 
breed.

HARDWOOD

Door het gebruik van hardhouten plinten 
kan een duurzame interface van wand en 
vloer worden gecreëerd. Hardhouten plinten 
zijn geschikt voor openbare voorzieningen 
waar weerstand tegen slijtage nodig is.



Profile Thickness, mm Width, mm Tone Pcs/package

Vana -cover strip/baseboard 12 56 White 5

Vana -cover strip/baseboard 15 70 White 5

Vana -cover strip/baseboard 15 90 White 5

Vana -roof moulding 15 60 White 5

VANA

AITO Profile Thickness, mm Width, mm Tone Pcs/package

Aito-baseboard 12 42 Wenge 10

Aito-baseboard 12 42 Oak 10

Aito-baseboard 12 42 Peanut 10

Aito-baseboard 12 42 Antique Oak 10

Aito-baseboard 12 42 Light grey 10

Aito-baseboard 12 42 Grey 10

Aito-baseboard 12 42 Black 10

Aito-baseboard 12 42 Rustic 10

Profile Thickness, mm Width, mm Tone Pcs/package

Kumpu -cover strip/baseboard 15 56 White 5

Kumpu -cover strip/baseboard 15 68 White 5

Kumpu -cover strip/baseboard 15 92 White 5

KUMPU 

Vana -cover strip/baseboard 
15x90

Vana -roof moulding 
15x60

Kumpu -cover strip/
baseboard 15x56

Wenge Oak Peanut Antique oak

Light grey Grey Black Rustic

Kumpu -cover strip/
baseboard 15x68

Vana -cover strip/baseboard
15x70

Vana -cover strip/baseboard 
12x56

Kumpu -cover strip/
baseboard 15x92

Profile Thickness, mm Width, mm Tone Pcs/package

Kinos -cover strip 12 56 White 5

Kinos-baseboard 12 56 White 5

Kinos -cover strip/baseboard 15 56 White 5

Kinos -cover strip/baseboard 15 70 White 5

Kinos -cover strip/baseboard 15 90 White 5

Kinos -cover strip/baseboard 15 120 White 5

Kinos -roof moulding 15 64 White 5

KINOS

Kinos -cover strip/
baseboard 15x70 ja 15x90

Kinos -cover strip and 
baseboard 12x56

Kinos -cover strip/
baseboard 15x120

Kinos -roof moulding
15x64

Profile Thickness, mm Width, mm Tone Pcs/package

Baseboards

Kiille-baseboard 12 42 White 10

Kiille-baseboard 14 42 White 10

Kiille-baseboard 12 52 White 5

Kiille-baseboard 12 60 White 5

Kiille-baseboard 12 70 White 5

Kiille-baseboard 12 90 White 5

Cover strips

Kiille -cover strip 8 21 White 20

Kiille -cover strip 12 21 White 20

Kiille -cover strip 12 32 White 10

Kiille -cover strip (door size) 12 42 White 10

Kiille -cover strip 12 42 White 10

Kiille -cover strip (door size) 14 42 White 10

Kiille -cover strip (door size) 12 52 White 5

Kiille -cover strip 12 52 White 5

Kiille -cover strip 12 70 White 5

Kiille -cover strip 12 90 White 5

Roof mouldings

Kiille -shadow moulding 15 18 White 20

Kiille -roof moulding 15 30 White 10

Kiille -roof moulding 15 44 White 10

Kiille -roof moulding 15 64 White 5

Electric baseboards

Electric baseboard 20 42 White 8

Electric baseboard 20 56 White 4

Electric baseboard 20 70 White 4

KIILLE

Kiille-baseboard Kiille -roof moulding Kiille -cover strip Kiille -electric baseboard

Kinos -cover strip/-baseboard 
15x70 and 15x90

VRAAG UW VERKOPER NAAR ALTERNATIEVE LIJSTWERKEN 



PROFIELEN VAN BINNENPANELEN

STRUCTURE  STS 145 AND 176 STRUCTURE STS 85

KAJO, KIILLE, KASTE AND USVA STS KIILLE PEARL PANEL

KAJO LOGPANEL RAILO

KOO KOO2

KOO4 VIRE

VRAAG UW VERKOPER NAAR DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES 

KAJO AND KIILLE STP





Dijkmans Interieur
Nieuwe Markt 3

7411 PA, Deventer
Tel. + 31 6 28 48 97 36

info@dijkmansinterieur.nl
www.dijkmansinterieur.nl

Follow us

#siparila @siparila


