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Skandinaavinen ja teollinen / Scandinavian and Industrial



PALMA&HIPPA 
= 

 HILMA&PAPPA



Pohjoismainen design on maailmankuulua ja sen kauneuden sanotaan hei-
jastelevan mielenmaisemaamme. Meillä on usein myös hyvin käytännöllinen 
näkökulma asioihin, mikä saattaa kertoa ripauksesta maalaisjärkeä. Keuru-
ulla luonnon inspiroimana syntyy kodin tarve-esineitä ja sisustustarvikkeita 
sekä huonekaluja. 

Tuotteemme ovat pelkistettyä suomalaista muotoilua, joiden valmistuksessa 
yhdistyy kädentaito, viimeisin teknologia ja kestävän kehityksen periaatteet.

Vastuullisuutta ja kestävää kehitystä

Nimi Palma&Hippa syntyi sanaleikkinä Hilmasta ja papasta – lapsenlapsesta 
ja isoisästä. Tarinassa yhdistyykin parhaat puolet, kokemus ja leikkisyys sekä 
vakaus ja jatkuvuus. Tarinamme ilmentyy myös logossamme.

Sukupolvien ketjussa ajatus meneekin vastuullisuuden teemoihin. Mil-
laisen jäljen haluamme jättää tuleville sukupolville. Kestävän kehityk-
sen periaatteet ovat meille tärkeitä. Vastuullisuuden siemen kylvetään 
jo ammattimuotoilijan kynästä, joka tekee rakenteelliset valinnat. Mot-
tomme on keep it simple eli tuotteiden pitää olla kestäviä, ajattomia 
ja kierrätettäviä. Tuotteet kootaan yhdessä paikallisten kumppanien 
käsissä syntyvistä komponenteista. Nämä ovat meidän valinnat.  
Tästä syntyykin sloganimme eli Tehty kestämään.

Kansainvälisyyteen kuitenkin pyritään, suomalaisuudella ja skandinaavisu-
udella mennään eteenpäin.

Meidän ei tarvitse olla vaatimattomia, koska me kansakuntana osaamme ja 
tuleva sukupolvi on vieläkin parempi.

Nordic design is world-famous and its beauty is said to reflect our mindset. We also 
often have a very practical point of view, which may tell about a pinch of common 
sense. Inspired by nature, design of home and interior furnishings are born in Keuruu.

Our products are plain Finnish design, which combines handcraft skills, the latest 
technology and the principles of sustainable development.

Responsibility and sustainable development

The name Palma&Hippa arose as a wordplay from “Hilma” and “Pappa” -  
a grandchild and grandpa. The story combines the best aspects, experience and play-
fulness, as well as stability and continuity. Our story is also reflected in our logo.

In the chain of generations, thoughts go to the themes of responsibility. What kind 
of an imprint we want to leave to the future generations. The principles of sustain-
able development are important to us. The seed of responsibility is already sown by 
a designer who makes the structural choices. Our motto is ‘keep it simple’ i.e. the 
products must be durable,  timeless and recyclable. The products are assembled from 
components that are formed in the hands of our local partners. These are our choices.  
This results in our slogan: Made to Stand.

Internationality is, however, striven at; Finnishness and Scandinavianness take  
us forward.

We should not be humble because we as a nation can, and the future generation  
is even better.

- Olli Hyvärinen

Design producer and co-founder

Palma&Hippa Design

Tarinamme | Our Story



1. Säilytys / Storage

 1.1 Vaaterekit ja naulakot / Racks and wall hangers

• Rekki / Rack  R510

• Rekki / Rack R510M

• Rekki / Rack R870

• Rekki / Rack V582

• Rekki / Rack V870

• Naulakko / Wall hanger NH648 

• Naulakko / Wall hanger  N520P/N648P 

• Naulakko / Wall hanger  N510_310/N870_310

 
1.2 Pikkunaulakot / Small hanging hooks

• Pikkunaulakot / Small hanging hooks N60/N60_2/N50_3/N50_S1/N70_2/N_Lehti3

 
1.3 Hyllyt ja telineet / Shelfs and wall racks

• Tarviketeline / Wall rack TT510/TT510_TA

• Seinätarvikehyllyt / Wall shelfs STH510/870/1158

• Seinätarvikehylly / Wall shelf STH648 

• Seinätarvikehylly / Wall shelf STH300_42

• Seinähylly / Wall shelf H300P

• Seinähylly / Wall shelf H510S/870S

 
1.4 Kaapistot ja laatikostot / Cabinets and drawers

• Ellailona sarja

 
2. Kuivaus- ja kenkätelineet / Drying and shoe racks

• Kuivaustelineet / Drying racks KTK/KTH/KTP

• Kuivausteline / Drying rack KTK648

• Kenkäteline / Shoe rack KET500

• Kenkäteline / Shoe rack KET648

 
3. Suksi-, lumilauta- ja mailatelineet / Ski and snowboard racks, Racket rack

• Suksiteline / Ski rack SUT648

• Suksiteline / Ski rack SUT340

• Lumilautateline / Snowboard rack LUT200

• Mailateline / Racket rack ML648

 
4. Valaisimet / Lamps

• Moderni myrskylyhty - tuoteperhe / Modern storm lantern

 
5. Lisäosat / Osakuvat/ Add-ons/ Part descriptions

 
6. OUTLET

 
7. Projektimyynti / Project sales

 
8. Muut / Others

• Pikkupöydästä valaisin tai vivahteikkuutta piristeväreillä /  Side table as a lamp or add diversity with additional color



Rekki / Rack - R510
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Rekki / Rack - R510M
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Rekki / Rack - R870
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Rekki / Rack - V582
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Rekki / Rack - V870
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Naulakko / Wall hanger NH648 
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 Naulakko / Wall hanger N520P / N648P 



Naulakko / Wall hanger - N510_310 / N870_310

Saatavilla myös vaatetangolla varustettuna / Also available with clothes rail

186
171

510/870

50

310



Pienet naulakot / Small hanging hooks

N_Lehti3 saatavilla myös vihreänä / N_Lehti3 also available in green

N60

N50_3

N_Lehti3

N50_S1

N60_2

Model  Width  Height  Depth

Malli  Leveys  Korkeus  Syvyys

N60  117mm  75mm  49mm

N60_2  117mm  150mm  49mm 

N50_3  50mm  121mm  40mm

N50_S1  50mm  55mm  20mm 

N70_2  70mm  92mm  32mm

N70_2  60mm  108mm  37mm

N70_2





Tarviketeline / Wall rack - TT510 / TT510_TA 
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 Seinätarvikehyllyt / Wall shelfs - STH 510/870/1158
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Seinätarvikehylly / Wall shelf - STH648 
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170

648



Seinätarvikehylly / Wall shelf - STH300_R42 
Voit tilata myös valaisinjohtosarjan / Possible to add lamp also

125
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85

300



Seinähylly / Wall shelf - H300P
Värit valkoinen ja musta / Colors white and black
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 ⌀ 300
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 Seinähylly / Wall shelf - H510S/H870S
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Kaapistot ja laatikostot / Cabinets and boxets 
Ellailona series 



Kaapistot ja laatikostot / Cabinets and boxets 
Ellailona series 

Mittakuva tähän

Kaapistot ja laatikostot / Cabinets and boxets 
Ellailona series 



Kuivaustelineet / Drying racks - KTH / KTP / KTK

KTK

KTK

KTH
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Kuivausteline / Drying rack - KTK648 
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Kenkäteline / Shoe rack - KET500 
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Kenkäteline / Shoe rack - KET648
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Suksiteline / Ski rack - SUT648
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Suksiteline / Ski rack- SUT340

198

142

340
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Lumilautateline / Snowboard rack- LUT200
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370



Mailateline / Racket rack- ML648
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648150



Valaisin / Lamp - Storm lantern





 
1.  

Henkariuran raami rekeille R510 ja TT510 
Hanger frame for racks R510 and TT510

2.  
Tukilevy ja tukilevy laskutasolla rekeille V582 ja V870 

Support plate and drainer for racks V582 and V870

3.  
Tukilevy ja tukilevy laskutasolla R rekeille R510 ja R870 

Support plate and drainer R for R510 and R870

4. 
Kapea laskutaso tarviketelineelle TT510 

 Narrow drainer for racks TT510

1.

2.

3.

4.

Lisäosat / Add-ons



Outlet / P_P350V



Pikkupöydästä valaisin tai  
vivahteikkuutta piristeväreillä

Side table as a lamp or 
 add diversity with additional colors

Koko valikoima ja lisää tietoa löydät verkkosivuiltamme www.palmahippa.fi

More info and full collection is available on our website www.palmahippa.fi



Projektimyynti

Project sales

Varastosarjojen ulkopuolelta voidaan toimittaa projek-
titoimituksia, jolloin toimituslaajuus, hinta ja toimitusaika  
katsotaan aina tapauskohtaisesti.

Projektitoimituksessa olevien tuotteiden värit ovat aina 
asiakkaan valittavissa. Alumiiniosien värit löytyvät RAL-
värikartasta ja puuosat Osmo Color -sävykartasta.

In addition to the warehouse batches, we can supply 
project deliveries, in which cases the delivery scope, 
price and delivery time are always defined case-by-
case.

In project deliveries, the colors of the products can 
always be chosen by the customer. Colors for alumin-
ium parts can be found in the RAL color card and for  
wooden parts in the Osmo Color shade card.



Muotoilu

Design

Valmistus

Production =

Tehty Kestämään  |  Made to stand

www.palmahippa.fi


