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TANTUM
SLAPEN

Ontwerp en concept wettelij k beschermd, vergissingen voorbe-
houden, veranderingen in de constructie, kleur en materiaal in het 
kader van de technische vooruitgang voorbehouden.



NATUUR ONTMOET
ARCHITECTUUR. 
Bij  Tantum vormt de indrukwekkende look van echt houtfi neer in eiken natura samen met 

architectonische invloeden een opvallende combinatie. De matte, aan de achterkant gelakte 

glasfronten in antraciet of puurwit, waarmee het eikenhout kan worden gecombineerd, 

vormen een tactiel hoogtepunt.

De strakke vormen vestigen de aandacht op de charmante details van het 

slaapkamerprogramma: karakteristieke lamellen-elementen zij n een buitengewone blikvanger. 

De op de moderne architectuur geïnspireerde structuren zorgen voor een lichtere, trendy 

uitstraling van de kasten. Hoofdborden met pen- en gatverbinding en robuuste kopshouten 

elementen in bij zettafels en banken creëren een aangenaam natuurlij ke sfeer. Verfij nde 

gestoff eerde elementen brengen desgewenst rustgevend comfort in de slaapkamer. Tantum 

speelt met het contrast van delicaatheid en aardse kracht. Het is traditioneel vakmanschap 

dat zo'n ontwerp mogelij k maakt. 

Individuele oplossingen bieden de kledingkasten met een beweegbaar spiegelelement 

op vloerhoogte. De praktische kastindeling houdt de kledingkast opgeruimd. Er is geen 

kledingstuk of accessoire, waarvoor geen goed doordachte opbergmogelij kheid bestaat.
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Een fijn fineer vormt het unieke karakter van het meubelstuk, 

demonstreert de kunst van het vakmanschap en staat voor 

duurzaamheid bij de fabricage. Ons respect voor de natuur komt ook 

tot uiting in de manier waarop wij het meest waardevolle deel van de 

boom behandelen – het fijne fineer.

Als wij meubels maken, gebruiken 

wij de hele stam, het hele hout dat 

bij hülsta altijd uit duurzame 

bosbouw afkomstig is. Elk onderdeel 

wordt eerst in detail geanalyseerd: 

welk hout is goed genoeg gegroeid 

om een visueel aantrekkelijk fineer te 

worden? Gecertificeerde 

deskundigen kunnen aan de 

buitenkant van de boom zien of hij 

de potentie heeft om een eersteklas 

fineer te worden. Alleen de beste 

stammen worden geselecteerd en 

gemarkeerd, terwijl ze nog in het bos 

liggen. Vakmanschap is hier echt 

belangrijk.  

Gesneden, 
gestoomd, gestreken.

Het hout wordt eerst geschild en – 

afhankelijk van de houtsoort – 

daarna in water gekookt of 

gestoomd, soms wekenlang. Zeer 

ervaren fineermeesters kiezen de 

temperatuur en de duur van het 

proces; dat is iedere keer weer 

anders. Dit proces verandert de 

kleur en maakt het hout soepel. De 

natte fineervellen worden vervolgens 

gedroogd en "gestreken" in één 

enkele bewerking. 

Als het om fineer gaat, gaat het 

allemaal tot op de millimeter. Niet 

alleen omdat de geselecteerde stam 

in fijne plakken wordt gesneden, 

maar ook omdat de hoek en de 

positie van de snede het resultaat 

van het afgewerkte fineer bepalen. 

Alleen als bij het schillen van een 

stam de snijhoek correct is, zullen 

de fineerbladen het gewenste 

resultaat van lijnen en krullen 

hebben. Nog een klein stukje verder 

– en het blad ziet er weer heel anders 

uit. Bovendien zijn er verschillende 

snijmethodes, die verschillende 

fineren opleveren: bij de lengtesnede 

bijvoorbeeld ontstaan bijna parallelle 

strepen, bij de zogenaamde platte 

snede is het resultaat een "bloemig" 

uiterlijk. De voor Tantum typische 

ingroei en roosjes zijn echt vakwerk.

EIKENFINEER EN GLAS
ONTMOETEN 
KOPSHOUT EN METAAL.

Fineermeesters 
bekleden het 
object.

Oogt het nachtkastje licht 

en natuurlijk? Hoe toont 

de kast zijn verfijnd reliëf 

het best? Komen de 

materialen overeen? Of 

het nu homogeen en dicht 

gegroeid is of rustiek 

generfd: het fineer toont 

het karakter van een 

meubelstuk. In Tantum 

vormen de ongewone 

nerven en het rustieke 

kopshout een groot 

contrast met de matte 

glasoppervlakken en 

metalen frames van de 

bijzetmeubelen.
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Nachtkastje: eiken natura, lak antraciet, aan de achterkant gelakt mat glas, h/b/d 60 x 70 x 43 cm
Bed: eiken natura, metaal antraciet, kunstleer grij s M252, h/b/d 103 x 213 x 214 cm 

Poef: velours grij s M261, kunstleer grij s M252, h/b/d 48 x 41 x 41 cm 
Kledingkast: lak antraciet, eiken natura, aan de achterkant gelakt mat glas antraciet, h/b/d 230 x 302 x 62 cm

NATUUR ONTSPANT.

Als middelpunt van Tantum nodigt het bed u uit om te ontspannen. Levendig eikenhout straalt 

natuurlij ke warmte en kracht uit en vormt het perfecte evenwicht met het rechtlij nige design. 

Antracietkleurige elementen zetten accenten en met een gestoff eerd hoofdbord-element met 

leren, kunstleren of stoff en bekleding uit de hülsta-bekledingscollectie wordt lezen in bed echt 

comfortabel.
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ZO MOOI HARMONIEUS.

Iedereen die in de slaapkamer vertoeft, ziet en voelt de bij zonderheden 

van Tantum: de sierlij ke metalen spang in het voeteneind brengt lichtheid 

in het ontwerp. De sierlij ke lij n wordt voortgezet in het metalen frame van 

de kopshouten bank. 

De decoratieve pen- en gatverbindingen bij  het hoofdbord accentueren het ambachtelij ke 
karakter van Tantum.

Het sierlij ke metalen frame vormt een span-
nend contrast met het massieve karakter 
van het robuuste kopshouten blad. De bank 
kan op veel verschillende manieren worden 
gebruikt en gecombineerd. 

Nachtkastje: eiken natura, lak antraciet, aan de achterkant gelakt mat glas antraciet, h/b/d 60 x 70 x 43 cm
Bed: eiken natura, metaal antraciet, kunstleer grij s M252, h/b/d 103 x 213 x 214 cm

Poef: velours grij s M261, kunstleer grij s M252, h/b/d 48 x 41 x 41 cm
Bank: metaal antraciet, eiken natura, h/b/d 47 x 100 x 40 cm
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KNAPPE
MATERIAALMIX
VAN FINEER EN 
STOFFERING. 
Ook al betekent Tantum "slechts" in het Latijn, 

toch hoeft niemand zich hier te beperken: het 

comfortabele bed is verkrijgbaar in veel

verschillende uitvoeringen. Als u van puur houdt, 

kies dan de houten variant voor bed en hoofdeinde. 

Wie graag zacht achterover leunt terwijl hij in bed 

leest, kan het houten hoofdeinde met gestoffeerd 

element gebruiken of kiezen voor de volledig 

gestoffeerde versie van het hoofdeinde. De

elegante metalen spang is gemeenschappelijk

voor alle versies met een houten bedrand. Houdt 

u van zacht rondom? Kies dan het elegante 

gestoffeerde bed. Voor de bekleding kunt u kiezen

uit de complete hülsta-bekledingscollectie.

In de pure versie is het Tantum bed verkrijgbaar met hoofdbord en 
bedrand in houten uitvoering.

Het beste van twee werelden wordt geboden door de combinatie 
van een zacht gestoffeerd hoofdbord en een bedomranding van echt 
houtfineer – naar keuze in hoogtes van 100 cm of 110 cm.

De zachte kant van Tantum wordt vertegenwoordigd door het gestof-
feerde bed met leren, kunstleren of stoffen bekleding uit de actuele 
hülsta-bekledingscollectie. Het hoofdbord is optioneel verkrijgbaar in 
hoogtes van 100 cm of 110 cm.

Extra comfort biedt een gestoffeerd hoofdbord-element met leren, 
kunstleren of stoffen bekleding uit de hülsta-bekledingscollectie.
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STIJ LVOLLE 
BEDGENOTEN.

De nachtkastjes tonen het brede scala van de 

designlij n: terwij l het sierlij ke tafeltje met houten blad 

en antracietkleurig metalen frame een ultralichte 

oplossing is, biedt het hangende nachtkastje met 

push-to-open lade ruimte voor meer boeken of 

spullen. Nog meer opbergruimte biedt het staande 

nachtkastje met twee lades, die ook de voor Tantum 

karakteristieke lamellen-look hebben. De ladefronten 

zij n verkrij gbaar in natuurlij k eiken of in mat aan de 

achterkant gelakt glas in puurwit en antraciet.

Het hangende nachtkastje past niet alleen perfect 
bij  de kledingkast dankzij  het lamellen-element, 
de stemmige verlichting zorgt ook voor een mooie 
sfeer in de slaapkamer. Wie het graag eenvoudig 
houdt, kiest voor het nachtkastje zonder paneel.

Voldoende ruimte voor boeken en tij dschriften biedt het ruime, 
staande nachtkastje. Puur in naturel eiken of met frontaccenten
van aan de achterzij de gelakt mat glas.
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VEEL BERGRUIMTE ACHTER MOOI FRONT.

De klassieke draaideurkast heeft zijn deugdelijkheid bewezen. Door zijn eindeloze 

aanbouwwijze biedt hij voldoende opbergruimte voor grote en kleine kamers. Het natuurlijke 

eikenfineer en het mat aan de achterzijde gelakte glas in antraciet stralen warmte uit en 

creëren een behaaglijke sfeer. Bovendien kan voor elke kast een individuele kastindeling 

worden gekozen (voor meer informatie over kastindelingen zie blz. 30-31).

Ontleend aan de architectuur, sieren lamellen met geïntegreerde handgrepen de deuren van de kledingkast.

Goed zicht bij het aankleden. Een kroonlijstprofiel met of zonder ledverlichting of led-opbouwlampen zijn als acces-
soires verkrijgbaar. Een optionele afstandsbediening regelt de kleurtemperatuur traploos van koud naar warm wit.
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ÉÉN KLEDING-
KAST 
DRIE DESIGNS.
Een beetje variatie doet wonderen. De enige 

constante is het voor Tantum kenmerkende 

elegante lamellen-element. De kastfronten ogen 

in mat aan de achterkant gelakt glas puurwit en 

antraciet duidelij k verschillend. Een kastvariant 

die veel laat zien van het speciale eikenfi neer 

dat wij  voor Tantum hebben gekozen – met een 

levendig fi neerpatroon, veel roosjes en ingroei – 

heeft een warme uitstraling. De spiegelkast is een 

bij zonder geraffi  neerde variant: het beweegbare 

spiegelelement op vloerniveau vervangt niet alleen 

de kastdeuren, maar maakt de ruimte ook groter – 

en helpt u bij  het aankleden. Met Tantum kunt u uw 

draai- of vouwdeurkast in eindeloos aanbouwwij ze 

plannen. Maximale fl exibiliteit – dat geldt ook voor 

de kastindeling: voor elke kledingkast kunt u een 

individuele kastindeling kiezen (zie blz. 30-31).

Wat dacht u van een goed uitgebalanceerde combinatie van aan de 
achterkant gelakt glas in wit en aantrekkelij k eiken?

De zachte glans van het aan de achterkant gelakte glas oogt in com-
binatie met het geselecteerde eiken fi neer uiterst elegant.

Deze combinatie creëert een harmonieus evenwicht tussen hout en 
glas. De witte oppervlakken laten de kamer helderder lij ken.

Helemaal in het wit maakt de royale kast van Tantum een zeer 
elegante indruk.

Puur antraciet past net zo goed in de moderne architectuur als in een 
prachtig oud gebouw.

De spiegel als schuifdeur is niet alleen handig, hij  laat de ruimte ook 
groter lij ken.

Zelfs in de donkere versie blij kt het schuifdeur-spiegel-element een 
slim idee te zij n.

Vindt u fi neer het mooist? Dan is de puur natuur versie van Tantum 
de juiste keuze.

Het fij ne eikenhout wordt hier vergezeld door het mobiele spiegel -
element dat schuifdeur en spiegel inéén is. 
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ZOVEEL LICHT EN LICHTHEID.

De spiegelkast met wit aan de achterkant gelakt glasfront wordt hier vergezeld door een 

veelzij dig ensemble van bij zetmeubelen: het nachtkastje dat ook als krukje of bij zettafeltje 

kan dienen, de bij passende kaptafel, die ook als mooie werkplek fungeert, bij passende 

wandplanken en een hoge commode met een opvallend accent.

Bed: eiken natura, metaal puurwit, kunstleer crème M254, 
h/b/d 110 x 227 x 223 cm
Nachtkastje: eiken natura, metaal puurwit, h/b/d 47 x 40 x 40 cm
Garderobekast: aan de achterkant gelakt mat glas puurwit, 
lak puurwit, eiken natura, h/b/d 230 x 352 x 68 cm
Highboard: eiken natura, aan de achterkant gelakt mat glas puurwit, 
h/b/d 132 x 60 x 46 cm
Bureau: eiken natura, metaal puurwit, h/b/d 75 x 100 x 45 cm
Poef: velours groen M259, h/b/d 48 x 41 x 41 cm
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HEERLIJ K ACHTEROVER LEUNEN. 

Natuurlij k eiken en mat gelakt glas zij n een uitstekende combinatie. Nog beter wordt het als u 

het combineert met een comfortabele stoff ering. Met twee verschillende hoofdbordhoogtes en 

een hoogwaardige stoff ering van leer, kunstleer of stof uit de hülsta-bekledingscollectie wordt 

uw droom om uw eigen bed individueel te kunnen vormgeven werkelij kheid.

Een dik gewatteerd hoofdeinde oogt erg aanlokkelij k.
Bij passend woningtextiel maakt van de slaapkamer 
de perfecte plek om te ontspannen.

De sledepoten van het bed nemen de sierlij ke lij n van de over de hoek lopende spang weer op.

Bed: eiken natura, metaal puurwit, kunstleer crème M254, h/b/d 110 x 227 x 223 cm
Nachtkastje: eiken natura, aan de achterkant gelakt mat glas puurwit, h/b/d 47 x 60 x 46 cm
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De spiegeldeur is gevat in een houten frame en lij kt daardoor nog meer op een extra element 
met een eigen diepte.

De handgrepen van de kast zij n slim geïntegreerd in het lamellen-element – mooi en handig.

De spiegeldeur maakt de draaideurkast bij zonder. De grote spiegel, 
die de hele outfi t van top tot teen laat zien, loopt als een schuifdeur 
voor de scharnierende deuren langs. Zo overtuigt de kledingkast niet 
alleen door zij n extra functionaliteit, maar ook door een heel bij zon-
der vormenspel – en door zij n uitbreidbaarheid: met de hoogwaar-
dige kastindelingen heeft hülsta een systeem ontwikkeld dat aan de 
hoogste individuele inrichtingswensen voldoet (zie blz. 30-31).

Kledingkast: aan de achterkant gelakt mat glas puurwit, lak puurwit, eiken natura, kastindeling lak grij s, h/b/d 230 x 352 x 68 cm
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Nachtkastje: eiken natura, aan de achterkant gelakt mat glas puurwit, h/b/d 46,2 x 60 x 45,3 cm
Bed: metaal antraciet, platweefsel beige M250, h/b/d 100 x 227 x 223 cm

Commode: eiken natura, aan de achterkant gelakt mat glas puurwit, h/b/d 89 x 120 x 45,3 cm
Dressboy: metaal puurwit, eiken natura, h/b/d 131,8 x 60 x 35 cm

Poef: kunstleer vlechtwerk grij s M265, velours grij s M261, h/b/d 48 x 41 x 41 cm

Garderobekast: aan de achterkant gelakt mat glas puurwit, lak puurwit, eiken natura, h/b/d 229,6 x 302 x 61,4 cm

DE MOOISTE PLEK OM TE DROMEN.

Een mooi gestoff eerd bed is één van de meest aanlokkelij ke meubelstukken. De stoff ering in een natuurtint 

vormt een spannend contrast met de matte, aan de achterkant gelakte glasoppervlakken van de royale 

6-deurs draaideurkast. Een bij zondere blikvanger zij n de eiken lamellen-elementen, die het aanzicht van de 

fronten verzachten en als een verbindingsband door alle bij meubelen lopen. Een dressboy houdt kleren ‘s 

nachts kreukvrij . De bergruimte in de nachtkastjes en ladekasten is royaal. Alle laden zij n uitgerust met het 

gedempt zelfsluitend mechanisme van hülsta SoftFlow.
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De onopvallende sledepoten, die bij de gestoffeerde bedden altijd in 
antraciet zijn uitgevoerd, zorgen voor een zwevende uitstraling van 
het bed.

De beige bekledingsstof platweefsel M250 met zijn grove textuur 
vormt een spannend contrast met het ingetogen bijzetmeubel op een 
sierlijk metalen frame.

Het comfortabele gestoffeerde hoofdbord is verkrijgbaar in de hoog-
tes 100 cm en 110 cm.

Blikvanger is de opvallende stoffering met stiknaden, die het 
hoofdeinde in tweeën verdeelt.

Dressboy – het design-highlight voor de slaapkamer. Voor het kreukvrij ophangen van kleding, als opbergruimte met geïn-
tegreerde lade of gedecoreerd met lievelingsspullen. De representatieve spiegel helpt bij het aankleden.

GEMAAKT VOOR INDIVIDUALISTEN. 

Het gestoffeerde bed overtuigt door een tijdloos, rechtlijnig design met veel geraffineerde 

details. Het uit twee delen bestaande hoofdbord heeft ambachtelijke biezen en duidelijke 

lijnen, die het gestoffeerde bed een speelse en trendy touch geven. De zwevende look zorgt 

voor een charmante lichtheid, waar u niet snel op uitgekeken raakt. Met de grote keuze 

aan leren, kunstleren en stoffen bekledingen uit de hülsta-bekledingscollectie creëert u een 

persoonlijke en behaaglijke sfeer.
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NATUURLIJK 
PASSEND
GEMAAKT.
Een mens droomt niet van een kast alleen – 

ook al zijn alle Tantum-elementen prachtige 

solisten. De bijmeubelen zijn meer dan een 

accessoire en kunnen op verschillende manieren 

worden gebruikt, onder meer in de hal en de 

woonruimte. De opbergmeubelen, van dressboy 

tot wandmeubel en hoge commode, tonen veel 

hout: het eiken natura wordt aangevuld met 

accenten van aan de achterkant gelakt glas, 

naar keuze in wit of antraciet. Natuurlijk mag ook 

de karakteristieke lamellen-look niet ontbreken. 

Veel plezier met combineren.

Hoge commode met 
schuifladen

Dressboy met 
schuiflade

Wandplank

Commode met schuifladen

Commode met deuren, schuiflade en 
legplank

Zitbank Staand nachtkastje 
met schuifladen

Hangend 
nachtkastje

Hangend nachtkastje met 
paneel en schuiflade

Kruk Poef 
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01 Mooi opgeruimd: Handige plek voor stropdassen biedt hülsta in
 wel 4 versies. De getoonde versie is uittrekbaar, verchroomd en
 biedt ruimte voor veel dassen. De houder wordt aan de
 binnenzijde van de kastromp gemonteerd.
 02 De LED-verlichtingsplank heeft een automatische aan- en
 uitschakeling, die door een geïnte greerde bewegingssensor op
 het openen en sluiten van de deuren reageert.
03 Het uitschuifbare tableau is ideaal om sieraden neer te leggen
 en outfits samen te stellen.
04 De pantalonhouder kan samen met de opbergbakjes voor bijv. 
 ceinturen onder de houten legplank vandaan worden getrokken
 om de juiste broek te kiezen.
05 Deze uittrekbare houder, die op de kleerstang en de achterwand
 van de kledingkast wordt gemonteerd, houdt riemen,
 halskettingen of andere accessoires op orde.
 06 Lades met vakjes ogen aangenaam opgeruimd. Ladefronten met
 glazen inzetstukken bieden reeds van de buitenkant zicht op de
 inhoud.

Hier wordt de vrije ruim te onder de hangende kledingstukken door schuifladenelementen 

nuttig gebruikt om orde in onderkleding, hemden en schoenen te brengen. In de hülsta-

stoffen dozen boven in de kast kunnen kleine spullen worden opgeruimd.

Afb.: kastvoorbeeld met de 
hülsta kastinrichting.

KASTINRICHTING. 
UW KLEERKAST KAN 
VEEL MEER.
Innerlijke waarden zijn heel belangrijk! In dit opzicht heeft de kastinrichting veel te bieden. 

Behalve de klassiekers als legplanken en kleerstangen in vele maten zijn er functionele 

elementen, die een opgeruimde kast garanderen. Met de handige schuifladenelementen, 

die in vele verschillende maten verkrijgbaar zijn, wordt het onderste deel van de kast ten 

volle benut.
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HAND IN HAND
MET DE BLAUWE
ENGEL.

Ons respect voor de natuur komt 

ook tot uiting in onze verwerking: 

wij gebruiken milieuvriendelijke 

lakken en lijmen – voor een gezond 

binnenklimaat zonder schadelijke 

dampen. Onze emissiewaarden, 

die streng worden gecontroleerd 

door onafhankelijke instituten, zijn 

allemaal ver onder de wettelijk 

vastgestelde grenswaarden. Wij 

dragen voor alle productgroepen 

het hoogste emissielabel, 

namelijk label A, van de Duitse 

meubelkwaliteitsvereniging (DGM). 

Toen de eerste hülsta meubelen 

werden bekroond met de "Blauwe 

Engel" in 1993, maakte dat nog furore 

in de meubelindustrie. Vandaag 

de dag is het milieukeurmerk een 

gevestigd teken voor meubilair dat 

weinig schadelijke stoffen bevat. 

Vandaag de dag besteden meer 

fabrikanten en eindgebruikers 

aandacht aan duurzame productie – 

en dat is een goede zaak. Niettemin is 

hülsta een van de weinige leveranciers 

met het Blauwe Engel label, wat 

nog steeds een zeldzaamheid is op 

de meubelmarkt. We kunnen met 

trots zeggen dat duurzaamheid al 

tientallen jaren belangrijk voor ons is.

Wij zetten ons in om de normen voor 

milieuvriendelijke meubelproductie 

voortdurend te toetsen. Wij 

behoorden al twee keer tot de top 

3 genomineerden voor de Blauwe 

Engel-prijs. Jurylid Edda Müller 

lichtte de nominatie toe: "Sinds 

1999 is hülsta actief betrokken bij 

de herziening van de Blauwe Engel-

criteria en heeft het de zorg voor het 

milieu doorgevoerd in de industrie." 

Een groot project: samenwerking 

met andere fabrikanten om 

innovaties te lanceren die coatings, 

verven, lijmen en kleefstoffen nog 

milieuvriendelijker maken. In nauwe 

internationale samenwerking hebben 

wij reeds een reeks intelligente en 

milieuvriendelijke oppervlakdeklagen 

ontwikkeld.

WIJ PRODUCEREN
KLIMAATNEUTRAAL.

De klimaatverandering gaat snel. 

Wij gaan de enorme gevolgen 

hiervan voor mens en natuur 

tegen door samen met de Duitse 

Vereniging voor Meubelkwaliteit 

de 1,5°C-doelstelling van de VN 

te steunen. Sinds januari 2016 is 

hülsta als klimaatneutrale fabrikant 

lid van het "Klimaatpact voor de 

Meubelindustrie”.

Wij steunen ook de brede 

maatschappelijke alliantie van de 

"Alliantie voor Ontwikkeling en 

Klimaat" en verplichten ons met vele 

andere bedrijven om de 2030-agenda 

van het Klimaatakkoord van Parijs 

uit te voeren. Wij zijn er namelijk van 

overtuigd dat dergelijke allianties, 

dankzij hun sterke samenwerking, 

ook voor toekomstige generaties 

de basis vormen voor een intacte 

wereld. 

HOE ZIET DE 
CO2-VOETAFRUK 
ERUIT?

Net als de indeling van 

broeikasgasemissies in Scopes is 

ook de logica van het klimaatpact 

voor ondernemingen gebaseerd op 

drie stappen, namelijk deze emissies 

te verantwoorden, te verminderen en 

uiteindelijk te neutraliseren. Wij zijn 

een van de eerste bedrijven, die met 

de volledige neutralisatie van onze 

gehele CO2 uitstoot in een vroeg 

stadium aan het klimaatpact van de 

Duitse meubelkwaliteitsvereniging 

voor Meubelkwaliteit hebben 

deelgenomen.

Alle emissies worden bij hülsta 

geneutraliseerd door de jaarlijkse 

aankoop van hoogwaardige 

klimaatbeschermingscertificaten. Op

deze manier bevorderen wij het 

behoud van een leefbaar milieu. 

Wij steunen momenteel een 

herbebossingsproject in Costa Rica 

en een windmolenpark in Taiwan. 

Hoogwaardig design dat doet wat 

het belooft en bovendien voldoet aan 

de hoogste morele en ecologische 

normen – zo produceren we elke dag 

met een schoon geweten meubelen 

met een lange levensduur voor een 

comfortabel thuis van morgen. Dit is 

wat voor ons belangrijk is.

KLIMAATBE-

SCHERMING 

IN DRIE  

FASEN.

Op basis van zijn directe en indirecte broeikasgasemissies op 
het gebied van Scope 1, 2 en 3 hebben wij onze CO2-voetafdruk 
laten bepalen door het klimaatbeschermingsinitiatief BEaZE-
RO.org. 
Scope 1 omvat alle directe emissies van de onderneming. Hieron-
der vallen bijvoorbeeld brandstof voor auto's en vrachtwagens van 
de zaak en verwarmings- en koelmiddelen. Indirecte emissies als 
gevolg van de opwekking van de gebruikte energie worden gere-
gistreerd in Scope 2. Scope 3 ten slotte omvat alle indirecte emis-
sies, die het gevolg zijn van de dagelijkse bedrijfsprocessen en 
productlevenscycli – bijvoorbeeld het reizen van onze werknemers, 
externe logistiek, waterverbruik en productgebruik door de eind-
gebruiker.
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TYPEOVERZICHT

6-deurs draaideurkast 6-deurs vouwdeurkast 5-deurs draaideurkast
(middelste element: design-
schuifdeurelement met spiegel)

Bedden

Garderobekasten

Diepte 62 cm Diepte 62 cm

Diepte 68 cm

Houten bed met gestoff eerd 
hoofdbord-element

Houten bed

Houten bed met gestoff eerd 
hoofdbord 

Gestoff eerd bed

Basis- en aanbouwelementen voor 
individuele kastuitbreidingen

Basis- en aanbouwelementen voor 
individuele kastuitbreidingen

Basis- en aanbouwelementen voor 
individuele kastuitbreidingen

1 schuifl ade; 2 deuren,
1 legplank

met 6 schuifl aden

met schuifl ade

4 schuifl aden

Nachtkastjes

Wandplank Wandplank met wandpaneel Poef

Commodes Hoge commode

Diepte: 40 cm Diepte: 45 cm Diepte: 45 cm Diepte: 46 cm

Diepte: 25 cm Optioneel met verlichting
Diepte: 25 cm

Diepte: 41 cm

Diepte: 45 cm Diepte: 45 cm

met 2 schuifl aden met 1 schuifl ade met 1 schuifl ade

Dressboy Kap-/bureautafel SpiegelZitbank

Diepte: 35 cm Diepte: 40 cm Diepte: 45 cm Diepte: 8 cm Diepte: 2,5 cm
(op houderplaat)

Matraslengtes 200 / 210 / 220

In dit overzicht staan enkele voorbeelden. Andere types en alle programma’s vindt u in de typelij st. Maataanduidingen in cm.
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Antraciet Eiken natura

Antraciet Puurwit Antraciet

Garderobekasten: 

Front

Bijmeubels: 

Front/romp buitenzijden Accentfront:

Bedden: 

Houten hoofdbord / 
bedomranding

Gestoffeerd hoofdbord / bed Onderstellen / sledepoten / metalen spang:

Romp buitenzijden Nachtkastje wandpaneel

Wandplank Wandplank met wandpaneel Opzetstuk van wandplank
met wandpaneel

AccentlijstKroonlijst

Puurwit

Eiken natura Bekledingscollectie Slapen 2021
Puurwit

Eiken natura Puurwit Antraciet Eiken natura

Puurwit Puurwit

Puurwit

Eiken natura

Eiken natura Eiken natura

Eiken natura

aan de achterkant gelakt glas, mat Hout HoutHout

Hout Bekledingscollectie Lak Structuurlak

HoutLak Hout

Lak Lak

LakHout Hout

HoutHout

aan de achterkant gelakt glas, mat

Grepen Nachtkastje opzetpaneel

UITVOERINGSOVERZICHTEN

Antraciet              

Antraciet              

Antraciet              

Antraciet              

Eiken naturaEiken natura Puurwit

TANTUM OVERZICHT

3736 TANTUM



MADE IN GERMANY

De „Blauwe Engel“ is een keurmerk dat is 
onderworpen aan zeer strenge criteria. Alle 
kastmeubelen en lattenbodems van hülsta 
worden sinds 1996 onderscheiden met de 
„Blauwe Engel“, omdat ze bijzonder milieu-
vriendelijk en emissiearm zijn.

Sinds 1974 is hülsta lid van de Duitse vereni-
ging voor Meubelkwaliteit (DGM) en voldoet 
aan de hoge normen voor kwaliteit en consu-
mentenbescherming. Tijdens het testen van de 
producten worden strikte normen gehanteerd, 
die hülsta zonder problemen vervult.

Alle producten zijn al vele malen getest en 
zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscri-
teria. Daarom biedt hülsta bij een nieuwe 
aankoop 5 jaar garantie op alle meubelen. 
Altijd inclusief: wij ondersteunen u bij alle 
vragen en wensen rond uw meubelen van 
hülsta – voor onbeperkte tijd.

hülsta staat voor kwaliteit made in Germany. Als 

traditioneel familiebedrijf uit het Münsterland hecht 

hülsta nu al in de derde generatie veel waarde aan het 

beste vakmanschap en moderne productiemethoden. 

De focus ligt altijd op een verantwoorde omgang 

met de natuur. Daarom gebruikt hülsta alleen hout 

uit gecontroleerd en duurzaam bosbeheer en geen 

tropisch hout. Dit verkort de transportafstanden 

en beschermt het milieu. Daarom worden de 

kastmeubelen en lattenbodems van hülsta al sinds 

1996 onderscheiden met de „Blauwe Engel“, 

een ambitieus keurmerk voor emissiearme en 

milieuvriendelijke producten. hülsta – dat zijn duurzame 

meubelen in harmonie met de natuur.

GEGARAN-
DEERDE 

KWALITEIT.
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