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

MULTI
HAL



Hülsta begroet uw gasten en u met de perfecte entree: uit losse elementen 

naar eigen voorkeur gerangschikt of als nisoplossing zelfs tot op de 

centimeter passend, stijlvol en zelfbewust qua vorm, veelzijdig qua 

functie en naar uw wensen ingericht. Of als modulaire combinatie, als 

nisopossing of als kastsysteem, Multi-Hal houdt uw garderobe, spiegel en 

alle accessoires bij de hand. Het systeem biedt een comfortabele zitplek 

en geeft de foyer vorm met stijlbewuste accenten van lak, natuurlijk hout 

en licht. Welkom thuis!

MULTI-DIELE NEO

MULTI-DIELE NEO
ELEGANTE 
LICHTHEID.

Uitvoering: lak wit, breedte: ca. 1,6 m

0302 MULTI-DIELE



De voordeur opendoen en je helemaal happy voelen: de verscheidenheid aan elementen die NEO paraat heeft 

voor uw nieuwe hal zal u verrassen. Nog meer als u zich realiseert hoe gemakkelijk het is om alles te combineren. 

De vormentaal is puristisch. Het ontwerp is gebaseerd op greeploze fronten en heldere contouren. Stilistisch

gezien beheerst NEO een breed spectrum. Voor alle taken in de gang zijn er oplossingen, die moeiteloos 

aansluiten bij de beschikbare ruimte en persoonlijke smaak. Uitvoering: lak grijs, kernnoten, breedte: ca. 2,2 m

MULTI-DIELE NEO

Uitvoering: lak wit, natuurlijk eiken, breedte: ca. 2,8 m

0504 MULTI-DIELE



MULTI-DIELE TETRIM

U hoeft niet veel ruimte te hebben om elegante accenten te zetten bij de entree. Het 

samenspel van vorm en kleur, gesloten elementen en open vakken maakt TETRIM tot het 

perfecte halmeubel. De open TETRIM-hoek als verlicht vak met een zilver- of bronskleurig 

aluminium frame combineert de afzonderlijke opbergelementen tot een harmonieus geheel. 

Voor wie het visueel nog rustiger wil, zet met het vierkante vak decoratieve accessoires mooi 

in scène.

Uitvoering: lak zijdegrijs, natuurlijk eiken, open vak: aluminium frame bronskleurig, breedte: ca. 1,8 m

MULTI-DIELE TETRIM
BLIKVANGER IN
ELKE KAMER.

0706 MULTI-DIELE



MULTI-DIELE TETRIM

Uitvoering: lak zijdegrijs, open vak: aluminium frame bronskleurig, breedte: ca. 1,76 m

0908 MULTI-DIELE



MULTI-DIELE TETRIM

De TETRIM hal in lak puurwit met zilverkleurige omranding en aan de 

achterkant gesatineerd, bruingrijs gelakt glas ziet er fris en netjes uit. 

Het lichtspel onderstreept de fijne lijnen. De optionele afstandsbediening 

regelt de kleurtemperatuur traploos van koud naar warm wit.

Uitvoering: lak puurwit, open vak: aluminium frame zilverkleurig, breedte: ca. 2,11 m
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MULTI-DIELE GENTIS

De extravagante design meubelserie van hülsta kent het geheim van 

spannende contrasten: krachtige contrasten zorgen voor een diepe 

spanning, vooral de combinatie van fijne lak, authentiek leer en hoekig 

hout met natuurstam look. Krachtige originaliteit ontmoet moderne 

elegantie. Favoriete stukken worden geaccentueerd in de open vakken. 

Maar ook alles wat u niet wilt laten zien, vindt zijn plaats in één van de

vele intelligent bruikbare opbergruimtes.

MULTI-DIELE 
GENTIS –
EXTRAVAGANT 
DESIGN.

Uitvoering: lak grijs, eiken natuurstam, breedte: ca. 2,43 m
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MULTI-DIELE KAST-/NIS-HALMEUBELEN

Kast/nis-halmeubelen bieden ideale oplossingen voor alle opberg-

problemen. Geen enkele ruimte is te groot of te klein, te hoog of te laag. 

De kastelementen kunnen eindeloos worden gepland en eenvoudig met 

elkaar worden gecombineerd. Ook aangepaste maten zijn mogelijk dankzij 

verschillende standaardbreedten en reducties tot een kleiner formaat. 

Grote kastfronten bieden het ideale podium voor individualisering. Een 

grote keuze aan grepen, oppervlakken en accent- en functie-elementen 

met nissen in drie breedtes, waarvoor een breed scala aan accessoires 

kan worden gepland, helpen hierbij.

Uitvoering: lak wit, natuurlijk eiken, zitkussen: kunstleer met structuur, bruingrijs S455, breedte: ca. 3,52 m

1514 MULTI-DIELE



MULTI-DIELE KAST-/NIS-HALMEUBELEN

Uitvoering: lak zijdegrijs, kernnoten, zitkussen: kunstleer met structuur, taupe S453, breedte: ca. 2,52 m

Een van de sterke punten van het kast-nis-halmeubel is de flexibiliteit. 

Met een hoogte tot 268 cm kunt u een complete, precies passende en 

tot het plafond reikende wand plannen. De grote verscheidenheid aan 

standaardbreedtes maakt het eenvoudig om optimaal gebruik te maken 

van een door de ruimte bepaalde wandbreedte. Als u nog meer flexibiliteit 

wenst, kunnen veel elementen precies op maat worden ingekort. De nis-

elementen van de functionele draaideurkasten maken uw hal praktisch, 

bijzonder en exclusief door de uitrusting met zitkussens en/of nis-spiegels.

1716 MULTI-DIELE
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hülsta begroet uw gasten en u met de perfecte entrée: uit losse elementen naar eigen voorkeur gerangschikt of als 
nisoplossing zelfs tot op de centimeter passend, stij lvol en zelfbewust qua vorm, veelzij dig qua functie en naar uw 
wensen ingericht. Of als modulaire combinatie, als nisoplossing of als kastsysteem, MULTI-DIELE houdt uw garderobe, 
spiegel en alle accessoires bij  de hand. Het systeem biedt een comfortabele zitplek en geeft de foyer vorm met 
stij lbewuste accenten van lak, natuurlij k hout en licht. Welkom thuis!

Romp, fronten, garderobepanelen, 
frame van open vakken

Romp, fronten en 
garderobepanelen

Zitkussen

Dekbladen Zitkussen

Open vakken (binnen), 
achterwanden

Open vakken **:
Uitvoering frame / uitvoering binnenromp

Multi-Diele Neo Multi-Diele Tetrim

Voordeelcombinaties
Diepte: 45 cm

Voordeelcombinatie
Diepte: 35 cm

* De binnenromp bij hoogglans-lakuitvoeringen is in de betreffende kleur mat gelakt.

** Open vakken met aluminium frame; frame 
bronskleurig en binnenromp van matglas, aan de 
achterkant grij sbruin gelakt of frame zilverkleurig en 
binnenromp van gesatineerd spiegelglas. Kleurwis-
sel van frame en binnenromp is niet mogelij k.

Informatie m.b.t. het type weefsel en materiaalaanduidingen van de bekleding, zie typelijst
“MULTI-DIELE“.

Diepte: 52 cm
Voorbeeldcombinaties
Diepte: 45 cm

Voorbeeldcombinaties
Diepte: 45 cm

MULTI-DIELE TYPEOVERZICHT

TYPEOVERZICHT

Lak puurwit Lak puurwit

Lak puurwit
Kunstleer met 
structuur wit

Lak puurwitLak hoogglans 
puurwit *

Lak hoogglans 
puurwit *

Lak hoogglans 
puurwit *

Lak hoogglans 
wit *

Lak hoogglans 
grijs *

Lak hoogglans 
grijs *

Lak hoogglans 
grijs *

Lak hoogglans 
zijdegrijs *

Lak hoogglans 
zijdegrijs *

Lak hoogglans 
zijdegrijs *

Keramiek zaha stone

Keramiek storm nero

Keramiek wit

Keramiek grijs

Keramiek calacatta

Keramiek beton

Keramiek pulpis

Lak wit

Kunstleer met 
structuur taupe

Lak wit

Lak grijs

Lak grijs

Lak grijs
Kunstleer met 
structuur bruingrijs

* De binnenromp bij hoogglans-lakuitvoeringen is in de 
betreffende kleur mat gelakt.

Informatie m.b.t. het type weefsel en materiaal-
aanduidingen van de bekleding, zie typelijst
“MULTI-DIELE“.

Kunstleer met 
structuur wit

Kunstleer met 
structuur taupe

Kunstleer met 
structuur bruingrijs

Lak grijs

Lak zijdegrijs

Lak zijdegrijs

Lak zijdegrijs

Vrij e kleurkeuze 
volgens NCS:
matlak

Vrij e kleurkeuze 
volgens NCS:
matlakAan de achterkant 

gelakt glas puurwit

Aan de achterkant 
gelakt glas grij s

Aan de achterkant 
gelakt glas zij degrij s 

Vrij e kleurkeuze 
volgens NCS:
hoogglanslak*

Vrij e kleurkeuze 
volgens NCS:
hoogglanslak*

Lak zijdegrijs

Natuurlijk eiken Natuurlijk eiken

Kernnoten Kernnoten

bronskleurig / matglas, aan de 
achterkant grijsbruin gelakt

zilverkleurig / gesatineerd 
spiegelglas

Natuurlijk eiken

Natuurlijk eiken

Kernnoten

Kernnoten

Voorbeeldcombinatie
Diepte: 45 cm

1918 MULTI-DIELE



 2
11

,2
 c

m

  243,2 cm

 2
68

 c
m

 2
68

 c
m

  252 cm   352 cm

Lak puurwit

Lak puurwit

Lak hoogglans 
puurwit *

Lak hoogglans 
puurwit 

Lak hoogglans 
wit *

Lak hoogglans 
wit 

Lak hoogglans 
grijs *

Lak hoogglans 
grijs 

Lak hoogglans 
zijdegrijs *

Lak hoogglans 
zijdegrijs 

Lak wit

Lak wit

Lak wit

Lak grijs

Lak grijs

Lak grijs

Lak zijdegrijs

Lak zijdegrijs

Romp, fronten

Dekbladen

Kleerkastbuitenromp 
en -front

Greepuitvoeringen draaideuren

Multi-Diele Gentis Multi-Diele Gentis

Voorbeeldcombinatie
Diepte: 45 cm

Voorbeeldcombinaties
Diepte: 61,3 cm

* De binnenromp en binnenoppervlakken bij hoogglanslakuitvoeringen zijn in de betreff ende kleur mat gelakt. Hetzelfde geldt voor de rechte buitenzijde 
van de lowboards met afgeronde hoek aan één zijde.

** De binnenromp bij de uitvoeringen NCS matlak en NCS hoogglanslak is puurwit, wit, grijs of zijdegrijs mat gelakt. Hetzelfde geldt voor de rechte buiten-
zijde van de lowboards met afgeronde hoek aan één zijde. A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

Greep 057 / 058

Hoogglans chroom
of mat chroom

Hoogglans chroom
of mat chroom Hoogglans chroom

of mat chroom
Hoogglans chroom
of aluminiumkleurig

Hout-/lakuitvoering Hoogglans chroom
of mat chroom

Mat chroom

Greep 011

Lak wit
of lak grijs

Greep 063 / 064

Hoogglans chroom
of mat chroom

Greep 046 / 047

Hoogglans chroom
of mat chroom

Greep 014 / 015

Mat chroom /
hout-/lakuitvoering

Greep 012

Greep 029 / 030 Greep 048 / 049 Greep 026 / 013 Greep 031 Greep 052 / 060

Natuurlijk eiken

Kernnoten

Accentelementen:
Romp, fronten en garderobepanelen

Kleerkastbinnenromp Zitkussen

Lak puurwit

Lak hoogglans 
puurwit 

Kernnoten 
natuurstam

Lak hoogglans 
wit  

Lak hoogglans 
grijs  

Lak hoogglans 
zijdegrijs  

Lak wit

Lak grijs Eiken natuurstam

Lak zijdegrijs Eiken antraciet 
natuurstam

Natuurlijk eiken

Natuurlijk eiken

Kernnoten

Kernnoten

Natuurlijk eiken

Kernnoten

Kunstleer met 
structuur wit

Kunstleer met 
structuur taupe

Kunstleer met 
structuur bruingrijs

Nisvak

Informatie m.b.t. het type weefsel en materiaalaandui-
dingen van de bekleding, zie typelijst “MULTI-DIELE“.

MULTI-DIELE TYPEOVERZICHT

Lak puurwit

Lak hoogglans 
puurwit *

Lak hoogglans 
wit *

Lak hoogglans 
grijs *

Lak hoogglans 
zijdegrijs *

Lak wit

Lak grijs

Lak zijdegrijs

Vrij e kleurkeuze 
volgens NCS:
matlak **

Vrij e kleurkeuze 
volgens NCS:
matlak  

Vrij e kleurkeuze 
volgens NCS:
matlak  

Vrij e kleurkeuze 
volgens NCS:
hoogglanslak **

Vrij e kleurkeuze 
volgens NCS:
hoogglanslak  

Vrij e kleurkeuze 
volgens NCS:
hoogglanslak  

Aan de achterkant 
gelakt glas puurwit

Aan de achterkant 
gelakt glas wit

Aan de achterkant 
gelakt glas grij s

Aan de achterkant 
gelakt glas zij degrij s 

Keramiek 
zaha stone

Keramiek 
storm nero

Keramiek 
wit

Keramiek 
grijs

Keramiek 
calacatta

Keramiek 
beton

Keramiek 
pulpis

2120 MULTI-DIELE



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
vereniging voor Meubelkwaliteit (DGM) en 
voldoet aan de hoge normen voor kwaliteit
en consumentenbescherming. Tijdens het 
testen van de producten worden strikte 
 gehanteerd, die hülsta zonder problemen 
vervult.

Alle producten zijn al vele malen getest en 
zijn onderworpen aan strenge kwaliteits-
criteria. 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

2322 MULTI-DIELE


