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NEO – ELEGANTE LICHTHEID.

Neo heeft een heel eigen uitstraling. De bijna zwevend ogende meubelen geven de slaapkamer een elegante 

lichtheid. Fijn bewerkte onderstellen, verchroomd of antraciet gelakt, steken discreet af tegen de gelakte of 

houten fronten. Dankzij een keuze uit 1.950 lakkleuren uit het NCS-kleurensysteem richt Neo zich specifiek op 

spannende kleurencombinaties en creëert zo een harmonieus totaalconcept voor een individuele slaapkamer. 

Verschillende materialen zoals hout, lak, glas of keramiek zorgen voor een spannende inrichting tot in het 

kleinste detail.

Uitvoering: lak puurwit, breedte van de bedcombinatie ca. 2,0 m
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Het design van de kledingkastgrepen en onderstellen is precies op elkaar afgestemd en zorgt voor harmonie. 

Nachtkastjes en bijzetmeubelen kunnen met dekbladen in glas, keramiek, lak of hout worden geïndividualiseerd 

en worden zo een blikvanger. Bij Neo is de "liefde voor het detail" overal voelbaar.

DESIGN MET
AANDACHT
VOOR DETAIL.

Het Neo bed heeft talrijke onderscheidingen 
ontvangen voor uitstekende designkwaliteit.

Uitvoering: lak puurwit, breedte van de kleerkast ca. 3,0 m
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Uitvoering: lak zijdegrijs, leer mokka 5126, breedte van de bed ca. 2,0 m
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Fijne materialen die perfect verwerkt zijn – de Neo sledepoten 
combineren chroom en leer bijzonder mooi en worden zo een 

prachtige blikvanger. Het Neo bed heeft talrijke onderscheidingen 
ontvangen voor uitstekende designkwaliteit.

De bijna zwevend ogende ladekasten met hun 

ranke voegenspel zijn met behulp van het NCS-

kleurensysteem qua kleur precies afgestemd op de 

sfeer van de ruimte. Het greeploze design van de 

fronten met push-to-open functie onderstreept de 

rechte lijnen van Neo.

Uitvoering: leer mokka 5126
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Passend bij het esthetisch aantrekkelijke design van Neo vormt een kaptafel een aanvulling op het slaapkamer-

meubilair. Het achterwandpaneel en het glasboard in structuurlak antraciet kunnen naar keuze worden voorzien 

van spiegels en led-verlichting.

01 In de lederen versie zijn de onderstellen ingebed in het leer.
02 Bij de lak-/houtuitvoering sluit de vorm van het onderstel gelijk met het hoofd-/voetgedeelte af.
03 Dekbladen naar keuze in keramiek, glas, hout en lak.
04 Rond nachtkastje met of zonder schuiflade.
05 Ranke onderstellen in hoogglans of structuurlak antraciet.
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Uitvoering: kernnoten, leer mokka 5126, breedte van de klerkast ca. 2,8 m
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Donker leer in combinatie met warme houttinten zorgt voor rustgevend comfort in de slaapkamer. Met natuurlijk 

eiken en kernnoten is er een keuze uit twee hoogwaardige hout fineersoorten die een bijzondere sfeer creëren 

met leer en chroom. Donkere keramische dekbladen voor nachtkastjes en commodes ronden het geheel af. 

Praktisch: de Neo kledingkast kan niet alleen met draai- of vouwdeuren, maar ook met combinaties van deur- en 

lade-elementen worden uitgerust. De kastfront oogt daardoor minder compact en er ontstaat extra opbergruimte.

Het Neo bed is bekroond met de 
Iconic Award 2020 voor uitmuntende 
designkwaliteit.

Uitvoering: kernnoten

14 15NEO



Donkere keramische dekbladen op nachtkastjes en highboards 
harmoniëren met levendig echt houtfineer in natuurlijk eiken.
Een bijzonder highlight bij de Neo kledingkasten zijn de verlichte 
greeplijsten, die voor een volwaardige sfeerverlichting zorgen.

Uitvoering: natuurlijk eiken, breedte van de bed ca. 2,0 m
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01 229,6 40,0/42,0/50,0/52,0 61,4
02 229,6 80,0/82,0/100,0/102,0 61,4
03 229,6 70,0/72,0 61,4
04 229,6 100,0/102,0 61,4
05 229,6 100,0/102,0 61,4
06 229,6 80,0/82,0/100,0/102,0 61,4
07 229,6 160,0/162,0/200,0/202,0 61,4
08 89,8 140/160/180/200 200/210/220
09 91,3 140/160/180/200 200/210/220
10 17,6 52,8/70,4 45,0
11 35,2 52,8/70,4 45,0
12 41,5 Ø 44,0 Ø 44,0
13 49,9 Ø 44,0 Ø 44,0
14 37,0/54,6 52,8/70,4 45,0
15 89,8 105,6 45,0/52,0
16 89,8 140,8 45,0/52,0
17 100,8 141,2 37,0
18 2,9 35,2/52,8/70,4/105,6/140,8 23,4
19 22,6 51,2/70,0/128,0 22,6

TYPEOVERZICHT

Commodes

Vrijhangende planken Gehoekte wandplanken

AFMETINGEN

Draai- en vouwdeurkasten

Bed Gestoffeerd bed

Nachtkastjes

Nachtkastjes op metalen onderstelHangende nachtkastjes Nachtkastjes

Kaptafel

Elementen, low-, side- en highboards

met deuren in design T met deuren in design U met deuren in design P

In de actuele typelijst Neo Slapen vindt u nog veel meer elementen, low-, side- en highboards in verschillende hoogtes, breedtes en 
dieptes.

Draaideurelementen VouwdeurelementenElementen met draaideuren en schuifladen

Hoogte (cm) Breed (cm) Diepte (cm)
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Bedhoofdbord, bedzij den

Kleerkastbuitenromp, kleerkastfront, kroonlij st

Puurwit

Lak Hout

PuurwitPuurwit

Pulpis

BetonGrij s

Lak

Storm neroZaha stoneCalacatta

Puurwit

Wit

Aan de achterkant gelakt glas

Lak hoogglans

Keramiek

Puurwit

Lak

Puurwit

Lak

Hout

Zij degrij sZij degrij s Zij degrij s Natuurlij k eiken

Vrij e kleurkeuze volgens NCSHout

Vrij e kleurkeuze volgens NCS

Lak mat

Lak mat

Grij sWit (standaard)

Lak

Kernnoten

Zij degrij s Natuurlij k eiken

Lak hoogglans

Lak hoogglans**

KunstleerLeer

Kernnoten

Hout

Zij degrij s Natuurlij k eiken Leercollectie* Kunstleercollectie*Kernnoten

Natuurlij k eiken Kernnoten

Dekbladen

Bij meubelen, gehoekte wandplanken, vrij hangende planken, schuifl aden van kaptafel, elementen

UITVOERINGSOVERZICHTEN

ECHT
LEER

KUNST
LEER

* Een gedetailleerde lij st van de leer-/kunstleercollectie is te vinden in de huidige typelij st.
** Vrij hangende planken niet verkrij gbaar in NCS hoogglansuitvoering.

Kastbinnenromp en binneninrichting

Zij degrij s
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MADE IN GERMANY

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.

GEGARANDEER
DE KWALITEIT.

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 
milieuvriendelijk 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 
normen gehanteerd, die hülsta zonder 
problemen vervult.

Alle producten zijn al vele malen getest 
en zijn onderworpen aan strenge 
kwaliteitscriteria. 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.
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