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now! basic		

DROOM LEKKER.

Als voor elkaar gemaakt: de slaapkamer now! basic fuseert met now! for you tot jouw feelgood-plek. Bij bed en kast passen schuifladencommode
en hangelementen. De kledingkast vrolijken we op met accentelementen.

Planningsaanwijzingen
Uitvoeringsoverzichten
Uitvoeringen
kleerkastbuitenromp
Sneeuwwit

Uitvoeringen
kleerkastfront
Lak puurwit

Kleerkastbinnenromp altijd in
sneeuwwit
Het van een melamineharslaag voorziene oppervlak
(sneeuwwit) is bijzonder resistent en daarom om hygiënische redenen heel geschikt,
omdat het zeer makkelijk te reinigen is!

•

Alle fronten met gedempte sluiting

•

Reeds sinds 1996 dragen al onze kastmeubelen en lattenbodems het aan strenge criteria gebonden
keurmerk “Blauwe engel, want emissiearm” dat producten onderscheidt, die weinig schadelijke
stoffen bevatten en het milieu ontzien.

•

N.B.: Omdat orders automatisch worden ingelezen, moet altijd het juiste typenummer van het
gewenste meubel worden vermeld. Let hier a.u.b. op tijdens het bestelproces!

Kleerkast plannen
Planningsstap 1

Planningsstap 2

Planningsstap 3
Keuze van de optionele accessoires
zoals bijv.:
- Verdere legplanken
- Kleerstangen

Keuze van het basiselement
in de gewenste breedte
N.B.: Voor elke kleerkastcombinatie moet 1 basiselement worden
ingepland.

2

Keuze van de aanbouwelementen
in de gewenste breedte
N.B.: Er kan een willekeurig
aantal aanbouwelementen worden
gepland.
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now! basic

N.B.: Zie hoofdstuk „now! general“ m.b.t. volgende onderwerpen:

wardrobes

- Belangrijke aanwijzingen voor het plannen van verlichtingen
- Afstandsbediening voor LED-verlichting
- IR-repeater-set voor lowboards
- Snoeruitsparing-montageset
- Maatoverzicht flatscreenformaten
- Klepaanslag
- Hangelementen
- Maximale belastingen
- Wandkwaliteit / montagehandleiding

basic

Basiselementen
Standaardindeling per
element: 1 legplank,
1 kleerstang

L
Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Romp sneeuwwit, front lak puurwit

Basiselementen kleerkast
225,4 x 51,9 x 61

225,4 x 101,9 x 61

Bestelnr.
365113 L / 365123 R

Bestelnr.
36113

-

-

Aanbouwelementen
Standaardindeling per
element: 1 legplank,
1 kleerstang

L
Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Romp sneeuwwit, front lak puurwit

Aanbouwelementen kleerkast
225,4 x 50 x 61
Bestelnr.
365103 L / 365203 R

225,4 x 100 x 61
-

Bestelnr.
36103

-

Accessoires voor kleerkast:
legplank,
kleerstang

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Sneeuwwit

now! basic

1,9 x 48,0 x 55,9
Bestelnr.
365
-
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Legplank

1,9 x 98,0 x 55,9
Bestelnr.
360

L/R = Deur links/rechts draaiend

Kleerstang
3,0 x 48,0 x 1,5
Bestelnr.
375
-

3,0 x 98,0 x 1,5
Bestelnr.
370
-
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now! flexx

ALLES PERFECT GEORDEND.

Van buiten super – en van binnen helemaal! Er is heel wat veranderd t.o.v. de kleerkast van vroeger. Voor het interieur ervan heeft now! flexx meer
functies, vakken en mogelijkheden te bieden dan je kunt wensen. Ook wat samenstelling betreft, is alles mogelijk, want je kiest uit verschillende
breedte- en twee hoogtematen en uit de opties met draaideuren of helemaal zonder deuren, terwijl je daarnaast keus hebt uit talrijke fraaie uitvoeringen. Dankzij de verschillende hoogtes kun je je speelsheid laten gaan en wordt ook de inloopkast een vervulbare woonwens. De now! flexx
kleerkasten passen uiteraard bij alle andere now! programma‘s – accenten, passepartouts en verlichtingen maken now! flexx perfect.

Planningsaanwijzingen
Uitvoeringsoverzichten
Uitvoeringen
kleerkastbuitenromp
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Prijsgroep II
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Uitvoeringen
kleerkastfront
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Hoogglanslak wit
Hoogglanslak grijs
Prijsgroep II
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Uitvoeringen deur met
accent en open vak
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Prijsgroep II
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Kleerkastbinnenromp
altijd in lak wit

4

•

hülsta-MagicClose: Alle houten draaideuren zijn uitgerust met hülsta-Magic-Close
(gedempt sluitmechanisme)

•

hülsta-SoftFlow: Alle laden zijn volledig uitschuifbaar en uitgerust met geluiddempend
zelfsluitmechanisme

•

Reeds sinds 1996 dragen al onze kastmeubelen en lattenbodems het aan strenge criteria gebonden
keurmerk “Blauwe engel, want emissiearm” dat producten onderscheidt, die weinig schadelijke
stoffen bevatten en het milieu ontzien.

Uitvoeringen
knoppen
Standaarduitvoering
Edelstaal
naar keuze ook in:
Lak wit
Lak grijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten
Deuren en laden worden standaard met knoppen van
edelstaal geleverd. Alternatief zien knoppen in een van de
bovenstaande uitvoeringen mogelijk (zonder meerprijs). A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order
vermelden!
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wardrobes

Planningsaanwijzingen
Kleerkast

Knoppen

Romp in kleerkastbuitenromp-uitvoering;
kleerkastbinnenromp altijd in lak wit

Knoppen in knopuitvoering

Front in frontuitvoering

Laden 2R

Deur met accent 10R en 11R en open vak 2R

Laden 2R in alle uitvoeringen (lak wit, lak grijs, hoogglanslak wit, hoogglanslak grijs,
natuurlijk eiken of kernnoten); kleurcombinaties binnenin de ladefronten is mogelijk.

Bereik boven en onder van de deur met accent 10R en 11R in alle frontuitvoeringen

Accent van de deur met accent 10R en 11R
en open vak 2R in de uitvoeringen lak wit,
lak grijs, natuurlijk eiken of kernnoten

Tussenbouwelementen
Romp in kleerkastbuitenromp-uitvoering;
kleerkastbinnenromp altijd in lak wit

Front in frontuitvoering

Kleurcombinaties binnenin de fronten is mogelijk.

Kleurcombinaties
Bij now! flexx zijn kleurcombinaties mogelijk. Vermeld in dit geval duidelijk en apart de betreffende uitvoeringen in uw order! Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen worden
gecombineerd, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!
now! wardrobes
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Planningsaanwijzingen
Kleerkast plannen
Planningsstap 1

Planningsstap 2
100

13,5

102

63,5

52

Keuze van het basiselement
in de gewenste uitvoering alsook
hoogte en breedte

Keuze van de aanbouwelementen
in de gewenste uitvoering en
breedte

Keuze van het optioneel
hoekaanbouwelement
in de gewenste uitvoering

Plattegrond van de planning
met een hoekaanbouwelement

N.B.: Voor elke kleerkastcombinatie moet 1 basiselement worden
ingepland.

N.B.: Er kan een willekeurig
N.B.: Voor het hoekaanbouweleA.u.b. op de afmetingen bij uw
aantal aanbouwelementen worden ment moet 1 deur worden besteld. planning letten!
gepland.

Keuze van de optionele tussenbouwelementen
in de gewenste uitvoering
N.B.: Het is mogelijk twee tussenbouwelementen naast elkaar te
plaatsen. Tussenbouwelementen zijn
ook als basiselementen verkrijgbaar.

Planningsstap 3

Keuze van het (de) front(en)
in de gewenste uitvoering en hoogte
N.B.! Indien meerdere fronten boven elkaar
worden gepland, moet de som van de
afzonderlijke hoogtes 10R (i.g.v. 225,4 cm
hoogte) resp. 11R (i.g.v. 247,8 cm hoogte)
bedragen.
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Zijn in hoogte twee verschillende fronten,
bijv. een set van 2 laden, een 2R open
vak of deuren, naast elkaar gepland dan
moeten op die plaats linnengoedplanken
worden ingepland. Bij een set van 2 laden
hoeft tussen de laden geen linnengoedplank te worden ingepland.

Indien 39,6 (of 49,6) cm brede elementen,
bijv. een 2R open vak of deuren, voor een
82/80 (of 102/100) cm breed kleerkastelement worden gepland dan moet tevens
een tussenschot incl. dekblad worden
ingepland.
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now! wardrobes

N.B.: Zie hoofdstuk „now! general“ m.b.t. volgende onderwerpen:

wardrobes

- Belangrijke aanwijzingen voor het plannen van verlichtingen
- Afstandsbediening voor LED-verlichting
- IR-repeater-set voor lowboards
- Snoeruitsparing-montageset
- Maatoverzicht flatscreenformaten
- Klepaanslag
- Hangelementen
- Maximale belastingen
- Wandkwaliteit / montagehandleiding

Optionele accessoires plannen:
passepartout - verlichting - indeling - knoppen/stanggreep/greeplijst
Planningsstap 4

Planningsstap 5

Keuze van het passende passepartout
in de gewenste uitvoering

Keuze van de verlichting
zoals bijv.:
- LED-opbouwlamp
- LED-lichtlijst voor open vak
- LED-verlichting voor passepartout

N.B.: Verticaal passepartout uitsluitend met een horizontaal passepartout
toe te passen.

N.B.: Afstandsbediening voor LED-verlichting is mogelijk, zie hoofdstuk „now! general“!

Planningsstap 6

Planningsstap 7

Keuze van de indeling
zoals bijv.:
- Linnengoed- en tussenplanken
- Ladesets
- Andere accessoires zoals bijv. pantalon- of stropdassenhouder

now! wardrobes
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Keuze van de knoppen/stanggreep/greeplijst
in de gewenste uitvoering
N.B.: Deuren en laden worden standaard met knoppen van edelstaal geleverd. Alternatief
zijn knoppen in een andere uitvoering mogelijk (zonder meerprijs; zie de blz. met de
inleiding). A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!
Stanggreep en greeplijst kunnen alleen i.g.v. 10R en 11R kleerkastdeuren worden
ingepland (tegen meerprijs)!
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Kleurcombinaties:
Bij now! flexx zijn kleurcombinaties mogelijk. Vermeld in dit geval duidelijk en apart de betreffende uitvoeringen in uw order! Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen worden gecombineerd, wordt altijd de hogere
prijsgroep berekend. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!
Uitvoeringen knoppen
Deuren en laden worden standaard met knoppen van edelstaal geleverd. Alternatief zijn knoppen in een andere uitvoering mogelijk (zonder meerprijs). A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

Voordeelcombinatie
Voordeelcombinaties zijn in prijs gereduceerde samenstellingen, waarvan het prijsvoordeel gebonden is aan een vaste combinatie.
De voordeelcombinaties kunnen, tegen meerprijs, eventueel uitgebreid worden met accessoires.

VOORDEEL!
Uitvoeringsoverzichten voor voordeelcombinaties
Uitvoeringsoverzichten
voor kleerkast:
Voor meer informatie over de
kleerkast zie volgende blz.!

Uitvoeringen
kleerkastbuitenromp

Uitvoeringen
kleerkastfront

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Prijsgroep II
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Hoogglanslak wit
Hoogglanslak grijs
Prijsgroep II
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Kleerkastbinnenromp
altijd in lak wit

Uitvoeringsoverzichten
voor bed:
Voor meer informatie over het
bed zie typelijst now! sleeping!

Uitvoeringsoverzichten
voor bijzettafel:
Voor meer informatie over de
bijzettafel zie typelijst
now! coffee tables!

Uitvoeringen
bedframe

Uitvoeringen
gestoffeerd hoofdbord C

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Platweefsel lichtgrijs
Platweefsel amandelwit
Platweefsel rookquartz

Uitvoeringen
pootstel

Uitvoeringen
tafelblad

Uitvoeringen
lade

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak petrol
Lak duifblauw
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Metaal wit
Metaal grijs

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs

242,0

82,0

80,0

Voordeelcombinatie bestaande uit:

80,0

242,0

- 6-drs. draaideurkast, 225,4 cm hoog, 242 cm breed (now! wardrobes: now! flexx)
- Bed met gestoffeerd hoofdbord C, naar keuze 160 of 180 cm breed (now! sleeping: now! time)

82,0

- Twee bijzettafels CT 17-2, 50 cm breed, incl. lade (now! coffee tables)
82

80,0

80,0

242
80

80

A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!
295,0

50,0

8

50

295,0

160
996099
-

Voordeelcombinatie

195,0

50,0

50,0

50,0

Artikel
Bedbinnenbreedte
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

195 / 215

50,0

50

225,4

50,0

50

195,0

180
998099
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Kleurcombinaties:
Bij now! flexx zijn kleurcombinaties mogelijk. Vermeld in dit geval duidelijk en apart de betreffende
uitvoeringen in uw order! A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!

wardrobes

Uitvoeringen knoppen
Deuren worden standaard met knoppen van edelstaal geleverd. Alternatief zijn knoppen in lak wit of lak grijs
mogelijk (zonder meerprijs). A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

Voordeel-kleerkasten 10R (225,4 cm hoog)
Voordeelcombinaties zijn in prijs gereduceerde samenstellingen, waarvan het prijsvoordeel gebonden is aan een vaste combinatie.
De voordeelcombinaties kunnen, tegen meerprijs, eventueel uitgebreid worden met accessoires.
Kleerkastbuitenromp en kleerkastfront zijn uitsluitend in de uitvoeringen lak wit of lak grijs verkrijgbaar.

VOORDEEL!
Uitvoeringsoverzichten voor voordeel-kleerkasten
Uitvoeringsoverzichten
voor kleerkast:

Uitvoeringen
kleerkastbuitenromp
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs

Voor meer informatie over de
kleerkast zie volgende blz.!

Uitvoeringen
kleerkastfront
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs

225,4

225,4

Kleerkastbinnenromp
altijd in lak wit

202,0

152,0
100,0

102

152

52,0

100,0

50

102

Voordeelcombinatie

Artikel
Kastbreedte
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

100

202
990003
-

48.0

52.0

202

Voordeelcombinatie

152
990001 (zoals afbeelding) / 991001 (spiegelbeeldig)
-

225,4

990001

225,4

7102

100.0

98.0

152.0

7512

102,0

0,252
302,0
0,201

102

252
50

0,001

100

Voordeelcombinatie

Artikel
Kastbreedte
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II
now! wardrobes

0,05

252
990004
-
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100,0

102

100,0

302
100

102,0

100

Voordeelcombinatie
302
990005
-
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Uitvoeringsoverzichten
voor voorbeeld-kleerkasten

Uitvoeringen
kleerkastbuitenromp
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Prijsgroep II
Natuurlijk eiken
Kernnoten
Kleerkastbinnenromp
altijd in lak wit

Uitvoeringen
kleerkastfront

Uitvoeringen deur met
accent en open vak
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Prijsgroep II
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Hoogglanslak wit
Hoogglanslak grijs
Prijsgroep II
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Voorbeeld-kleerkasten 10R (225,4 cm hoog)

225,4

225,4

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakkelijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.

152,0
50,0

52

50,0

100

52

Voorbeeldcombinatie

52

10

Artikel
Kastbreedte
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

102,0

152

100

Voorbeeldcombinatie

152
980508 (zoals afbeelding) / 981508 (spiegelbeeldig)
-

225,4

152
980507 (zoals afbeelding) / 981507 (spiegelbeeldig)
-

225,4

Artikel
Kastbreedte
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

152

152,0
102,0

100

252

100

Voorbeeldcombinatie

252
980505 (zoals afbeelding) / 981505 (spiegelbeeldig)
-

82

282
120

80

Voorbeeldcombinatie
282
980501
-
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Kleurcombinaties:
Bij now! flexx zijn kleurcombinaties mogelijk. Vermeld in dit geval duidelijk en apart de betreffende uitvoeringen in uw order! Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen worden gecombineerd, wordt altijd de hogere
prijsgroep berekend. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!

wardrobes

Uitvoeringen knoppen
Deuren en laden worden standaard met knoppen van edelstaal geleverd. Alternatief zijn knoppen in een andere uitvoering mogelijk (zonder meerprijs). A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

Voorbeeld-kleerkasten 10R (225,4 cm hoog)

225,4

225,4

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakkelijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.

302,0
50,0

100,0

52

100
52

402,0
100,0

302
152

52,0

100 100

100,0

50

102

Voorbeeldcombinatie

Artikel
Kastbreedte
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

100,0

100

402

100,0

102,0

100

100

Voorbeeldcombinatie

402
980506 (zoals afbeelding) / 981506 (spiegelbeeldig)
-

225,4

302
980502
-

365,5
13,5

100,0

100,0

52,0

102

365,5
100

100

50

102

102,0

165,5

165,5

63,5

63,5

13,5

100,0

Voorbeeldcombinatie

Artikel
Kastbreedte
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II
now! wardrobes

165,5 x 365,5
980503 (zoals afbeelding) / 981503 (spiegelbeeldig)
NL 10. 2021
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Kleerkastsysteem
225,4 cm hoog

Uitvoeringen
kleerkastbuitenromp

(247,8 cm hoge kleerkasten:
zie de twee blz. hiervoor)

Uitvoeringen
kleerkastfront

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Prijsgroep II
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Bij uw planning a.u.b. rekening
houden met 2,0 cm
ruimte aan de boven- en
zijkanten voor de montage!

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Prijsgroep II
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Hoogglanslak wit
Hoogglanslak grijs
Prijsgroep II
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Kleerkastbinnenromp
altijd in lak wit

Basiselementen 10R
225,4 cm hoog

Uitvoeringen deur met
accent en open vak

Standaardindeling per
element: 2 legplanken,
1 kleerstang

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Deuren voor
elementen 10R
39,6 cm breed

Basiselementen kleerkast

225,4 x 42 x 59

225,4 x 52 x 59

225,4 x 82 x 59

225,4 x 102 x 59

7402
-

7502
-

7702
-

7102
-

Deur in alle frontuitvoeringen,
accent in alle accentuitvoeringen mogelijk.

Indien meerdere fronten boven elkaar worden gepland,
moet de som van de afzonderlijke hoogtes 10R bedragen!

Spiegel op wit
gelakte draagplaat

De indeling van de deur met
accent in prijsgroep I resp. II
wordt bepaald door de keuze
van de uitvoering voor de deur
en niet door de uitgekozen
uitvoering voor het accent!

L
Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Ladesets voor
elementen 10R

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Tussenbouwelementen 10R
225,4 cm hoog

Artikel
H x B x D in cm
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Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Deur 10R

223,6 x 39,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
74101 / 74102
-

L

L

L

Deur 8R

178,8 x 39,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
74081 / 74082
-

Deur met accent 10R

Deur 6R

134,0 x 39,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
74061 / 74062
-

223,6 x 39,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
74151 / 74152
-

L
Spiegeldeur 10R

223,6 x 39,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
74301 / 74302
-

Laden in alle uitvoeringen mogelijk. Kleurcombinaties binnenin de ladefronten is mogelijk. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!
Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.
Boven het set van 2 laden 2R moet een linnengoedplank worden ingepland.

44,4 x 39,6 x 52
7246
-

44,4 x 49,6 x 52
7255
-

Set van 2 laden 2R

44,4 x 79,6 x 52
7286
-

44,4 x 99,6 x 52
7295
-

Het is mogelijk twee tussenbouwelementen naast elkaar te plaatsen. Kleurcombinaties binnenin de fronten is mogelijk. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden! Als
uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.
Tussenbouwelementen zijn ook als basiselementen verkrijgbaar. Meerprijs:
Type 211
-

Tussenbouwelement E

225,4 x 50 x 55
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
72031 / 72032
-

Tussenbouwelement F

Tussenbouwelement G

Tussenbouwelement H

7223
-

7243
-

7263
-

225,4 x 100 x 55

L/R = Deur links/rechts draaiend

225,4 x 120 x 55

225,4 x 120 x 55
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wardrobes

Aanbouwelementen 10R
225,4 cm hoog

Het hoekaanbouwelement kan uitsluitend geplaatst worden in
combinatie met een basiselement kleerkast. Voor het hoekaanbouwelement moet 1 deur (zie onder) worden besteld.
Benodigde buitenbreedte: 115,5 cm (13,5 cm niet benutbaar)

Standaardindeling per
element: 2 legplanken,
1 kleerstang

R
Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Deuren voor
elementen 10R
49,6 cm breed

Aanbouwelementen kleerkast

225,4 x 40 x 59

225,4 x 50 x 59

225,4 x 80 x 59

225,4 x 100 x 59

7412
-

7512
-

7712
-

7112
-

Hoekaanbouwelement incl. hoekkastpaneel
225,4 x 102 x 59
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
71222 / 71221
-

Deur in alle frontuitvoeringen,
accent in alle accentuitvoeringen mogelijk.

Indien meerdere fronten boven elkaar worden gepland,
moet de som van de afzonderlijke hoogtes 10R bedragen!

Spiegel op wit
gelakte draagplaat

De indeling van de deur met
accent in prijsgroep I resp. II
wordt bepaald door de keuze
van de uitvoering voor de deur
en niet door de uitgekozen
uitvoering voor het accent!

L
223,6 x 49,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
73101 / 73102
-

Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Open vak voor
elementen 10R

178,8 x 49,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
73081 / 73082
-

L

L
Deur 6R

134,0 x 49,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
73061 / 73062
-

L

Deur met accent 10R

223,6 x 49,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
73151 / 73152
-

Spiegeldeur 10R

223,6 x 49,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
73301 / 73302
-

Open vak 2R in den uitvoeringen „Deur met accent en open vak“ mogelijk.

44,4 x 39,6 x 39,7
7240
-

Passepartout voor
elementen 10R

now! wardrobes

Deur 8R

Open vak mogelijk in 4 of 6R hoogte, in 39,6 en 49,6 cm breedte ook in 8R hoogte (niet helemaal onderin te plannen).
Onder en boven het open vak moet een linnengoedplank worden ingepland.

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

L

Deur 10R

Artikel
H x B x D in cm

44,4 x 49,6 x 39,7
7250
-

Open vak 2R

44,4 x 79,6 x 39,7
7280
-

44,4 x 99,6 x 39,7
7290
-

Verticaal passepartout uitsluitend met een horizontaal passepartout toe te passen.
Passepartout in lak wit, lak grijs en in alle houtuitvoeringen mogelijk.

Passepartout verticaal
228,7 x 3,3 x 10
7622
-
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3,3 x 40 x 10
7604
-

3,3 x 50 x 10
7605
-

Passepartout horizontaal
3,3 x 80 x 10
7608
-

L/R = Deur links/rechts draaiend

3,3 x 100 x 10
7610
-

3,3 x 120 x 10
7612
-

Passepartout horizontaal

voor hoekaanbouwelementen
7611
-
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Kleerkastsysteem
247,8 cm hoog

Uitvoeringen
kleerkastbuitenromp

(225,4 cm hoge kleerkasten:
zie de twee blz. hiervoor)

Uitvoeringen
kleerkastfront

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Prijsgroep II
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Bij uw planning a.u.b. rekening
houden met 2,0 cm
ruimte aan de boven- en
zijkanten voor de montage!

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Prijsgroep II
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Hoogglanslak wit
Hoogglanslak grijs
Prijsgroep II
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Kleerkastbinnenromp
altijd in lak wit

Basiselementen 11R
247,8 cm hoog

Uitvoeringen deur met
accent en open vak

Standaardindeling per
element: 2 legplanken,
1 kleerstang

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Deuren voor
elementen 11R
39,6 cm breed

Basiselementen kleerkast

247,8 x 42 x 59

247,8 x 52 x 59

247,8 x 82 x 59

247,8 x 102 x 59

7404
-

7504
-

7704
-

7104
-

Deur in alle frontuitvoeringen,
accent in alle accentuitvoeringen mogelijk.

Indien meerdere fronten boven elkaar worden gepland,
moet de som van de afzonderlijke hoogtes 11R bedragen!

Spiegel op wit
gelakte draagplaat

De indeling van de deur met
accent in prijsgroep I resp. II
wordt bepaald door de keuze
van de uitvoering voor de deur
en niet door de uitgekozen
uitvoering voor het accent!

L
Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Ladesets voor
elementen 11R

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Tussenbouwelementen 11R
247,8 cm hoog

Artikel
H x B x D in cm
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Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Deur 11R

246 x 39,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
74111 / 74112
-

L

L

Deur 9R

201,2 x 39,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
74091 / 74092
-

L

Deur 7R

156,4 x 39,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
74071 / 74072
-

Deur met accent 11R

246 x 39,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
74161 L / 74162 R
-

L
Spiegeldeur 11R

246 x 39,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
74311 / 74312
-

Laden in alle uitvoeringen mogelijk. Kleurcombinaties binnenin de ladefronten is mogelijk. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!
Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.
Boven het set van 2 laden 2R moet een linnengoedplank worden ingepland.

44,4 x 39,6 x 52
7246
-

44,4 x 49,6 x 52
7255
-

Set van 2 laden 2R

44,4 x 79,6 x 52
7286
-

44,4 x 99,6 x 52
7295
-

Het is mogelijk twee tussenbouwelementen naast elkaar te plaatsen. Kleurcombinaties binnenin de fronten is mogelijk. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden! Als
uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.
Tussenbouwelementen zijn ook als basiselementen verkrijgbaar. Meerprijs:
Type 211
-

Tussenbouwelement E

247,8 x 50 x 55
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
72051 / 72052
-

Tussenbouwelement F

Tussenbouwelement G

Tussenbouwelement H

7225
-

7245
-

7265
-

247,8 x 100 x 55

L/R = Deur links/rechts draaiend

247,8 x 120 x 55

247,8 x 120 x 55
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Aanbouwelementen 11R
247,8 cm hoog

Het hoekaanbouwelement kan uitsluitend geplaatst worden in
combinatie met een basiselement kleerkast. Voor het hoekaanbouwelement moet 1 deur (zie onder) worden besteld.
Benodigde buitenbreedte: 115,5 cm (13,5 cm niet benutbaar)

Standaardindeling per
element: 2 legplanken,
1 kleerstang

R
Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Deuren voor
elementen 11R
49,6 cm breed

Aanbouwelementen kleerkast

247,8 x 40 x 59

247,8 x 50 x 59

247,8 x 80 x 59

247,8 x 100 x 59

7414
-

7514
-

7714
-

7114
-

Indien meerdere fronten boven elkaar worden gepland,
moet de som van de afzonderlijke hoogtes 11R bedragen!

Hoekaanbouwelement incl. hoekkastpaneel
247,8 x 102 x 59
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
71242 / 71241
-

Deur in alle frontuitvoeringen,
accent in alle accentuitvoeringen mogelijk.

Spiegel op wit
gelakte draagplaat

De indeling van de deur met
accent in prijsgroep I resp. II
wordt bepaald door de keuze
van de uitvoering voor de deur
en niet door de uitgekozen
uitvoering voor het accent!

L
246 x 49,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
73111 / 73112
-

Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Open vak voor
elementen 11R

201,2 x 49,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
73091 / 73092
-

L
Deur 7R

L

156,4 x 49,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
73071 / 73072
-

L

Deur met accent 11R

246 x 49,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
73161 / 73162
-

Spiegeldeur 11R

246 x 49,6 x 2
Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.
73311 / 73312
-

Open vak 2R in den uitvoeringen „Deur met accent en open vak“ mogelijk.

44,4 x 49,6 x 39,7
7250
-

44,4 x 39,6 x 39,7
7240
-

Passepartout voor
elementen 11R

now! wardrobes

Deur 9R

Open vak mogelijk in 4 of 6R hoogte, in 39,6 en 49,6 cm breedte ook in 8R hoogte (niet helemaal onderin te plannen).
Onder en boven het open vak moet een linnengoedplank worden ingepland.

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

L

Deur 11R

Artikel
H x B x D in cm

Open vak 2R

44,4 x 79,6 x 39,7
7280
-

44,4 x 99,6 x 39,7
7290
-

Verticaal passepartout uitsluitend met een horizontaal passepartout toe te passen.
Passepartout in lak wit, lak grijs en in alle houtuitvoeringen mogelijk.

Passepartout verticaal
251,1 x 3,3 x 10
7624
-
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3,3 x 40 x 10
7604
-

3,3 x 50 x 10
7605
-

Passepartout horizontaal
3,3 x 80 x 10
7608
-

L/R = Deur links/rechts draaiend

3,3 x 100 x 10
7610
-

3,3 x 120 x 10
7612
-

Passepartout horizontaal

voor hoekaanbouwelementen
7611
-
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Verlichting, accessoires

Verlichting voor kleerkast
10 en 11R

LED-verlichting voor passepartout verticaal (set van 2);
incl. voetschakelaar en voorschakelapparaat

LED-opbouwlamp, voor montage op kleerkast;
incl. voetschakelaar en voorschakelapparaat;
benodigde opbouwhoogte: 4,6 cm

Armatuur < 60 lm

Dit product bevat een lichtbron van
energie-efficiëntieklasse F. 12 V.

Afstandsbediening
voor LED-verlichting:
type 3333
LED-opbouwlamp

Artikel

LED-verlichting voor passepartout

2,0 W
708060
-

Bestelnr.

220 cm hoog, 6,0 W
708670
-

LED-lichtlijst, voor montage in open vak 2R van de kleerkasten;
incl. voetschakelaar en voorschakelapparaat
Dit product bevat een lichtbron van
energie-efficiëntieklasse F. 12 V.

Afstandsbediening
voor LED-verlichting:
type 3333
LED-lichtlijst voor open vak

Artikel
voor 39,6 cm breedte; 1,2 W
708030
-

Bestelnr.

voor 49,6 cm breedte; 1,8 W
708040
-

TV-vak incl. kabeluitsparing in het TV-paneel (binnenmaten: 68,1 cm hoog, 98,0 of 118,0 cm breed,
35,5 cm diep; max. belasting: 60 kg); daaronder 2 open vakken voor elektronische apparatuur
(binnenmaten per vak: 10,0 cm hoog, 48,0 of 58,0 cm breed, 47,0 cm diep)

TV-indelingen voor
tussenbouwelementen
F, G en H

Artikel

N.B.!
• Bij de plaatsing van een TV-indeling worden de deuren van het tussenbouwelement standaard met 165° scharnieren
uitgerust.
• De 2 legplanken die zich standaard achter de deuren van het tussenbouwelement bevinden, zijn vervallen en op de prijs
al in mindering gebracht.
• Vanwege de 165° scharnieren van het tussenbouwelement met TV-indeling moet de deuraanslag van een eventueel
direct naast het tussenbouwelement te plaatsen 1-drs. kastelement zich aan de kant van het tussenbouwelement
bevinden! Niet direct naast hoek-aanbouwelement planbaar!

TV-indeling voor tussenbouwelement F

TV-indeling voor tussenbouwelement G en H

7962
-

7961
-

Bestelnr.

Accessoires

Optionele stanggreep
Stanggreep in edelstaaloptiek; uitsluitend
mogelijk voor 10 en 11R hoge kleerkastdeuren

16

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

voor 99,6 cm breedte; 2,7 W
708080
-

voor 79,6 cm breedte; 2,4 W
708070
-

Stanggreep

134 x 1,2 x 5
7350
-

Optionele greeplijst
Greeplijst in houtuitvoering; uitsluitend mogelijk
voor 10 en 11R hoge kleerkastdeuren; niet
mogelijk voor 10 en 11R spiegeldeuren

Greeplijst in natuurlijk eiken
134 x 3,7 x 1,9
7341
-

Greeplijst in kernnoten
134 x 3,7 x 1,9
7340
-
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Kleerkastindelingen

Uitvoering indeling
wardrobes

Zie voor het plannen van de kastindeling de
aanwijzingen op de blz. met de inleiding!

Lak wit

Indelingen

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

2,2 x 38 x 56,5
7914
-

Linnengoed- en tussenplank
2,2 x 78 x 56,5
7918
-

2,2 x 48 x 56,5
7915
-

2,2 x 98 x 56,5
7911
-

2,2 x 118 x 56,5
7919
-

Om constructieve redenen kunnen i.g.v. 4 (resp. 6) Raster tussenschotten max. 3 (resp. 5) Raster hoge indelingen worden ingepland.

6R tussenschot incl. dekblad

4R tussenschot incl. dekblad

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

85,2 x 78 x 56,5
7905
-

85,2 x 98 x 56,5
7904
-

130 x 78 x 56,5
7907
-

130 x 98 x 56,5
7906
-

LED-verlichting, met automatische aan- en uitschakeling d.m.v. een bewegingsmelder, incl. voorschakelapparaat. Kan niet in hoekaanbouwelement worden ingepland.
Dit product bevat een lichtbron van
energie-efficiëntieklasse F. 12 V.

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

2,3 W

3W

2,2 x 38 x 56
7954
-

2,2 x 48 x 56
7955
-

5W

LED-lichtplank

2,2 x 78 x 56
7958
-

6W

7,5 W

2,2 x 98 x 56
7951
-

2,2 x 118 x 56
7959
-

Dekblad is als afsluiting boven van ladesets toe te passen.

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
now! wardrobes

Dekblad

2,2 x 48 x 49
7925
-

2,2 x 78 x 49
7921
-

verchroomd

verchroomd

Uittrekbare pantalonhouder

Stropdassenhouder

29,5 x 25 x 8
782099
-

NL 10. 2021

26 x 50,5 x 7,5
781099
-

2,2 x 98 x 49
7920
-

verchroomd; naadloze buis met 2 dragers

3 x 38 x 1,5
799399
-

3 x 48 x 1,5
799499
-

Kleerstang
3 x 78 x 1,5
799899
-

3 x 98 x 1,5
799999
-

3 x 118 x 1,5
799199
-
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Kleerkastindelingen

Uitvoering indeling

Zie voor het plannen van de kastindeling de
aanwijzingen op de blz. met de inleiding!

Lak wit

Ladesets

te monteren in kleerkasten op het sokkelblad of als hangelement. Ladesets kunnen uitsluitend in combinatie met dekblad of tussenschot incl. dekblad worden ingepland (niet in hoekaanbouwelementen toe te
passen). Voor het afdekken van ladesets moet een dekblad worden ingepland. Laden met hülsta-SoftFlow.

1 Raster ladesets,
22,4 cm hoog

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

22,4 x 48 x 48,5
7814
-

Lade met houten front
22,4 x 78 x 48,5
7817
-

22,4 x 98 x 48,5
7815
-

2 Raster ladesets,
44,8 cm hoog

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

44,8 x 48 x 48,5
7820
-

2 laden met houten front
44,8 x 78 x 48,5
7826
-

44,8 x 98 x 48,5
7821
-

3 Raster ladesets,
67,2 cm hoog

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

67,2 x 48 x 48,5
7830
-

3 laden met houten front
67,2 x 78 x 48,5
7836
-

67,2 x 98 x 48,5
7831
-

4 Raster ladesets,
89,6 cm hoog

18

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

89,6 x 48 x 48,5
7840
-

4 laden met houten front
89,6 x 78 x 48,5
7846
-

89,6 x 98 x 48,5
7841
NL 10. 2021
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wardrobes

1 Raster ladesets,
22,4 cm hoog

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

22,4 x 48 x 48,5
7812
-

Lade met houten/glasfront
22,4 x 78 x 48,5
7816
-

22,4 x 98 x 48,5
7813
-

2 Raster ladesets,
44,8 cm hoog

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

2 laden met houten/glasfront

1 lade met houten/glasfront / 1 lade met houten front
44,8 x 48 x 48,5
44,8 x 78 x 48,5
44,8 x 98 x 48,5
7822
7827
7823
-

44,8 x 48 x 48,5
7824
-

1 lade met houten/glasfront / 2 laden met houten front
67,2 x 48 x 48,5
67,2 x 78 x 48,5
67,2 x 98 x 48,5
7832
7837
7833
-

2 laden met houten/glasfront / 1 lade met houten front
67,2 x 48 x 48,5
67,2 x 78 x 48,5
67,2 x 98 x 48,5
7834
7838
7835
-

1 lade met houten/glasfront / 3 laden met houten front
89,6 x 48 x 48,5
89,6 x 78 x 48,5
89,6 x 98 x 48,5
7842
7847
7843
-

2 laden met houten/glasfront / 2 laden met houten front
89,6 x 48 x 48,5
89,6 x 78 x 48,5
89,6 x 98 x 48,5
7844
7848
7845
-

44,8 x 78 x 48,5
7828
-

44,8 x 98 x 48,5
7825
-

3 Raster ladesets,
67,2 cm hoog

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

4 Raster ladesets,
89,6 cm hoog

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
now! wardrobes
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Combinatiemogelijkheden
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Schetsblad voor het
now! flexx-programma

wardrobes

A.u.b. ongeliniëerd papier gebruiken en dit vastzetten m.b.v. bijvoorbeeld paperclips.

Checklist

1.) Komen tekening en bestelling met elkaar overeen? Passen de afmetingen en de tekening bij de artikel-nrs.? Zijn de artikel-nrs. correct in de tekening overgenomen? Is de draairichting
van de deuren herkenbaar?
2.) Zijn alle artikel-nrs. correct? Hebt u prijs en artikel-nr. eventueel verwisseld?
3.) Bij een combinatie van hout-, lak- en hoogglans-lakuitvoeringen: is duidelijk herkenbaar welk type in welke uitvoering geleverd dient te worden?
4.) Zijn accessoires zoals bijv. lampen enz. in de tekening aangegeven?
5.) Is dit een nalevering? Indien ja, wanneer vond de eerste levering plaats? Indien mogelijk een tekening bijvoegen, waarin de bestaande en nieuwe elementen afgebeeld zijn.

247,8

—

11

225,4

—

10

203,0

—

9

180,6

—

8

158,2

—

7

135,8

—

6

113,4

—

5

91,0

—

4

68,6

—

3

46,2

—

2

23,8

—

1

Plattegrond

352

322

302

282

252

242

202

162

152

122

102

42

Raster

82

Afm.
in cm

52

A.u.b. ook de planningsaanwijzingen op de blz. met de inleiding in acht nemen!

61,0

Schaal 1 : 25

Belangrijke informatie!
Vergeet u niet bij elke order die u indient de volgende gegevens te vermelden. U voorkomt daarmee tijdrovende navraag en eventuele vertraging van de levering.
Uitvoering(en)
now! wardrobes

Opdrachtgever
NL 10. 2021

Datum

Commissie
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now! slide

MOOI, STIL, OPGERUIMD: SLIMME ZWEEFDEURKASTEN.

Zweven is één van de mooiste functies, die meubels kunnen hebben. Royale, individueel planbare fronten, die zachtjes aan de kant glijden en je
garderobe zichtbaar maken, kenmerken now! slide. De schuifdeuren (of juister zweefdeuren) zien er niet alleen mooi uit, ze zijn ook ruimtebesparender dan draaideuren. now! slide is verkrijgbaar in twee hoogte- en drie breedtematen. De romp is beschikbaar in lak wit of lak grijs, het front is
leverbaar in talrijke lak- en hoogglanslak-oppervlakken, die je onderling kunt combineren en die je kunt voorzien van accenten. Het kastinterieur
kun je naar wens met allerlei handige vakken, laden en stangen inrichten, geheel naar eigen smaak.

Planningsaanwijzingen
Uitvoeringsoverzichten
Uitvoeringen
kleerkastbuitenromp
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs

Uitvoeringen
kleerkastfront
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zand
Prijsgroep II
Hoogglanslak wit
Hoogglanslak grijs
Hoogglanslak zand

Kleerkastbinnenromp
altijd in lak wit

Uitvoeringen
accent
Lak wit
Lak grijs
Lak zand
Hoogglanslak wit
Hoogglanslak grijs
Hoogglanslak zand
Natuurlijk eiken
Kernnoten

N.B.:
Het programma now! slide
vervalt per 31-12-2021
(orderontvangst bij hülsta)!

Schuifdeurkast design A

Schuifdeurkast design B

Schuifdeurkast design C

Romp in kleerkastbuitenromp-uitvoering;
kleerkastbinnenromp altijd in lak wit

Romp in kleerkastbuitenromp-uitvoering;
kleerkastbinnenromp altijd in lak wit

Romp in kleerkastbuitenromp-uitvoering;
kleerkastbinnenromp altijd in lak wit

Front in frontuitvoering

Front in frontuitvoering

Front in frontuitvoering

Middelste frontvlakken in accentuitvoering

Kleurcombinatie romp/front
Bij now! slide schuifdeurkasten bestaat de mogelijkheid de romp en front in verschillende uitvoeringen te bestellen. Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed worden,
wordt altijd de hogere prijsgroep berekend. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!

Kleurcombinatie binnen het front
Bij now! slide schuifdeurkasten bestaat de mogelijkheid frontdelen in verschillende uitvoeringen te bestellen. Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed worden, wordt
altijd de hogere prijsgroep berekend. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!
Schuifdeurkast design A

Alle frontvlakken kunnen
naar keuze in verschillende
uitvoeringen worden besteld.
A.u.b. duidelijk in de order
vermelden.
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Schuifdeurkast design B

Schuifdeurkast design C

Alle frontvlakken kunnen
naar keuze in verschillende
uitvoeringen worden besteld.
A.u.b. duidelijk in de order
vermelden.

Alle frontvlakken kunnen
naar keuze in een andere
uitvoering worden besteld
dan de middelste frontvlakken
(= accent). A.u.b. duidelijk in
de order vermelden.
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,0

N.B.: Zie hoofdstuk „now! general“ m.b.t. volgende onderwerpen:

wardrobes

N.B.:
Het programma now! slide
vervalt per 31-12-2021
(orderontvangst bij hülsta)!

- Belangrijke aanwijzingen voor het plannen van verlichtingen
- Afstandsbediening voor LED-verlichting
- IR-repeater-set voor lowboards
- Snoeruitsparing-montageset
- Maatoverzicht flatscreenformaten
- Klepaanslag
- Hangelementen
- Maximale belastingen
- Wandkwaliteit / montagehandleiding

Schuifdeurkast plannen
Planningsstap 1

Planningsstap 2

Planningsstap 3

Planningsstap 4

Keuze van het type

Keuze van de optionele verlichting

Keuze van de optionele greeplijst

N.B.:
A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order
vermelden (zie hiertoe ook de informatie
op de vorige blz.).

- LED-opbouwlamp

Keuze van de indeling
zoals bijv.:
- Linnengoed- en tussenplanken
- Tussenschot incl. dekblad
- LED-verlichting
- Ladesets
- Andere accessoires zoals bijv.
pantalon- of stropdassenhouder

Kastindeling plannen
Ladesets
te monteren in kleerkasten op het sokkelblad of als hangelement. Ladesets kunnen uitsluitend in combinatie met dekblad of tussenschot incl. dekblad worden ingepland (in 202
en 302 cm brede schuifdeurkasten uitsluitend 48 cm brede ladesets, bij 252 cm brede schuifdeurkasten zowel 48 cm alsook 98 cm brede ladesets). Montage is uitsluitend aan de
rompbuitenzijden van de schuifdeurkast mogelijk. Voor het afdekken van ladesets moet een dekblad worden ingepland. Laden met hülsta-SoftFlow.

Schuifdeurkast,
202 cm breed

48,098,0

Schuifdeurkast,
302 cm breed

48,0

48,0

98,0 48,0 48,0

48,0

Schuifdeurkast,
252 cm breed

48,0 48,0
48,0
48,0 48,0

48,0 48,0 48,0 98,0

Bij schuifdeurkasten, 202 cm resp. 302 cm breed:
Ladesets (uitsluitend in combinatie met dekblad of tussenschot incl. dekblad
planbaar) kunnen uitsluitend in 48 cm breedte aan de rompbuitenzijden van de
schuifdeurkast worden gemonteerd.

hülsta-SoftGlide: Deuren van schuifdeurkasten met gedempt zelfsluitmechanisme

•

hülsta-SoftFlow: Alle laden zijn volledig uitschuifbaar en uitgerust met geluiddempend
zelfsluitmechanisme

•

Reeds sinds 1996 dragen al onze kastmeubelen en lattenbodems het aan strenge criteria gebonden
keurmerk “Blauwe engel, want emissiearm” dat producten onderscheidt, die weinig schadelijke stoffen
bevatten en het milieu ontzien.

NL 10. 2021

48,0 48,0

48,0 48,0

Bij schuifdeurkasten, 252 cm breed:
Ladesets (uitsluitend in combinatie met dekblad of tussenschot incl. dekblad
planbaar) kunnen zowel in 48 cm breedte alsook in 98 cm breedte aan de
rompbuitenzijden van de schuifdeurkast worden gemonteerd.

•

now! wardrobes

48,0
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Kleerkastsysteem

Uitvoeringen
kleerkastbuitenromp
Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs

Bij uw planning a.u.b. rekening
houden met 2,0 cm
ruimte aan de boven- en
zijkanten voor de montage!

Kleerkastbinnenromp
altijd in lak wit

N.B.:
Het programma now! slide vervalt per 3112-2021 (orderontvangst bij hülsta)!
Schuifdeurkast 10R
225,4 cm hoog
Design A

Kleerkast bestaande uit
2 rompelementen (bij 202 cm
en 252 cm breedte) resp. uit
4 rompelementen (bij 302 cm
breedte). Standaard indeling
per element: 2 legplanken,
1 kleerstang

Kastbinnenbreedtes in cm:
Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Kastbinnenbreedtes in cm:
Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Schuifdeurkast 10R
225,4 cm hoog
Design C
met accent

Kleerkast bestaande uit
2 rompelementen (bij 202 cm
en 252 cm breedte) resp. uit
4 rompelementen (bij 302 cm
breedte). Standaard indeling
per element: 2 legplanken,
1 kleerstang
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Kastbinnenbreedtes in cm:
Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zand
Prijsgroep II
Hoogglanslak wit
Hoogglanslak grijs
Hoogglanslak zand

Uitvoeringen
accent
Lak wit
Lak grijs
Lak zand
Hoogglanslak wit
Hoogglanslak grijs
Hoogglanslak zand
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Alle frontvlakken kunnen naar keuze in verschillende uitvoeringen worden besteld. A.u.b. duidelijk in de order vermelden.
Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.

met 1 tussenschot;
kastbinnenbreedte: 2x 98 cm

met 1 tussenschot;
kastbinnenbreedte: 2x 123 cm

met 3 tussenschotten;
kastbinnenbreedte buitenste elementen: elk 48 cm
kastbinnenbreedte binnenste elementen: elk 98 cm

98 | 98

123 | 123

48 | 98 | 98 | 48

Schuifdeurkast design A 202

Schuifdeurkast design A 252

Schuifdeurkast design A 302

225,4 x 202 x 67,8
A6020
-

Schuifdeurkast 10R
225,4 cm hoog
Design B

Kleerkast bestaande uit
2 rompelementen (bij 202 cm
en 252 cm breedte) resp. uit
4 rompelementen (bij 302 cm
breedte). Standaard indeling
per element: 2 legplanken,
1 kleerstang

Uitvoeringen
kleerkastfront

225,4 x 252 x 67,8
A6025
-

225,4 x 302 x 67,8
A6030
-

Alle frontvlakken kunnen naar keuze in verschillende uitvoeringen worden besteld. A.u.b. duidelijk in de order vermelden.
Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.

met 1 tussenschot;
kastbinnenbreedte: 2x 98 cm

met 1 tussenschot;
kastbinnenbreedte: 2x 123 cm

met 3 tussenschotten;
kastbinnenbreedte buitenste elementen: elk 48 cm
kastbinnenbreedte binnenste elementen: elk 98 cm

98 | 98

123 | 123

48 | 98 | 98 | 48

Schuifdeurkast design B 202

Schuifdeurkast design B 252

Schuifdeurkast design B 302

225,4 x 202 x 67,8
B6020
-

225,4 x 252 x 67,8
B6025
-

225,4 x 302 x 67,8
B6030
-

Alle frontvlakken kunnen naar keuze in een andere uitvoering worden besteld dan de middelste frontvlakken (= accent). A.u.b. duidelijk in de order vermelden.
Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.

met 1 tussenschot;
kastbinnenbreedte: 2x 98 cm

met 1 tussenschot;
kastbinnenbreedte: 2x 123 cm

met 3 tussenschotten;
kastbinnenbreedte buitenste elementen: elk 48 cm
kastbinnenbreedte binnenste elementen: elk 98 cm

98 | 98

123 | 123

48 | 98 | 98 | 48

Schuifdeurkast design C 202

Schuifdeurkast design C 252

Schuifdeurkast design C 302

225,4 x 202 x 67,8
C6020
-

225,4 x 252 x 67,8
C6025
-

225,4 x 302 x 67,8
C6030
NL 10. 2021
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wardrobes

N.B.:
Het programma now! slide
vervalt per 31-12-2021
(orderontvangst bij hülsta)!

Optionele greeplijst van glanzend edelstaal
Schuifdeuren worden standaard met greeplijsten
van aluminium geleverd. Alternatief zijn greeplijsten
van glanzend edelstaal mogelijk (tegen meerprijs).

Greeplijsten-set

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

222,5 x 2 x 3,6 (set voor kleerkasthoogte 10R)
66100
-

Schuifdeurkast 11R
247,8 cm hoog
Design B

Kleerkast bestaande uit
2 rompelementen (bij 202 cm
en 252 cm breedte) resp. uit
4 rompelementen (bij 302 cm
breedte). Standaard indeling
per element: 2 legplanken,
1 kleerstang

Kastbinnenbreedtes in cm:
Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II

Kleerkast bestaande uit
2 rompelementen (bij 202 cm
en 252 cm breedte) resp. uit
4 rompelementen (bij 302 cm
breedte). Standaard indeling
per element: 2 legplanken,
1 kleerstang

Kastbinnenbreedtes in cm:
Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
Prijsgroep I
Prijsgroep II
now! wardrobes

Alle frontvlakken kunnen naar keuze in verschillende uitvoeringen worden besteld. A.u.b. duidelijk in de order vermelden.
Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.

met 1 tussenschot;
kastbinnenbreedte: 2x 98 cm

NL 10. 2021

met 1 tussenschot;
kastbinnenbreedte: 2x 123 cm

met 3 tussenschotten;
kastbinnenbreedte buitenste elementen: elk 48 cm
kastbinnenbreedte binnenste elementen: elk 98 cm

98 | 98

123 | 123

48 | 98 | 98 | 48

Schuifdeurkast design B 202

Schuifdeurkast design B 252

Schuifdeurkast design B 302

247,8 x 202 x 67,8
B6120
-

Schuifdeurkast 11R
247,8 cm hoog
Design C
met accent

244,8 x 2 x 3,6 (set voor kleerkasthoogte 11R)
66110
-

247,8 x 252 x 67,8
B6125
-

247,8 x 302 x 67,8
B6130
-

Alle frontvlakken kunnen naar keuze in een andere uitvoering worden besteld dan de middelste frontvlakken (= accent). A.u.b. duidelijk in de order vermelden.
Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.

met 1 tussenschot;
kastbinnenbreedte: 2x 98 cm

met 1 tussenschot;
kastbinnenbreedte: 2x 123 cm

met 3 tussenschotten;
kastbinnenbreedte buitenste elementen: elk 48 cm
kastbinnenbreedte binnenste elementen: elk 98 cm

98 | 98

123 | 123

48 | 98 | 98 | 48

Schuifdeurkast design C 202

Schuifdeurkast design C 252

Schuifdeurkast design C 302

247,8 x 202 x 67,8
C6120
-

247,8 x 252 x 67,8
C6125
-

247,8 x 302 x 67,8
C6130
-
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Kleerkastindelingen

Uitvoering indeling

Zie voor het plannen van de kastindeling de
aanwijzingen op de blz. met de inleiding!

N.B.:
Het programma now! slide
vervalt per 31-12-2021
(orderontvangst bij hülsta)!

Lak wit

Indelingen

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

Linnengoed- en tussenplank

2,2 x 48 x 55
7907
-

2,2 x 23 x 55
7905
-

2,2 x 73 x 55
7906
-

2,2 x 98 x 55
7908
-

2,2 x 123 x 55
7909
-

Om constructieve redenen kunnen i.g.v. 4 (resp. 6) Raster tussenschotten max. 3 (resp. 5) Raster hoge indelingen worden ingepland.
De positie van het tussenschot
is bij 123 cm breedte variabel.

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

De positie van het tussenschot
is bij 123 cm breedte variabel.

6R tussenschot incl. dekblad

4R tussenschot incl. dekblad

85,2 x 98 x 55
7804
-

130 x 98 x 55
7806
-

85,2 x 123 x 55
7805
-

130 x 123 x 55
7807
-

LED-verlichting, met automatische aan- en uitschakeling d.m.v. een bewegingsmelder, incl. voorschakelapparaat.
Dit product bevat een lichtbron van
energie-efficiëntieklasse F. 12 V.
3W

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

6W

7,5 W

LED-lichtplank

2,2 x 48 x 56
7990
-

2,2 x 98 x 56
7991
-

2,2 x 123 x 56
7992
-

Dekblad is als afsluiting boven van ladesets toe te passen.

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.
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Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

2,2 x 48 x 49
7993
-

Dekblad

2,2 x 98 x 49
7994
-

verchroomd

verchroomd

Uittrekbare pantalonhouder

Stropdassenhouder

29,5 x 25 x 8
782099
-

26 x 50,5 x 7,5
781099
-

verchroomd; naadloze buis met 2 dragers

3 x 48 x 1,5
799499
-

Kleerstang

3 x 98 x 1,5
799999
-

3 x 123 x 1,5
799123
NL 10. 2021
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Indeling plannen:
Zie hiervoor ook de introductiepagina’s now! slide.
Schuifdeurkast,
302 cm breed

Schuifdeurkast,
202 cm breed

48,0
48,0

wardrobes

48,0
48,0

48,0
48,0

98,0
98,0

48,048,0
48,0
48,0

48,048,0
48,0
48,0

Schuifdeurkast,
252 cm breed

48,0

48,0

Bij schuifdeurkasten, 202 cm resp. 302 cm breed:
Ladesets (uitsluitend in combinatie met dekblad of tussenschot incl. dekblad
planbaar) kunnen uitsluitend in 48 cm breedte aan de rompbuitenzijden van de
schuifdeurkast worden gemonteerd.

48,0

98,0

N.B.:
Het programma now! slide
vervalt per 31-12-2021
(orderontvangst bij hülsta)!

48,0 48,0

48,0 48,0

Bij schuifdeurkasten, 252 cm breed:
Ladesets (uitsluitend in combinatie met dekblad of tussenschot incl. dekblad
planbaar) kunnen zowel in 48 cm breedte alsook in 98 cm breedte aan de
rompbuitenzijden van de schuifdeurkast worden gemonteerd.

Ladesets
te monteren in kleerkasten op het sokkelblad of als hangelement. Ladesets kunnen uitsluitend in combinatie met dekblad of tussenschot incl. dekblad worden ingepland (in 202
en 302 cm brede schuifdeurkasten uitsluitend 48 cm brede ladesets, bij 252 cm brede schuifdeurkasten zowel 48 cm alsook 98 cm brede ladesets). Montage is uitsluitend aan de
rompbuitenzijden van de schuifdeurkast mogelijk. Voor het afdekken van ladesets moet een dekblad worden ingepland. Laden met hülsta-SoftFlow.

1 Raster ladesets,
22,4 cm hoog

Lade met houten/glasfront

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

22,4 x 98 x 48,5
7813
-

22,4 x 48 x 48,5
7812
-

22,4 x 48 x 48,5
7814
-

Lade met houten front

22,4 x 98 x 48,5
7815
-

2 Raster ladesets,
44,8 cm hoog

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

2 laden met houten front

1 lade met houten/glasfront / 1 lade met houten front
44,8 x 48 x 48,5
44,8 x 98 x 48,5
7822
7823
-

3 laden met houten front

1 lade met houten/glasfront / 2 laden met houten front
67,2 x 48 x 48,5
67,2 x 98 x 48,5
7832
7833
-

2 laden met houten/glasfront / 1 lade met houten front
67,2 x 48 x 48,5
67,2 x 98 x 48,5
7834
7835
-

4 laden met houten front

1 lade met houten/glasfront / 3 laden met houten front
89,6 x 48 x 48,5
89,6 x 98 x 48,5
7842
7843
-

2 laden met houten/glasfront / 2 laden met houten front
89,6 x 48 x 48,5
89,6 x 98 x 48,5
7844
7845
-

44,8 x 48 x 48,5
7820
-

44,8 x 98 x 48,5
7821
-

2 laden met houten/glasfront

44,8 x 48 x 48,5
7824
-

44,8 x 98 x 48,5
7825
-

3 Raster ladesets,
67,2 cm hoog

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

67,2 x 48 x 48,5
7830
-

67,2 x 98 x 48,5
7831
-

4 Raster ladesets,
89,6 cm hoog

Artikel
H x B x D in cm
Bestelnr.

89,6 x 48 x 48,5
7840
-

89,6 x 98 x 48,5
7841
-

Verlichting voor kleerkast
LED-opbouwlamp, voor montage op kleerkast;
incl. voetschakelaar en voorschakelapparaat;
benodigde opbouwhoogte: 4,6 cm

Afstandsbediening
voor LED-verlichting:
type 3333
-

LED-opbouwlamp

Artikel

2,0 W
708060
-

Bestelnr.
now! wardrobes

Armatuur < 60 lm

NL 10. 2021
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Combinatiemogelijkheden
N.B.:
Het programma now! slide
vervalt per 31-12-2021
(orderontvangst bij hülsta)!
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Schetsblad voor het
now! slide-programma
A.u.b. ongeliniëerd papier gebruiken en dit vastzetten m.b.v. bijvoorbeeld paperclips.

wardrobes

N.B.:
Het programma now! slide
vervalt per 31-12-2021
(orderontvangst bij hülsta)!

Checklist

1.) Komen tekening en bestelling met elkaar overeen? Passen de afmetingen en de tekening bij de artikel-nrs.? Zijn de artikel-nrs. correct in de tekening overgenomen?
2.) Zijn alle artikel-nrs. correct? Hebt u prijs en artikel-nr. eventueel verwisseld?
3.) Bij een combinatie van hout-, lak- en hoogglanslak-uitvoeringen: is duidelijk herkenbaar welk type in welke uitvoering geleverd dient te worden?
4.) Zijn accessoires zoals bijv. lampen enz. in de tekening aangegeven?
5.) Hebt u bij de planning van de indeling eraan gedacht, dat de montage uitsluitend aan de rompbuitenzijden van de schuifdeurkast mogelijk is?
6.) Is dit een nalevering? Indien ja, wanneer vond de eerste levering plaats? Indien mogelijk een tekening bijvoegen, waarin de bestaande en nieuwe elementen afgebeeld zijn.

10

89,6

—

4

67,2

—

3

44,8

—

2

22,4

—

1

302

Kastbreedtes

Kastbinnenbreedtes

48

—

123

225,4

98

11

48

—

202

Raster

247,8

98

Afm.
in cm

252

A.u.b. ook de planningsaanwijzingen op de blz. met de inleiding in acht nemen!

Schaal 1 : 25

67,8

Plattegrond

Belangrijke informatie!
Vergeet u niet bij elke order die u indient de volgende gegevens te vermelden. U voorkomt daarmee tijdrovende navraag en eventuele vertraging van de levering.
Uitvoering(en)
now! wardrobes

Opdrachtgever
NL 10. 2021

Datum

Commissie
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Belangrijke aanwijzingen voor het plannen van verlichtingen
Bij alle now!-programma‘s mogen met de hand aan/uit te schakelen verlichtingen uitsluitend op meubelen (zoals bijv. de LED-opbouwlamp voor kleerkasten) of in open vakken,
open elementrompen en achter fronten van helder glas resp. achter fronten met een uitsparing van helder glas (zoals bijv. de lichtlijst met LED-verlichting) worden geplaatst. Het plannen van verlichtingen achter niet doorzichtige fronten (zoals bijv. houten, lak- en hoogglanslakfronten of volledig aan de achterkant gelakte glasfronten) is niet mogelijk.

Afstandsbedieningset
Radio-afstandsbedienings-set

Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een radio-afstandsbediening mogelijk. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger en wordt gebruikt voor een samenhangende verlichtingseenheid (bijv. binnen
een meubel). Indien er op basis van de meubelplanning meerdere ontvangers nodig zijn (bijv. in los staande meubels), moet voor elke verlichtingseenheid een ontvanger worden
besteld. Bij gebruik van een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.
De radio-afstandsbedienings-set bestaat uit:
• 1 zender
• 1 ontvanger

Artikel
Bestelnr.

Afstandsbediening
Set voor LED-lampen
3333
-

Extra zender

Extra ontvanger

3334
-

3335
-

IR-repeaterset
IR-repeaterset

Infrarood signaalrepeaterset voor de besturing van achter houten/hoogglansfronten geplaatste media-apparatuur. Met een set is het mogelijk een willekeurig aantal apparaten in
een vak te besturen. In acht genomen dient te worden:
• Minstens 4 cm afstand van de apparatuur tot het front
• Per vak is een set nodig
• De zender moet vlak bij het ontvangeroog van het media-apparaat worden geplaatst
• Hoogfrequentie-signalen kunnen niet worden doorgestuurd
De IR-repeaterset bestaat uit:
• 1 ontvangeroog (Ø 3,0 cm ) incl. standaard (4,2 x 5,5 x 3,0 cm)
• 1 elektrische zender
• 1 stekker EVG 12 V
• Kabelklemmen

Artikel
Bestelnr.

30

IR-repeaterset
voor lowboards (1 set per vak)
7777
-
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Maatoverzicht flatscreenformaten
Maatoverzicht flatscreenformaten

Deze schematische weergaven geven een richtwaarde voor hoe hoog en breed flatscreens met verschillende diagonalen zijn. De hieronder weergegeven maten zijn richtwaarden
en variëren van fabrikant tot fabrikant.
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ca. 110 cm breed
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Aan de hand van deze afmetingen kunt u ongeveer inschatten hoe breed bijv. een lowboard moet zijn, zodat de flatscreen aan de zijkanten niet uitsteekt.

ca. 147 cm breed

Klepaanslag
Klepaanslag

Indien er in de typelijst niets anders wordt vermeld resp. afgebeeld, hebben alle elementen met klep de klepaanslag aan de onderzijde.
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