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

NL

HUELSTA.COM

GENTIS WONEN

Uitvoering: wooncombinatie lak wit, eiken natuurstam, breedte: ca. 3,0 m
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GENTIS WONEN

HELDERE
VORMGEVING.
KRACHTIGE
CONTRASTEN.

Glanzende lakoppervlakken gecombineerd met de ruwe structuren van inheems hout zijn de ziel en het design
van Gentis. De materiaalmix van lak, hout en chroom en de verscheidenheid aan wandmodules, vitrines, low-,
high- en sideboards bieden ontelbare inrichtingsmogelijkheden. Verlichte modules worden expressieve solisten.
Of het nu gaat om een grote loft of een gezellige woonkamer: de Gentis-serie is schaalbaar, met een designtaal
die inspireert. Net zo individueel en veelzijdig als de voorkeuren van mensen.

Uitvoering: lak wit, breedte: ca. 1,2 m
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GENTIS WONEN

Uitvoering: wooncombinatie hoogglanslak grijs, eiken natuurstam, breedte: ca. 4,4 m

Grijs is een trendy kleur – en tegelijkertijd tijdloos.
Het combineert de uitstraling van natuursteen met een moderne stadssfeer.
Grijs past dus perfect bij de Gentis-materialenmix. De combinatie van eiken natuurstam en hoogglanslak grijs
harmonieert bijzonder goed.
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GENTIS WONEN

HET PERFECTE
SAMENSPEL.
EEN GENOT
VOOR DE ZINTUIGEN.
01

01 B
 ijzonder indrukwekkend is de authentieke structuur van massief hout, perfect geënsceneerd in combinatie met lak en het absolute
highlight in elke interieurplanning.
02 De afgeronde zijpanelen kunnen naar keuze worden voorzien van een draaideur of een uittrekelement.
03 Praktische uittrekbare opbergruimte aan beide zijden van het meubel zorgt voor precies de juiste hoeveelheid gemak.
04 De regelbare led-achtergrondverlichting zet de elementen perfect in scène en laat elke ruimte baden in een gezellig licht.
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Uitvoering: wooncombinatie hoogglanslak grijs, kernnoten natuurstam, breedte: ca. 4,4 m
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GENTIS WONEN

Uitvoering: wooncombinatie lak wit, eiken natuurstam, breedte: ca. 3,2 m
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GENTIS WONEN

Uitvoering: wooncombinatie lak grijs, kernnoten, breedte: ca. 3,3 m
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GENTIS OVERZICHT

TYPEOVERZICHT

2 raster hoge lowboards

2 / 3 raster
hoekoplossingen

met afgeronde hoek aan één of aan beide zijden, diepte: 45 cm

4 raster hoge sideboards
met afgeronde hoek aan beide zijden; ook als ruimteverdeler-sideboards, diepte: 45 cm

140,8 cm

158,4 / 193,6 cm

56,2 x 56,2 cm

88,0 / 105,6 / 123,2 /
140,8 cm

158,4 / 176,0 / 211,2 /
246,4 cm

158,4 / 176,0 / 211,2 cm

246,4 cm

36,2 cm

70,4 / 88,0 / 105,6 /
123,2 cm

73,2 cm

36,2 cm

38 / 55,6 cm

Diepte: 45 cm

246,4 / 281,6 / 316,8 cm

158,4 /176,0 / 211,2 cm

8 raster hoge highboards

6 Raster hangelement

met afgeronde hoek aan beide zijden

voor vrije wandmontage

Diepte: 45 cm

Diepte: 33 cm

3 raster hoge lowboards

316,8 / cm

70,4 / 88,0 / 105,6 / 123,2 /
140,8 / 158,4 / 176,0 / 193,6 /
211,2 / 246,4 / 281,6 / 316,8 cm

Functioneel frame

met afgeronde hoek aan beide zijden; ook als ruimteverdeler-sideboards, diepte: 45 cm

met optionele verlichting

211,2 cm

246,4 cm

In dit overzicht staan enkele voorbeelden. Andere types en alle programma’s vindt u in de typelijst. Maataanduidingen in cm.
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70,4 / 88,0 / 105,6 / 123,2 /
140,8 / 158,4 / 176,0 / 193,6 /
211,2 / 246,4 / 281,6 / 316,8 cm

105,6 cm

105,6 cm

Accent-elementen

Diepte: 45 cm

Hangelementen en staand element

Diepte: 33 cm

35,2 cm

55,6 cm

158,4 / 176,0 cm

105,6 cm

105,6 cm

8 / 12 raster vitrines

143,6 cm

3 raster hoge sideboards

88,0 / 105,6 / 140,8 cm

52,8 / 105,6 cm

35,2 / 52,8 cm

Diepte: 33 cm

105,6 / 140,8 / 176,0 /
211,2 / 246,4 cm

Diepte: 45 cm

211,2 cm

246,4 / 281,6 / 316,8 cm

88,0 / 105,6 / 123,2
/140,8 cm

Diepte: 33 cm

105,6 / 140,8 / 176,0 cm

158,4 / 176,0 / 211,2 cm

Diepte: 26,2 cm

213,0 cm

55,6 cm

19,4 cm

143,6 cm

met afgeronde hoek aan beide zijden; ook als ruimteverdeler-lowboards, diepte: 45 cm

35,2 cm

35,2 cm

In dit overzicht staan enkele voorbeelden. Andere types en alle programma’s vindt u in de typelijst. Maataanduidingen in cm.

GENTIS
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GENTIS OVERZICHT

UITVOERINGSOVERZICHTEN

Romp, front

Dekbladen

Lak

Puurwit

Wit

Zijdegrijs

Grijs

Lak hoogglans

Puurwit

Vrije kleurkeuze volgens NCS

Lak

Individuele kleur
– matlak

Puurwit

Vrije kleurkeuze volgens NCS

Wit

Zijdegrijs

Grijs

Individuele kleur
– hoogglanslak*

Vrije kleurkeuze volgens NCS

Wit

Zijdegrijs

Grijs

Lak hoogglans

Puurwit

Individuele kleur
– matlak

Vrije kleurkeuze volgens NCS

Zijdegrijs

Grijs

Wit

Zijdegrijs

Grijs

Storm nero

Wit

Grijs

Wit

Individuele kleur
– hoogglanslak*

Aan de achterkant gelakt glas

Accentelementen: Romp en front, Vitrinevakachterwand
Lak

Vrije kleurkeuze volgens NCS

Puurwit

Keramiek
Puurwit

Wit

Zijdegrijs

Grijs

Lak hoogglans

Puurwit

Individuele kleur
– matlak
Vrije kleurkeuze volgens NCS

Wit

Zijdegrijs

Grijs

Individuele kleur
– hoogglanslak*

Zaha stone

Calacatta

Beton

Pulpis

Hout

Metalen onderstellen
Natuurlijk eiken
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Kernnoten

Eiken natuurstam

Kernnoten
natuurstam

Eiken antraciet
natuurstam

Chroom

Structuurlak

Hoogglans

Antraciet

GENTIS
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MADE IN GERMANY

GEGARANDEERDE
KWALITEIT
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.

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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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.
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