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0302 GENTIS

CHARMANTE CONTRASTEN.

Gentis gebruikt contrasten en contouren als stijlmiddelen om schijnbare tegenstellingen te 

overwinnen: de design meubelen zijn op een heel natuurlijke manier versmolten met hyper-

moderne elementen om een pure nieuwe vorm te creëren. In de slaapkamer schept Gentis 

een spannende mix met een ontspannen effect. Natuurlijk massief hout, elegante fronten in 

lak of hoogglans en zacht leer kenmerken het programma. Geaarde elementen worden 

verbonden met zwevende elementen. Zo creëert Gentis een emotionele verbinding tussen 

urbaan levensritme en authentieke charme.

Uitvoering: eiken natuurstam, lak puurwit, nappaleer zand 5122, breedte van de bedcombinatie ca. 3,5 m



0504 GENTIS

De wand visueel openen, orde scheppen en perfect in het designconcept 

passen – dit alles beheerst het Gentis garderobe-element met speels 

gemak. De verticaal geplaatste natuurstam verbindt de kledingkast en het 

open vak en biedt ruimt voor accessoires en dagkleding, die aan de zijkant 

kan worden opgehangen. De ingetogen greeplijsten van de kledingkast in 

kastkleur zorgen ervoor dat het garderoben-element als accent helemaal 

tot zijn recht komt. Zowel tussenbouwelement als eindelement.Uitvoering: eiken natuurstam antraciet, lak puurwit, nappaleer antraciet 5104, breedte van de kleerkast ca. 2,7 m

DUIDELIJK
ONTWERP.



0706 GENTIS

Het authentieke kernnoten dat in jet schuifladenelement van de hoogglanskast, in de beomranding en het 

hoofdbord verwerkt is, straalt natuurlijke warmte en kracht uit. Elementen van chroom geven mooie accenten, 

de leren applicatie aan het hoofdbord maakt van lezen in bed een gezellige bezigheid. Zwevend gearrangeerde 

bijmeubelen van Gentis zorgen voor een lichte uitstraling. Naar wens versterkt een steervolle indirecte verlichting 

met variablele wittinten dit effect.

Uitvoering: Kernnoten natuurstam, lak hoogglans grijs, nappaleer grijs 5125, breedte van de kleerkast ca. 3,1 m



0908 GENTIS

Gentis presenteert zich in de slaapkamer zelfbewust, zacht en variabel. Voeteneind, hoofdbord en bedframe 

kunnen zowel met mooi nappaleer als in stijlvol zadelleer worden bekleed en geanccentueerd. Beide leersoorten 

zijn in vele kleurtinten verkrjgbaar. De bijmeubelen vallen op door hun creatieve veelzijdigheid. Designelementen 

als de sideboards zijn als hangende, maar ook als staande variant, die veel bergruimte biedt, verkrijgbaar.

STERKE
CONTRASTEN.

De afgeronde elementafsluitingen van de low-, side- en highboards kunnen naar keuze worden voorzien met laden en/of draaideuren.



1110 GENTIS

Uitvoering: kernnoten natuurstam, lak hoogglans wit, Nappaleer grijs 5125



1312 GENTIS

Het ogenschijnlijk ruwe en oorspronkelijke wordt door Gentis op een overtuigende manier met elegant design 

verbonden. Natuurstam en hoogglanslak vormen een uniek geheel. Elegante vouwglijdeuren bieden goed zicht 

op de eigen garderobe. Het tussengevoegde naturrstamelement biedt handige schuifladen.



1514 GENTIS

Er zijn twee hoofdbordvarianten om uit te kiezen. Ze verschillen vooral in het aandeel van hout en leer: het houten 

foofdbord met gestoffeerde hoofdbord oogt moderner en urbaner, tegenlijkertijd is het ook heel comfortabel bij 

het lezen of tv-kijken. Beide varianten zijn in hoogwaardig nappa- of zadelleer en in vele kleurtinten van stemmig 

tot krachtig verkrijgbaar.



1716 GENTIS
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TYPEOVERZICHT

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

Draaideurkasten / vouwdeurkasten / draaideuren-garderobeelementen Bedden

bestaan uit basis- en aanbouwelementen; naar keuze met design- of tussenbouwelementen, diepte 61,4 cm Bedbinnenlengtes 200 / 210 / 220

met hoofdbordapplicatie met gestoffeerd hoofdbord met gestoffeerde applicaties met gestoffeerd hoofdbord 
en applicaties

6 Raster hangelementen en hangvitrine 8 Raster vitrines      2 / 3 Raster lowboards 8 Raster highboard 

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

met afgeronde hoek aan beide zijden,
diepte 45 cm

Diepte 26,2 cm Diepte 33 cm

Functioneel frame Accent-elementen3 / 4 Raster sideboards Nachtkastjes

met afgeronde hoek aan beide zijden, diepte 45 cm met laden, diepte 45 cm met optionele verlichting Diepte 33,0 cm



1918 GENTIS

Kernnoten Kernnoten 
natuurstam

Eiken antraciet 
natuurstam

Natuurlijk eiken Eiken natuurstam

Romp, front Dekbladen

Accentelementen: Romp en front, Vitrinevakachterwand

Puurwit Puurwit

Puurwit

Puurwit Puurwit

Puurwit

Wit Wit

Wit

Wit Wit

Wit

Grijs Grijs

Grijs

Grijs Grijs

Grijs

Zijdegrijs Zijdegrijs

Zijdegrijs

Zijdegrijs Zijdegrijs

Zijdegrijs

Lak Lak

Lak

Lak hoogglans Lak hoogglans

Lak hoogglans

Hout

UITVOERINGSOVERZICHTEN
NACHTKASTJES, LOW-, SIDE- EN HIGHBOARDS, VITRINES

GENTIS OVERZICHT

Vrije kleurkeuze volgens NCS Vrije kleurkeuze volgens NCS

Vrije kleurkeuze volgens NCS Vrije kleurkeuze volgens NCS

Vrije kleurkeuze volgens NCS

Vrije kleurkeuze volgens NCS

Individuele kleur 
– matlak

Individuele kleur 
– matlak

Individuele kleur 
– hoogglanslak*

Individuele kleur 
– hoogglanslak*

Individuele kleur 
– matlak

Individuele kleur 
– hoogglanslak*

Storm nero WitZaha stone

Keramiek

GrijsZijdegrijsWit

Aan de achterkant gelakt glas

Puurwit

Grijs Calacatta Beton

Pulpis

Metalen onderstellen

Antraciet

Chroom Structuurlak

Hoogglans



2120 GENTIS

www.huelsta.com

Nappa Nubuk-Touch

Een volledig overzicht 
van alle meubelen vindt 

u op onze website

Creëer harmonie in de kamer. De Gentis-serie omvat de woonkamer, 

slaapkamer, hal en badkamer. 

ONTDEK MEER

Kleerkastbuitenromp en -front, deuren van design-, tussenbouwen draaideuren-garderobeelementen

Hoofdbord en bedframe Gestoffeerd hoofdbord en
gestoffeerde applicaties

Laden van design- en tussenbouwelementen 1 en 2 alsmede accentelement van de draaideuren-garderobeelementen

Lak Leer

UITVOERINGSOVERZICHTEN
KLEERKASTEN

 
BEDDEN

Hout

Hout

Puurwit

Puurwit

Puurwit

Wit

Wit

Wit

Grijs

Grijs

Grijs

Zijdegrijs

Zijdegrijs

Zijdegrijs

Lak

Lak hoogglans

Kernnoten 
natuurstam

Kernnoten 
natuurstam

Eiken antraciet 
natuurstam

Eiken antraciet 
natuurstam

Eiken natuurstam

Eiken natuurstam

ECHT
LEER

ECHT
LEER



2322 GENTIS

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.

MADE IN GERMANY

GEGARAN-
DEERDE 

KWALITEIT


