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INDRUK
WEKKENDE
OPPERVLAKKEN.
Door het gebruik van elegante hoogglansoppervlakken zijn veel van onze
voorwerpen een lust voor het oog, maar ook een genot om aan te raken.
Of het nu supermat of glanzend is, achter glas of als speciale deklaag – bij
hülsta gebruiken wij uitsluitend lakken en deklagen, die mooi, resistent en
milieuvriendelijk zijn.

ZE GLANZEN
OP VELE MANIEREN.
De hoogglansoppervlakken die wij bij hülsta gebruiken, zijn lichtbestendig
en grotendeels bestand tegen krassen en huishoudchemicaliën.
Vooral wanneer men met kinderen samenleeft, is het ook belangrijk dat de
oppervlakken veilig, speeksel- en zweetbestendig zijn.

GLAS.
GLASHELDER.
Als veelzijdig materiaal is glas niet alleen een prachtige menselijke uitvinding – het ontstaat zelfs in de natuur, bijvoorbeeld bij blikseminslag. Hülsta
gebruikt glas om elegante accenten te combineren met supermatte en
hoogglanzende fronten. Bij de schuifdeurkast METIS 21 geeft hoogwaardig aan de achterkant gelakt glas de fronten een fluweelzachte structuur.

Uitvoering commode: hoogglans puurwit,
dekblad aan de achterkant gelakt glas puurwit, greepuitvoering chroom hoogglanzend,
h/b/d 81,5 x 119,9 x 40,1 cm
Uitvoering wandplank: hoogglans puurwit,
glazen plank,
h/b/d 19,2 x 120 x 19,7 cm
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HOOGGLANS.
ONTMOET SUPERMAT.
Wat oogt heel spannend en heeft een diep kalmerend effect? Hoog
glanzende oppervlakken en supermatte structuren hebben iets ge
meen: ze trekken alle aandacht. Diep en glad als de zee, creëren glans
en reﬂectie een ontspannende sfeer. Maar ook de ﬂuweelzachte matte
look straalt rust uit. De elegante oppervlakken weerspiegelen de eigen
elegante smaak en woonstijl.

VEELLAGIG
EN VEELZIJDIG.

DANKZIJ INNOVATIE
ONDERHOUDSARM.

METIS 21 biedt hoogglanzende

Wij houden ervan om nieuwe tech-

meubelen, die elk interieur verrijken.

nologieën te ontwikkelen. In 2008

Edel, elegant, extravagant. In talrijke

bijvoorbeeld hebben wij een octrooi

stappen en zorgvuldig met de hand

aangevraagd voor een hoogglan-

vervaardigd, ontwikkelen wij onbe-

zend oppervlak en later onze liefde

rispelijk glanzende of supermatte

ontdekt voor de supermatte look,

oppervlakken. Ondanks zijn exclu-

die zijdeachtig aanvoelt. Niets staat

sieve uitstraling is de hoogwaardige

de liefde voor het bijzondere in de

lak van het meubel bij uitstek ge-

weg – zelfs niet de gedachte aan be-

schikt voor dagelijks gebruik.

smettelijke fronten waarop elke vingerafdruk te zien is. De extravagante
oppervlakken worden door hülsta in
buitengewone kwaliteit aangeboden
– dat geldt niet alleen voor de esthetiek, maar ook voor levensduur,
emissievermindering en duurzaamheid.

Uitvoering bed: supermat zwart
Uitvoering kastfront schuifdeurkast: aan de achterkant gelakt glas puurwit
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ELEGANT ONTSPANNEN.
METIS 21 schittert – door effectvolle contrasten en het samenspel van materialen. Contrasten maken het
slaapkamerprogramma opwindend elegant: hoogglans ontmoet fluweelzachte supermatte oppervlakken,
stralend zuiver wit ontmoet koel antraciet, hoogglans ontmoet chroom. METIS 21 combineert een heldere
designlijn met uitgekiend comfort voor een goede nachtrust. Het ingenieuze lichtdesign en de slim geïntegreerde accenten van chroom zetten spannende accenten. Prachtig mooie kleerkast- en bijmeubelen zorgen
Uitvoering bed: supermat zwart, nekkussen kunstleer met structuur antraciet S454, h/b/d 95,1 x 191,6 x 210,7 cm
Uitvoering nachtkastje: supermat zwart, greepuitvoering hoogglanzend chroom,
dekblad aan de achterkant gelakt glas supermat zwart, h/b/d 46,9 x 59,9 x 40,1 cm
Uitvoering wandplank: supermat zwart, glazen plank, h/b/d 19,2 x 120 x 19,7 cm
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ervoor dat het altijd opgeruimd is in de meest ontspannen kamer van het huis.
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STRAALT IN DETAIL.
SCHITTERT IN GROOTSE STIJL.
Wij hebben METIS 21 goed doordacht en uitgerust met extra’s, die van elke minuut in de slaapkamer een ontspannen time-out maken: bed en bijmeubelen hebben een ongedwongen lichte uitstraling. Door accenten in spiegelend chroom oogt de comfortabele bedhoogte slank – ze passen perfect bij de uitlopende metalen poten. De
kussens op het hoofdeinde, die dankzij de tegengewichten traploos in hoogte verstelbaar zijn, maken ‘s avonds
lezen aangenaam. De combinatie van de comfortabele bedhoogte en het ergonomische slaapsysteem maakt
opstaan net zo gemakkelijk en zorgeloos als naar bed gaan. Een goede nachtrust betekent immers een frisse start
van de nieuwe dag.

Uitvoering supermat zwart, greepuitvoering hoogglanzend chroom,
dekblad aan de achterkant gelakt glas, supermat zwart, h/b/d 23,9 x 59,9 x 40,1 cm
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Uitvoering supermat zwart,
nekkussen kunstleer met structuur antraciet S454,
dekblad aan de achterkant gelakt glas, supermat zwart
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GRANDEUR TONEN.
EN AL HET ANDERE ELEGANT
VERBERGEN.
De schuifdeurkast METIS 21 is royaal vormgegeven, dat is niet over het
hoofd te zien. De kast maakt maximaal effectief gebruik van de ruimte – u
verspilt geen centimeter. De perfecte plek voor uw garderobe achter zacht
glijdende deuren van elegant aan de achterkant gelakt glas in puurwit en
supermat zwart. In het zwevende front ogen de sierlijke chroomkleurige
lijsten licht en elegant – en ze dienen tegelijkertijd als handgrepen. Bij
Uitvoering: kastfront schuifdeurkast aan de achterkant gelakt glas puurwit, kastbuitenromp lak puurwit,
greepuitvoering hoogglans chroom, h/b/d 229,6 x 272 x 66,9 cm
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METIS 21 gaan ingetogen schoonheid en merkbaar hoge kwaliteit hand in
hand met overtuigende functionaliteit.
METIS 21
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TOPPUNT VAN
GENOT.
Hoe voelt METIS 21 aan? De elegante lijnen van het pure design zijn een
lust voor het oog, het fluweelzachte supermatte oppervlak is een streling
voor de hand. Ook de mooie commode is minimalistisch vormgegeven.

Voor de individuele vormgeving tot in het kleinste detail: Een cilindrische bedpoot
in chroom hoogglans is beschikbaar als alternatief voor de basis.
Uitvoering commode: supermat zwart, greepuitvoering hoogglans chroom,
dekblad aan de achterkant gelakt glas supermat zwart, h/b/d 87,7 x 119,9 x 40,1 cm
Spiegel: Ø 80 cm
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SOFT
EN ZACHT.
METIS 21 IN
SUPERMAT.
In supermat zwart is METIS 21 elegant ingetogen –
de nadruk ligt hier duidelijk op “elegant”. De chique
uitstraling van de schuifdeurkast wordt gecreëerd
door het aan de achterkant gelakte, gesatineerde glas.
Hoogwaardig beslag beweegt de deuren met gemak.

Uitvoering: kastfront schuifdeurkast aan de achterkant gelakt glas
supermat zwart, kastbuitenromp supermat zwart,
greepuitvoering hoogglans chroom, h/b/d 229,6 x 272 x 66,9 cm
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STIJLVOL TON-SUR-TON.
Een slaapkamer in glanzend puurwit oogt net zo zacht en elegant als
de zacht glijdende schuifdeuren.
Stralend, uitnodigend en in alle
Uitvoering bed: hoogglans puurwit, nekkussen kunstleer met structuur wit S451, h/b/d 95,1 x 191,6 x 210,7 cm
Uitvoering commode: hoogglans puurwit, greepuitvoering hoogglans chroom, dekblad aan de achterkant gelakt puurwit, h/b/d 81,5 x 119,9 x 40,1 cm
Uitvoering nachtkastje: hoogglans puurwit, greepuitvoering hoogglans chroom, dekblad aan de achterkant gelakt glas puurwit, h/b/d 46,9 x 59,9 x 40,1 cm
Uitvoering hoekplank: hoogglans puurwit, glazen plank, h/b/d 19,2 x 120 x 19,7 cm
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opzichten briljant is het de perfecte
plek voor rust en ontspanning.
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Nachtkastje met twee schuifladen, h/b/d 46,9 x 59,9 x 40,1 cm

STAAN, HANGEN, ZWEVEN – EN
PERFECT LIGGEN.

Nachtkastje met 3 schuifladen, h/b/d 62,3 x 59,9 x 40,1 cm

Nachtkastje met twee schuifladen en cilindrische bedpoten,
h/b/d 53,2 x 59,9 x 40,1 cm

Welk nachtkastje is het juiste? Als u van minimalisme
houdt en alleen een plek voor een wekker en een boek
wenst, kies dan voor het hangende nachtkastje met
sololade. Meer opbergruimte op dezelfde comfortabele
hoogte biedt de elegante console met een verchroomd
onderstel – leverbaar met twee of drie laden. Een
cilindrische bedpoot in chroom hoogglans is beschikbaar als alternatief voor de basis.
Een elegant geïntegreerd LED-bedleeslampje schept
de beste voorwaarden om ‘s avonds ontspannen te
Uitvoering nachtkastje: hoogglans puurwit, greepuitvoering hoogglanzend chroom,
dekblad aan de achterkant gelakt glas puurwit, h/b/d 23,9 x 59,9 x 40,1 cm
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lezen. De sfeerverlichting aan de zijkant zorgt voor de
juiste stemming.
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Uitvoering commode: hoogglans puurwit, greepuitvoering hoogglans chroom,
dekblad aan de achterkant gelakt glas puurwit, h/b/d 81,5 x 119,9 x 40,1 cm
Uitvoering wandplank: hoogglans puurwit, glazen plank,
h/b/d 19,2 x 120 x 19,7 cm

CHIQUE GLANS
ALOM.
Als sierlijke accenten accentueren chroomkleurige
greeplijsten de glanzende meubelfronten – en daarmee
de horizontale lijn. De sierlijke belijning als beknopt
handelsmerk van het METIS 21-design is terug te
vinden in de tijdloos mooie commode en in het tussenelement van de draai- en vouwdeurkast. U kunt
de elementen van dit garderobesysteem eindeloos
plannen en met elkaar combineren. Het resultaat is de
mooie samensmelting van glamour en gezelligheid.

Uitvoering draaideurkast met tussenbouwelement:
hoogglans puurwit, greepuitvoering hoogglans chroom, h/b/d 229,6 x 302 x 61 cm
Uitvoering bed: hoogglans puurwit, nekkussen kunstleer met structuur wit S451,
h/b/d 95,1 x 191,6 x 210,7 cm
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Uitvoering bed: hoogglans puurwit, nekkussen kunstleer met structuur wit S451, h/b/d 95,1 x 191,6 x 210,7 cm
Uitvoering commode: hoogglans puurwit, greepuitvoering hoogglans chroom, dekblad aan de achterkant gelakt puurwit, h/b/d 81,5 x 119,9 x 40,1 cm
Uitvoering nachtkastje: hoogglans puurwit, greepuitvoering hoogglans chroom, dekblad aan de achterkant gelakt glas puurwit, h/b/d 23,9 x 59,9 x 40,1 cm
Uitvoering hoekplank: hoogglans puurwit, glazen plank, h/b/d 19,2 x 120 x 19,7 cm
Uitvoering draaideurkast met tussenbouwelement: hoogglans puurwit, greepuitvoering hoogglans chroom, h/b/d 229,6 x 302 x 61 cm
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TRENDS.
DE TIJDGEEST VATTEN.
Niets is zo constant als verandering. Maar betekent dat, dat je elke trend moet overbrengen naar de slaap
kamer? Slechts in beperkte mate, naar onze mening. Het is veeleer een kunst om meubelen te ontwikkelen
die eigentijds zijn, maar gedurende lange tijd een vaste plaats in het leven hebben – en elke dag plezier
verschaffen. De tijdgeest begrijpen en tegelijk tijdloze klassiekers creëren uit vorm en functie – dat is een
essentieel aspect bij de ontwikkeling van duurzame inrichtingen.

Wanneer wij dus naar trends kijken,
omvat dit voor ons veel meer dan de
onderwerpen rond kleuren, vormen
en materialen. Het gaat er veeleer
om de concepten van de binnenhuisarchitectuur te doordenken op
een manier die perfect past bij het
leven van de meest verschillende
mensen en hun behoeften.
Onze ontwerpers, product managers, timmerlieden en trendexperts
maken gebruik van actuele behoeften en wensen om meubilair voor de
toekomst te ontwerpen.

HOOGGLANS ONTMOET
GEZELLIGHEID.
METIS 21 laat de slaapkamer stralen met hoogglansoppervlakken in zwart en wit. Al het meubilair kan in deze afwerking worden gekozen. Als u van contrasten houdt, combineert u het nachtkastje in hoogglans met een gestoffeerd
bed dat voorzien is van een van de aantrekkelijke overtrekken uit de hülsta-bekledingscollectie. Hülsta-slaapsystemen bestaande uit houten lattenbodems en matrassen zorgen voor individueel correct ligcomfort en een ontspannen nachtrust.
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Uitvoering commode: hoogglans puurwit, greepuitvoering hoogglans chroom, dekblad aan de achterkant gelakt glas puurwit, h/b/d 81,5 x 119,9 x 40,1 cm
Uitvoering nachtkastje: hoogglans puurwit, greepuitvoering hoogglans chroom, dekblad aan de achterkant gelakt glas puurwit, h/b/d 62,3 x 59,9 x 40,1 cm
Uitvoering gestoffeerd bed: stof grijs M255, h/b/d 99,5 x 224,5 x 245,3 cm
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HOE JE SLAAPT, IS HOE JE LEEFT.
Als u van contrasten houdt, combineer dan de opbergmeubelen van
METIS 21 in hoogglans of supermat met een gestoffeerd bed dat
voorzien is van een mooie bekleding uit de omvangrijke hülstabekledingscollectie.

Uitvoering gestoffeerd bed: stof grijs M255, h/b/d 99,5 x 224,5 x 245,3 cm
Uitvoering nachtkastje: hoogglans puurwit, greepuitvoering hoogglans chroom,
dekblad aan de achterkant gelakt puurwit, h/b/d 62,3 x 59,9 x 40,1 cm
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Draai- of vouwdeurkasten

Basis-, aan- en tussenbouwelementen

diepte 61 cm

59,9 cm

met 1 schuiflade

5-deurs draai- of
vouwdeurkast

4-deurs draai- of vouwdeurkast
met tussenbouwelement

6-deurs draai- of
vouwdeurkast

Basis-, aan- en tussenbouwelementen
voor individuele kastuitbreidingen

59,9 cm

59,9 cm

68,5 cm

Diameter: 80 cm

62,3 cm

Diepte: 40,1 cm

53,1 cm

Spiegel

46,9 cm

Nachtkastjes

23,9 cm

TYPEOVERZICHT

59,9
60 cm
cm

met 2 schuifladen

59,9 cm

met 3 schuifladen

Wandplanken

LED-verlichting voor wandplanken

19,2 cm

262 cm

Diepte: 19,7 cm

50 cm
252 cm

302 cm

302 cm

42/52/82/102 cm

70 cm

voor 50 cm
breedte

120 cm

80/100 cm

voor 120 cm
breedte

voor 70 cm
breedte

Multifunctionele commodes
Schuifdeurkasten

229,6 cm

129,6 cm

129,6 cm

179,6 cm

Binnenlengte bed 200 / 210 / 220 cm

Hangend
Diepte: 40,1 cm

Diepte: 40,1 cm

99,5 cm

129,6 cm
Binnenmaat
140/160/180/200 cm

met nekkussen en
LED-hoofdbordverlichting

Binnenmaat
140/160/180/200 cm

Binnenmaat
140/160/180/200 cm

met 1 deur en
3 schuifladen

179,6 cm

met 2 deuren en
3 schuifladen

79,9 cm

met 4 schuifladen

79,9 cm

87,7 cm

Binnenlengte bed 200/210/220 cm

Commodes

58,5 cm

Gestoffeerd bed

95,1 cm

Bed met houten frame

Multifunctionele commodes

81,5 cm

302 cm

81,5 cm

272 cm

179,6 cm

met 2 deuren en
3 schuifladen

met 1 deur en
3 schuifladen

242 cm

68,5 cm

2-deurs
schuifdeurkast

87,7 cm

2-deurs
schuifdeurkast

62,3 cm

2-deurs
schuifdeurkast

62,3 cm

Diepte: 66,9 cm

68,5 cm

Staand
Diepte: 40,1 cm

119,9 cm

119,9 cm

met 2 deuren

met LED-hoofdbordverlichting

Dit overzicht bevat enkele voorbeelden. Meer types en alle programma’s zijn te vinden in de typelijst. Alle afmetingen in cm.
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RESPECT.
VOOR MENS
EN NATUUR.
Duurzaamheid en respectvol handelen staan bij hülsta boven aan de
lijst van bedrijfswaarden. Vrijwel geen enkele andere meubelfabrikant
in Europa heeft van zoveel onafhankelijke instellingen prijzen gekregen
voor de kwaliteit van zijn producten en zijn verantwoord ondernemer
schap als wij.
Bij hülsta begint alles in de natuur.

tengewone duurzaamheid in strenge

Echt hout is het belangrijkste en fa-

stress- en klimaattests. Wij sparen

voriete materiaal – organisch, solide

ze niet in ons eigen laboratorium:

en zeer individueel. Het ademt en

ze moeten zowel bestand zijn tegen

heeft karakter. En het is geen toeval

de meest uiteenlopende omstandig-

dat wij sfeervolle meubels van hout

heden wat temperatuur en vochtig-

produceren om het huis om te tove-

heid betreft alsook de mechanische

ren tot een thuis.

spanningen weerstaan, waaraan we
ze blootstellen op de testbank. Ervaren specialisten kiezen de materi-

TIJDLOZE SCHOONHEID
IN SOLIDE KWALITEIT.

alen voor hülsta meubelen volgens
strenge criteria.
Ons fineer en massief hout zijn af-

Meubels van hülsta zijn van nature

komstig uit duurzame bosbouw. Wij

duurzaam, omdat ze zo lang mee-

vermijden bewust het gebruik van

gaan. Hun klassieke schoonheid en

hout uit ongerepte bossen om de re-

robuuste kwaliteit overleeft elke snel

genwouden te beschermen en lange

veranderende trend, elke stressvol-

transportroutes te vermijden. Wat

le verhuizing en elke nieuwe fase in

onze leveranciers betreft, geven wij

het leven. Zo kunnen onze moderne

de voorkeur aan regionale partners

designklassiekers steeds opnieuw

en letten wij bij de selectie uiteraard

worden gecombineerd en gebruikt.

op duurzaamheid.

Wat lang geliefd is, bespaart grondstoffen, energie en afval. Daarom
bewijzen onze meubelen hun bui-
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KLIMAATBESCHERMING
IN DRIE
FASEN.

Op basis van zijn directe en indirecte broeikasgasemissies op
het gebied van Scope 1, 2 en 3 hebben wij onze CO2 voetafdruk
laten bepalen door het klimaatbeschermingsinitiatief BEaZERO.
org.
Scope 1 omvat alle directe emissies van de onderneming.
Hieronder vallen bijvoorbeeld brandstof voor auto’s en vrachtwagens van de zaak en verwarmings- en koelmiddelen. Indirecte emissies als gevolg van de opwekking van de gebruikte energie worden
geregistreerd in Scope 2. Scope 3 ten slotte omvat alle indirecte
emissies, die het gevolg zijn van de dagelijkse bedrijfsprocessen en
productlevenscycli – bijvoorbeeld het reizen van onze werknemers,
externe logistiek, waterverbruik en productgebruik door de eindgebruiker.

HOE ZIET DE
CO2-VOETAFDRUK
ERUIT?
Net als de indeling van broeikasgasemissies in Scopes is ook de
logica van het klimaatpact voor
ondernemingen gebaseerd op drie
stappen, namelijk deze emissies te
verantwoorden, te verminderen en
uiteindelijk te neutraliseren. Wij zijn

HAND IN HAND
MET DE BLAUWE
ENGEL.

gevestigd teken voor meubilair dat
weinig schadelijke stoffen bevat.

WIJ PRODUCEREN
KLIMAATNEUTRAAL.

Vandaag de dag besteden meer
fabrikanten en eindgebruikers aan-

De klimaatverandering gaat snel. Wij

Ons respect voor de natuur komt

dacht aan duurzame productie – en

gaan de enorme gevolgen hiervan

ook tot uiting in onze verwerking: wij

dat is een goede zaak. Niettemin is

voor mens en natuur tegen door sa-

gebruiken milieuvriendelijke lakken

hülsta een van de weinige leveran-

men met de Duitse Vereniging voor

en lijmen – voor een gezond binnen-

ciers met het Blauwe Engel label,

Meubelkwaliteit de 1,5°C-doelstel-

klimaat zonder schadelijke dampen.

wat nog steeds een zeldzaamheid

ling van de VN te steunen. Sinds

Onze emissiewaarden, die streng

is op de meubelmarkt. We kunnen

januari 2016 is hülsta als klimaat-

worden gecontroleerd door onaf-

met trots zeggen dat duurzaamheid

neutrale fabrikant lid van het “Kli-

hankelijke instituten, zijn allemaal

al tientallen jaren belangrijk voor ons

maatpact voor de Meubelindustrie”.

ver onder de wettelijk vastgestelde

is.

grenswaarden. Wij dragen voor alle

Wij zetten ons in om de normen

productgroepen het hoogste emis-

voor milieuvriendelijke meubelpro-

sielabel, namelijk label A, van de

ductie voortdurend te toetsen. Wij

Duitse

behoorden al twee keer tot de top 3

meubelkwaliteitsvereniging

een van de eerste bedrijven, die met
de volledige neutralisatie van onze
gehele CO2 uitstoot in een vroeg
stadium aan het klimaatpact van de
Duitse

meubelkwaliteitsvereniging

voor Meubelkwaliteit hebben deelgenomen.
Alle emissies worden bij hülsta geneutraliseerd door de jaarlijkse aankoop van hoogwaardige klimaatbeschermingscertificaten. Op deze
manier bevorderen wij het behoud
van een leefbaar milieu. Wij steunen
momenteel een herbebossingsproject in Costa Rica en een windmolenpark in Taiwan.
Hoogwaardig design dat doet wat
het belooft en bovendien voldoet

(DGM).

genomineerden voor de Blauwe En-

Toen de eerste hülsta meubelen

gel-prijs. Jurylid Edda Müller lichtte

werden bekroond met de “Blauwe

de nominatie toe: “Sinds 1999 is

Wij steunen ook de brede maat-

Engel” in 1993, maakte dat nog fu-

hülsta actief betrokken bij de her-

schappelijke alliantie van de “Alli-

rore in de meubelindustrie. Vandaag

ziening van de Blauwe Engel-criteria

antie voor Ontwikkeling en Klimaat”

de dag is het milieukeurmerk een

en heeft het de zorg voor het milieu

en verplichten ons met vele andere

doorgevoerd in de industrie.”

bedrijven om de 2030-agenda van

Een groot project: samenwerking

het Klimaatakkoord van Parijs uit te

met andere fabrikanten om innova-

voeren. Wij zijn er namelijk van over-

ties te lanceren die coatings, verven,

tuigd dat dergelijke allianties, dank-

lijmen en kleefstoffen nog milieu-

zij hun sterke samenwerking, ook

vriendelijker maken. In nauwe inter-

voor toekomstige generaties de ba-

nationale samenwerking hebben wij

sis vormen voor een intacte wereld.

aan de hoogste morele en ecologische normen – zo produceren we
elke dag met een schoon geweten
meubelen met een lange levensduur
voor een comfortabel thuis van morgen. Dit is wat voor ons belangrijk is.

reeds een reeks intelligente en milieuvriendelijke

oppervlakdeklagen

ontwikkeld.
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UITVOERINGSOVERZICHT

Kledingkasten:
Kastfront draai- en vouwdeurkasten

Kastfront schuifdeurkasten

Hoogglans

Supermat

Aan de achterkant gelakt glas

Puurwit

Zwart

Puurwit

Supermat zwart

Kastbuitenromp en passe-partout

Greepuitvoeringen draai-/vouwdeurkasten, bijmeubels

Lak

Supermat

Chroom

Puurwit

Zwart

hoogglans

KWALITEIT IS
HET RESULTAAT
VAN DE LIEFDE
VOOR DETAIL.
Andreas Tenzer – Duitse filosoof en pedagoog

Bedden:
Bedden

Nekkussens

Hoogglans

Supermat

Kunstleer met structuur

Puurwit

Zwart

wit, S451

antraciet, S454

grijs-beige, M238

Bijmeubels:
Bijmeubelbuitenromp en -front

Bijmeubeldekbladen

Hoogglans

Supermatt

Aan de achterkant gelakt glas

Puurwit

Zwart

Puurwit
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Supermat zwart
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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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