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Van spannend design en slimme functionaliteit
maken we meubels met het beste vakmanschap.

Met veel producten en designlij nen die qua vorm, functie
en formaat veel speelruimte bieden, ontstaat een uniek
interieur – zo individueel als het leven zelf.
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GENOT 
OP ZIJN MOOIST. 
Functioneel en visueel versmelten de eetkamer en de woonkamer 

steeds meer. Voor meubel- ontwerpers betekent deze trend 

een verdere ontwikkeling van de huiselijke kwaliteiten van 

eetkamermeubelen. De inrichting moet zeer veelzijdig zijn, 

omdat in de eetkamer allang niet meer alleen maar gegeten 

wordt. Mensen spelen ook spelletjes, werken, praten of 

beoefenen hun hobby’s aan de eettafel. Alleen, met z’n tweeën, 

in een kleine kring of met veel gasten. Afhankelijk van de 

gelegenheid moet de uitstraling ongedwongen of representatief 

zijn. Flexibiliteit is belangrijker dan ooit als het gaat om het 

inrichten van de eetkamer. 

Bij hülsta vindt u meubelen voor uw eethoek – en voor nog meer 

vreugde van het genot. Onze comfortabele stoelen en mooie 

eettafels kunnen goed gecombineerd worden met diverse andere 

meubelen en programma’s om een huiselijke sfeer te creëren. 

Wij geven uw plannen alle ruimte en een extra portie comfort. 

Het resultaat is een persoonlijke favoriete plek om achterover te 

leunen, te ontspannen en te genieten. Geproduceerd in Duitsland 

door mensen, die van meubels houden.
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T 70

In zij n eenvoudige schoonheid is de eettafel T 70 een sierlij k, maar robuust meesterwerk.

De tafel is door Martin Ballendat voor hülsta ontworpen als solitaire tafel en biedt een 

uitnodigende hoeveelheid ruimte. Gegoten, taps toelopende metalen poten in glanzende 

of donkere look gaan gelij k op met de gefi neerde tafelbladen in eiken, essen en kernnoten 

– dat is pure harmonie. De lichte, gulle uitstraling van de tafel is (mede) te danken aan zij n 

slim verborgen onderconstructie. 

EETTAFEL T 70
BEKROOND VOOR 
CREATIEF GEBRUIK.

Tafelblad: essen natura,
onderstel: aluminium glanzend

Tafelblad: natuurlij k eiken, 
onderstel: gepoedercoat antraciet

Tafelblad: kernnoten, 
onderstel: aluminium glanzend

Tafelblad: eiken antraciet,
onderstel: gepoedercoat antraciet

Eettafel T 70, h/b/d 74 x 220 x 95 cm: tafelblad kernnoten, onderstel aluminium glanzend
Stoel S 500, h/b/d 84 x 53 x 58 cm: bekleding nappaleer mokka 5126/nappaleer wit 5108, onderstel aluminium glanzend/kernnoten
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Eettafel T 70, h/b/d 74 x 220 x 95 cm: tafelblad eiken antraciet, onderstel gepoedercoat antraciet
Stoel S 1000-11, h/b/d 86,5 x 64,5 x 60 cm: bekleding echt leer nubuck-touch lichtbeige 5611, onderstel gepoedercoat antraciet
Barstoel S 900-1, h/b/d 89 x 49 x 60 cm: bekleding velours glanzend champagne M275, onderstel gepoedercoat antraciet
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T 81

T 81, ronde vorm, h/b/d 75 x 140 x 140 cm
Tafelblad: keramiek grigia
Zuilonderstel: gepoedercoat antraciet

T 81, rechthoekige vorm, h/b/d 75 x 160 x 100 cm
Tafelblad: keramiek storm nero
Zuilonderstel: gepoedercoat antraciet

T 81, vierkante vorm, h/b/d 75 x 120 x 120 cm
Tafelblad: massief essen natura
Zuilonderstel: gepoedercoat puurwit

De T 81 brengt mensen dichter bij  elkaar. Zelfs met veel gasten staat er geen tafelpoot in de 

weg. Met zij n zachte lij nen vormt de tafel een uitnodigend middelpunt – voor een uitgebreid 

zondagsontbij t, een ontmoeting met vrienden en al het andere wat aan de ronde tafel kan

worden besproken. Op het afgeronde zuilvoet-onderstel rust een mooi vormgegeven tafelblad 

naar keuze: gemaakt van warm hout in fi neer of massieve kwaliteit, van koel keramiek of aan

de achterkant gelakt glas.

EETTAFEL T 81
EEN UITNODIGING OM 
SAMEN TE GENIETEN.

Eettafel T 81, h/b/d 75 x 140 x 110 cm: tafelblad keramiek storm nero, zuilonderstel gepoedercoat antraciet
Bank S 500-3, h/b/d 83 x 147 x 60 cm: bekleding echt leer nubuck-touch olij f 5614, onderstel gepoedercoat antraciet

T 81, ellipsvormig, h/b/d 75 x 240 x 120 cm
Tafelblad: aan de onderkant gelakt glas puurwit mat
Zuilonderstel: gepoedercoat puurwit
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T 81

GOED DESIGN
OOGT UITNODIGEND.

Of het nu ellipsvormig, rond of vierkant is, niemand stoot zich

aan de T 81 dankzij  zij n afgeronde vorm. De tafelzuil zorgt voor

maximale beenruimte. Er is ook veel ruimte voor individualiteit 

door de grote keuze aan tafelbladen, die kunnen worden gepland: 

natuurlij k eiken, kernnoten, essen en eiken, maar ook keramiek en 

aan de achterkant gelakt glas in verschillende kleuren. Ze komen 

perfect overeen met de tafelzuil in antraciet en puurwit.

T 81, vierkante vorm, h/b/d 75 x 140 x 140 cm
Tafelblad: keramiek calacatta
Zuilonderstel: gepoedercoat puurwit

T 81, rechthoekige vorm, h/b/d 75 x 140 x 100 cm
Tafelblad: keramiek umbra marron
Zuilonderstel: poedercoating antraciet

Eettafel T 81, h/b/d 75 x 140 x 100 cm: tafelblad keramiek storm nero, zuilonderstel gepoedercoat antraciet
Stoel S 500-1, h/b/d 84 x 53 x 58 cm: bekleding echt leer nubuck-touch olij f 5614, onderstel gepoedercoat antraciet
Bank S 500-3, h/b/d 83 x 147 x 60 cm: bekleding echt leer nubuck-touch olij f 5614, onderstel gepoedercoat antraciet 
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T 81

T 81, ronde vorm, h/b/d 75 x 120 x 120 cm
Tafelblad: aan de onderkant gelakt glas, puurwit mat
Zuilonderstel: gepoedercoat puurwit

T 81, elliptische vorm, h/b/d 75 x 240 x 120 cm
Tafelblad: aan de onderkant gelakt glas, puurwit mat
Zuilonderstel: gepoedercoat puurwit

GEMAAKT VOOR 
GOEDE MAALTIJ DEN
EN GOEDE GESPREKKEN.

Visueel rond en onderhoudsarm, slaat de T 81 

natuurlij k ook een goed fi guur met zij n puurwitte

zuilonderstel. Terwij l het ontwerp monumentaal lij kt, 

biedt de functionaliteit van de tafel veel comfort.

De architectuur van de mooi gevormde eettafel 

maakt een gezellig samenzij n bij zonder

comfortabel. Ook praktisch: de hele ruimte is

makkelij k en moeiteloos schoon te houden

Eettafel T 81, h/b/d 75 x 120 x 120 cm: tafelblad essen natura, zuilonderstel puurwit met poedercoating
Stoel S 700-14, h/b/d 92 x 62 x 68 cm: bekleding echt leer nubuck-touch olij f 5614,
structuurstof grij sbeige 4505, onderstel antraciet met poedercoating
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T 90

Uitvoeringen 4-poots-onderstel: 

kies tussen lak- en houttinten.

Segment 4-poots-onderstel: 

kies tussen lak-, keramiek- 

en houttinten.

Bij  de eettafel T 90 kunnen veel wensen worden gerealiseerd: veel eigenschappen van het 

moderne tafelsysteem kunnen worden geïndividualiseerd. Uw voorkeuren voor materiaal en 

kleur vloeien rechtstreeks het ontwerp in. Passend of contrasterend bij  het sierlij ke tafelblad, 

zetten de zij afdekkingen in het onderstel het gekozen oppervlak door in het onderstel. Het 

uittrekelement is gemaakt van hoogwaardig aluminium en kan gemakkelij k met één hand 

worden bediend.

EETTAFEL T 90
DRIE STAPPEN NAAR DE 
INDIVIDUELE TAFEL.

Eettafel T 90, h/b/d 75 x 180 x 95 cm:
tafelblad lak grij s, 4-poots-onderstel gepoedercoat grij s, segment 4-poots-onderstel lag grij s
Stoel S 1000-24, h/b/d 86,5 x 64,5 x 60 cm: bekleding velours glanzend olij fgroen M273, 
onderstel gepoedercoat saliegroen

Uitvoeringen tafelblad en

verlengbladen:

kies tussen lak- en houttinten.

Lak

Hout

Lak

Keramiek

Hout

Lak

Keramiek

Hout
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02
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T 90

Eettafel T 90, h/b/d 75 x 180 x 95 cm: tafelblad van keramiek pulpis, 4-poots-onderstel bronskleurig, 
segment 4-poots-onderstel van keramiek pulpis
Stoel S 300-6, h/b/d 101 x 45 x 55 cm: bekleding lederlook antraciet 4304, wollen stof grij sbeige 4702, onderstel gepoedercoat antraciet

TAFEL UITSCHUIVEN ZONDER AF TE RUIMEN.

01 U kunt de T 90 met één hand uitschuiven zonder dat u het tafelkleed, serviesgoed of 
 decoraties hoeft af te ruimen. Gewoon vastpakken en trekken.
02 U verplaatst twee van de vier poten en legt de ingenieuze onderconstructie bloot, 
 die tot dan goed verborgen was.
03 U klapt gewoon het verlengstuk van het tafelblad uit en hebt de T 90 in een lange tafel
 met maximale beenruimte veranderd.
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T 91

Eettafel T 91, h/b/d 75 x 200 x 95 cm (uitgeschoven 75 x 300 x 95 cm): 
tafelblad/zuilvoet: keramiek wit

GEWOON FUNCTIONEEL.

01 Synchroon uitschuiven: wanneer de tafel wordt uitgeschoven, blij ft hij  op zij n plaats staan
 dankzij  een ingenieus koordmechanisme. U kunt hem gemakkelij k uitschuiven, zelfs als
 de tafel gedekt is.
02 Hoe lang gaat het worden? Tafelverlengstukken zij n verkrij gbaar in lengtes van 50 cm en
 100 cm. U beweegt de platen gewoon naar beneden om ze uit te vouwen.

EETTAFEL T 91
EEN TREFPUNT VOOR 
HET HELE GEZIN.

Dankzij  de zuilvoet genieten alle gasten, maar ook de stofzuiger de

volgende ochtend, van de ontspannen beenruimte bij  de T 91. Met de 

slimme uitschuiftechniek verlengt u de praktische eettafel in een oogwenk, 

zelfs als hij  al gedekt is. U kunt de T 91 ontwerpen volgens uw eigen

ideeën: de bodemplaat is verkrij gbaar in puurwit of antraciet, de zuilvoet 

en het tafelblad zij n verkrij gbaar in lak, houtfi neer of keramiek. 
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T 91

Drie keuzemogelijkheden voor een individuele tafel: de 
onderhoudsvriendelijke zuilvoet is net als het tafelblad 
verkrijgbaar in lak, hout of keramiek. Afhankelijk van de 
gekozen kleur creëert de T 91 een puristische of een 
behaaglijke ambiance.

Uitvoeringen tafelblad 

en verlengbladen: 

keuze uit

lak- en houttinten.

Uitvoeringen zuilvoet: 

keuze uit 

lak-, hout- en 

keramiekuitvoeringen.

Uitvoeringen bodemplaat: 

keuze uit 

puurwit en antraciet.

Lak

Keramiek

Hout 

Lak

Keramiek

Holz

Hout 
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T 100

EETTAFEL T 100
SIERLIJ KE UITSTRALING
Een tafelontwerp met bij na geen rechte hoeken: dit bij zondere kenmerk geeft de 

eettafel T 100 zij n elegante harmonieuze uitstraling. Ondersteund door het metalen 

onderstel met poedercoating, loopt massief eiken taps toe van het midden naar de 

sierlij ke tafelrand. De vloeiende vormgeving past organisch in elk interieur en past 

perfect bij  het massief hout programma Persis.

Eettafel T 100, h/b/d 74 x 180 x 95 cm: tafelblad massief eiken natura, onderstel gepoedercoat kwarts
Stoel S 500-1, h/b/d 84 x 53 x 58 cm: bekleding viscose linnen koperblauw 4604, onderstel aluminium glanzend
Bank S-500-3, h/b/d 83 x 187 x 60 cm: bekleding viscose linnen koperblauw 4604, onderstel aluminium glanzend

2524 DINING



T 120

EETTAFEL T 120
EEN DESIGNSTUK
ALS EETTAFEL.
Donkere, ingetogen tafelonderstellen brengen – in lij n met de trend – elegantie en een 

vleugje industriële charme in huis. Het tij dloze ontwerp van de T 120 is zo duurzaam 

als het materiaal waarvan het is gemaakt: gecoat metaal en getint glas. Het biedt 

comfortabele beenruimte.

Eettafel T 120, h/b/d 75 x 180 x 90 cm: tafelblad getint glas, onderstel gepoedercoat antraciet
Stoel S 700-9, h/b/d 92 x 48 x 68 cm: bekleding velours mat saliegroen M269, onderstel aluminium glanzend

Eettafel T 120, h/b/d 75 x 220 x 90 cm
Tafelblad: getint glas
Onderstel: gepoedercoat antraciet
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T 130

EETTAFEL T 130
SLANK, TIJ DLOOS MOOI
EN IN EEN MUM VAN TIJ D 
UITSCHUIFBAAR.
Puristisch design in puurwit of antraciet past perfect bij  elke

ambiance van minimalistisch tot zeer gezellig. Spontaan

bezoek van vrienden is geen enkel probleem, wanneer de

T 130 is uitgerust met de optionele verlengbladen in lengtes

van 50 of 100 cm.

Eettafel T 130, h/b/d 74,5 x 200 x 95 cm: tafelblad lak puurwit, sledepoten-onderstel gepoedercoat puurwit
Stoel S 700-23, h/b/d 92 x 48 x 68 cm: bekleding structuurstof lichtbeige 4501, onderstel massief natuurlij k eiken 
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01 02 03

T 130

De T 130 combineert de kracht van een groot tafelblad 

met zij n ranke voegenspel dat het te danken heeft aan 

zij n verfij nde vakmanschap. Visueel zweeft het tafelblad 

boven de mooi gevormde sledepoten.

TAFEL UITSCHUIVEN ZONDER AF TE RUIMEN.

01 Het tafelblad dat elegant met de sledepoten is verbonden, kan naar keuze met 50 of 100 cm worden verlengd – zelfs 
 met één hand, zonder de tafel te hoeven afruimen. U verplaatst de sledepoten en legt de geraffi  neerde onderconstructie
 bloot, die tot dan goed verborgen was.
02 U vouwt gewoon het verlengblad van het tafelblad uit.
03 In een handomdraai is de T 130 omgetoverd tot een lange tafel met maximale beenruimte.

Eettafel T 130, h/b/d 74,5 x 220 x 95 cm
Tafelblad: lak antraciet
Onderstel: gepoedercoat antraciet

3130 DINING



Leder en bekledingsstoff en zij n meer 

dan de textielafwerking van een 

meubelstuk. Zij  zij n de belangrij kste 

bemiddelaar tussen functie en 

design. Daarom worden uiterlij k en 

gebruikseigenschappen zorgvuldig 

met elkaar afgewogen, want het

oppervlak moet slij tvast en duur-

zaam, maar ook mooi en aangenaam 

in het dagelij ks gebruik zij n.

Langer plezier van 
bekledingsstoff en.

Met de juiste verzorging en reiniging 

kunt u het uiterlij k en de waarde 

van uw gestoff eerde meubelen voor 

lange tij d behouden. Zoals alle textiel 

in het dagelij ks gebruik, vereisen 

ook stoff en voor meubelbekleding 

regelmatig onderhoud om stof 

en vuil te verwij deren. Om het 

schoonmaken niet te bemoeilij ken, 

mag de stoff ering niet te vuil worden.

hülsta gebruikt uitsluitend stoff en 

van bekende meubelstoff abrikanten, 

die door neutrale instituten op 

hun kwaliteit getest zij n. Alleen 

merkvezels zoals Dralon, Orlon of 

Dacron en natuurlij ke weefsels die 

zich kenmerken door hun bij zonder 

huidvriendelij ke eigenschappen, 

zij n geschikt voor veeleisend 

gebruik als meubelstof. Kunstleder 

combineert textiel van natuurlij ke 

of synthetische vezels en een 

synthetische coating op zodanige 

wij ze dat een natuurlij k lederuiterlij k 

en -gevoel wordt gecreëerd. Door 

het materiaal heeft imitatieleer 

andere eigenschappen dan echt 

leder en moet het, wat onderhoud en 

reiniging betreft, worden behandeld 

als een meubelstof. Gedetailleerde 

onderhoudsinstructies vindt u in 

het kwaliteitspaspoort op de hülsta-

website (https://www.huelsta.com/

garantie).

Echt leer weerspiegelt 
het leven. 

Als je goed kij kt, zie je de fij ne 

sporen die de natuur op de huid van 

het dier heeft ingeprent. Tekenen 

van het leven, zoals nekplooien, 

littekens en insectenbeten, vormen 

samen een interessante structuur, 

waarvan het unieke karakter niet 

kan worden gereproduceerd. Ze zij n 

geen gebrek, maar bewij s van een 

echt natuurlij k product. Als kostbaar 

en onovertroff en materiaal geeft 

leder onze gestoff eerde meubelen 

een exclusieve schoonheid en 

een hoog niveau van comfort. De 

natuurlij ke poriestructuur zorgt 

voor een ongehinderde warmte- 

en vochtuitwisseling. Leder voelt 

daarom aangenaam aan bij  elke 

temperatuur. Voor mensen met 

een allergie bestaat er geen 

beter bekledingsmateriaal, want 

gladde lederen oppervlakken zij n 

gemakkelij k en grondig te reinigen.

De zorgvuldige selectie van de 

lederen grondstof en de zorgvuldige 

verwerking van leder-typische 

natuurlij ke kenmerken resulteren 

in gestoff eerde meubelen, waarin 

comfort en schoonheid zonder 

mitsen en maren verenigd zij n.

De hülsta-bekledingscollectie
staat voor spannende materialen, met uitstekende 
eigenschappen in termen van duurzaamheid, ontwerp, 
functie en textuur. Bij  de hülsta-bekledingscollectie kunt 
u kiezen uit een breed scala van stoff en, kunstleer en 
ledersoorten en zo uw stoel individueel vormgeven. 
Uw detailhandelaar zal u graag adviseren.

Geen enkel ander meubel komt zo dicht bĳ  u als het meubel, waarop u zit. Met

ergonomische rondingen en een perfecte stoff ering nodigen de hülsta eetkamerstoelen uit 

om te blĳ ven zitten. Ook optisch bekoren zĳ  door hun individuele aanpassingsvermogen.

Met talrĳ ke stoff en, leder- en kunstledersoorten uit de hülsta-stofcollectie, die qua

design, functie en hoe ze aanvoelen een perfecte match vormen, kunt u uw interieur 

inrichten met bĳ zondere, individueel samengestelde bekledingen.

HÜLSTA STOFCOLLECTIE
ONGEËVENAARDE 
DESIGNVARIATIE
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D 27

STOEL D 27
HET BESTE VAN
BEIDE WERELDEN.
Zo slank als een stoel en zo comfortabel als een fauteuil, de D 27 past perfect aan de eettafel,

in de woonkamer en de serre. De grote verscheidenheid aan onderstellen, kleuren en afwerkingen 

veranderen zijn vorm, maar niet zijn karakter. De D 27 overtuigt door lichtheid in design en 

gewicht. De heldere vorm van de metalen onderstellen wordt geëvenaard door de verfijnde 

afwerking met hoogwaardige naden en contouren op het binnenste armgedeelte.

Stoel D 27-15 draaibaar met kiepfunctie, 
h/b/d 90 x 66,5 x 61 cm
Bekleding: echt leer nubuck-touch kaki 5612
Kruisonderstel: gepoedercoat zwart

Stoel D 27-11, h/b/d 90 x 66,5 x 61 cm
Bekleding: nappaleer zwart 5105, 
structuurstof zwart 4403
Sledepoten-onderstel: gepoedercoat zwart
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VELOURS*

D 27

POOTSTELLEN

KUIPZITTING / OPVULLING

De diversiteit van de D 27-stoelserie is indrukwekkend: 

dankzij de vele opties voor kuipzitting, onderstel, opvulling 

en bekledingsmateriaal kunt u uw stoelen heel individueel 

configureren.

Met open armleuning of zonder armleuning

Met extra opvulling verkrijgbaar

Met draai- en kiepfunctie bij het kruisonderstel

GRENZELOZE 
VARIATIE.

ECHT LEER*

STRUCTUURSTOFVARIANTEN*

Stoel D 27-12, h/b/d 90 x 53 x 61 cm
Bekleding: velours glanzend ijsblauw M279
Kruisonderstel: gepoedercoat zwart

* In de hülsta-bekledingscollectie vindt u nog meer bekledingsmaterialen in vele kleurnuances. Uw detailhandelaar zal u graag adviseren.

Echt nappaleer gepigmenteerd
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S 300S 300

STOEL S 300
GEMAAKT VOOR
GOEDE GESPREKKEN.
Individualiteit en zitcomfort zij n de kenmerken van de S 300-stoelserie: 

de constructie van de zitting met gordels en Nosag-veren maakt zelfs 

langdurig zitten comfortabel. Dankzij  de verschillende mogelij kheden 

voor rugleuningen en onderstellen in massief eiken, massief noten 

en een keuze uit ronde of vierkante buizen, kunt u uw stoelen zeer 

individueel vormgeven.

Bij  de S 300 is het mogelij k de achterkant van de rugleuning met de zij kanten van de zitting en de voorkant van de 
rugleuning met de zitting in verschillende bekledingen te bestellen.
Bekleding kunstleer antraciet 4304, wollen stof grij sbeige 4702, onderstel poedergecoat antraciet

Slede- en 4-poots-onderstel als vierkante metalen constructie of als constructie van ronde 
buizen van metaal in de uitvoeringen gepoedercoat antraciet en gepolij st RVS. Naar keuze 
met of zonder armleuningen.

3938 DINING



S 300

KUIPZITTING

POOTSTELLEN

NAAD

BEKLEDINGS-
MOGELIJKHEDEN

Met of zonder armleuning

Vierkante buis metalen onderstel, ronde buis

metalen onderstel, 4-poots massief houten onderstel

Met of zonder naad op de rugleuning

Stof, leer of velours

Stoel S 300-18, h/b/d 101 x 51 x 55 cm: bekleding velours glanzend ijsblauw M279, onderstel gepoedercoat antraciet
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S 500

STOEL S 500
VERRASSEND
ANDERS.

Stoel S 500-1, h/b/d 84 x 53 x 58 cm: bekleding nappaleer mokka 5126, onderstel aluminium glanzend
Eettafel T 70, h/b/d 74 x 220 x 95 cm: tafelblad kernnoten, onderstel aluminium glanzend

4-poots metalen onderstel in de uitvoeringen 
antraciet en glanzend aluminium.
Massief hout-uitvoeringen in natuurlijk eiken en noten.

Combineer de S-500 stoelen met de handige zitbank van de 
productlijn. De zitbank S-500 is verkrijgbaar in de breedtes 147, 
167, 187, 207 en 227 cm.

De bies van het leer past
perfect bij het frame.

Grandioos design bereikt verrassend veel met eenvoudige vormen. 

De ronde gestoffeerde rug van de S 500 met zijn naadloze overgang 

naar het onderstel kenmerkt niet alleen het design, het maakt de 

stoel nu al een klassieker.
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S 700

STOEL S 700
ZITTEN ZOALS
U WILT.
Wie op zoek is naar een moderne sledepotenstoel met een prachtig mooie 

kuipzitting, zal hier vinden wat hij zoekt, evenals degene die houdt van ultra-

comfortabele kussenstoelen op een draaibaar stervoet-onderstel. Uit 3 onderstellen 

van hout of metaal, 2 kuipzittingen en talrijke hoogwaardige bekledingen in 

nog meer kleuren ontstaan naar wens talloze variaties – en vooral die ene, de 

individuele lievelingsstoel: met of zonder armleuningen, in trendy textiel of zacht 

nubuckleer-touch, met een doorlopende bies op de tweekleurige bekleding of met 

een zacht, geïntegreerd zitkussen. Alle designs zijn wonderbaarlijk compatibel, 

zodat er ook in één kleur een bont gezelschap gecreëerd kan worden.

S 700-23
Bekleding: nappaleer grijsbruin 5114, 
structuurstof bruinbeige 4404
Onderstel: massief natuurlijk eiken

S 700-24
Bekleding: nappaleer mokka 5126, 
wollen stof grijsbeige 4702
Onderstel: massief noten

S 700-13
Bekleding: platweefsel saliegroen M246
Onderstel: aluminium glanzend

S 700-14
Bekleding: nappaleer zwart 5105, 
wollen stof antraciet 4706
Onderstel: gepoedercoat antraciet

S 700-9
Bekleding: leer nubuck-touch olijf 5614, 
structuurstof grijsbeige 4505
Onderstel: aluminium glanzend

S 700-10
Bekleding: nappaleer mokka 5126, 
wollen stof grijsbeige 4702
Onderstel: gepoedercoat antracietStoel S 700, h/b/d 92 x 48 x 68 cm: onderstel gepoedercoat antraciet, bekleding velours mat saliegroen M269
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S 700

POOTSTELLEN

KUIPZITTING

STOF

ECHT 
LEER

ECHT LEER VARIANTEN**

STRUKTURSTOFFVARIANTEN*

VELOURS VARIANTEN*

De S 700 verrijkt niet alleen uw inrichting met 

zijn soepele vormen. Van drie onderstellen, twee 

kuipzittingen – met of zonder armleuning – en talrijke 

hoogwaardige bekledingen in vele frisse kleuren,  

kunt u naar wens talloze variaties maken. Creëer  

met de S 700 uw eigen favoriete stoel.

Met of zonder armleuningen 

Echt leer nubuck touch

glanzend 

Met draaifunctie bij het kruisonderstel

Stoel S 700, h/b/d 92 x 62 x 68:
Bekleding: echt leer nubuck-touch olijf/ 
structuurstof grijsbeige 4505
Kruisonderstel: gepoedercoat antraciet
     

KLEURCOMBINATIES

Bij de S 700 kunt u de binnen- en 

buitenbekleding in verschillende 

bekledingsmaterialen bestellen.

*  In de hülsta-bekledingscollectie vindt u nog meer bekledingsmaterialen
   in vele kleurnuances. Uw dealer zal u graag adviseren.
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S 900

De prachtig gestoffeerde barstoel 

maakt van een uitgebreid ontbijt of 

een lang gesprek aan de bistrotafel 

een feestje. Hij combineert design en 

comfort in een exquisite uitnodigende 

gestoffeerde stoel voor mensen met 

smaak.

STOEL S 900
COMFORTABEL 
AAN DE BAR.

POOTSTELLEN

4-poots massief houten onderstel in natuurlijk eiken en 

noten, metalen onderstel in gepoedercoat antraciet

KUIPZITTING

2 HOOGTES

Zitting met hoge rug, zitting met lage rug

voor tafelhoogte 90 cm en voor tafelhoogte 110 cm

VELOURS VARIANTEN*

glanzend 

Stoel S 900-8, h/b/d 120 x 47 x 60 cm, 
gestoffeerde stoel voor tafelhoogte 110 cm
bekleding: velours glanzend ijsblauw M279
4-poots onderstel: massief natuurlijk eiken

Stoel S 900-4, h/b/d 117 x 49 x 49 cm,
gestoffeerde stoel voor tafelhoogte 110 cm
Bekleding: velours glanzend ijsblauw M279 
metalen onderstel: gepoedercoat antraciet

* In de hülsta-bekledingscollectie vindt u nog meer bekledingsmaterialen in vele kleurnuances. Uw dealer zal u graag adviseren.
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S 1000

STOEL S 1000
ALLE TRENDS IN
ÉÉN STOEL.

Deze schitterende gestoffeerde stoel laat meteen zien 

hoe goed je erin zit. De bekleding is verkrijgbaar naar 

keuze: stevig of nonchalant uitgevoerd in vele stof- 

en leeropties. Casual stoffering ziet er bijvoorbeeld 

in velours schitterend uit. Drie onderstel-varianten en

de mogelijkheid van verschillende binnen- en 

buitenbekledingen maken van de S 1000 een allrounder, 

die aan alle wensen voldoet. Andere bijzonderheden zijn 

de lage armleuning voor een aangenaam zitgevoel. Als 

mooi vakkundig detail draagt de optionele horizontale 

naad in de rugleuning extra bij tot het elegante design. 

FUSSGESTELLE

6 ONDERSTEL-KLEUREN

Stervoet-onderstel, sledepoten-onderstel en 4-poots onderstel

Metalen onderstellen in 6 gepoedercoate uitvoeringen volgens 

hülsta standaard. Deze kleuren zijn allemaal afgestemd op 

onze leer-, stof- en houtcollectie. Als u niet kunt slagen bij onze 

standaardkleuren en u een andere lakkleur wenst, zijn speciale 

kleuren tegen meerprijs mogelijk.

KUIPZITTING

KLEURCOMBINATIES 

Bij de S 1000 is het mogelijk de binnen- 

en buitenbekleding in verschillende 

bekledingsmaterialen te bestellen.

Hoge armleuning, lage armleuning, 

zonder armleuning

STOF

ECHT 
LEER

Stoel S 1000 met lage armleuning en nonchalante stoffering. Stoel S 1000 met hoge armleuning, horizontale naad in het 
ruggedeelte en strakke stoffering.

Stoel S 1000-18, h/b/d 86,5 x 64,5 x 60 cm
Bekleding: velours glanzend ijsblauw M279 /
echt leer nubuck-touch antraciet 5616
Stervoet-onderstel: gepoedercoat antraciet
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140/180/220/260/300cm 140/160/180/200/220/240 cm

220 x 110 cm / 240 x 110 cm

120 x 120 cm
140 x 140 cm

120 x 120 cm
140 x 140 cm

140/160/180 cm
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TYPEOVERZICHT EETTAFELS  

DINING OVERZICHT

Eettafel T 70 Eettafel T 90

Eettafel T 81 

Breedte: 80, 95,120 cm Breedte: 95 cm

Elliptische vorm

Rechthoekige vorm
Breedte: 100 cm

Vierkante vorm

Ronde vorm

Tafelblad

Tafelblad

Tafelonderstel

Tafelonderstel

Natuurlijk eiken

Massief natuurlijk 
eiken

Keramiek storm nero Aan de achterkant 
gelakt glas puurwit 
mat

Aan de achterkant 
gelakt glas antraciet 
mat

Aluminium 
glanzend

Gepoedercoat 
puurwit

Kernnoten

Massief noten Keramiek calacatta

Gepoedercoat 
antraciet

Gepoedercoat 
antraciet

Essen natura

Massief essen natura Keramiek grigia

Eiken antraciet

Massief eiken 
antraciet

Keramiek shilin slate

Keramiek umbra 
marron

4-poots onderstel ** Segment 4-poots onderstel

Natuurlijk eiken Structuurlak 
antraciet

Keramiek zaha stone Keramiek zaha stoneGepoedercoat 
puurwit

Gepoedercoat witKernnoten Structuurlak 
RVS-kleur

Keramiek storm nero Keramiek storm nero

Keramiek wit Keramiek witGepoedercoat grisLak puurwit Lak puurwit

Keramiek grijs Keramiek grijsGepoedercoat 
zijdegrijs

Lak wit Lak wit

Keramiek zwart Keramiek zwartGepoedercoat 
antraciet

Lak grijs Lak grijs

Keramiek beton Keramiek betonNatuurlijk eiken Natuurlijk eiken

Keramiek calacatta Keramiek calacattaBronskleurigLak zijdegrijs Lak zijdegrijs

Keramiek pulpis

* Verlengbladen in keramiekuitvoering kunnen alleen bij tafels met tafelbladen in keramiekuitvoering worden ingepland.
** Het 4-poots onderstel van metaal kan naar keuze met fineer worden bekleed (tegen meerprijs).

Keramiek pulpisKernnoten Kernnoten

Tafelblad en verlengbladen *

Natuurlijk eiken

Kernnoten

Essen natura

Eiken antraciet
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140/160/180/200/220 cm

TYPEOVERZICHT EETTAFELS

DINING OVERZICHT

Eettafel T 91

Breedte: 95 cm

Tafelblad en verlengbladen * Zuilvoet Bodemplaat

Natuurlijk eiken Natuurlijk eikenKeramiek zaha stone Keramik zaha stone Gepoedercoat 
puurwit

Kernnoten KernnotenKeramiek storm nero Keramik storm nero Gepoedercoat 
antraciet

Keramiek wit Keramiek witLak puurwit Lak puurwit

Keramiek gris Keramiek grisLak wit Lak wit

Keramiek zwart Keramiek zwartLak gris Lak gris

Keramiek beton Keramiek beton

Keramiek calacatta Keramiek calacattaLak zijdegrijs Lak zijdegrijs

Lak antraciet

Keramiek pulpis Keramiek pulpis

*  Verlengbladen in keramiekuitvoering kunnen alleen bij tafels met tafelbladen in keramiekuitvoering worden ingepland.
Let op: keramieke tafelbladen kunnen niet met de houten verlengbladen worden gecombineerd.

Eettafel T 100   

Eettafel T 120   

Eettafel T 130   

Breedte: 95 cm

Breedte: 90 cm

Breedte: 95 cm

Tafelblad

Tafelblad

Tafelblad

Tafelonderstel

Tafelonderstel

Tafelonderstel

Massief eiken 
natura

Getint glas

Lak puurwit

Lak antraciet

Gepoedercoat 
antraciet

Gepoedercoat 
antraciet

Gepoedercoat 
puurwit

Gepoedercoat 
antraciet

Massief eiken 
antraciet

Gepoedercoat 
kwarts

Chroom glanzend
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66,5 cm53,0 cm 45,0 cm66,5 cm 51,0 cm

TYPEOVERZICHT STOELEN D 27 TYPEOVERZICHT STOELEN S 300

DINING OVERZICHT

D 27-5 S 300-2

D 27-13

S 300-15

S 300-6D 27-6 300-17

D 27-15

S 300-16

S 300-18

D 27-10 S 300-13D 27-11 S 300-14

D 27-12 S 300-10D 27-14 S 300-12

Zithoogte: 47,0 cm
Zitdiepte: 42,0 cm
Zitbreedte: 48,5 cm

Zithoogte: 49,0 cm
Zitdiepte: 46,0 cm
Zitbreedte: 45,0 cm

Zithoogte: 51,0 cm
Zitdiepte: 43,0 cm
Zitbreedte: 53,0 cm

Zithoogte: 49,0 cm
Zitdiepte: 46,0 cm
Zitbreedte: 45,0 cm

Zithoogte: 49,0 cm
Zitdiepte: 46,0 cm
Zitbreedte: 45,0 cm

Zithoogte: 47,0 cm
Zitdiepte: 42,0 cm
Zitbreedte: 46,5 cm

Zithoogte: 49 ,0 cm
Zitdiepte: 46,0 cm
Zitbreedte: 45,0 cm

Zithoogte: 51,0 cm
Zitdiepte: 43,0 cm
Zitbreedte: 53,0 cm

Zithoogte: 49,0 cm
Zitdiepte: 46,0 cm
Zitbreedte: 45,0 cm

Zithoogte: 49,0 cm
Zitdiepte: 46,0 cm
Zitbreedte: 45,0 cm

Zithoogte: 51,0 cm
Zitdiepte: 43,0 cm
Zitbreedte: 53,0 cm

Zithoogte: 49,0 cm
Zitdiepte: 46,0 cm
Zitbreedte: 45,0 cm

Zithoogte: 51,0 cm
Zitdiepte: 43,0 cm
Zitbreedte: 53,0 cm

Zithoogte: 49,0 cm
Zitdiepte: 46,0 cm
Zitbreedte: 45,0 cm

Zithoogte: 51,0 cm
Zitdiepte: 43,0 cm
Zitbreedte: 53,0 cm

Zithoogte: 49,0 cm
Zitdiepte: 46,0 cm
Zitbreedte: 45,0 cm

Zithoogte: 51,0 cm
Zitdiepte: 43,0 cm
Zitbreedte: 53,0 cm

Zithoogte: 49,0 cm
Zitdiepte: 46,0 cm
Zitbreedte: 45,0 cm

draaibaar, met kiep-functiedraaibaar

Met metalen frame van vierkante buis

Met metalen frame van ronde buis

Met massief houten onderstel

Stoelonderstellen

Metalen onderstellen

Bekledingsmaterialen

Bekledingsmaterialen

Massief houten onderstellen (S 300-10 en S 300-12)

Gepoedercoat zwart

Gepoedercoat 
antraciet

Hoogwaardige stoffen en 
leer van de hülsta 
bekledingscollectie

Hoogwaardige stoffen en leer 
van de hülsta 
bekledingscollectie

Massief natuurlijk eiken Massief noten

Chroom 
hoogglanzend

Edelstaal 
gepolijst
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147, 167, 187, 207, 227 cm 48,0 cm 62,0 cm
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TYPEOVERZICHT STOEL EN BANK S 500 TYPEOVERZICHT STOELEN S 700

DINING OVERZICHT

S 500-1 S 700-9 S 700-10

S 500-3 S 700-13 S 700-14 

S 700-23 S 700-24

Zithoogte: 50,5 cm
Zitdiepte: 49,0 cm
Zitbreedte: 47,0 cm

Zithoogte: 52,0 cm
Zitdiepte: 46,0 cm
Zitbreedte: 48,0 cm

Zithoogte: 52,0 cm
Zitdiepte: 46,0 cm
Zitbreedte: 48,0 cm

Zithoogte: 49,0 cm
Zitdiepte: 50,0 cm
Zitbreedte: 141, 161, 181, 201, 221 cm

Zithoogte: 52,0 cm
Zitdiepte: 46,0 cm
Zitbreedte: 48,0 cm

Zithoogte: 52,0 cm
Zitdiepte: 46,0 cm
Zitbreedte: 48,0 cm

Zithoogte: 52,0 cm
Zitdiepte: 46,0 cm
Zitbreedte: 48,0 cm

Zithoogte: 52,0 cm
Zitdiepte: 46,0 cm
Zitbreedte: 48,0 cm

4-poots massief houten onderstel

Stervoet-onderstel van metaal, draaibaar

Sledepoten-onderstel van metaal

Stoel-onderstellen Metalen onderstellen

Bekledingsmaterialen

BekledingsmaterialenBank-onderstellen

Massief houten onderstellen (S 700-23 en S 700-24)

Aluminium 
glanzend

Aluminium 
glänzend

Gepoedercoat 
antraciet

Gepoedercoat 
antraciet

Massief 
natuurlijk eiken

Massief noten

Gepoedercoat 
antraciet

Hoogwaardige stoffen en leer 
van de hülsta 
bekledingscollectie

Hoogwaardige stoffen en leer 
van de hülsta 
bekledingscollectie

Massief natuurlijk eiken Massief noten

Aluminium 
glanzend
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TYPEOVERZICHT STOELEN S 900

DINING OVERZICHT

S 900-1

S 900-5

S 900-3

S 900-7

S 900-2

S 900-6

S 900-4

S 900-8

Zithoogte: 65,0 cm
Zitdiepte: 43,0 cm
Zitbreedte: 45,0 cm

Zithoogte: 67,0 cm
Zitdiepte: 43,0 cm
Zitbreedte: 45,0 cm

Zithoogte: 65,0 cm
Zitdiepte: 43,0 cm
Zitbreedte: 45,0 cm

Zithoogte: 67,0 cm
Zitdiepte: 43,0 cm
Zitbreedte: 45,0 cm

Zithoogte: 80,0 cm
Zitdiepte: 43,0 cm
Zitbreedte: 45,0 cm

Zithoogte: 82,0 cm
Zitdiepte: 43,0 cm
Zitbreedte: 45,0 cm

Zithoogte: 80,0 cm
Zitdiepte: 43,0 cm
Zitbreedte: 45,0 cm

Zithoogte: 82,0 cm
Zitdiepte: 43,0 cm
Zitbreedte: 45,0 cm

voor tafelhoogte 90 cm

voor tafelhoogte 90 cm

voor tafelhoogte 110 cm

voor tafelhoogte 110 cm

voor tafelhoogte 90 cm

voor tafelhoogte 90 cm

voor tafelhoogte 110 cm

voor tafelhoogte 110 cm

Metalen onderstellen Massief houten onderstellen

Gepoedercoat 
antraciet

Massief natuurlijk 
eiken

Massief noten

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.

De “Blauwe Engel” is een keurmerk dat is onderworpen 
aan zeer strenge criteria. Bijna al onze kastmeubelen en 
lattenbodems zijn sinds 1996 onderscheiden met de “Blauwe 
Engel”, omdat ze bijzonder milieuvriendelijk en emissiearm zijn.

Sinds 1974 is hülsta lid van de Duitse vereniging voor 
Meubelkwaliteit (DGM) en voldoet aan de hoge normen voor 
kwaliteit en consumentenbescherming. Tijdens het testen van 
de producten worden strikte normen gehanteerd, die hülsta 
zonder problemen vervult.

Alle producten zijn vele malen getest en zijn onderworpen  
aan strenge kwaliteitscriteria. Daarom biedt hülsta bij een 
nieuwe aankoop 5 jaar garantie op alle kasten. Altijd inclusief: 
wij ondersteunen u bij alle vragen en wensen rond uw 
meubelen van hülsta – voor onbeperkte tijd. De garantie is 
gratis voor u. Deze en andere interessante informatie vindt  
u in ons garantiepas, waarin de garantievoorwaarden voor  
alle hülsta-meubelen en veel belangrijke informatie zoals 
gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen zijn opgenomen.

01

02

03
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51,0 cm 55,5 cm 64,5 cm

51,0 cm 55,5 cm 64,5 cm

51,0 cm 55,5 cm 64,5 cm51,0 cm 55,5  cm 64,5 cm

TYPEOVERZICHT STOEL S 1000

DINING OVERZICHT

S 1000-1/S 1000-2 S 1000-19/S 1000-20S 1000-3 /S 1000-4 S 1000-21/S 1000-22S 1000-5/S 1000-6 S 1000-23/S 1000-24

S 1000-7/S 1000-8 S 1000-9/S 1000-10 S 1000-11/S 1000-12

S 1000-13/S 1000-14 S 1000-15/S 1000-16 S 1000-17/S 1000-18

Zithoogte: 48,0 cm
Zitdiepte: 44,0 cm
Zitbreedte: 51,0 cm

Zithoogte: 48,0 cm
Zitdiepte: 44,0 cm
Zitbreedte: 51,0 cm

Zithoogte: 48,0 cm
Zitdiepte: 44,0 cm
Zitbreedte: 51,0 cm

Zithoogte: 48,0 cm
Zitdiepte: 44,0 cm
Zitbreedte: 51,0 cm

Zithoogte: 48,0 cm
Zitdiepte: 44,0 cm
Zitbreedte: 51,0 cm

Zithoogte: 48,0 cm
Zitdiepte: 44,0 cm
Zitbreedte: 51,0 cm

Zithoogte: 48,0 cm
Zitdiepte: 44,0 cm
Zitbreedte: 51,0 cm

Zithoogte: 48,0 cm
Zitdiepte: 44,0 cm
Zitbreedte: 51,0 cm

Zithoogte: 48,0 cm
Zitdiepte: 44,0 cm
Zitbreedte: 51,0 cm

Zithoogte: 48,0 cm
Zitdiepte: 44,0 cm
Zitbreedte: 51,0 cm

Zithoogte: 48,0 cm
Zitdiepte: 44,0 cm
Zitbreedte: 51,0 cm

Zithoogte: 48,0 cm
Zitdiepte: 44,0 cm
Zitbreedte: 51,0 cm

Ondersteluitvoering: stervoet-onderstel

Ondersteluitvoering: sledepoot-onderstel

Ondersteluitvoering: 4-poots onderstel Ondersteluitvoering: stervoet-onderstel, draaibaar

Metalen onderstellen* Bekledingsmaterialen

Gepoedercoat wit
(RAL 9010)

Gepoedercoat 
zwart (RAL 9017)

Gepoedercoat 
crèmewit (RAL 1013)

Gepoedercoat 
zijdegrijs (RAL 7044)

Gepoedercoat 
antraciet (RAL 7022)

Gepoedercoat 
saliegroen

hoogwaardige stoffen en leer 
uit de hülsta 
bekledingscollectie

* Metalen onderstellen in 6 gepoedercoate uitvoeringen volgens hülsta standaard. 
 Deze kleuren zijn allemaal afgestemd op onze leer-, stof- en houtcollectie. 
 Als u niet kunt slagen bij onze standaardkleuren en u een andere lakkleur wenst, zijn speciale kleuren tegen meerprijs mogelijk.
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