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Home Office

Het ideale Home Office verenigt het beste uit beide werelden
Voor onze schrijftafels worden materialen van ambachtelijke kwaliteit
gebruikt, die een jarenlang gebruik waarborgen, zonder dat afbreuk wordt
gedaan aan de functies en de gebruikseigenschappen. Uitvoeringen in edele
houtsoorten, passend bij de hülsta programma’s, materiaalmixen en een
indrukwekkend maatspectrum maken een keuze mogelijk die aan al uw
wensen vol doet.
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Schrijftafels
De solitaire schrijftafels passen perfect in de woonkamer zonder dat het een kantoor wordt.
Tegelijkertijd hoeven de schrijftafels, waar veel vakmanschap in zit, zich natuurlijk niet te
verstoppen. De perfecte tafel voor het thuiskantoor ziet er niet alleen goed uit en past harmonieus in uw interieur. U kunt er comfortabel aan zitten, zelfs na lange dagen; spullen en laptop
verdwijnen elegant, zonder dat de opbergruimteveel plek inneemt. De minimalistische solitairs
kunnen zelfs vrij in de ruimte worden gepland als blikvanger.
Terwijl een solitaire tafel bijzonder goed past in de woonkamer, biedt een systeemtafel meer
mogelijkheden voor individuele planning – bij voorbeeld in de werk- of logeerkamer. De
systeemtafels zijn verkrijgbaar in verschillende maten, uitvoeringen en met een bijpassend
verrijdbaar container alsmede in een keuze van fineersoorten en lakken.

Stoelen
Het is de doelstelling van hülsta, u een optimaal zitcomfort te bieden, dat urenlang een aangenaam zitten mogelijk maakt, in perfect functionerende en kwalitatief hoogwaardig afgewerkte stoelen, die een lange levensduur hebben. Daarom hechten wij veel waarde aan de opbouw
van de stoffering van onze meubelen. hülsta gebruikt uitsluitend kwalitatief hoogwaardige
materialen, als het gaat om het hout voor de onderstellen, de ondervering en de verschillende
onderdelen voor de stoffering. Door de zorgvuldige verwerking ontstaat een meubel, dat zeer
duurzaam is, zelfs bij intensief gebruik zijn vorm behoudt en ook nog na jaren zijn behaaglijke
zitcomfort onder bewijs stelt.
Schrijftafels en stoelen van hülsta, die wat design, materiaal en kleur betreft, perfect harmonieus op elkaar afgestemd zijn.
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Overzicht solitaire meubelen

HOME OFFICE
Solitaire tafel HO 110

Diepte: 70 cm

Diepte: 75 cm

75 cm

85 cm

107 cm

Solitaire tafel HO 100

120 cm

120 cm

120 cm

Solitaire tafel HO 120
Diepte: 70 cm
Sledepoot-frame in metaal

4-poots-frame in metaal

75 cm

Sledepoot-frame in massif hout

120 cm

120 cm

120 cm

120 cm

120 cm

84,2 cm

120 cm

Solitaire tafel HO 130
Diepte: 60 cm
4-poots-frame in metaal

75 cm

120 cm
Wohnen: Home Office

Bureaupaneel met aflegplankje

93 cm

Sledepoot-frame in metaal

NL 9. 2021

120 cm

108,8 cm
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Overzicht systeemmeubelen
Systeemtafel HO 200

75 cm

Diepte: 60 cm

120 cm

140 cm

160 cm

Systeemtafel HO 200

75 cm

Diepte: 80 cm

180 cm

200 cm

Systeemtafel HO 210

75 cm

Diepte: 80 cm

160 cm

4

180 cm

200 cm
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Overzicht secretaire, rolcontainer, stoelen

HOME OFFICE
Rolcontainer ZO 100

Diepte: 41 cm

Diepte: 59 cm

58,8 cm

151 cm

Secretaire HO 300

100 cm

35,3 cm

Stoel H 100
Stervoet-onderstel van metaal

Stervoet-onderstel van metaal
met wieltjes voor zachte vloeren

Stervoet-onderstel van metaal
met wieltjes voor harde vloeren

H 100-7

H 100-1

H 100-4

H 100-10

52 cm

52 cm

52 cm

52 cm

H 100-8

H 100-2

H 100-5

H 100-11

52 cm

52 cm

52 cm

52 cm

H 100-9

H 100-3

H 100-6

H 100-12

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

87,0 cm

87,0 cm

87,0 cm

4-poots massief houten onderstel

Wohnen: Home Office
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Solitaire tafels

Solitaire tafel HO 100
De HO 100 past perfect in de woonkamer zonder dat het een kantoor wordt. Tegelijkertijd hoeft de massief houten tafel, waar veel vakmanschap
in zit, zich natuurlijk niet te verstoppen. De minimalistische solitair kan zelfs vrij in de ruimte worden gepland als blikvanger. Dankzij de afgeronde
contouren voelt hij ook aangenaam aan. Het opzetstuk zet de heldere maar afgeronde lijn voort en laat het massieve hout in kernnoten, eiken of
essen optimaal tot zijn recht komen. Ook na het werk trouwens.

Productinformatie en -kenmerken
•
•
•
•
•
•

Tafellengte: 120 cm
Tafelbreedte: 70 cm
Tafelhoogte: 75 cm; met opzet 85 cm
Hoogte tussen tafelblad en vloer: 67,5 cm
Tafelblad, 3,5 cm dik, en onderstel van massief hout
Bureau naar keuze met opzet

Uitvoeringsoverzichten
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Uitvoeringsnr.

Uitvoeringen tafelblad en onderstel, opzet

Uitvoeringsnr.

Uitvoeringen ladebakje

2390
2495
1982

Massief eiken natura
Massief essen natura
Massief kernnoten

1058
2493
2508
2505
2506

Lak puurwit
Super mat zwart
Super mat nachtgrijs
Super mat maron
Super mat marineblauw
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Solitaire tafels
Solitaire tafel HO 100
75 cm hoog

75 cm

Tafelblad en onderstel van massief hout

120 x 70 cm
Tafelblad en onderstel in
massief eiken natura

Tafelblad en onderstel in
massief essen natura

Tafelblad en onderstel in
massief kernnoten

101001

101002

101003

-

-

-

Solitaire tafel HO 100 incl. opzet
85 cm hoog

Binnenmaten opzet
(per vak):
8,3 cm hoog
57,5 cm breed
21,8 cm diep

75 cm

85 cm

Tafelblad en onderstel van massief hout. Opzet met tussenschot en snoeruitsparing in het midden van de achterwand. Snoeruitsparing 7,5 cm breed, 1,0 cm hoog. Er kunnen tot
4 ladebakjes in het opzet worden ingeschoven.

120 x 70 cm
Tafelblad, onderstel en opzet in
massief eiken natura

Tafelblad, onderstel en opzet in
massief essen natura

Tafelblad, onderstel en opzet in
massief kernnoten

102001

102002

102003

-

-

Andere accessoires:
zie blz. 18-21

Accessoires voor solitaire tafel HO 100
Ladebakje
7,8 cm hoog
Ladebakje altijd met zwarte knop.

Binnenmaten:
6,4 cm hoog
26,0 cm breed
19,5 cm diep

28 x 21,5 cm

Wohnen: Home Office

Ladebakje in
lak puurwit

Ladebakje in
super mat zwart

Ladebakje in
super mat nachtgrijs

Ladebakje in
super mat maron

Ladebakje in
super mat marineblauw

107011

107012

107013

107014

107015

-

-

-

-

-

NL 9. 2021
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Solitaire tafels

Solitaire tafel HO 110
Dankzij zijn bijzondere vormgeving presenteert de expressieve solitaire tafel HO 110 solide fineerhout in zijn meest dynamische vorm. Kernnoten,
eiken en essen geven de prachtige solitaire tafel een heel verschillende uitstraling. De HO 110 is een comfortabel gebruiksmeubel dat uw interieur
zowel functioneel als optisch zal verrijken.

Productinformatie en -kenmerken
•
•
•
•
•
•

Tafellengte: 120 cm
Tafelbreedte: 75 cm
Tafelhoogte: 75 cm; met aflegplankje 107 cm
Hoogte tussen tafelblad en vloer: 71,6 cm
Tafelblad gefineerd, 3,5 cm dik, onderstel gefineerd resp. van massief hout
Aflegplankje champagnekleurig

Uitvoeringsoverzicht

8

Uitvoeringsnr.

Uitvoeringen tafelblad en onderstel

2330
2499
2495
1529

Eiken natura
Eiken antraciet
Essen natura
Kernnoten

NL 9. 2021

Wohnen: Home Office

Accessoires: zie blz. 18-21

Solitaire tafels

HOME OFFICE

Solitaire tafel HO 110
107 cm hoog

75 cm

107 cm

Tafelblad gefineerd, onderstel gefineerd resp. van massief hout

120 x 75 cm

Wohnen: Home Office

Tafelblad en onderstel in
eiken natura

Tafelblad en onderstel in
essen natura

Tafelblad en onderstel in
eiken antraciet

Tafelblad en onderstel in
kernnoten

111001

111002

111003

111004

-

-

-

-

NL 9. 2021
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Solitaire tafels

Solitaire tafel HO 120
De perfecte tafel voor het thuiskantoor ziet er niet alleen goed uit en past harmonieus in uw interieur. U kunt er comfortabel aan zitten, zelfs na lange
dagen; spullen en laptop verdwijnen elegant, zonder dat de opbergruimte veel plek inneemt. Het tijdloze ontwerp maakt van HO 120 een charmante
blikvanger. De laden zijn altijd geïntegreerd, de rest kan individueel worden geconfigureerd. Massief houten onderstel of metalen sledepoten? Leren
inleg of toch liever hout? Met of zonder opzet? De keuze is aan u.

Productinformatie en -kenmerken
•
•
•
•
•

Tafellengte: 120 cm
Tafelbreedte: 70 cm
Tafelhoogte: 75 cm; met opzet 84,2 cm
Hoogte tussen tafelblad en vloer: ten minste 65,0 cm
Tafelromp incl. 2 laden (altijd in dezelfde uitvoering), 9,4 cm hoog, en opzet gefineerd, bureau-inzetblad gefineerd of van leer NubukTouch, sledepoot-frame van massief hout resp. sledepoot-frame of 4-poots-frame van metaal, gepoedercoat
• Bureau naar keuze met opzet

Uitvoeringsoverzichten
Prijsgroep

Uitvoeringsnr.

Uitvoeringen tafelromp en opzet

Uitvoeringsnr.

Uitvoeringen bureau-inzetblad

Massief eiken natura
Massief kernnoten

I
II

2330
1529

Eiken natura
Kernnoten

2330
1529

Eiken natura
Kernnoten

Metaal zwart
Metaal champagne

I
I

5617

Leer Nubuk-Touch antraciet

Uitvoeringsnr.

Uitvoeringen tafelonderstel

2390
1982
2510
2518

Bij de ondersteluitvoeringen in massief hout wordt de tafelromp altijd in dezelfde uitvoering (gefineerd) geleverd. Een uitvoeringswissel is niet mogelijk.
A.u.b. alle gewenste uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!
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Accessoires: zie blz. 18-21

Solitaire tafels

HOME OFFICE

Solitaire tafel HO 120
75 cm hoog

75 cm

Tafelromp incl. 2 laden gefineerd, bureau-inzetblad gefineerd of van leer Nubuk-Touch, sledepoot-frame van massief hout resp. sledepoot-frame of 4-poots-frame van metaal,
gepoedercoat.

120 x 70 cm

120 x 70 cm

120 x 70 cm

Sledepoot-frame van massif hout

Sledepoot-frame van metaal

4-poots-frame van metaal

Bureau-inzetblad
van hout

Bureau-inzetblad
van leer Nubuk-Touch

Bureau-inzetblad
van hout

Bureau-inzetblad
van leer Nubuk-Touch

Bureau-inzetblad
van hout

Bureau-inzetblad
van leer Nubuk-Touch

12111

12112

12121

12122

12131

12132

-

-

-

-

-

-

Prijsgr.

I
II

Solitaire tafel HO 120 incl. opzet
84,2 cm hoog
Tafelromp incl. 2 laden en opzet gefineerd, bureau-inzetblad gefineerd of van leer Nubuk-Touch, sledepoot-frame van massief hout resp. sledepoot-frame of 4-poots-frame van
metaal, gepoedercoat. Opzet met tussenschot en snoeruitsparing in het midden van de achterwand. Snoeruitsparing 7,5 cm breed, 1,0 cm hoog.

84,2 cm

Binnenmaten opzet
(per vak):
8,3 cm hoog
57,5 cm breed
21,8 cm diep

120 x 70 cm

120 x 70 cm

120 x 70 cm

Sledepoot-frame van massif hout

Sledepoot-frame van metaal

4-poots-frame van metaal

Bureau-inzetblad
van hout

Bureau-inzetblad
van leer Nubuk-Touch

Bureau-inzetblad
van hout

Bureau-inzetblad
van leer Nubuk-Touch

Bureau-inzetblad
van hout

Bureau-inzetblad
van leer Nubuk-Touch

12211

12212

12221

12222

12231

12232

-

-

-

-

-

-

Prijsgr.

I
II

Wohnen: Home Office
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Solitaire tafels

Solitaire tafel HO 130
Vrienden van mooi design zullen onze tafel HO 130 als functionele aanwinst voor hun interieur beschouwen. De tafel oogt hoekig en open en is
met veel vakmanschap vervaardigd: de romp is in verstek gezaagd, het tafelblad loopt taps toe voor een rankere uitstraling. Met 4-poots frame of
sledepoot, de HO 130 is verkrijgbaar in vele varianten en kleuren.

Productinformatie en -kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•

Tafellengte: 120 cm
Tafelbreedte: 60 cm
Tafelhoogte: 75 cm; met bureaupaneel 93 cm
Hoogte tussen tafelblad en vloer: ten minste 65,0 cm
Open tafelromp gefineerd of gelakt, 10 cm hoog, sledepoot-frame resp. 4-poots-frame van metaal, gepoedercoat
Open tafelromp incl. 2 tussenschotten, 14 cm terugspringend van voor- en achterkant
Bureaupaneel en aflegplankje van metaal, gepoedercoat
Bureaupaneel incl. snoeruitsparing

Uitvoeringsoverzichten
Uitvoeringsnr.

Uitvoeringen tafelonderstel

Uitvoeringsnr.

Uitvoeringen tafelromp

2251
2510
2518

Metaal puurwit
Metaal zwart
Metaal champagne

1058
2330
2508
2493
2505
2506
2495
2499
1529

Lak puurwit
Eiken natura
Super mat nachtgrijs
Super mat zwart
Super mat maron
Super mat marineblauw
Essen natura
Eiken antraciet
Kernnoten

Prijsgroep

Uitvoeringsnr.

Uitvoeringen bureaupaneel en aflegplankje

I
I
II
II
II
II
II
II
II

2251
2510
2513
2511
2512

Metaal puurwit
Metaal zwart
Metaal super mat nachtgrijs
Metaal super mat maron
Metaal super mat marineblauw

A.u.b. alle gewenste uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!
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Solitaire tafels
Solitaire tafel HO 130
75 cm hoog
Open tafelromp incl. 2 tussenschotten gefineerd of gelakt, sledepoot-frame resp. 4-poots-frame van metaal, gepoedercoat.

Binnenmaten open vakken (links
en rechts):
6,2 cm hoog
30,8 cm breed
60 cm diep

75 cm

Binnenmaten open vak (in het
midden):
6,2 cm hoog
51,0 cm breed
60 cm diep

Prijsgr.

I
II

120 x 60 cm

120 x 60 cm

Sledepoot-frame

4-poots-frame

13111

13121

-

-

Accessoires voor solitaire tafel HO 130

Andere accessoires:
zie blz. 18-21

Bureaupaneel
26 cm hoog
incl. snoeruitsparing in het midden van het bureaupaneel. Snoeruitsparing 10 cm breed, 1,2 cm hoog
Voor montage aan de achterzijde van de open tafelromp

108,8 x 0,2 cm
13701

Aflegplankje
6,4 cm hoog
Magnetisch aflegplankje voor bevestiging aan het bureaupaneel;
max. belasting: 0,5 kg

35 x 14 cm
13711

Wohnen: Home Office
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Systeemtafels

Systeemtafel HO 200
Terwijl een solitaire tafel bijzonder goed past in de woonkamer, biedt een systeemtafel meer mogelijkheden voor individuele planning – bijv. in
de werk- of logeerkamer. De HO 200 bureautafel is verkrijgbaar in verschillende maten, uitvoeringen en met een bijpassende rolcontainer. De
rechte zijkanten sluiten op een interessante manier aan bij de schuine kant van het in verstek gezaagde blad. Dat zorgt ervoor dat het tafelblad
een visuele lichtheid krijgt, waardoor het lijkt te zweven boven het solide basisframe. De HO 200 is verkrijgbaar in een keuze van fineersoorten
en lakken.

Productinformatie en -kenmerken
•
•
•
•
•

5 tafellengtes: 120 cm, 140 cm, 160 cm, 180 cm, 200 cm
2 tafelbreedtes: 60 cm, 80 cm
Tafelhoogte: 75 cm
Hoogte tussen tafelblad en vloer: ten minste 68,1 cm
Tafelblad, 2,8 cm dik, en tafelstaanders gefineerd of gelakt

Uitvoeringsoverzicht

14

Uitvoeringsnr.

Uitvoeringen tafelblad en -staanders

1058
1685
2330
2499
2495
1529

Lak puurwit
Lak grijs
Eiken natura
Eiken antraciet
Essen natura
Kernnoten

Prijsgroep

I
I
II
II
II
II

Bij de systeemtafel HO 200 is het mogelijk het tafelblad en de tafelstaanders in verschillende uitvoeringen te
bestellen. Vermeld in dit geval het model-nr. voor het tafelblad en de tafelstaanders separaat. Als uitvoeringen
uit verschillende prijsgroepen gemixt worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.

NL 9. 2021
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Accessoires: zie blz. 18-21

Systeemtafels

HOME OFFICE

Systeemtafel HO 200
75 cm hoog

75 cm

Tafelblad gefineerd of gelakt, 2,8 cm dik

Prijsgr.

I
II

Wohnen: Home Office

120 x 60 cm

140 x 60 cm

160 x 60 cm

180 x 80 cm

200 x 80 cm

20112

20114

20116

20118

20120

-

-

-

-

-

NL 9. 2021
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Systeemtafels

Systeemtafel HO 210
De mooie HO 210 maakt thuiswerken leuk: Het evenwichtige onderstel draagt het optisch zwevende tafelblad dat met zijn afgeronde hoeken harmonieert met de halfronde houten poten. De antracietkleurige dwarsverbindingen op het onderstel nemen de verticale lijn van het bovenblad weer
over voor een perfect gevormde basis.

Productinformatie en -kenmerken
•
•
•
•
•

3 tafellengtes: 160 cm, 180 cm, 200 cm
Tafelbreedte: 80 cm
Tafelhoogte: 75 cm
Hoogte tussen tafelblad en vloer: 70,8 cm
Tafelonderstel gefineerd, tafelblad gelakt, 3,2 cm dik; tafeldwarsbalken in structuurlak antraciet

Uitvoeringsoverzichten
Uitvoeringsnr.

Uitvoeringen tafelpootstel

2330
1529

Eiken natura
Kernnoten

Prijsgroep

Uitvoeringsnr.

Uitvoeringen tafelblad

I
II

2508
2493

Super mat nachtgrijs
Super mat zwart

A.u.b. alle gewenste uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!
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Accessoires: zie blz. 18-21

Systeemtafels

HOME OFFICE

Systeemtafel HO 210
75 cm hoog

75 cm

Tafelonderstel gefineerd, tafelblad gelakt, 3,2 cm dik

160 x 80 cm

180 x 80 cm

200 x 80 cm

21116

21118

21120

-

-

-

Prijsgr.

I
II

Wohnen: Home Office
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Secretaire

Secretaire HO 300
Sierlijke poten van massief kernnoten- of eikenhout dragen de mooie secretaire HO 300, die in een handomdraai van een harmonieus designobject
in een perfect laptopbureau verandert – maar laptop en werk natuurlijk net zo snel weer laat verdwijnen. Het fraaie woonkamermeubel is ontworpen
om tegen de muur te staan, met een symmetrisch ingedeeld front dat, naast een schrijfgedeelte, ook veel flexibele opbergruimte verbergt – voor
een charmant, compact thuiskantoor dat echt in elke kamer past.

Productinformatie en -kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•

Breedte: 100 cm
Diepte: 41 cm
Tafelbladhoogte (met geopende klep): 72 cm; totale hoogte: 151 cm
Hoogte tussen opzet en vloer: 69,8 cm
Secretaire-onderstel van massief hout, secretaire-opzet gelakt
Secretaire-opzet boven met 2 draaideuren, onder 1 klep met klepbeslag aan de onderkant
Incl. snoeruitsparing K 7, gelijk met de achterkant van de legplank van de secretaire-opzet
Wandbevestiging vereist

Uitvoeringsoverzichten
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Uitvoeringsnr.

Uitvoeringen secretaire-onderstel, inzet en ladebakje voor secretaire

Uitvoeringsnr.

Uitvoeringen secretaire-opzet

2390
1982

Massief eiken natura
Massief kernnoten

1058
2508
2505
2506

Lak puurwit
Super mat nachtgrijs
Super mat maron
Super mat marineblauw

Prijsgroep

I
II
II
II

NL 9. 2021
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Secretaire
Secretaire HO 300
151 cm hoog

151 cm

Secretaire-onderstel van massief hout, secretaire-opzet gelakt; incl. snoeruitsparing K 7

100 x 41 cm
30110
Prijsgr.

I
II

-

Accessoires voor secretaire HO 300
Inzet
36,1 cm hoog
incl. 2 zijden en 3 plankjes

36,1 cm

Voor montage links en/of rechts in de secretaire. Er kunnen max. 4 ladebakjes in de inzet worden ingeschoven.

30 x 23,1 cm
30701
Binnenmaten per vak:
7,8 cm hoog
29,2 cm breed
23,1 cm diep

-

Ladebakje
7,6 cm hoog

27,2 x 22,5 cm
7,6 cm

30711

Wohnen: Home Office
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Binnenmaten:
5,8 cm hoog
25,3 cm breed
20,6 cm diep

-

19

Accessoires

Rolcontainer ZO 100
De rolcontainer ZO 100 is verkrijgbaar in vele hout- en lakuitvoeringen.

Productinformatie en -kenmerken
•
•
•
•

Totale hoogte incl. 6,0 cm hoge wieltjes: 58,8 cm; 35,3 cm breed, 59 cm diep
Romp en front gefineerd of gelakt
op wieltjes
met 3 laden (laden met hülsta-SoftFlow)

Uitvoeringsoverzicht

20

Uitvoeringsnr.

Uitvoeringen romp en front

Prijsgroep

1058
1685
2508
2493
2505
2506
2330
2499
2495
1529
2346

Lak puurwit
Lak grijs
Super mat nachtgrijs
Super mat zwart
Super mat maron
Super mat marineblauw
Eiken natura
Eiken antraciet
Essen natura
Kernnoten
Champagne

I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
III

Bij de rolcontainer ZO 100 is het mogelijk romp en front in verschillende uitvoeringen te bestellen. Vermeld
in dit geval het model-nr. voor de romp en het front separaat. Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen
gemixt worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.

NL 9. 2021
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Accessoires
Rolcontainer ZO 100
58,8 cm hoog
Romp en front gefineerd of gelakt

58,8 cm

Binnenmaten van de laden:
Hoogte bovenste lade: 9,8 cm
Hoogte middelste lade: 11,5 cm
Hoogte onderste lade: 11,5 cm
Breedte: 27,0 cm
Diepte: 47,5 cm

35,3 x 59 cm
8001
Prijsgr.

I
II
III

Wohnen: Home Office
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Combinatiemogelijkheden
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STOELEN

Stoel H 100
De systeemstoel H 100 is verkrijgbaar in 3 verschillende versies voor zowel het onderstel als de zitting.

Productinformatie en -kenmerken

• 3 verschillende onderstelversies, naar keuze:
- Stervoet-onderstel, draaibaar, met een aluminium oppervlak, gepoedercoat antraciet
- Stervoet-onderstel, draaibaar, met een aluminium oppervlak, gepoedercoat antraciet, op wieltjes
- 4-poots onderstel van massief hout (massief natuurlijk eiken en massief kernnoten)
• 3 verschillende zittingversies, naar keuze:
- Kuipstoel
- Kuipstoel met lichte stoffering
- Gestoffeerde stoel met armleuningen
• Rugleuning en zitting met een stabiel multiplex-kuip, 1,1 cm dik
• Stofferingopbouw van zitting en rugleuning: polyurethaanschuim met een ruimtegewicht van 42 kg/m³
• Max. belasting: 120 kg
• Glijnokken van kunststof en vilt (passend voor harde en zachte vloeren) worden bij stoelen zonder wieltjes meegeleverd

Bekledingsmaterialen
•

•
•

Kwalitatief hoogwaardige leersoort

N.B.: Doordat leer lubbert, krijgt het een geheel individueel aanzien. Het voor fijne, hoogwaardige leersoorten karakteristieke uitrekken veroorzaakt bij normaal gebruik een natuurlijke en typische
zitspiegelvorming (kuilvorming) in de bekleding. Afhankelijk van de structuur, de fijnheid en de soort leer kan het uitrekken van het materiaal sterker of zwakker uitvallen. Wie zijn keus laat vallen
op leren meubels toont dus zin te hebben voor een lange levensduur en exclusiviteit.

Moderne kwalitatief hoogwaardige textielbekledingen, onderhoudsvriendelijk en vuilafstotend
Klantenbekledingen zijn niet mogelijk

Uitvoeringsoverzicht
massief houten pootstel
Uitvoeringsnr.

Uitvoeringen

1288
1982

Massief natuurlijk eiken
Massief kernnoten

Wohnen: Home Office

Prijsgroep
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Bij uw bestelling a.u.b. duidelijk het model-nr.
voor de uitvoering van het frame vermelden!

STOELEN H 100
Bekledingsprijsgroep I

Stoel H 100 met 4-poots massief houten onderstel
Informatie m.b.t.
het type weefsel en
materiaalaanduidingen
van de bekleding,
zie blz. 28-29!

Leer optic (43..)

Bekledingsprijsgroep II

Bekledingsprijsgroep III

Wollen stof (47..)
Structuurstof (44..)
Structuurstof (45..)
Leer (51..)
Platweefsel (M...)
Leer vintage (41..)
Velours glanzend Viscose/linnen (46..)
(M...)
Velours mat (M...)

Bekledingsprijsgroep IV

Leer Nubuk-Touch
(56..)

H 100-7
Kuipstoel
4-poots massief houten onderstel

draaibaar

Totale hoogte:
Totale breedte:
Totale diepte:
Zittinghoogte:
Zittingbreedte:
Zittingdiepte:
Totaal gewicht:

87,0 cm
52,0 cm
65,0 cm
47,5 cm
48,0 cm
44,5 cm
6,8 kg

Prijsgr.

I
II

H1007....

H1007....

H1007....

H1007....

-

-

-

-

H1008....

H1008....

H1008....

H1008....

-

-

-

-

H1009....

H1009....

H1009....

H1009....

-

-

-

-

H 100-8
Kuipstoel met lichte stoffering
4-poots massief houten onderstel

draaibaar

Totale hoogte:
Totale breedte:
Totale diepte:
Zittinghoogte:
Zittingbreedte:
Zittingdiepte:
Totaal gewicht:

87,0 cm
52,0 cm
65,0 cm
48,0 cm
48,0 cm
44,0 cm
7,5 kg

Prijsgr.

I
II

H 100-9
Gestoffeerde stoel met armleuningen
4-poots massief houten onderstel

draaibaar

24

Totale hoogte:
Totale breedte:
Totale diepte:
Zittinghoogte:
Zittingbreedte:
Zittingdiepte:
Armleuninghoogte:
Totaal gewicht:

87,0 cm
60,0 cm
65,0 cm
48,0 cm
48,0 cm
44,0 cm
63,0 cm
10,6 kg

Prijsgr.

I
II

NL 9. 2021
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Bekledingsprijsgroep I

Stoel H 100 met stervoet-onderstel van metaal
Informatie m.b.t.
het type weefsel en
materiaalaanduidingen
van de bekleding,
zie blz. 28-29!

Leer optic (43..)

Bekledingsprijsgroep II

Bekledingsprijsgroep III

Wollen stof (47..)
Structuurstof (44..)
Structuurstof (45..)
Leer (51..)
Platweefsel (M...)
Leer vintage (41..)
Velours glanzend Viscose/linnen (46..)
(M...)
Velours mat (M...)

Bekledingsprijsgroep IV

Leer Nubuk-Touch
(56..)

H 100-1
Kuipstoel
Stervoet-onderstel van metaal

draaibaar

Totale hoogte:
Totale breedte:
Totale diepte:
Zittinghoogte:
Zittingbreedte:
Zittingdiepte:
Totaal gewicht:

87,0 cm
52,0 cm
65,0 cm
47,5 cm
48,0 cm
44,5 cm
8,4 kg

H1001....

H1001....

H1001....

H1001....

-

-

-

-

H1002....

H1002....

H1002....

H1002....

-

-

-

-

H1003....

H1003....

H1003....

H1003....

-

-

-

-

H 100-2
Kuipstoel met lichte stoffering
Stervoet-onderstel van metaal

draaibaar

Totale hoogte:
Totale breedte:
Totale diepte:
Zittinghoogte:
Zittingbreedte:
Zittingdiepte:
Totaal gewicht:

87,0 cm
52,0 cm
65,0 cm
48,0 cm
48,0 cm
44,0 cm
9,1 kg

H 100-3
Gestoffeerde stoel met armleuningen
Stervoet-onderstel van metaal

draaibaar

Wohnen: Home Office
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Totale hoogte:
Totale breedte:
Totale diepte:
Zittinghoogte:
Zittingbreedte:
Zittingdiepte:
Armleuninghoogte:
Totaal gewicht:

87,0 cm
60,0 cm
65,0 cm
48,0 cm
48,0 cm
44,0 cm
63,0 cm
12,2 kg
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STOELEN H 100
Bekledingsprijsgroep I

Stoel H 100 met stervoet-onderstel van metaal met wieltjes voor zachte vloeren
Informatie m.b.t.
het type weefsel en
materiaalaanduidingen
van de bekleding,
zie blz. 28-29!

Leer optic (43..)

Bekledingsprijsgroep II

Bekledingsprijsgroep III

Wollen stof (47..)
Structuurstof (44..)
Structuurstof (45..)
Leer (51..)
Platweefsel (M...)
Leer vintage (41..)
Velours glanzend Viscose/linnen (46..)
(M...)
Velours mat (M...)

Bekledingsprijsgroep IV

Leer Nubuk-Touch
(56..)

H 100-4
Kuipstoel
Stervoet-onderstel van metaal
met wieltjes voor zachte vloeren

draaibaar; op wieltjes

Totale hoogte:
Totale breedte:
Totale diepte:
Zittinghoogte:
Zittingbreedte:
Zittingdiepte:
Totaal gewicht:

87,0 cm
52,0 cm
65,0 cm
49,0 cm
48,0 cm
44,5 cm
8,8 kg

H1004....

H1004....

H1004....

H1004....

-

-

-

-

H1005....

H1005....

H1005....

H1005....

-

-

-

-

H1006....

H1006....

H1006....

H1006....

-

-

-

-

H 100-5
Kuipstoel met lichte stoffering
Stervoet-onderstel van metaal
met wieltjes voor zachte vloeren

draaibaar; op wieltjes

Totale hoogte:
Totale breedte:
Totale diepte:
Zittinghoogte:
Zittingbreedte:
Zittingdiepte:
Totaal gewicht:

87,0 cm
52,0 cm
65,0 cm
49,5 cm
48,0 cm
44,0 cm
9,5 kg

H 100-6
Gestoffeerde stoel met armleuningen
Stervoet-onderstel van metaal
met wieltjes voor zachte vloeren

draaibaar; op wieltjes
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Totale hoogte:
Totale breedte:
Totale diepte:
Zittinghoogte:
Zittingbreedte:
Zittingdiepte:
Armleuninghoogte:
Totaal gewicht:

87,0 cm
60,0 cm
65,0 cm
49,5 cm
48,0 cm
44,0 cm
64,5 cm
12,6 kg

NL 9. 2021
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Bekledingsprijsgroep I

Stoel H 100 met stervoet-onderstel van metaal met wieltjes voor harde vloeren
Informatie m.b.t.
het type weefsel en
materiaalaanduidingen
van de bekleding,
zie blz. 28-29!

Leer optic (43..)

Bekledingsprijsgroep II

Bekledingsprijsgroep III

Wollen stof (47..)
Structuurstof (44..)
Structuurstof (45..)
Leer (51..)
Platweefsel (M...)
Leer vintage (41..)
Velours glanzend Viscose/linnen (46..)
(M...)
Velours mat (M...)

Bekledingsprijsgroep IV

Leer Nubuk-Touch
(56..)

H 100-10
Kuipstoel
Stervoet-onderstel van metaal
met wieltjes voor harde vloeren

draaibaar; op wieltjes

Totale hoogte:
Totale breedte:
Totale diepte:
Zittinghoogte:
Zittingbreedte:
Zittingdiepte:
Totaal gewicht:

87,0 cm
52,0 cm
65,0 cm
49,0 cm
48,0 cm
44,5 cm
8,8 kg

H1010....

H1010....

H1010....

H1010....

-

-

-

-

H1011....

H1011....

H1011....

H1011....

-

-

-

-

H1012....

H1012....

H1012....

H1012....

-

-

-

-

H 100-11
Kuipstoel met lichte stoffering
Stervoet-onderstel van metaal
met wieltjes voor harde vloeren

draaibaar; op wieltjes

Totale hoogte:
Totale breedte:
Totale diepte:
Zittinghoogte:
Zittingbreedte:
Zittingdiepte:
Totaal gewicht:

87,0 cm
52,0 cm
65,0 cm
49,5 cm
48,0 cm
44,0 cm
9,5 kg

H 100-12
Gestoffeerde stoel met armleuningen
Stervoet-onderstel van metaal
met wieltjes voor harde vloeren

draaibaar; op wieltjes

Wohnen: Home Office
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Totale hoogte:
Totale breedte:
Totale diepte:
Zittinghoogte:
Zittingbreedte:
Zittingdiepte:
Armleuninghoogte:
Totaal gewicht:

87,0 cm
60,0 cm
65,0 cm
49,5 cm
48,0 cm
44,0 cm
64,5 cm
12,6 kg
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Bekledingscollectie voor stoelen

Weefselsoort
Bekledingsnr.

Materiaalkenmerken
Kleur

Leer optic (43..)
4301
4302
4303
4304
4305

Bovenmateriaal: 100% polyurethaan; ondermateriaal: 80% polyester, 20% katoen
kaki
mokka
witgrijs
antraciet
zwart

I
I
I
I
I

Wollen stof (47..)
4701
4702
4703
4705
4706

75% wol, 25% polyamide
lichtgrijs
grijsbeige
grijsbruin
azuurblauw
antraciet

II
II
II
II
II

Structuurstof (44..)
4401
4402
4403
4404

100% polyester
roze
grijs
zwart
bruinbeige

II
II
II
II

Structuurstof (45..)
4501
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509

89% acryl, 11% polyester
lichtbeige
antraciet
aquablauw
grijsbeige
grijs
grijsantraciet
bruingrijs
mosterdgeel

II
II
II
II
II
II
II
II

Platweefsel (M...)
M242
M243
M246
M248
M281
M282
M284
M285

100% polyester
grijsbruin
antraciet
saliegroen
lichtblauw
curry
roze
beige
warm grijs

II
II
II
II
II
II
II
II

Velours glanzend (M...)
M273
M274
M275
M276
M277
M278
M279

97% polyester, 3% latex
olijfgroen
briljantblauw
champagne
taupe
roestrood
blauwgrijs
ijsblauw

II
II
II
II
II
II
II

Velours mat (M...)
M266
M267
M268
M269
M270
M271
M272

80% polyester, 20% katoen
curry
roodoranje
staalblauw
saliegroen
warm grijs
taupe
antraciet

II
II
II
II
II
II
II

Bekledingsprijsgroep
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Bekledingscollectie voor stoelen

HOME OFFICE

Weefselsoort
Bekledingsnr.

Materiaalkenmerken
Kleur

Leer (51..)
5101
5104
5105
5108
5110
5114
5121
5122
5123
5125
5126
Leer vintage (41..)
4101
4102
4103
4104
4105
4106

100% Nappa leer, gepigmenteerd
beige
antraciet
zwart
wit
choco
grijsbruin
curry
zand
bruinzwart
grijs
mokka

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

100% leer
grijs
bruin
lichtgrijs
mosterd
beige
olijf

III
III
III
III
III
III

Viscose/linnen (46..)
4601
4602
4603
4604
4606

81% viscose, 14% linnen, 5% polyester
roodgrijs
grijsbeige
grijsbruin
koperblauw
bruingrijs

III
III
III
III
III

Leer Nubuk-Touch (56..)
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617

100% leer
wit
lichtbeige
kaki
donkerbruin
olijf
oker
antraciet
zwart

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Bekledingsprijsgroep

Onderhoudsset voor leer (voor alle stoelen met leren bekleding)
Onderhoudsset voor leer (voor alle stoelen met leren bekleding)
bestaande uit politoer, politoerspons en politoerdoek (incl. handleiding)
ter bescherming en onderhoud van leren bekleding
Onderhoudsset voor leer
38
Wohnen: Home Office
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Uw directe lijn naar hülsta
Heeft u vragen of veranderingswensen bij uw orderbevestiging?
Heeft u vragen over onze producten of uw lopende orders?
Heeft u klachten over de geleverde goederen of heeft u onderdelen nodig?
Neem telefonisch contact op via +49 (0) 2563 / 86-1627 of per email: orders@huelsta.com
Heeft u vragen, voorstellen of wensen voor de hülsta productscholingen?
Neem telefonisch contact op via +49 (0) 2563 / 86-1493 of per email: seminare@huelsta.com

hülsta-planningsservice
Uw furn plan-planning is zo complex dat u onze ondersteuning nodig heeft? Voor deze situatie hebben wij
de hülsta-planningsservice ingericht. hülsta-medewerkers controleren uw planning zo snel mogelijk. De
klant krijgt een planning die hem zal inspireren!
hülsta-planningsservice
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000
Mail: Planungsservice-Handel@huelsta.com
Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

Speciale wensen? Kom naar ons!
Maximaal individueel! – Maximaal flexibel! – De meeste speciale wensen kan hülsta realiseren.
En zijn er toch wensen die niet zo eenvoudig liggen, bel ons dan even, stuur een mail of een fax. Om dit
soort wensen van uw klanten te verwezenlijken staat het hülsta-speciale wensen-team voor u klaar. De
betreffende medewerkers zijn profs op het gebied van speciale vervaardigingen. Zij plannen en calculeren
het speciale product en stellen i.g.v. een technische onmogelijkheid een alternatief voor.
Het hülsta-speciale wensen-programma als overzicht:
• Talrijke speciale vervaardigingen zijn bestelbaar m.b.v. de typelijst
• Speciale vervaardigingen worden ongecompliceerd en professioneel gepland
• Competente medewerkers adviseren u telefonisch, per fax of per mail
• Bij technisch niet te realiseren wensen worden alternatieven voorgesteld
• Voor zeer veel speciale vervaardigingen wordt geen meerprijs berekend
• Vakbekwame meubelmakers en technici realiseren op perfecte wijze uw ideeën
hülsta-speciale wensen-team
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000
Mail: Sonderwunsch@huelsta.com

Wij staan ook op zaterdag voor u klaar!
Onze hotline-dienst is op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur bereikbaar.
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1800
Op maandag t/m vrijdag kunt u de hülstaverkoop bereiken van 9:00 tot 17:00 uur.

hülsta Home Office
Stand:
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Ontwerp en concept wettelijk beschermd, vergissingen voorbehouden, constructie-,
kleur- en materiaalveranderingen in het kader van technische vooruitgang voorbehouden.
NL: hülsta-werke · Postfach 1212 · D-48693 Stadtlohn
B: hülsta-Belgium NV · Veste 19 · 1932 Sint-Stevens-Woluwe
hülsta-werke · Karl-Hüls-Str. 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com

