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HOME OFFICE - SOLITAIREN

THUIS ONTMOET WERKPLEK: HET IDEALE THUISKANTOOR VERENIGT HET 
BESTE UIT BEIDE WERELDEN.

De HO 100 past perfect in de woonkamer zonder dat het een kantoor wordt. Tegelijkertijd hoeft de massief hou-

ten 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 opti-

maal tot zijn recht komen. Ook na het werk trouwens.

MOOIE 
SOLITAIREN  –
UNICATEN IN DE 
WOONKAMER.

01 Solitaire tafel HO 100, massief eiken natura, h/b/d 85 x 120 x 70 cm
  Ladebakjes supermat nachtgrijs, h/b/d 7,8 x 28 x 21,5 cm 
 Stoel H 100-5, stof platweefsel M243 antraciet,
 gepoedercoat onderstel antraciet, h/b 87 x 52 cm
02 Solitaire tafel HO 100, massief kernnoten, h/b/d 85 x 120 x 70 cm
03 Solitaire tafel HO 100, massief essen natura, h/b/d 85 x 120 x 70 cm
 Ladebakjes supermat zwart, h/b/d 7,8 x 28 x 21,5 cm
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Solitaire tafel HO 100, massief eiken natura, h/b/d 85 x 120 x 70 cm
Ladebakjes supermat nachtgrijs, h/b/d 7,8 x 28 x 21,5 cm

Hout is uniek, levend, gegroeid. Elk stuk heeft zijn eigen uitstraling en vertelt zijn eigen verhaal. Het vergt 

vakmanschap en veel ervaring om uit massief hout een mooi gevormd, duurzaam meubelstuk te vervaardi-

gen dat het karakter van het hout in kwestie behoudt. 

In onze hoogwaardige meubelen van 

massief hout combineren wij het on-

miskenbare gezicht van de oor-

spronkelijke boom met de vormge-

ving van het meubilair door een 

geoefend oog en vaardige hand. Het 

kleurverloop, de knoesten, de ner-

ven en de breedte van de jaarringen 

maken elk voorwerp uniek. Heldere, 

klassieke vormen laten het hout opti-

maal tot zijn recht komen. 

EEN BOS
VOL BOMEN. 

Niet alle hout is hetzelfde. Wij gebrui-

ken de meest uiteenlopende soor-

ten, kleuren en structuren en kunnen 

kiezen uit een enorm aanbod: van 

lichte, homogene houtsoorten zoals 

berk, es en els tot het stevige natuur-

lijke eiken en het edele donkere no-

tenhout. Het natuurlijk gegroeide 

hout toont zijn lange, authentieke 

ontwikkelingsgeschiedenis aan de 

hand van karakteristieke groeiken-

merken – van kleine knoppen in no-

tenhout tot rustieke harsgallen in 

naaldhout tot merkstralen in eiken-

hout. 

Bij de keuze van onze houtsoorten 

letten wij op milieuvriendelijkheid en 

duurzaamheid. Tropische houtsoor-

ten zijn taboe voor ons, onze 

houtsoorten komen allemaal uit 

duurzame, verantwoorde bosbouw.

 

HOE HERKEN JE
MASSIEF HOUT?

Om een massief stuk hout en mas-

sief houten meubelen te herkennen, 

kijkt u om de hoek – aan de snijkant. 

Aan deze kant, die anders is omdat 

hij haaks op de nerf is gezaagd, zijn 

de vezels van de nerf in de snede te 

zien en ook de jaarringen van de 

boom. Eikenhout vertoont hier kleine 

poriën. De kopse kant van hout be-

vindt zich bij een tafel meestal aan 

de voorkant. Natuurlijk proberen 

goede fineermeesters massief hout 

te imiteren – maar het verschil is her-

kenbaar als je weet waar je op moet 

letten.

HOUT.
MASSIEF – DOOR EN DOOR.

HOUT WERKT. 

Als organisch materiaal heeft hout een 

warm en rustgevend effect, zijn na-

tuurlijke uitstraling zorgt vaak voor 

ontspanning. Als levend materiaal 

neemt hout water op en geeft het af 

aan de omgeving. Hout heeft een har-

moniserend effect op het ruimtekli-

maat. Omdat hout “werkt”, stelt het 

ons als meubelmakers voor speciale 

taken, die wij graag op ons nemen. 

hülsta staat bekend om: hoogwaardi-

ge materialen en vakmanschap, die 

resulteren in eerste klas kwaliteit. 

Respectvol omgaan met de waarde-

volle grondstof hout is voor ons een 

vanzelfsprekendheid. Met creatieve 

fijnzinnigheid transformeren wij 

houtsoorten, die in de loop van vele 

jaren en decennia zijn gegroeid, tot 

moderne maar tijdloze klassiekers. 
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Solitaire tafel HO 110, eiken natura, champagne, 
h/b/d 107 x 120 x 75 cm 

Een fijn fineer vormt het unieke karakter van het meubelstuk, demon-

streert de kunst van het vakmanschap en staat voor duurzaamheid 

bij de fabricage. Ons respect voor de natuur komt ook tot uiting in de 

manier waarop wij het meest waardevolle deel van de boom behande-

len – het fijne fineer.

Als wij meubels maken, gebruiken 

wij de hele stam, het hele hout dat bij 

hülsta altijd uit duurzame bosbouw 

afkomstig is. Elk onderdeel wordt 

eerst in detail geanalyseerd: welk 

hout is goed genoeg gegroeid om 

een visueel aantrekkelijk fineer te 

worden? Gecertificeerde deskundi-

gen kunnen aan de buitenkant van 

de boom zien of hij de potentie heeft 

om een eersteklas fineer te worden. 

Alleen de beste stammen worden 

geselecteerd en gemarkeerd, terwijl 

ze nog in het bos liggen. Hoewel ook 

technologie de productie van fineer 

ondersteunt, blijft het eindproduct 

afhankelijk van vakmanschap en er-

varing. 

Gesneden, 
gestoomd, gestreken.

Nadat het hout is gezaagd, is het 

nog lang niet klaar om als eindpro-

duct te dienen. Het wordt eerst ge-

schild en – afhankelijk van de 

houtsoort – daarna in water gekookt 

of gestoomd, soms wekenlang. Zeer 

ervaren fineermeesters kiezen de 

temperatuur en de duur van het pro-

ces; dat is iedere keer weer anders. 

Dit proces verandert de kleur en 

maakt het hout soepel. De natte fi-

neervellen worden vervolgens ge-

droogd en “gestreken” in één enkele 

bewerking. 

Of het nu gaat om natuurlijk eiken-

hout of chic walnotenhout – als het 

om fineer gaat, gaat het allemaal tot 

op de millimeter. Niet alleen omdat 

de geselecteerde stam in fijne plak-

ken wordt gesneden, maar ook om-

dat de hoek en de positie van de 

snede het resultaat van het afge-

werkte fineer bepalen. Alleen als bij 

het schillen van gevlamd hout de 

snijhoek correct is, zullen de fineer-

bladen het gewenste resultaat van 

lijnen en krullen hebben. Nog een 

klein stukje verder – en het blad ziet 

er weer heel anders uit. Bovendien 

zijn er verschillende snijmethodes, 

die verschillende fineren opleveren: 

bij de lengtesnede bijvoorbeeld ont-

staan bijna parallelle strepen, bij de 

zogenaamde platte snede is het re-

sultaat een “bloemig” uiterlijk. 

Fineermeesters 
bekleden het object.

Oogt de commode lichtvoetig en 

speels? Straalt de kast een diepe 

ernst uit? Vormt het sideboard een 

harmonieus tegenwicht voor de gla-

zen tafel? Of het nu homogeen van 

kleur of duidelijk generfd is: het ka-

rakter van een meubelstuk is af te 

lezen aan het fineer. Het is de jurk die 

FIJN FINEER. PERFECTIE TOT IN 
HET KLEINSTE DETAIL.

het draagt, de bekroning van het ont-

werpproces. Het is dan ook geen 

wonder dat voor hülsta ervaren fi-

neermeesters uiterst geconcentreerd 

te werk gaan, wanneer zij het afge-

werkte meubelstuk bekleden. Zij se-

lecteren het fineer zo vakkundig dat 

het unieke patroon van het fineer-

blad op de rompmeubelen een even-

wichtig totaalbeeld oplevert – over 

kastdeuren en laden heen. Ook dat 

is het kenmerk van een eersteklas 

design.

Fineer follows function.

Naast de unieke look en de natuurlij-

ke, aangename uitstraling heeft fineer 

nog een ander voordeel: omdat het 

fineer op een vormvaste ondergrond 

wordt getrokken, kunnen de meube-

len niet kromtrekken of barsten.

Een goed fineer is waardevol en kan 

toch spaarzaam gebruikt worden, 

het is flexibel genoeg om gebogen 

vormen aan te nemen en tegelijker-

tijd sterk genoeg om voor jaren en 

decennia de bestendige buitenhuid 

van uw favoriete hülsta-meubel te 

zijn. 

Hoogwaardig fineer is bijzonder slijt-

vast, nadat het door ons liefdevol is 

afgewerkt – met fijne, maar degelijke 

en milieuvriendelijke lakken om on-

merkbaar verfijnd hout te creëren.
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01 Solitaire tafel HO 110, eiken natura, champagne, h/b/d 107 x 120 x 75 cm 
02 Solitaire tafel HO 110, essen natura, champagne, h/b/d 107 x 120 x 75 cm 
03 Solitaire tafel HO 110, eiken antraciet, champagne, h/b/d 107 x 120 x 75 cm 

HOME OFFICE - SOLITAIREN

Solitaire tafel HO 110, kernnoten, champagne, h/b/d 107 x 120 x 75 cm
Stoel H 100-5, stof velours glanzend M275 champagne, gepoedercoat onderstel antraciet, h/b 87 x 52 cm

ZIJN VORM MAAKT HEM ZO SPECIAAL.

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.
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DEGELIJK HOUT ONTMOET WARME METAL LOOK.

Met een zwierige zwaai omlijsten de lange poten de optisch licht ogende 

houten tafel HO 110. Harmonieus vloeien zij over in een tweede niveau. 

De metalen plank heeft dezelfde zacht glinsterende champagnetint als het 

puristische ladeblok. 

HOME OFFICE - SOLITAIREN

Solitaire tafel HO 110, kernnoten, champagne, h/b/d 107 x 120 x 75 cm
Ladeblok op wielen ZO 100, champagne, h/b/d 58,8 x 35,3 x 59 cm
Stoel H 100-5, stof velours glanzend M275 champagne, gepoedercoat onderstel antraciet, h/b 87 x 52 cm

Het ladeblok op wielen ZO 100 is verkrijgbaar in vele hout- en lakuitvoeringen.
01 Lak puurwit, h/b/d 58,8 x 35,3 x 59 cm
02 Champagne, h/b/d 58,8 x 35,3 x 59 cm
03 Essen natura, h/b/d 58,8 x 35,3 x 59 cm
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01 Solitaire tafel HO 120, kernnoten, tafelinzetstuk leder nubuck-touch antraciet,
 sledepoot-onderstel metaal zwart, h/b/d 75 x 120 x 70 cm
02 Solitaire tafel HO 120, kernnoten, tafelinzetstuk leder nubuck-touch antraciet,
 sledepoot-onderstel metaal zwart, h/b/d 84,2 x 120 x 70 cm
03 Solitaire tafel HO 120, kernnoten, tafelinzetstuk leder nubuck-touch antraciet, 
 4-poots onderstel metaal zwart, h/b/d 75 x 120 x 70 cm
04 Solitaire tafel HO 120, kernnoten, tafelinzetstuk leder nubuck-touch antraciet,
 4-poots onderstel metaal zwart, h/b/d 84,2 x 120 x 70 cm
 

Solitaire tafel HO 120, kernnoten, sledeonderstel metaal supermat zwart,
tafelinzetstuk leder nubuck-touch antraciet, h/b/d 84,2 x 120 x 70 cm
Stoel H 100-5, stof velours glanzend M276 taupe,
gepoedercoat onderstel antraciet, h/b 87 x 52 cm
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01 Solitaire tafel HO 120, kernnoten, h/b/d 75 x 120 x 63 cm
02 Solitaire tafel HO 120, kernnoten, h/b/d 84,2 x 120 x 63 cm

CHARMANT QUA UITERLIJK EN ONTWERP.

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 tablet verdwijnen elegant, zonder dat de opbergruimte 

veel plek inneemt. Het tijdloze ontwerp maakt van HO 120 een charmante blikvanger. De laden zijn altijd geïnte-

greerd, de rest kan individueel worden geconfigureerd. Massief houten onderstel of metalen sledepoten?

Leren inleg of toch liever hout? Met of zonder secretaire-opzetstuk? De keuze is aan u.

Solitaire tafel HO 120, kernnoten, h/b/d 84,2 x 120 x 63 cm
Stoel H 100-5, stof platweefsel M284 beige,
gepoedercoat onderstel antraciet, h/b 87 x 52 cm

HOME OFFICE - SOLITAIREN
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RANKE VORM,
HOGE FUNCTIONALITEIT.

Vrienden van mooi design zullen onze tafel HO 130 

als functionele aanwinst voor hun interieur beschou-

wen. De tafel oogt hoekig en open en is met veel 

vakmanschap vervaardigd: de romp is in verstek ge-

zaagd, 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.

Solitaire tafel HO 130, puurwit laqué, tafelonderstel, tafelblad
en aflegplankje metaal puurwit, h/b/d 93 x 120 x 60 cm
Stoel H 100-5, stof velours glanzend M276 taupe,
gepoedercoat onderstel antraciet, h/b 87 x 52 cm
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De mooie HO 130 kan vrij in de ruimte worden geplaatst en worden aangevuld met een metalen paneel. Een 

optionele plank biedt extra opbergruimte. 

SIERLIJKE LIJNEN
VOOR EEN
OPGERUIMD 
THUISKANTOOR. 

01 - 02  Solitaire tafel HO 130, eiken antraciet, 4-poots metalen onderstel zwart, h/b/d 75 x 120 x 60 cm
              Stoel H 100-5, stof velours glanzend M276 taupe, gepoedercoat onderstel antraciet, h/b 87 x 52 cm

03 Solitaire tafel HO 130, eiken natura, metalen 4-poots onderstel zwart, h/b/d 75 x 120 x 60 cm
04 Solitaire tafel HO 130 met tafelpaneel en aflegplankje supermat marineblauw, 
 metalen sledepoot zwart, h/b/d 93 x 120 x 60 cm

Solitaire tafel HO 130, supermat marineblauw, 
metalen sledepoot-onderstel zwart, h/b/d 75 x 120 x 60 cm
Stoel H 100-5, stof velours glanzend M274 briljantblauw, 
gepoedercoat onderstel antraciet, h/b 87 x 52 cm

Solitaire tafel HO 130, eiken natura, tafelpaneel en
aflegplankje metaal supermat nachtgrijs, 
metalen 4-poots onderstel zwart, h/b/d 93 x 120 x 60 cm
Stoel H 100-8, stof velours glanzend M277 roestrood,
4-poots massief houten onderstel massief natuurlijk eiken, h/b 87 x 52 cm

HOME OFFICE - SOLITAIREN
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Systeemtafel HO 200, eiken antraciet, h/b/d 75 x 200 x 80 cm
Stoel H 100-6, leer nubuck-touch 5617 zwart, gepoedercoat onderstel antraciet, h/b 87 x 60 cm
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MOOIER WERKEN –
IN HET THUISKANTOOR
MET SYSTEEM.
Terwijl een solitaire tafel bijzonder goed past in de woonkamer, biedt een systeemtafel meer mogelijkheden voor 

individuele planning – bijvoorbeeld in de werk- of logeerkamer. De HO 200 bureautafel is verkrijgbaar in verschil-

lende maten, uitvoeringen en met een bijpassend verrijdbaar ladeblok. De rechte zijkanten sluiten op een inte-

ressante 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.

01 Systeemtafel HO 200, eiken antraciet, h/b/d 75 x 200 x 80 cm
02 Systeemtafel HO 200, eiken antraciet, h/b/d 75 x 180 x 80 cm
03 Systeemtafel HO 200, essen natura, h/b/d 75 x 160 x 80 cm
04 Systeemtafel HO 200, lak puurwit, h/b/d 75 x 140 x 60 cm
05 Systeemtafel HO 200, lak grijs, h/b/d 75 x 120 x 60 cm

HOME OFFICE - SYSTEEMMEUBELS

Systeemtafel HO 200, essen natura, h/b/d 75 x 180 x 80 cm
Stoel H 100-5, stof velours glanzend M276 taupe, gepoedercoat onderstel antraciet, h/b 87 x 52 cm
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EEN DESIGNHIGHLIGHT IN HET THUISKANTOOR.

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 dwarsverbin-

dingen op het onderstel nemen de verticale lijn van het bovenblad weer over voor een perfect gevormde 

basis.

Systeemtafel HO 210, kernnoten, supermat nachtgrijs, dwarsverbinding onderstel structuurlak antraciet, h/b/d 75 x 160 x 80 cm
Stoel H 100-6, stof platweefsel M284 beige, gepoedercoat onderstel antraciet, h/b/ 87 x 60 cm
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Bijzonder en harmonieus: de HO 210 presenteert een geslaagde fusie van optisch en haptisch aangename 

oppervlakken en organisch vloeiende vormen. Een tafel ontworpen met zoveel elegantie maakt werken leuk. De 

aantrekkelijke HO 210 is verkrijgbaar in verschillende lakken, fineersoorten en formaten: kernnoten en natuurlijk 

eiken kunnen worden gecombineerd met supermatte lak in zwart of nachtgrijs. 

EXPRESSIEF ONTWERP –
AANGEPAST AAN UW WENSEN.

Systeembureau HO 210, 
kernnoten, supermat nachtgrijs, 
tafeldwarsbalken antraciet

h/b/d 75 x 160 x 80 cm

h/b/d 75 x 180 x 80 cm

h/b/d 75 x 200 x 80 cm
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ONZE SECRETAIRE HERBERGT
EEN HEEL KANTOOR.

Sierlijke poten van massief kernnoten- of eikenhout 

dragen de mooie secretaire HO 300, die in een handom-

draai van een harmonieus designobject in een perfect 

laptopbureau verandert – maar laptop en werk natuurlijk 

net zo snel weer laat verdwijnen. Het fraaie woonkamer-

meubel is ontworpen om tegen de muur te staan, met 

een symmetrisch ingedeeld front dat, naast een schrijf-

gedeelte, ook veel flexibele opbergruimte verbergt – 

voor een charmant, compact thuiskantoor dat echt in 

elke kamer past.

HOME OFFICE - SECRETAIRE 

Secretaire HO 300, eiken natura, 
lak puurwit h/b/d 151 x 100 x 41 cm
Stoel H 100-5, stof platweefsel M243 antraciet,
gepoedercoat onderstel antraciet, h/b 88 x 52 cm
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Het mooie thuiskantoor hoeft zich niet te verstoppen, maar het kan wel van alles verbergen. 

De secretaire biedt zelfs genoeg ruimte voor uw papieren documenten. Het interieur van de 

HO 300 kan naar uw wensen worden ingericht. Welke kleur vindt u het mooist? Elegante lak 

puurwit of de super matte lak met anti-vingerafdruk effect die naar wens glinstert in elegant 

marineblauw, poederachtig marron of fijn nachtgrijs?

Secretaire HO 300, eiken natura, lak puurwit, h/b/d 151 x 100 x 41 cm 01 Secretaire HO 300, supermat nachtgrijs, kernnoten, 
 h/b/d 151 x 100 x 41 cm
02 Secretaire HO 300, supermat marron, kernnoten, 
 h/b/d 151 x 100 x 41 cm
03 Secretaire HO 300, supermat marineblauw, kernnoten, 
 h/b/d 151 x 100 x 41 cm

HOME OFFICE - SECRETAIRE 
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HO 100 HO 110

Tafelblad, onderstel,
opzetstuk

Onderstel,
tafelblad

Ladebakjes 

Plank

Solitaire tafel
Diepte:  70 cm

Solitaire tafel
Diepte:  75 cm 
 

Ladebak
Diepte:  21,5 cm

TYPEOVERZICHT SOLITAIREN

Massief eiken natura Eiken natura

Massief essen natura Eiken antraciet

Massief kernnoten Essen natura

Kernnoten

Lak puurwit

Champagne

Supermat marron

Supermat nachtgrijs Supermat marineblauw

Supermat zwart

HOME OFFICE - TYPEOVERZICHT
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HO 120 HO 130

Onderstel Romp,  
opzetstuk

Inzetstuk

Solitaire tafel
Diepte: 70 cm

Sledeonderstel van massief hout Sledeonderstel van metaal Sledeonderstel van metaal4-poots onderstel van metaal 4-poots onderstel van metaal

TYPEOVERZICHT SOLITAIREN

Massief eiken natura*

Metaal zwart

Metaal champagne

Massief 
kernnoten*

Kernnoten Kernnoten

Leder nubuck-touch 
antraciet

Eiken natura Eiken natura

*  Bij de uitvoeringen met massief houten onderstel wordt de tafelromp altijd in dezelfde uitvoering 
(gefineerd) geleverd (wijzigen van uitvoering niet mogelijk).

Onderstel Romp

Tafelpaneel met 
aflegplankje

Solitaire tafel
Diepte: 60 cm

Tafelpaneel met 
aflegplankje

Metaal puurwit Lak puurwit

Metaal puurwit

Metaal zwart

Metaal champagne

Supermat nachtgrijs

Metaal zwart

Supermat nachtgrijs

Supermat zwart

Supermat marineblauw

Supermat marineblauw

Supermat marron

Supermat marron

Eiken natura

Eiken antraciet

Essen natura

Kernnoten

HOME OFFICE - TYPEOVERZICHT

3534 HOME OFFICE



75
 c

m
75

 c
m

75
 c

m
75

 c
m

75
 c

m

120 cm

140 cm

75
 c

m
75

 c
m

75
 c

m

160 cm

180 cm

200 cm

160 cm

180 cm

200 cm

HO 200 HO 210

Tafelplan, 
zijpanelen

Systeemtafel
Diepte: 60 cm

TYPEOVERZICHT SYSTEEMMEUBELS

Lak puurwit

Lak grijs

Supermat nachtgrijs

Supermat zwart

Eiken natura

Eiken antraciet

Essen natura

Kernnoten

Bij de systeemtafel HO 200 is het mogelijk om het tafelblad en de 
zijpanelen in verschillende uitvoeringen te bestellen. 

Onderstel Tafelblad Dwarsverbinding

Systeemtafel
Diepte:  80 cm

Eiken natura Structuurlak antraciet

Kernnoten

Systeemtafel
Diepte: 80 cm

HOME OFFICE - TYPEOVERZICHT
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HO 300 ZO 100

TYPEOVERZICHT SECRETAIRE TYPEOVERZICHT ACCESSOIRES

Romp, 
front

Ladeblok 
Diepte:  59 cm

Eiken natura

Eiken antraciet

Essen natura

Kernnoten

Lak grijs

Champagne

Lak puurwitSupermat nachtgrijs

Supermat zwart

Supermat marineblauw

Supermat marron

Secretaire-onderstel,
inzetstuk en ladebakjes

Secretaire-opzetstuk

Secretaire
Diepte: 41 cm

Inzetstuk
Diepte: 23,1 cm

Massief eiken natura Lak puurwit

Massief kernnoten Supermat nachtgrijs

Supermat marineblauw

Supermat marron

Ladebakje
Diepte:  22,5 cm

HOME OFFICE - TYPEOVERZICHT
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H 100-1H 100-7 H 100-4 H 100-10

H 100-3H 100-9 H 100-6 H 100-12

H 100-2H 100-8 H 100-5 H 100-11

TYPEOVERZICHT STOELEN

HOME OFFICE - TYPEOVERZICHT

BEKLEDING

Hoogwaardige lederen en moderne textiele bekledingsstoffen in actuele kleuren.
Voor informatie over het type stof en de materiaalidentificatie van de bekledingen, zie de “Dining” typelijst.

ZITTING

- Zitting zonder armleuning
- Zitting comfort zonder armleuning met horizontale naad in rugleuning
- Zitting comfort met armleuning met horizontale naad in rugleuning en zitvlak

ONDERSTELLEN

Massief 4-poots onderstel,
stoelpoten lopen taps toe

Stervoet-onderstel Stervoet-onderstel
met rollen, draaibaar

Massief natuurlijk 
eiken

Aluminium, 
gepoedercoat 
antraciet

Aluminium, 
gepoedercoat 
antraciet

Massief noten
Zithoogte: 47,5 cm
Zitdiepte: 44,5 cm
Zitbreedte: 48,0 cm

Zithoogte: 47,5 cm
Zitdiepte: 44,5 cm
Zitbreedte: 48,0 cm

Zithoogte: 49,0 cm
Zitdiepte: 44,5 cm
Zitbreedte: 48,0 cm

Zithoogte: 49,0 cm
Zitdiepte: 44,5 cm
Zitbreedte: 48,0 cm

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

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

Zithoogte: 49,5 cm
Zitdiepte: 44,0 cm
Zitbreedte: 48,0 cm

Zithoogte: 49,5 cm
Zitdiepte: 44,0 cm
Zitbreedte: 48,0 cm

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

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

Zithoogte: 49,5 cm
Zitdiepte: 44,0 cm
Zitbreedte: 48,0 cm

Zithoogte: 49,5 cm
Zitdiepte: 44,0 cm
Zitbreedte: 48,0 cm

4-poots massief
houten onderstel

Stervoet-onderstel van metaal
met wieltjes voor zachte vloeren

Stervoet-onderstel van metaal
met wieltjes voor harde vloeren

Stervoet-onderstel
van metaal

52,0 cm 52,0 cm

52,0 cm 52,0 cm

60,0 cm 60,0 cm

52,0 cm
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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 milieu-
vriendelijk en emissiearm zijn.

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

Alle producten zijn al vele malen getest en 
zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscri-
teria. Daarom biedt hülsta bij een nieuwe 
aankoop 5 jaar garantie op alle meubelen. 
Altijd inclusief: wij ondersteunen u bij alle 
vragen en wensen rond uw meubelen van 
hülsta – voor onbeperkte tijd.

hülsta staat voor kwaliteit made in Germany. Als 

traditioneel familiebedrijf uit het Münsterland hecht 

hülsta nu al in de derde generatie veel waarde aan het 

beste vakmanschap en moderne productiemethoden. 

De focus ligt altijd op een verantwoorde omgang 

met de natuur. Daarom gebruikt hülsta alleen hout 

uit gecontroleerd en duurzaam bosbeheer en geen 

tropisch hout. Dit verkort de transportafstanden 

en beschermt het milieu. Daarom worden de 

kastmeubelen en lattenbodems van hülsta al 

sinds 1996 onderscheiden met de “Blauwe Engel”, 

een ambitieus keurmerk voor emissiearme en 

milieuvriendelijke producten. hülsta – dat zijn  

duurzame meubelen in harmonie met de natuur.

MADE IN GERMANY

GEGARANDEERDE 
KWALITEIT.
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