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Ontwerp en concept wettelijk beschermd, vergissingen voorbe-
houden, veranderingen in de constructie, kleur en materiaal in het 
kader van de technische vooruitgang voorbehouden.



AMANA. 
DE TIJDGEEST IN KLEUR. 
Amana dankt haar designtaal aan actuele trends en eigen ideeën: onze designers hebben zich 

intensief verdiept in de designthema’s en levensstijlen van onze tijd en hebben met Amana een 

klassiek en tegelijkertijd bijzonder slaapprogramma gecreëerd, dat vooral indruk maakt door 

de organische kleurnuances. Het designteam heeft de wereld van Amana consequent afgeleid 

met behulp van woontrends en moodboards en daaraan de extra’s toegevoegd, die typisch 

voor hülsta zijn.

Amana’s harmonieuze, op de natuur geïnspireerde kleuren passen perfect bij de strakke 

designtaal van de designlijn. In combinatie met stijlvol eiken natura creëert Amana in de 

natuurlijke tinten salie en marron een aangename ambiance. Klassiek wit is ook verkrijgbaar. 

Ongebruikelijke combinaties zoals het samenspel van schuif- en vouwdeuren, veelzijdige 

bijmeubelen met kopshout en royaal gestoffeerde comfortelementen maken van dit karaktervolle 

programma een stijlvolle allrounder.
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PUURWIT
Bij  Amana is dat de meest klassieke en 

stralende optie: het oppervlak oogt stij lvol en 

vriendelij k in puurwit – vooral in combinatie 

met het warme eiken natura.

SALIEGROEN
Zachte groentinten zij n om goede redenen 

erg populair in het interieurontwerp: groen 

staat voor kalme kracht, openheid en 

regeneratie. Het fl uweelzachte saliegroen 

past perfect bij  eiken natura en metalen 

frames.

MARRON
Volgens Feng Shui staat rood voor geluk, 

liefde, kracht en vreugde. De kastanjerode 

kleur marron straalt ook warmte en 

geborgenheid uit en kan bij  Amana perfect 

worden gecontrasteerd met fraai eiken 

natura.

KLEUREN ZIJ N 
DE GLIMLACH 
VAN DE NATUUR.
Amana werd geïnspireerd door het koele wit van eeuwige 

gletsjers, een zacht saliegroen en het warme rood van 

herfstkastanjes. De kleuren komen pas echt tot hun 

recht in de supermatte oppervlakken van Amana.
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NATUURLIJKE
NUANCES: 
SUPERMAT ONTMOET 
EIKENFINEER.
Bij Amana gaan uiterlijk en gevoel hand in hand: fluwelige oppervlakken 

in koel wit en zachte natuurtinten hebben wij met elegant eikenfineer 

en exquise vakmanschap gecombineerd. Het comfortabele bed met 

gestoffeerd hoofdbord rust op een sledepoot van massief eikenhout. In 

de bijzetmeubelen benadrukt het eikenfineer de delicate architectuur van 

Amana. De karakteristieke rechthoekige houten elementen blijken een 

elegante, innovatieve greepoplossing met inklikfunctie.
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Een fijn fineer vormt het unieke karakter van het meubelstuk, 

demonstreert 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 behandelen – het fijne fineer.

Als wij meubels maken zoals Amana, 

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 deskundigen 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 ervaring. 

Gesneden, 
gestoomd, gestreken.

Nadat het hout is gezaagd, is het nog 

lang niet klaar om als eindproduct 

te dienen. Het wordt eerst geschild 

en – afhankelijk van de houtsoort 

– daarna in water gekookt of 

gestoomd, soms wekenlang. Zeer 

ervaren fineermeesters kiezen de 

temperatuur en de duur van het 

proces; dat is iedere keer weer 

anders. Dit proces verandert de kleur en maakt het hout soepel. De natte 

fineervellen worden vervolgens gedroogd en “gestreken” in één enkele 

bewerking. 

Als het om fineer gaat, gaat het allemaal tot op de millimeter. Niet alleen 

omdat de geselecteerde stam in fijne plakken wordt gesneden, maar ook 

omdat de hoek en de positie van de snede het resultaat van het afgewerkte 

fineer bepalen. Alleen als bij het schillen van burlhout de snijhoek correct 

is, zullen de fineerbladen 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 ontstaan bijna parallelle strepen, 

bij de zogenaamde platte snede is het resultaat een “bloemig” uiterlijk. 

FIJN FINEER 
PERFECTIE TOT IN 
HET KLEINSTE DETAIL.

Zorgvuldig geselecteerd,
om perfect te passen.

Oogt het nachtkastje lichtvoetig en natuurlijk? Hoe 

kunnen hout en kleur op een bijzonder vernuftige manier 

worden gecombineerd? Passen de gekozen materialen 

perfect bij elkaar? Of het nu homogeen van kleur of 

duidelijk generfd is: het karakter van een meubelstuk 

is af te lezen aan het fineer. In Amana vormen de 

organische nerven en het rustieke kopshout een mooi 

contrast met de supermatte oppervlakken en metalen 

frames van de bijmeubelen.
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SPANNENDE MATERIAALMIX 
VOOR ONTSPANNEN 
UREN.
Meubelexperts noemen een luxueuze, opbollende stoffering 

“gebombeerd”. Het comfort van het Amana bed met zijn comfortabele 

instaphoogte valt meteen op. Het royaal gestoffeerde hoofdbord kunt 

u in twee verschillende hoogtes naar wens combineren: wie het graag 

helemaal zacht heeft en de voorkeur geeft aan een doorlopende look, zal 

het volledig gestoffeerde meubel kiezen. Een verscheidenheid van stoffen 

met een natuurlijke uitstraling is beschikbaar. Een fijne boucléstof past 

hier perfect – ook bij een bed dat uitgevoerd is in eiken natura of met een 

supermat oppervlak in één van de natuurkleuren van Amana.

Gestoffeerd bed in stofuitvoering
Hoofdbordhoogte: 115 cm, gestoffeerd, sledepoot in eikenfineer

Gestoffeerd hoofdbord in stofuitvoering & bedomranding in fineer
Hoofdbordhoogte: 115 cm, eiken natura, sledepoot in eikenfineer

Gestoffeerd hoofdbord in stofuitvoering & 
bedomranding in supermat
Hoofdbordhoogte: 115 cm, supermat, sledepoot in eikenfineer

Gestoffeerd hoofdbord in stofuitvoering & 
bedomranding in supermat
Hoofdbordhoogte: 100 cm, supermat, sledepoot in eikenfineer
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SALIEGROEN IS HET NIEUWE ZWART.

Groen staat voor de natuur – en saliegroen voor haar zachtste kant. 

Amana durft kleur te gebruiken, want de salietint brengt kleur in het spel 

zonder kleurrijk over te komen. Het heeft een heerlijk ontspannende 

uitstraling en is perfect te combineren.
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De keuze aan nachtkastjes bij Amana is aangenaam groot. Als u veel spullen bij het bed 

wilt opbergen, kies dan voor de versie met twee laden – natuurlijk met een karakteristieke 

houten greep. Puristisch en heel natuurlijk oogt het nachtkastje van kopshout en metalen 

frame dat ook als kruk fungeert. De versie met één lade is misschien wel de beste keuze.

Gestoffeerd hoofdbord: platweefsel saliegroen M246 Kruk: frame saliegroen, eiken kopshout, h/b/d 47 x 40 x 40 cm Nachtkastje op onderstel: supermat saliegroen, h/b/d 47 x 60 x 45 cm

ZOVEEL MOGELIJKHEDEN.

In de slaapkamer van Amana ontdooit het delicate 

saliegroen: de fluweelachtige glans van de supermatte 

oppervlakken geeft het geheel diepte en de bouclé 

bekleding van het gebombeerde hoofdbord in een 

zachte natureltint past er perfect bij. Het harmonische 

eiken natura toont de vakbekwame kant van het 

bedontwerp bijzonder goed.

MOOI 
DRIETAL. 

Bed: supermat saliegroen, eiken natura, gestoffeerd hoofdbord platweefsel 
saliegroen M246, h/b/d 115 x 180 x 200 cm

Bed: eiken natura, gestoffeerd hoofdbord platweefsel saliegroen M246, 
h/b/d 115 x 180 x 200 cm
Nachtkastje: supermat, saliegroen, eiken natura h/b/d 47 x 60 x 45 cm
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VERANDERLIJK IS VERRUKKELIJK.

Het zijn niet alleen de sierlijke metalen frames die 

het uiterlijk van Amana veranderen, maar ook de 

vele varianten die verschillende invullingen van het 

programma mogelijk maken. De commodes zijn ook 

verkrijgbaar als draaideurkasten, de kaptafel slaat ook 

een goed figuur als secretaire in het thuiskantoor.

DE ALLROUNDERS  
VAN AMANA.
Amana combineert vele facetten – van de fluweelzachte oppervlakken van de opbergmeubelen 

en de gestructureerde, natuurlijke boucléstof van het gestoffeerde hoofdbord van het bed tot 

de fraaie lijnen van de metalen frames, die ton-sur-ton verkrijgbaar zijn. Ook de functionaliteit 

van de meubelen varieert: de kaptafel wordt een secretaire, de kruk een slank nachtkastje. 

Een wandrek daarentegen blijft een wandrek, ongeacht waar het wordt gebruikt – bijvoorbeeld 

in de badkamer, de hal of de woonkamer.

Kaptafel/bureau: supermat saliegroen, 
h/b/d 76 x 100 x 45 cm

Dressboy met 1 schuiflade:  
supermat saliegroen, h/b/d 137 x 60 x 35 cm

Hoge commode met 6 schuifladen:  
supermat saliegroen, h/b/d 137 x 60 x 45 cm

Zitbank: frame saliegroen, eiken kopshout, h/b/d 46,5 x 100 x 40 cm

Poef: velours groen M259, 
hoogte: 48 cm, Ø 41 cm

Commode: supermat saliegroen, 
h/b/d 76 x 100 x 45 cm

Commode: supermat saliegroen h/b/d 100 x 120 x 45 cm, wandplank: supermat  
saliegroen, h/b/d 21 x 120 x 22 cm

Houten greep in eiken natura
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De draaideurkast van Amana combineert grote vlakken in fluwelige kleur met accenten in 

eiken natura. De kast is eindeloos aan te bouwen en biedt daardoor ontelbare breedtematen. 

Groen, groener, groenst: hoeveel kleur uw eigen kast combineert met hoeveel eiken natura is 

een geheel individuele beslissing: er staan u vele ontwerpmogelijkheden ter beschikking.

6-deurs draaideurkast: eiken natura, supermat 
saliegroen, h/b/d 229,6 x 302 x 61,4 cm

5-deurs draaideurkast: eiken natura, supermat 
saliegroen, h/b/d 229,6 x 252 x 61,4 cm

5-deurs draaideurkast: eiken natura, supermat 
saliegroen, h/b/d 229,6 x 252 x 61,4 cm

Gecombineerde vouw-/schuifdeurkast: eiken natura, supermat saliegroen, h/b/d 229,6 x 352 x 61,4 cm

Amana combineert niet alleen eiken natura met gekleurde, supermatte fronten, het ontwerp speelt ook met 

verschillende dieptes: een schuifdeur kan voor de vouwdeurkast van het programma worden geschoven. Op 

deze manier harmoniseert Amana op elegante wijze de vouwtechniek met het zachte glijden van de schuifdeur.

TOPPUNT 
VAN VERNUFT.
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ZOWEL STIJLVOL ALS GEZELLIG.
Als warme natuurlijke tint heeft marron het talent om de slaapkamer uiterst gezellig te maken. In combinatie 

met het gestoffeerde bed, het eiken natura en de sierlijke bijmeubelen ziet het er tegelijkertijd zeer elegant uit.

Gestoffeerd bed: platweefsel rosé M245, eiken natura 
h/b/d 115 x 180 x 200 cm
Nachtkastje: metaal marron, eiken natura, h/b/d 47 x 60 x 45 cm
5-deurs draaideurkast: eiken natura, supermat marron, h/b/d 229,6 x 252 x 61,4 cm
Dressboy: supermat marron, eiken natura h/b/d 76,0 x 60 x 45 cm
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ROYALITEIT LIGT IN 
AMANAS AARD.

Wat maakt Amana zo aantrekkelijk? Het hoofdbord van het weelderig 

gestoffeerde bed heeft een doorlopend ontwerp en is afgestikt met 

een ingestikte band. De sledepoot in eiken natura vormt een creatief 

tegengewicht voor de zachte stoffering van het bed. De sierlijke 

bijmeubelen, zoals de kruk met metalen frame en kopshout dat eventueel 

ook als nachtkastje dient, brengen ook visueel evenwicht in het geheel.

Platweefsel rosé M245

De hoge instaphoogte maakt het in- en uitstappen comfortabel, twee 
hoofdbordhoogtes passen zich aan individuele voorkeuren aan.

De sledepoot in eiken natura verbindt het bed optisch met de rest van de designlijn en 
creëert een zwevende look. 

Kruk of nachtkastje
De clou van dit charmante bijmeubel 
van kopshout en metaal ligt in de uni-
versele gebruiksmogelijkheden.
h/b/d 47 x 40 x 40 cm

Gestoffeerd bed: platweefsel rosé M245, eiken natura, h/b/d 115 x 180 x 200 cm
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Nachtkastje op frame: supermat marron, h/b/d 47 x 60 x 45 cm

Nachtkastje op sokkel: supermat marron, eiken natura, 
h/b/d 47 x 60 x 45 cm Met 2 schuifladen Met 1 schuiflade

DE CLOU:
EEN HEEL BIJZONDERE GREEP.

Kan een greepoplossing echt leuk zijn? Oh ja! Bij de 

bediening van de laden van Amana reiken de vingers 

door een klep die automatisch sluit. Amana is in één 

oogopslag te herkennen aan deze karakteristieke 

uitsparingen, die het eiken natura met dieptewerking 

op subtiele wijze met de kleur laten contrasteren.

Er zijn twee versies van het klassieke nachtkastje bij Amana: 

afhankelijk van of u kiest voor één of twee laden, krijgt u niet alleen 

meer of minder opbergruimte, maar ook een andere uitstraling in de 

kamer. De gefineerde eiken sokkel biedt meer houvast op de vloer 

dan de sierlijke versie, waarin een gepoedercoat metalen frame de 

kubus ondersteunt.

2524 AMANA



Met verschillende niveaus creëert Amana een driedimensionaal 
vormenspel van supermatte oppervlakken en fraai eiken natura.

6-deurs draaideurkast: eiken natura, supermat  
marron, h/b/d 229,6 x 302 x 61,4 cm

INGETOGEN SCHOONHEID.

In de Amana kledingkast, kunt u uw garderobe 

goed gesorteerd bewaren. De elegante 

draaideurkast bewijst zijn grootsheid niet 

alleen met zijn royale ruimte, maar ook met zijn 

ongewone design. De warme kleur zorgt voor 

een ontspannen sfeer in de slaapkamer, die ook 

wordt gewaarborgd door de fluwelige uitstraling 

van de supermatte oppervlakken.

5-deurs draaideurkast: eiken natura, supermat marron h/b/d 229,6 x 252 x 61,4 cm
Dressboy: supermat marron, eiken natura, h/b/d 76,0 x 60 x 45 cm

2726 AMANA



Zitbank: metalen frame marron, eiken natura kopshout, 
h/b/d 46,5 x 100 x 40 cm

Kaptafel/bureau: supermat marron, h/b/d 76 x 100 x 45 cm

Voor de slaapkamer hebben wij bijzondere en uiterst 

praktische hoge commodes en dressboys ontworpen, 

die ook in de woonkamer of in de gang goed tot 

hun recht komen. Natuurlijk met de voor Amana 

karakteristieke zelfsluitende houten grepen.

DE ACCESSOIRES  
VAN AMANA. 
Zij zijn de kers op de taart van uw interieur: de bijmeubelen. Nachtkastjes en commodes 

die bij uw interieur passen, maken de ambiance perfect. Het opbergmeubel onderscheidt 

zich door de interessante nieuwe houten greep. De hoogpotige woonaccessoires, zoals de 

bank en de kaptafel, worden gekenmerkt door een duidelijke, meer sierlijke lijn. Kopshout 

en fluwelige oppervlakken zetten hier de accenten. Amana wordt letterlijk afgerond door de 

zachte poef in verschillende bekledingsstoffen.

De hoogbenige dressboy staat in de slaapkamer net zo goed 

als in de gang.

Hoge commode op sokkel: supermat marron, h/b/d 229,6 x 252 x 61,4 cm
Dressboy: supermat marron, h/b/d 137 x 60 x 45 cm
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Bed: lak puurwit, eiken natura, gestoff eerd hoofdbord platweefsel beige M284, 
h/b/d 115 x 180 x 200 cm
Nachtkastje: lak puurwit, eiken natura, h/b/d 47 x 60 x 45 cm
6-deurs draaideurkast: eiken natura, lak puurwit, h/b/d 229,6 x 302 x 61,4 cm
Poef: velours boven: groen M259, kunstleer gevlochten onder: groen M263, hoogte: 48 cm, Ø 41 cm

RUIMTE VOOR DE NATUUR.

In stralend puurwit brengt Amana minder kleur, maar 

des te meer licht in de slaapkamer. De eiken natura 

lij n voegt niet alleen een subtiel accent toe aan de 

ingetogen kastfront, maar ook aan het bed met zij n 

lichtvoetige sledepoot. Het metalen frame van de bank 

en de eikenhouten kruk met kopshout zij n ook hier 

passend bij  de frontuitvoering verkrij gbaar.
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Bed: lak puurwit, eiken natura, gestoffeerd hoofdbord platweefsel beige M284, 
h/b/d 100 x 180 x 200 cm
Nachtkastje: lak puurwit, h/b/d 47 x 60 x 45 cm
Wandplank: lak puurwit, h/b/d 21 x 60 x 22 cm

HET ZIJN DE DETAILS
DIE TELLEN.

Amana is gemakkelijk te combineren: de witte versie gaat goed samen 

met krachtige kleuren. De meubelen zijn perfect op elkaar afgestemd: het 

nachtkastje neemt niet alleen de materialen over, maar ook de lijnen van 

het bed. Daarom zijn de fraaie lijnen en krachtige accenten in eiken natura 

zowel bij het nachtkastje als bij het bed terug te vinden.

Bed: lak puurwit, eiken natura, gestoffeerd hoofdbord platweefsel beige 
M284, h/b/d 115 x 180 x 200 cm
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5-deurs draaideurkast met kroonlijstverlichting: eiken natura, lak puurwit, h/b/d 229,6 x 302 x 61,4 cm Samenstellingsvoorbeeld voor 6-deurs draaideurkast

Hoe herkent u de hoge kwaliteit van een bijzondere designlijn? Voor 

een indrukwekkend samenspel van vormen, materialen, licht en 

diepte moeten alle lijnen in het geheel exact dezelfde afstand hebben. 

Dat lukt alleen als er heel perfectionistisch wordt gewerkt. De 

optionele kroonlijst- of opzetverlichting zet dit functionele kunstwerk 

– en uw garderobe – in het juiste licht.

Hoewel de draaideurkast mooi 

groot en ruim is, oogt hij licht en 

vriendelijk in de kamer.

De kransverlichting voor goed zicht in de kast en een 

aangename sfeer in de kamer.

De twee niveaus zijn een 

designelement en tegelijkertijd 

functioneel.

HELDERE LIJNEN 
MET MAT PUURWIT.
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Kruk: metalen frame puurwit, eiken natura 
kopshout, h/b/d 47 x 40 x 40 cm

ZO SOLIDE.

Commodes en nachtkastjes vormen niet alleen een 

aanvulling op bedden en kasten, ze schitteren ook 

in de hal of woonkamer. Geeft u de voorkeur aan 

commodes en nachtkastjes met een onderstel in eiken 

natura of met een metalen frame? U beslist over de 

ruimtelijke werking van Amana en het gebruik van de 

veelzijdige elementen. Het nachtkastje met kopshout 

heeft ook een mooie functie als kruk of bijzettafeltje bij 

de bank.

Nachtkastje: metalen frame puurwit, lak puurwit, 
h/b/d 47 x 60 x 45 cm

Nachtkastje op sokkel: lak puurwit, 
h/b/d 47 x 60 x 45 cm
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CONFIGURATIE-
VOORBEELDEN
De draaideurkast Amana combineert grote vlakken in fluwelige kleur met 

accenten in natuurlijk eiken – dankzij de eindeloze aanbouwwijze is hij in 

talloze breedtematen verkrijgbaar. De draaideurkast biedt veel mogelijk-

heden, want u kunt de fronten op veel verschillende manieren vormgeven.

Bij Amana is het spel met verschillende dieptes niet alleen een hoogwaardig designdetail, het is ook functioneel: 

de vouwdeurkast combineert de vouwtechniek met een schuifdeur die voor de vouwdeuren geschoven kan 

worden. Deze verrassende functie is niet alleen een visueel hoogstandje, maar ook zeer praktisch. Ook de 

greepoplossing speelt met de verschillende dieptes.

5-deurs draaideurkast

5-deurs draaideurkast

5-deurs draaideurkast 6-deurs draaideurkast

6-deurs draaideurkast 6-deurs draaideurkast

6-deurs draaideurkast

Voorbeelden van kastconfiguraties. Meer frontuitvoeringen vindt u op pagina 44.

6-deurs draaideurkast

4 vouwdeuren, 1 schuifdeur, 
breedte: 242 cm

4 vouwdeuren, 2 schuifdeuren, breedte: 312 cm

4 vouwdeuren, 1 schuifdeur, 
breedte: 282 cm

4 vouwdeuren, 2 schuifdeuren, breedte: 352 cm

6-deurs draaideurkast
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02

03

06

04

05

01  Netjes opgeruimd: hülsta biedt praktische ruimte voor stropdas-
sen in 4 versies. De getoonde versie is uittrekbaar, verchroomd 
en biedt ruimte voor veel dassen. Hij wordt aan de zijkant 
binnenin de kastromp gemonteerd. 

02  De led-verlichtingsplank garandeert goed zicht bij het kiezen van 
de kledingstukken en heeft een automatische aan- en uitschake-
ling, die door een geïntegreerde bewegingssensor op het openen 
en sluiten van de deuren reageert.

03  Het uitschuifbare tableau is ideaal om sieraden neer te leggen en 
outfits samen te stellen.

04  De pantalonhouder kan samen met de opbergbakjes voor bijv. 
ceinturen onder de houten legplank vandaan worden getrokken 
om de juiste broek te kiezen.

05  Deze uittrekbare houder, die op de kleerstang en de achterwand 
van de kledingkast wordt gemonteerd, houdt riemen, halskettin-
gen of andere accessoires op orde. 

06  Lades met vakjes ogen aangenaam opgeruimd. Ladefronten met 
glazen inzetstukken bieden reeds van de buitenkant zicht op de 
inhoud.De vrije ruimte onder de hangende kledingstukken wordt benut door schuifladenelementen om orde te scheppen 

in onderkleding, overhemden en schoenen. Boven in de kast kunnen kleine voorwerpen worden opgeruimd in de 
hülsta-stoffen dozen.

Kastvoorbeeld met de hülsta kastinrichting

KASTINRICHTING.
UW KLEDINGKAST 
KAN VEEL MEER.
Belangrijk is de binnenkant. In dit opzicht heeft de kastinrichting heel wat te bieden. 

Naast de klassiekers, zoals legplanken en kledingroedes in vele maten, zijn er functionele 

elementen met bijzondere talenten op het gebied van ordelijkheid. Met de praktische lade-

elementen, die in veel verschillende maten verkrijgbaar zijn, benut u het onderste gedeelte 

van de kast optimaal.
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TYPEOVERZICHT

Dit overzicht bevat enkele voorbeelden. Meer types en alle programma’s zij n te vinden in de typelij st. Alle afmetingen in cm.

Draaideurkasten Basis- en aanbouw-

elementen

Bedden

Diepte: 61,4 cm

Binnenlengte bed 200/210/220 cm

Bed met houten frame en 
gestoff eerd hoofdbord

Gestoff eerde bedden

5-deurs draaideurkasten Frontuitvoering6-deurs draaideurkasten Basis- en aanbouwelementen voor 
individuele kastuitbreidingen

met 2 deuren met 2 deuren met 3 laden

met 6 laden met 1 lade

met 3 laden

met 1 lade

Nachtkastjes Spiegels

Wandplanken Gehoekte wandplanken Poef

Commodes Commodes op pootstel

Hoge commode

Diepte: 40 cm Diepte: 45 cm Diameter: 80 cm

Diepte: 25 cm Diepte: 22 cm Ø: 41 cm

Diepte: 45 cm Diepte: 45 cm

Diepte: 45 cm

met 2 laden met 1 lade

Dressboy Kaptafel/bureau Bank

Diepte: 45 cm Diepte: 45 cm Diepte: 40 cm

Vouw-/schuifdeurkast

Diepte: 61,4 cm
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eiken natura

eiken natura eiken natura

eiken natura

eiken natura wit

eiken naturasaliegroen

saliegroen

saliegroen

maron

marron

marron

Kleerkasten 

Fronten

Bedden

Bedframe

Romp

Gestoffeerd hoofdbord & poef

Binnenromp

Sledepoot

Romp, front & pootstel

puurwit

puurwit

puurwit puurwit

puurwit grijs

Lak

Lak

Lak Lak

Lak

Bekledingscollectie 2021

Lak

Hout

Hout Hout

Hout

Hout Lak

HoutSupermat Supermat

Supermat Supermat

Supermat Supermat

UITVOERINGSOVERZICHT

Vouwdeuren

Bijmeubelen & gehoekte wandplanken Wandplanken

DE DETAILS ZIJN
NIET DE DETAILS.
ZIJ VORMEN 
HET ONTWERP.
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Duurzaamheid en respectvol handelen staan bij hülsta boven aan de 

lijst van bedrijfswaarden. Vrijwel geen enkele andere meubelfabrikant 

in Europa heeft van zoveel onafhankelijke instellingen prijzen 

gekregen voor de kwaliteit van zijn producten en zijn verantwoord 

ondernemerschap als wij.

Bij hülsta begint alles in de natuur. 

Echt hout is het belangrijkste en 

favoriete materiaal – organisch, 

solide en zeer individueel. Het ademt 

en heeft karakter. En het is geen 

toeval dat wij sfeervolle meubels van 

hout produceren om het huis om te 

toveren tot een thuis.

TIJDLOZE SCHOONHEID 
IN SOLIDE KWALITEIT.

Meubels van hülsta zijn van nature 

duurzaam, omdat ze zo lang 

meegaan. Hun klassieke schoonheid 

en robuuste kwaliteit overleeft 

elke snel veranderende trend, elke 

stressvolle verhuizing en elke nieuwe 

fase in het leven. Zo kunnen onze 

moderne designklassiekers steeds 

opnieuw worden gecombineerd en 

gebruikt.

Wat lang geliefd is, bespaart 

grondstoffen, energie en afval. 

Daarom bewijzen onze meubelen 

hun buitengewone duurzaamheid 

in strenge stress- en klimaattests. 

Wij sparen ze niet in ons eigen 

laboratorium: ze moeten zowel 

bestand zijn tegen de meest 

uiteenlopende omstandigheden 

wat temperatuur en vochtigheid 

betreft alsook de mechanische 

spanningen weerstaan, waaraan 

we ze blootstellen op de testbank. 

Ervaren specialisten kiezen de 

materialen voor hülsta meubelen 

volgens strenge criteria. 

Ons fineer en massief hout zijn 

afkomstig uit duurzame bosbouw. 

Wij vermijden bewust het gebruik 

van hout uit ongerepte bossen om 

de regenwouden te beschermen en 

lange transportroutes te vermijden. 

Wat onze leveranciers betreft, 

geven wij de voorkeur aan regionale 

partners en letten wij bij de selectie 

uiteraard op duurzaamheid.

RESPECT.
VOOR MENS 
EN NATUUR.
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HAND IN HAND
MET DE BLAUWE
ENGEL.

Ons respect voor de natuur komt 

ook tot uiting in onze verwerking: 

wij gebruiken milieuvriendelijke 

lakken en lijmen – voor een gezond 

binnenklimaat zonder schadelijke 

dampen. Onze emissiewaarden, 

die streng worden gecontroleerd 

door onafhankelijke instituten, zijn 

allemaal ver onder de wettelijk 

vastgestelde grenswaarden. Wij 

dragen voor alle productgroepen 

het hoogste emissielabel, 

namelijk label A, van de Duitse 

meubelkwaliteitsvereniging (DGM).

Toen de eerste hülsta meubelen 

werden bekroond met de “Blauwe 

Engel” in 1993, maakte dat nog furore 

in de meubelindustrie. Vandaag 

de dag is het milieukeurmerk een 

gevestigd teken voor meubilair dat 

weinig schadelijke stoffen bevat. 

Vandaag de dag besteden meer 

fabrikanten en eindgebruikers 

aandacht aan duurzame productie 

– en dat is een goede zaak. 

Niettemin is hülsta een van de 

weinige leveranciers met het Blauwe 

Engel label, wat nog steeds een 

zeldzaamheid is op de meubelmarkt. 

We kunnen met trots zeggen dat 

duurzaamheid al tientallen jaren 

belangrijk voor ons is.

Wij zetten ons in om de normen voor 

milieuvriendelijke meubelproductie 

voortdurend te toetsen. Wij 

behoorden al twee keer tot de top 

3 genomineerden voor de Blauwe 

Engel-prijs. Jurylid Edda Müller 

lichtte de nominatie toe: “Sinds 

1999 is hülsta actief betrokken bij 

de herziening van de Blauwe Engel-

criteria en heeft het de zorg voor het 

milieu doorgevoerd in de industrie.” 

Een groot project: samenwerking 

met andere fabrikanten om 

innovaties te lanceren die coatings, 

verven, lijmen en kleefstoffen 

nog milieuvriendelijker maken. In 

nauwe internationale samenwerking 

hebben wij reeds een reeks 

intelligente en milieuvriendelijke 

oppervlakdeklagen ontwikkeld.

 

WIJ PRODUCEREN
KLIMAATNEUTRAAL.

De klimaatverandering gaat snel. 

Wij gaan de enorme gevolgen 

hiervan voor mens en natuur 

tegen door samen met de Duitse 

Vereniging voor Meubelkwaliteit 

de 1,5°C-doelstelling van de VN 

te steunen. Sinds januari 2016 is 

hülsta als klimaatneutrale fabrikant 

lid van het “Klimaatpact voor de 

Meubelindustrie”.

Wij steunen ook de brede 

maatschappelijke alliantie van de 

“Alliantie voor Ontwikkeling en 

Klimaat” en verplichten ons met vele 

andere bedrijven om de 2030-agenda 

van het Klimaatakkoord van Parijs 

uit te voeren. Wij zijn er namelijk van 

overtuigd dat dergelijke allianties, 

dankzij hun sterke samenwerking, 

ook voor toekomstige generaties 

de basis vormen voor een intacte 

wereld. 

HOE ZIET DE
CO2-VOETAFDRUK
ERUIT?

Net als de indeling van 

broeikasgasemissies in Scopes is 

ook de logica van het klimaatpact 

voor ondernemingen gebaseerd op 

drie stappen, namelijk deze emissies 

te verantwoorden, te verminderen en 

uiteindelijk te neutraliseren. Wij zijn 

een van de eerste bedrijven, die met 

de volledige neutralisatie van onze 

gehele CO2 uitstoot in een vroeg 

stadium aan het klimaatpact van de 

Duitse meubelkwaliteitsvereniging 

voor Meubelkwaliteit hebben 

deelgenomen.

Alle emissies worden bij hülsta 

geneutraliseerd door de jaarlijkse 

aankoop van hoogwaardige 

klimaatbeschermingscertificaten. 

Op deze manier bevorderen wij 

het behoud van een leefbaar 

milieu. Wij steunen momenteel een 

herbebossingsproject in Costa Rica 

en een windmolenpark in Taiwan. 

Hoogwaardig design dat doet wat 

het belooft en bovendien voldoet aan 

de hoogste morele en ecologische 

normen – zo produceren we elke dag 

met een schoon geweten meubelen 

met een lange levensduur voor een 

comfortabel thuis van morgen. Dit is 

wat voor ons belangrijk is.

KLIMAATBE-
SCHERMING 
IN DRIE  
FASEN.

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

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

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

Alle producten zijn al vele malen getest
en zijn onderworpen aan strenge kwaliteits-
criteria. 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.

GEGARANDEERDE 
KWALITEIT.
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