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SLAPENDREAM

Bijmeubelen
• Hangnachtkastje in een breedte- en een hoogtemaat
• Nachtkastje in een breedte- en een hoogtemaat
• Commode met laden of deuren in een breedte- en een hoogtemaat
• Bijmeubel-binnenromp altijd melaminehars gecoat puurwit
• Accessoires: wandplanken, spiegel

Kwaliteitskenmerken
• Kleerkastdeuren met greep en hoogwaardige veerscharnieren
• Optisch onopvallende 2,5 mm rasterboringen in de kastzijden
• Alle buitenzijden en tussenschotten van kleerkasten zijn uitgerust met speciale hoogteverstelschroeven
• hülsta-SoftFlow: laden van bijmeubelen op bodemgeleiders en gedempt zelfsluitmechanisme
• hülsta-MagicClose: alle houten draaideuren met gedempd sluitmechanisme

Kleerkasten
Draaideurkasten volgens het eindeloos aanbouwprincipe
• Met gladde draaideuren
• Naar keuze met rondom passepartout
• Kleerkast-binnenromp en kastinterieur altijd melaminehars gecoat puurwit
• Standaard-kastindeling: 2 legplanken, 1 kleerstang
• Functionele en hoogwaardige kleerkastindelingen

Inhoud

 Blz.

Programma-inleiding, uitvoeringsoverzichten 2-3

Voordeelcombinaties 4-5

Draaideurkasten, kleerkastindelingen 7-9

Bed, accessoires voor bedden 10

Bijmeubelen, wandplanken, spiegel 11

Algemene informatie:

Benutbare binnenwerkse bedhoogte  
en ruimte onder het bed 12

Ontspannen lezen in bed wordt echt gezellig gemaakt door een ergonomisch gevormd 
hoofdbord met stoffering in kunstleer en een slim verborgen indirecte LED-verlichting. De 
natuurlijke eik is zowel in het bedpaneel als in het sterk dekblad van de nachtkastjes te 
vinden. Stralende highlights van de slaapkamer zijn de hoogglans grepen op de kleerkast 
en commodes.

In combinatie met het hülsta-slaapsysteem bieden de bedden het allerhoogste slaapcomfort. Het hülsta-
slaapsysteem biedt met zijn kwalitatief hoogwaardige lattenbodems en matrassen de beste condities voor een 
gezonde en verkwikkende slaap (zie typelijst ”Slaapsystemen”).

Bedden
• Bedden met vervormd hoofdbord met gestoffeerde applicatie
• Bedzijden met applicatie in natuurlijk eiken
• Bedpoten in massief natuurlijk eiken
• Accessoires: bedpaneel en LED-hoofdbordverlichting

Programma-inleiding Link naar de montage- / gebruiksaanwijzingfilmpjes
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Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst /  
montageaanwijzingen voor hangelementen Informatie m.b.t. de uitlevering
Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst /  
montageaanwijzingen voor hangelementen
De meeste meubelen hebben 2 wandbevestigingspunten (= het aantal  
dragerplaten) als deze als hangelementen worden gepland. Dit wordt niet  
expliciet in de typelijst vermeld. Bij een afwijkend aantal wandbevesti- 
gingspunten (= dragerplaten) wordt dit bij de tekeningen in de typelijst met  
getallen in zwarte velden aangeduid. Zie a.u.b. hiertoe de informatie en  
aanwijzingen in het hoofdstuk „Wandkwaliteit“!

Informatie m.b.t. de uitlevering:
De meeste elementen worden standaard compleet verlijmd geleverd, deze elementrompen  
zijn daarom niet demonteerbaar. Er zijn echter uitzonderingen:
 

Een aantal elementrompen wordt gemonteerd geleverd maar kunnen bij de  
klant thuis in afzonderlijke delen worden gedemonteerd. Deze elementen  
zijn in de typelijst herkenbaar aan het cijfer 1.

Een aantal elementen wordt vanwege hun afmeting in afzonderlijke delen  
gedemonteerd geleverd. Deze zijn in de typelijst herkenbaar aan het cijfer 2.

Fronten met het cijfer 2 worden los meegeleverd en zijn daarom altijd (de-) monteerbaar.

1

2

Belangrijke informatie: Normaal bent u als meubelhandelaar/meubelmonteur voor een vakkundige wandbevestiging van de 
meubelen verantwoordelijk. Daarom dient de wandbevestiging dan ook uitsluitend door vakbekwame/geschoolde meubelmon-
teurs te worden uitgevoerd. Voor bijna alle elementen wordt door hülsta materiaal voor de wandbevestiging meegeleverd. Om vei-
ligheids- en constructieredenen dient u dan ook van dit materiaal gebruik te maken. Het door hülsta meegeleverde bevestigings-
materiaal (pluggen, schroeven) is uitsluitend geschikt voor het bevestigen van elementen aan beton van sterkteklasse C12/15.
Voor andere bouwstoffen (zie de aparte bouwstoffentabel in het hoofdstuk wandkwaliteit) bieden wij u als bestelartikel een 
montagemortelset aan. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat ook deze montagemortelset alleen geschikt is voor de in de bouw-
stoffentabel genoemde bouwstoffen. I.g.v. afwijkende wandkwaliteiten (bijv. gipskarton- of lichtbouwwanden) moeten andere, in 
overeenstemming met de belasting zijnde bevestigingsmaterialen, in regie van de klant zelf, worden gebruikt. Houdt u er a.u.b. 
ook rekening mee dat bij een onvakkundige bevestiging van meubelen aan de wand het risico bestaat dat deze kunnen neervallen 
resp. kunnen omkantelen – vooral bij gebruik van door de klant zelf aangeschafte, alternatieve bevestigingsmaterialen.
Vanwege de bovenstaande beschrijving is het absoluut noodzakelijk voor het sluiten van het koopcontract naar kwaliteit van de 
wand te vragen.

Wandbevestiging

Programma-inleiding

648

Kleerkastbuitenromp en -front

Kleerkasten

Kleerkast-binnenromp altijd melaminehars gecoat puurwit

Uitvoeringsoverzichten

Model-nr.

Lak puurwit 051

PassepartoutModel-nr.

Natuurlijk eiken

648
051

Bedhoofdbord en bedframe

Bedden
Model-nr.

Lak puurwit
Natuurlijk eiken S453

BedpaneelModel-nr.

Natuurlijk eiken051

Materiaalkenmerken:
boven: 100% polyurethaan; onder: 41% leer,  
39% polyetheen, 20% katoen

Model-nr.

Bedpoten in massief natuurlijk eiken

648

Bijmeubelbuitenromp en -front

Bijmeubelen

Bijmeubel-binnenromp altijd melaminehars gecoat 
puurwit, dekblad van bijmeubelen altijd in natuurlijk 
eiken

Model-nr.

Lak puurwit

Gestoffeerde applicatie

Kunstleer met structuur taupe
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4-drs. draaideurkast
202 cm breed

Voordeelcombinaties zijn in prijs gereduceerde samenstellingen, waarvan het prijsvoordeel gebonden is aan een vaste combinatie. De voordeelcombinaties kunnen, tegen meer-
prijs, eventueel uitgebreid worden met accessoires.

Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst ”Slaapsystemen”!

Meerprijs voor passe-
partout

Prijs van een complete voordeelcombinatie
(bedcombinatie met hangnachtkastjes en kleerkast)

Voordeelcombinaties

6-drs. draaideurkast
302 cm breed

-

994011

-

994012

-

994013

-

994014

-

995011

-

995012

-

995013

-

995014

-

996011

-

996012

-

996013

-

996014

Bedhoofdbord en bed-
frame in lak puurwit

Bedhoofdbord in natuur- 
lijk eiken, bedframe in  

lak puurwit

Bedhoofdbord en bed-
frame in natuurlijk eiken

Bedhoofdbord in lak 
puurwit, bedframe in 

natuurlijk eiken

Bedhoofdbord en bed-
frame in lak puurwit

Bedhoofdbord in natuur- 
lijk eiken, bedframe in  

lak puurwit

Bedhoofdbord en bed-
frame in natuurlijk eiken

Bedhoofdbord in lak 
puurwit, bedframe in 

natuurlijk eiken

Bedhoofdbord en bed-
frame in lak puurwit

Bedhoofdbord in natuur- 
lijk eiken, bedframe in  

lak puurwit

Bedhoofdbord en bed-
frame in natuurlijk eiken

Bedhoofdbord in lak 
puurwit, bedframe in 

natuurlijk eiken

-

8620

-

8625

-

8630

Voordeelcombinaties bestaande uit een bedcombinatie (bed met twee hangnachtkastjes) en een draaideurkast.

De prijs van een complete voordeelcombinatie (bedcombinatie en kleerkast) vindt u in de grijs gearceerde vakjes!

5-drs. draaideurkast
252 cm breed

(middelste deur rechts draaiend)
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Voordeelcombinaties bestaande uit een bedcombinatie (bed met twee nachtkastjes) en een draaideurkast.

De prijs van een complete voordeelcombinatie (bedcombinatie en kleerkast) vindt u in de grijs gearceerde vakjes!

4-drs. draaideurkast
202 cm breed

Voordeelcombinaties zijn in prijs gereduceerde samenstellingen, waarvan het prijsvoordeel gebonden is aan een vaste combinatie. De voordeelcombinaties kunnen, tegen meer-
prijs, eventueel uitgebreid worden met accessoires.

Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst ”Slaapsystemen”!

Meerprijs voor passe-
partout

Prijs van een complete voordeelcombinatie
(bedcombinatie met nachtkastjes en kleerkast)

Voordeelcombinaties

6-drs. draaideurkast
302 cm breed

Bedhoofdbord en bed-
frame in lak puurwit

Bedhoofdbord in natuur- 
lijk eiken, bedframe in  

lak puurwit

Bedhoofdbord en bed-
frame in natuurlijk eiken

Bedhoofdbord in lak 
puurwit, bedframe in 

natuurlijk eiken

Bedhoofdbord en bed-
frame in lak puurwit

Bedhoofdbord in natuur- 
lijk eiken, bedframe in  

lak puurwit

Bedhoofdbord en bed-
frame in natuurlijk eiken

Bedhoofdbord in lak 
puurwit, bedframe in 

natuurlijk eiken

Bedhoofdbord en bed-
frame in lak puurwit

Bedhoofdbord in natuur- 
lijk eiken, bedframe in  

lak puurwit

Bedhoofdbord en bed-
frame in natuurlijk eiken

Bedhoofdbord in lak 
puurwit, bedframe in 

natuurlijk eiken

-

8620

-

8625

-

8630

-

994021

-

994022

-

994023

-

994024

-

995021

-

995022

-

995023

-

995024

-

996021

-

996022

-

996023

-

996024

5-drs. draaideurkast
252 cm breed

(middelste deur rechts draaiend)
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Combinatiemogelijkheden
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(middelste deur rechts draaiend)

6-drs. draaideurkast
302 cm breed

Het plannen van draaideurkasten volgens het eindeloos aanbouwprincipe

Draaideurkasten kunnen eindeloos aangebouwd en met elkaar worden gecombineerd. Door de 
verschillende elementbreedtes is het mogelijk kasten van zeer uiteenlopende breedtematen 
samen te stellen. De beschikbare stelplaats kan daardoor altijd optimaal worden benut. Voor 
elke combinatie geldt, dat het eerste element van links het basiselement is en geleverd wordt 
met de beide buitenzijden. Per combinatie kan slechts één basiselement worden toegepast. Bij 
aanbouw van verdere elementen wordt de rechter zijde van het basiselement aan het eind van de 
combinatie geplaatst. De tekeningen hieronder laten een beknopt overzicht van het kastassorti-
ment zien.

Standaard indeling per element: 2 legplanken, 1 kleerstang. 
Het kastinterieur is melaminehars gecoat puurwit.

Draaideurkasten

Kleerkastvoorbeeld

61,0 cm

zie volgende bladzijdeBreedtes:

Dieptes:

229,6 cm

Afmetingen

Hoogtes incl. 
sokkel:

61,0 cm

234,1 cm

Kasthoogte met passepartoutKasthoogte

102,0 100,0100,0

61
,4

Draaideurkasten

• Draaideurkasten kunnen eindeloos gepland en met elkaar worden gecombineerd
• Naar keuze met rondom passepartout
• Buitenwerkse breedtes: 102 cm (basiselementen)
 50, 100 cm (aanbouwelementen)
• Binnenwerkse breedtes: 48, 98 cm
• Buitenwerkse diepte: 61,0 cm
• Binnenwerkse diepte: 56,0 cm
• Deuropeninghoek: ca. 94°

202
102 100

61
,0

61
,0

252
102 10050

302
102 100100

61
,0

-

984011

-

985011

-

986011

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een kleerkast uit losse onderdelen uit het gehele programma, bestaat de mogelijkheid uit ontworpen kleerkasten te kiezen. Dit 
maakt het plannen makkelijker. De kleerkasten kunnen eventueel worden uitgebreid met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.

Kleerkasten

Meerprijs voor passe-
partout

-

8620

-

8625

-

8630

Prijs van de gehele kleerkast4-drs. draaideurkast
202 cm breed

6-drs. draaideurkast
302 cm breed

5-drs. draaideurkast
252 cm breed
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Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 2 cm ruimte aan 
de boven- en zijkanten voor de montage!

Element 2-drs.,
102 cm breed

Element 2-drs.,
100 cm breed

Draaideurkasten

Hoogte: 229,6 cm (hoogte met passepartout: 234,1 cm)

Breedte: zie tabel

Diepte: 61,0 cm

Indeling per element: 2 legplanken, 1 kleerstang;
kastinterieur altijd melaminehars gecoat puurwit

Basiselementen met 2 buitenzijden (elk 2 cm dik)

Voor elke combinatie geldt, dat het eerste element van links het basiselement is en voorzien 
is van de beide buitenzijden voor de kleerkastcombinatie. Er kan slechts een basiselement 
per kast toegepast worden. Bij aanbouw van verdere elementen wordt de rechter buitenzijde 
aan het eind geplaatst.

Aanbouwelementen met 1 tussenzijde (2 cm dik)

Draaideurkasten

61
,0

102

-

8101

61
,0

100

61
,0

50

-

8111

-

8610

-

8601

-

8602

-

8615

Passepartout voor  
152 cm brede  
kleerkasten:

-

8511 R

R

Meerprijs voor passe-
partout

Passepartout

-

8620

-

8625

-

8630

Passepartout

voor kleerkasten met breedtes van 152-302 cm Passepartout voor  
202 cm brede  
kleerkasten:

Passepartout voor  
252 cm brede  
kleerkasten:

Passepartout voor  
302 cm brede  
kleerkasten:

Element 1-drs.,
rechts,
50 cm breed
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-

7915

-

7911

-

799499

-

799999

-

7935

-

7820

-

7821

-

7925

-

7920

Ladensets
45,0 cm hoog;
48,0 cm diep

te monteren in kleerkasten op 
het sokkelblad of als hang-
element.
Voor het afdekken van 
ladensets moet een dekblad 
worden ingepland. Laden met 
hülsta-SoftFlow.

48,0 cm breed

2 laden2 laden

98,0 cm breed

Dekblad
2,2 cm dik;
49,0 cm diep

Dekblad is als afsluiting boven 
van ladensets toe te passen.

48,0 cm breed 98,0 cm breed

Legplank
2,2 cm dik;
55,0 cm diep

48,0 cm breed 98,0 cm breed

Kleerstang
3,0 cm dik;
1,5 cm diep

verchroomd; naadloze buis met 
2 dragers

48,0 cm breed 98,0 cm breed

Tussenschot-inbouwset

voor kleerkasten met de 
element-binnenbreedte 98 cm, 
bestaande uit:
1 tussenschot (153,0 cm 
hoog); 2 constructieplanken, 
48 cm breed (naar keuze links 
of rechts te plaatsen); 48 cm 
open vak

Verder in te plannen:
48 cm brede legplanken en 
kleerstangen alsmede de 48 
cm brede ladenset

voor 98,0 cm breedte

Kleerkastindelingen
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Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de 
armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V

-

8261

-

8262

-

8263

-

8264

-

805

-

802

Bedhoofdbord en bedframe 
in lak puurwit

Bedhoofdbord in natuur- 
lijk eiken, bedframe in  

lak puurwit

Bedhoofdbord en bedframe 
in natuurlijk eiken

Bedhoofdbord in lak 
puurwit, bedframe in 

natuurlijk eiken

Bed met vervormd hoofdbord
Bedhoofdbord met gestoffeerde applicatie, bedzijden met applicatie in natuurlijk 
eiken, bedpoten in massief natuurlijk eiken

190x213,3

Binnenmaat Buitenmaat

180x200

Bedden

Bedafmetingen:
Hoofdbordhoogte: 94,5 cm
Hoogte bovenkant bedzijde: 48,0 cm
Vrije hoogte tot de vloer: 22,0 cm
Maximale benutbare binnenwerkse bedhoogte
(i.g.v.draaglijsten in onderste positie): 20,7 cm

Accessoires voor bedden

LED-hoofdbordverlichting
LED-hoofdbordverlichting (2x 3,0 W) met geïntegreerde schakelaar;
ter montage achter het hoofdbord

Bedpaneel
Bedpaneel ter montage achter het hoofdbord

Bij toepassing van het bedpaneel wordt de totale lengte van het bed ca. 2,8 cm 
alsmede de breedte links en rechts elk 15,0 cm meer.

Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst ”Slaapsystemen”!
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Hangnachtkastje
26,0 cm hoog;
42,0 cm diep

Max. belasting: 7,5 kg

Nachtkastje
op 1,8 cm hoge stelvoetjes;
48,0 cm hoog;
42,0 cm diep

Dekblad in natuurlijk eiken

Nachtkastjes
Het hangnachtkastje mag uitsluitend aan metselwerk- of betonwanden worden gemonteerd. Gips- en 
lichtbouwwanden zijn niet geschikt. A.u.b. zie hiertoe de informatie en aanwijzingen in het hoofdstuk 

„Wandkwaliteit“!

-

8611

-

8621

60,0 cm breed

Nachtkastje
2 laden

Hangnachtkastje
1 lade

60,0 cm breed

-

83701

-

83101

-

83141

-

5972

Wandplanken
3,2 cm dik;
25,0 cm diep

voor vrije wandmontage

Wandplanken

120,0 cm breed 140,0 cm breed70,0 cm breed

Spiegel
105,6 cm hoog;
0,3 cm dik;
op 3,2 cm dikke, grijs gelakte 
draagplaat

Spiegel met aluminium frame 
rondom

voor vrije wandmontage

Spiegel

70,4 cm breed

montage horizontaal en verticaal

-

81281

-

81231

3 laden 2 deurenCommodes
op 1,8 cm hoge stelvoetjes;
85,0 cm hoog;
42,0 cm diep

Dekblad in natuurlijk eiken

Commodes

120,0 cm breed 120,0 cm breed
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Aanwijzingen m.b.t. de benutbare binnenwerkse bedhoogte:
De draaglijsten bij de hülsta-bedden worden in de middelste positie gemonteerd, d.w.z. deze kunnen 3,2 cm naar boven en naar beneden worden versteld. Door montage in de 
onderste positie ontstaat de maximale binnenwerkse bedhoogte.
Bij enkele types bedden is de binnnenwerkse hoogte relatief gering. I.g.v. lattenbodems met een grotere inbouwhoogte wordt de matras nauwelijks door het bedframe omraamd. Bij 
het naar boven verzetten van de draaglijsten voor de lattenbodems wordt de binnenwerkse hoogte van het bed dienovereenkomstig geringer.

Zo wordt m.b.v. de maatgegevens van de lattenbodems de binnenwerkse hoogte berekend:

Aanwijzing m.b.t. de ruimte onder het bed:
De ruimte onder de lattenbodem wordt berekend door van de bedhoogte de benutbare binnenwerkse hoogte af te trekken.

Voorbeeld bed: 42,2 cm - 18,0 cm = 24,2 cm.

Benutbare binnenwerkse
bedhoogte: 18,0 cm

ca. 12,5 cm ligt de matras tussen  
de zijden

5,5 cm inbouwhoogte lattenbodem  
(bijv.: hülstaflex basic B)

Voorbeeld: bed en lattenbodem hülstaflex basic B  
(rug- en voeteneind verstelbaar)

Benutbare binnenwerkse bedhoogte en ruimte onder het bed

{
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Notities



Ontwerp en concept wettelijk beschermd, vergissingen voorbehouden, constructie-,  
kleur- en materiaalveranderingen in het kader van technische vooruitgang voorbehouden.

Stand: 

HÜLSTA DREAM

Uw directe lijn naar hülsta

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

Speciale wensen? Kom naar ons!

Wij staan ook op zaterdag voor u klaar!

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

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
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

hülsta-speciale wensen-team
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000

Mail: Sonderwunsch@huelsta.com

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

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 hülsta- 
verkoop bereiken van 9:00 tot 17:00 uur.

NL   9. 2021


