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NOHY (tento prehľad obsahuje len čiastočný výber z možností.)
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V posteli raňajkovať, nechať sa strhnúť posledným dielom krimisérie, 
zaspávať vo voňavej čerstvonavlečenej posteľnej bielizni.  Posteľ je prav-
depodobne najkrajšie miesto pre oddych a ozdravujúci spánok. Výdatne 
snívať, slastne sa pomrviť a ešte obrátiť na druhý bok alebo ráno čerst-
vovyspatý vyskočiť na rovné nohy  - o čom snívate? Naša boxspringová 
posteľ ponúka komfort pri ležaní pre všetkých. Náš matrix-systém má 
nekonečné možnosti pre každého. Naše robustné a predsa jemné ex-
trapruženie boxspringu  Vás ukolíše skoro nebadateľnými mikropohybmi 
do ríše snov.
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www.facebook.com/merito.sk

MERITO –interiérové štúdio Hülsta a now!by hülsta  
centrum STYLA
Studená 4B/18496
Bratislava 821 04
tel.: +421 915775896
tel.: +421 905700646
predaj@merito.sk
www.merito.sk 
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NEO

Novinka v programe NEO: Architektúra vsádza na väčšiu otvorenosť. Presklenné zásuvky opticky nielen rušia tvarované pred-
né plochy  ale akoby aj zemskú príťažlivosť.

VITRÍNA 

Prevedenie: lak hodvábna šedá -  

vysoký lesk

OBÝVACIA  ZOSTAVA  
960102
(bez príslušenstva a osvetlenia)

Prevedenie: lak-šedý, lak šedý vysoký lesk

dyha jadrový orech

VITRÍNA  
127441L / 127442R
(bez osvetlenia)

Prevedenie: lak biely

Stoličky: S 300

Jedálenský stôl: T 90

Tento prehľad predstavuje  súpis konkrétnych prevedení. Presné priradenie k jednotlivým produktom nájdete v aktuálnom typovom liste.

OBÝVACIA ZOSTAVA  
960101
(bez príslušenstva a bez osvetlenia)

Prevedenie: lak biely - vysoký lesk, dyha jadrový orech 

Akustická blenda: látka v striebornej farbe

Prehľad prevedení
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PERSIS

V programe  PERSIS má sklo a drevo k sebe tak blízko ako nikdy predtým. Svetová novinka dáva tomuto programu z masív-
neho dreva  extravagantný efekt: Matné reliefové sklenené predné plochy sa  rovnajú zamatovo žiariacemu drevu

NAVIS

OBÝVACIA ZOSTAVA 
980003
(bez osvetlenia)

Prevedenie: masív dub - antracit, reliefné sklo antracit

Konferenčný stolík: CT 210

OBÝVACIA ZOSTAVA 
980002
(bez osvetlenia)

Prevedenie: lak číra biela biela, keramika zaha stone

Konferečný stolík: CT 200

VITRÍNY  
980004 (bez osvetlenia)

Prevedenie: dyha jadrový orech natura,  

štruktúrovaný lak-antracit

Jedálenský stôl : T 80

Stoličky: D 27

NAVIS si v miestnosti prirodzene nárokuje výraz a štýl. Veľkolepým vyžaro-
vaním a elegantnou formou vytvára NAVIS novú triedu interiérového dizajnu. 
Mäkké zaoblenia a jemnosť skla, opticky akoby bez špár v ušľachtilom laku ako 
aj prirodzenosť dreva prepožičiavajú každému prvku charizmu silného solitéru.
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GENTIS

GENTIS pozná tajomstvo pôvabných protikladov. Silné kontrasty, ktoré vytvárajú jemné napätie aj formou svojho dizajnu. 
Výrazná svojráznosť a moderná elegancia sa stretávajú spolu v jednom priestore, v jednom zámere. GENTIS krásne zvláda 
emočné spojenie medzi urbanistickým životným rytmom rušného mesta a drsným šarmom osamelého lesa. Cítite to? Teraz  
je čas nasledovať tento impulz.

VITRÍNA 
125141 / 125142
(bez osvetlenia)

Prevedenie: lak biely vysoký lesk, dub prírodný masívny vzor

Stoličky: D 27

Jedálenský stôl: T 80

OBÝVACIA  ZOSTAVA 

Prevedenie: lak hodvábna šedá - vysoký 

lesk, dub masív antracit

ZÁVESNÝ SIDEBOARD 
960802
(vrátane osvetlenia, bez príslušenstva)

Prevedenie: lak biely

OBÝVACIA ZOSTAVA 
980101
(bez osvetlenia)

Prevedenie: lak biely, dub prírodný  

masívny vzor

Zredukovaný štýl zostavy GENTIS Vás isto presvedčí kombináciou závesné-
ho lowboardu a štíhleho akcentného-masívneho prvku. Súčinnosť dizajnu, 
rafinovaného kovania a efektného osvetlenia dodáva celej zostave “vznášajúci“ 
pocit.

Prevedenie: jadrový orech masívny vzor
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MEGA-DESIGN

Silnou stránkou programu MEGA-DESIGN je jeho flexibilita. Toto plus je teraz ešte väčšie: nové funkcie, nové možnosti a 
atraktívne prevedenia pozývajú k jedinečným kombináciam. Takže vašemu obývaciemu, regálovému alebo knižnicovému 
systému s HIFI a TV-funkciami dodáte nezameniteľný štýl.

Prehľad prevedení

OTVÁRACIE DVERE, ZÁSUVKY- A VÝKLOPY –  
drevo, lak, podlakované sklo

POSUVNÉ  DVERE – drevo, podlakované sklo

drevo, lak

OBÝVACIA ZOSTAVA 

Prevedenie: lak biely, dyha jadrový orech

Konferenčný stolík: CT 160

Stolička: S 500

Tento prehľad znázorňuje len niektoré príklady. Ďalšie typy a všetky ostatné 
programy sú uvedené v typovom liste.

Všetky výškove, šírkove aj hĺbko-
vé skracovania sú teraz zdarma!*

Úprava výšky

Úprava šírky Úprava hĺbky

Postranné
skosenie

Zadné
skosenie

*  Atypické prevedenia v systémovom programe  MEGA-DESIGN 
z aktuálneho typového listu „Wohnen“-obývačky (vrátane 
postranného a zadného skosenia) sú zdarma.

ZDARMA* 
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JEDÁLENSKÝ STÔL T 90 SO STĹPOVOU NOHOU 
91182

Prevedenie: dyha dub prírodný, lak biely

popráškovaný kov v nerezovej farbe 

Stoličky: S 700

Nábytok: NEO

Jedálenský stôl T-90 MIXXIT -systém bol navrhnutý aby spĺňal dve dizajnové požiadavky.  Na jednej strane ako podstavcový 
stôl a na strane druhej ako jedálenský stôl so štyrmi nohami, ktorý slúži na stolovanie ale aj na státie pri rôznych debatách/dis-
kusiách. Mnoho funkcií moderného stolového systému je možné individuálne prispôsobiť. Vaše požiadavky na farbu a materiál 
sú zohľadnené priamo v dizajne, pasujú k stolovej doske a po strane vedúcimi lyštami v podstavci. Výsuvné púzdro je vyrobené 
z vysoko kvalitného hliníka a dá sa ovládať ľahko jednou rukou.

DINING

JEDÁLENSKÝ STÔL T 90 S PODNO-
ŽOU SO 4-NOHAMI

Prevedenie: keramika pulpis, kov bronzová farba

Stoličky: S 300

Nábytok: Tetrim

TETRIM

Prehľad prevedení

Tento prehľad predstavuje  súpis konkrétnych prevedení. Presné priradenie k jednotlivým produktom nájdete v aktuálnom typovom liste.

Jedáleň - modulový systém
Séria S 700 s multi-myšlienkou menom MIXXIT. Skombinujte si 5 rôznych sedákov s piatimi rôznymi možnosťami  nôh alebo 
podnože!  Náš nový stoličkový systém umožňuje maximálnu individualitu pri výbere stoličiek.

KOMFORT podnož s hojdavým efektom CHIC
Sedák stoličky s dekoratívnym lemovaním, 

môže byť s podrúčkou alebo bez; k dispozícii  

aj v dvojfarebnom poťahu (zvonku a zvnútra)

TREND
ultra-pohodlné čalúnené sedáky s 

podrúčkami alebo bez 

KOMFORT
formovaný drevený sedák, k dispozícii aj v 

dvojfarebnom poťahu (zvonku a zvnútra)

TREND kovová podnož

FUNKČNOSŤ otočná hviezdicová podnož 

PRIRODZENOSŤ  
podnož z masívneho dreva s trendovou optikou
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ZVÝHODNENÁ KOMBINÁCIA  
A8426
(bez kovovej podnože a osvetlenia, bez príslušenstva)

Prevedenie: lak šedý, kovový rám v bronzovej farbe

Poťahová látka: S702

Otvorená nika: hliníkový rám v bronzovej farbe

TETRIM

S grafickým prvkom prináša TETRIM do spálne čistotu. Medzi kockami z laku alebo dyhy je vložená posteľ klasicky na no-
hách alebo na centrálnej podnoži s nastaviteľným záhlavím alebo s čalúneným valcom na príjmne opretie sa. Charakteristická 
rohová nika dodáva zostave decentné svetlo .

GENTIS

METIS PLUS
ZVÝHODNENÁ  KOMBINÁCIA  
A8446
(bez príslušenstva a bez osvetlenia)

Prevedenie: číra biela - vysoký lesk                                                                                                            

Látka: biela POSTEĽ 
427
(bez osvetlenia, bez príslušenstva)

Prevedenie: lak šedý - vysoký lesk, dyha jadrový orech s masív-

nym vzorom Koža - nappaleder šedá (5125) 

GENTIS spája prírodné materiály s vysoko-modernými  prvkami do novej čistej 
formy. V spálni vytvára GENTIS vzrušujúcu estetiku s relaxačným účinkom: veľ-
kosť, sila  a prirodzenosť dreva sa stretáva s elegantnými lakovanými plochami.

Vysoký lesk sa stretáva s pohodlným čalúnením. METIS plus prináša s vysokolesklými povrchmi v klasických farbách doko-
nalú krásu do každej spálne.
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MULTI-FORMA II + MULTI-BED

Je Váš domov jedinečný, má rohy a prípadne podkrovie? Gratulujeme, potom je MULTI-FORMA II ideálny šatníkový systém 
pre Vás. Flexibilita je len jednou z jeho silných stránok. Navrhujeme nábytok pre život – pre veľa životov a rozličnú architek-
túru. Aké rôzne sú Vaše priania, tak variabilná je MULTI-FORMA II. Ponúkame rozmanitý dizajn a individuálne riešenia. Pri 
zariaďovaní sa nábytkom hülsta očakávajte veľa, len žiadne kompromisy.

MULTI-FORMA II  to je aj prechodný šatník, bohato vybavený policový systém alebo deliaca stena. Výber rozmerov a funkcií, 
dobrá možnosť plánovania a možnosť pracovať s atypickými zhotoveniami či nájsť individuálne priestorové riešenia. To všetko 
dokáže MULTI-FORMA II.

*Platí  pre všetky úpravy výšky-, šírky- a hĺbky z aktuálneho hülsta typového listu MULTI-FORMA II.

Prehľad prevedení Skracovanie zdarma*

VNÚTORNÝ KORPUS SKRINE, VYBAVENIE SKRINE – 
lak

VONKAJŠÍ KORPUS SKRINE A PREDNÝCH PLÔCH –  
drevo, lak, lak vysoký lesk

POSTEĽ S ČELOM C  
627
(bez dekorácii, bez príslušenstva)

Prevedenie: lak šedý

Poťahová látka: M152, šedá

Popruh na čalúnené čelo: koža nappaleder hnedočierna, 5123

Ešte nikdy nebol šatníkový systém taký mnohostranný a fle-
xibilný ako tento. A teraz dostanete všetky výškove, šírkové a 
hĺbkové úpravy zdarma*. Za príplatok ponúkame aj výrezy vo 
výške a hĺbke šatníka. 

Tento prehľad predstavuje  súpis konkrétnych prevedení. Presné priradenie k 
jednotlivým produktom nájdete v aktuálnom typovom liste.

Úpravy výšky

Vyrezanie
z výšky

Vyrezanie  
v hĺbke

Postranné  
skosenie

Zadné  
skosenie

Úpravy šírky Úpravy hĺbky

ZA PRÍPLATOK

ZDARMA* 
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