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BOX
SPRING

hülsta Boxspring-postele kombinujú 
perfektný komfort spania s neobmedzenými 

možnosťami vyskladania  postele podľa 
individuálneho vkusu. Veľkorysé  a kvalitné 
taštičkové pružiny spodného boxu zlepšujú 

pokojné zaspávanie. Či decentné, 
pompézne, hravé alebo jednoduché - kaž-

dé záhlavie  postele môže byť kombinované 
so všetkými  box-systémami, matracmi, 

topermi a rôznymi typmi nožičiek. Bez 
ohľadu nato či jednoducho skromná alebo 

extravagantná a priestranná. Všetky postele 
môžu mať podľa priania aj elektronické 

polohovanie. Výber z takmer 200 rôznych 
látok a koží vám umožní vytvoriť jedinečnú 

a neopakovateľnú posteľ. 

Záhlavie postele Nožičky 

Set-nožičiek 2110BS 140 Set-nožičiek 2112BC 230

Set-nožičiek 2101BC 260 Set-nožičiek 2104/2106BC 270
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Prehľad prevedení

NEO
Architektúra vsádza na väčšiu otvorenosť. 
Presklenené zásuvky opticky nielen rušia 

tvarované predné plochy ale akoby aj 
zemskú príťažlivosť

Produktová línia  Neo je v ponuke v dvoch 
dyhovaných prevedeniach , troch matných 
lakovaných a troch lakovaných prevede-
niach vo vysokom lesku

Vitrína
Prevedenie: 
Lak sametová šedá vysoký lesk 

960101
Prevedenie: lak biely vysoký lesk, 

dyha jadrový orech 
zvuková blenda: strieborná látka

Obývacia zostava

960102 
Prevedenie: 
Lak šedý, lak šedý vysoký lesk, 
dyha jadrový orech 

Obývacia zostava
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PERSIS NAVIS

NAVIS si v miestnosti prirodzene nárokuje 
výraz a štýl. Veľkolepým vyžarovaním 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.

V tomto programe má k sebe drevo a sklo 
tak blízko ako nikdy predtým. Svetová 

novinka dáva tomuto programu z masívne-
ho dreva extravagantný efekt: Matné 

reliefové sklenené predné plochy sa rovnajú 
zamatovo žiariacemu drevu.

980002
Prevedenie: lak číra biela, keramika  zaha stone 

Konferenčný stolík: CT 200

980003
Prevedenie: dub antracit masív, reliéfne sklo antracit 
Konferenčný stolík: CT 210

Obývacia zostava

Obývacia zostava
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GENTIS

Zredukovaný štýl zostavy Gentis Vás určite 
presvedčí kombináciou závesného 

lowboardu a štíhlého akcentného-masívné-
ho prvku. Súčinnosť dizajnu, rafi novaného 

kovania a efektného osvetlenia dodáva celej 
zostave "vznášajúci" pocit. 

Prevedenie:  lak biely vysoký lesk, 
Dub prírodný masívny vzor 
Stolička: S 500
Jedálenský stôl: T 70

980101 
Prevedenie: lak biely, dub prírodný masívny vzor

Obývacia stena

Prevedenie: lak sametová šedá vysoký lesk,
Dub antracit - masívny vzor

Obývacia stena

960802 
Prevedenie: lak biely

Závesný sideboard

Vitrína 

Čisté formy. Silné kontrasty. Premyslený 
dizajn. To je Gentis. Gentis kombinuje lesklé 
lakované plochy s drsnou štruktúrou dreva. 

Dizajn vytvára vzrušujúci mix materiálov z 
laku, dreva a chrómu. Svetelné akcenty 
vytvárajú pútavú scénickú  hru : zozadu 

podsvietené moduly sa stávajú krásnymi 
výraznými sólovými prvkami. Nezáleží na 

tom či ide o veľký priestor  alebo malý kútik 
séria Gentis sa dá vyskladať v toľkých 

formách, že vás jednoducho nadchne. Taká 
je jedinečná a všestranná

„Modrý anjel“  je ocenenie , ktoré 
podlieha veľmi prísnym kritériám.  
Všetok skriňový nábytok a rošty   
vyrobené firmou hülsta sú už od roku  
1996  označené pečaťou „Modrý anjel“. 
Pretože sú ohľaduplné voči životnému 
prostrediu a vytvárajú veľmi málo emisií.

Všetky produkty sú viacnásobne 
testované a podliehajú prísnym kvalita-
tívnym kritériám. Preto ponúka hülsta pri 
novom nákupe 5-ročnú záruku. Vždy 
inklusive: časovo neobmedzená podpora 
pri otázkach a želaniach ohľadom 
nábytku hülsta.

Od roku 1974 je hülsta členom združenia 
"Kvalitného nemeckého nábytku" (DGM) 
a spĺňa vysoký štandard kvality a 
ochrany spotrebiteľa. 
Pri kontrole produktov sú stanovené 
veľmi prísne pravidlá , ktoré  hülsta 
bez problémov spĺňa.
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MEGA-DESIGN
Voľné priestory s rôznorodým dizajnom. 

Silnou stránkou programu Mega-Design je 
jeho fl exibilita. Nové funkcie, nové možnosti 

a atraktívne prevedenia pozývajú k 
jedinečným kombináciam.Takže vašemu 

obývaciemu, regálovému alebo knižnicové-
mu systému s HIFI a TV- funkciami dodáte 

nezameniteľný štýl.

drevo, lak , podlakované sklo

Mega-Design vieme podľa priania skrátiť a prispôsobiť . Postranné a zadné skosenia ako aj úpravy šírky, hĺbky a 
výšky sú zdarma. Všetky prevedenia a možnosti nájdete tu: huelsta.com

Úprava výšky Postranné 
skosenie

Zadné skosenie Úprava šírky Úprava hĺbky

Prehľad prevedení

Dyha jadrový orech, 
Konferenčný stolík: CT 160, 
Stolička: S 500

Obývacia zostava

V produktovej línii Mega-Design sú na výber 
dve dyhované prevedenia a štyri lakované.  
Posuvné dvere sú z podlakovaného skla a  
dajú krásne doladiť správnym odtieňom.
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TETRIM

Obĺžnikové  a L-kové prvky sú kombinované do čistých foriem.
Plynulé  prepojenie úzkych závesných skriniek a širokých prvkov. 

Tetrim sa kombinuje ploché uzatvorené prvky  a otvorené niky. 
Integrované osvetlenie vyzdvihuje jednotlivé moduly Bezúchytkové 
lakované predné plochy zdôrazňujú architektúru programu Tetrim. 

Nábytok pôsobí ľahko , takmer  sa vznáša. Je puristický a čistý, 
moderný a koncentrovaný na to podstatné. 

Jedálenský stôl T-90  bol navrhnutý aby 
spĺňal dve dizajnové  požiadavky. Na jednej 

strane ako podstavcový stôl so stĺpovou 
nohou a na druhej strane ako jedálenský 

stôl so štyrmi nohami, ktorý slúži na 
stolovanie ale aj na státie pri rôznych 
debatách/diskusiách. Mnoho funkcií 

moderného stolového systému je možné 
individiuálne  prispôsobiť.  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 vysokokvalitného 

hliníka a dá sa ovládať ľahko jednou rukou.

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

Prehľad prevedení

JEDÁLNE

91182 
Prevedenie: dyha dub prírodný, lak biely, 
Popráškovaný kov v nerezovej farbe 
Stoličky: S 700 Nábytok: NEO

Jedálenský stôl T90 so stĺpovou nohou 

Prevedenie: keramika pulpis, 
Kov v bronzovej farbe 

Stoličky: S 300 
Nábytok: Tetrim

Jedálenský stôl T90 s 

podnožou so štyrmi nohami 

TETRIM ponúka mix materiálov , spolu tri lakované prevedenia, 
dva dyhované odtiene, bronzový alebo strieborný rám a rôzne 
keramické horné dosky.

Prevedenie: lak bordová červená, 
lak šedý, hliníkový rám bronzový



12 13

GENTIS

Vysoký lesk sa stretáva s pohodlným 
čalúnením. Metis plus prináša s vysokole-

sklými povrchmi v klasických farbách 
dokonalú krásu do každej spálne.

A8426 
Prevedenie: lak šedý, 

Kovový rám v bronzovej farbe
Poťahová látka: S702

Otvorená nika: hlinikový  rám v bronzovej farbe 

Spálňa

A8446 
Prevedenie: číra biela vysoký lesk            
Vankúše na záhlaví: biela látka

Spálňa

TETRIM

METIS PLUS

Gentis spája prírodné materiály s vyso-
ko-modernými prvkami do novej čistej 

formy. V spálni vytvára Gentis vzrušujúcu 
estetiku s relaxačným účinkom: veľkosť, sila 
a prirodzenosť dreva sa stretáva s elegant-

nými lakovanými plochami.

Prevedenie: lak číra biela, dyha 
dub prírodný s masívnym vzorom, 
Koža nappaleder piesková
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MULTI-FORMA II

Vonkajší korpus šatníka a predné plochy

Vnútorné vybavenie šatníka v dvoch 
lakovaných  prevedeniachSkracovanie zdarma Úpravy za príplatok

Prehľad prevedeníMulti-Forma II úprava rozmerov

Úpravy výšky Postranné 
skosenie

Vyrezanie v 
hĺbke

Vyrezanie z 
výšky

Zadné 
skosenie

Úpravy šírky Úpravy hĺbky

hülsta nábytok ponúka veľa 

možností. Kompletný prehľad 

všetkých produktov a progra-

mov nájdete na našej interneto-

vej stránke. huelsta.com

Ešte nikdy nebol šatníkový systém taký 
mnohostranný a fl exibilný  ako tento. A teraz 
dostanete všetky výškove, šírkove  a 
hĺbkové úpravy zdarma*.  Za príplatok 
ponúkame aj výrezy vo výške a hĺbke 
šatníka ako aj postranné a zadné skosenie.

Multi-Forma II – perfektný šatníkový systém. 
So svojou fl exibilitou sa hodí takmer ku 
každej architektúre. Či ako prechodný 
šatník, bohato vybavený policový systém 
alebo ako deliaca stena. Veľký výber  
rozmerov a funkcií, výborná možnosť 
plánovania a možnosť pracovať s atypický-
mi zhotoveniami, či nájsť individuálne 
riešenia. To všetko dokáže Multi-Forma II.

Multi-Forma II ponúka viac ako 20 rôznych 
lakovaných prevedení a dve dyhované. 


