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80 rokov kvality, dizajnu a 

trvácnosti. Oslávte s nami hülsta 

jubileum! Môžete sa tešiť na veľa 

atraktívnych hülsta jubilejných 

akcií a objavte ďalšie zaujímavé 

ponuky priamo u nás v štúdiu.
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hülsta stojí za kvalitou made in  

Germany. Ako tradičná rodinná  

podnikateľská fi rma z  

Münsterlandu, kladie hülsta dôraz  

už v tretej generácii na najlepšie  

ručné opracovanie a moderné 

výrobné postupy. Pritom má vždy  

na zreteli - zodpovedné  

zaobchádzanie s prírodou.

Alois Hüls založil nábytkársku stolársku 
dielňu v Stadtlohne. Prví spolupracovníci  
to nemali ďaleko : výroba bola priamo v 
centre mesta. 

1940

U hülsty si môžete vždy byť istý kvalitou: 
Všetky rošty sú dodávané s dvanásťročnou 
zárukou. Na ďalší sortiment má hülsta pas 
kvality Tento zaručuje 5-ročnú záruku na 
spracovanie a funkčnosť ako aj na kvalitu 
povrchu.

1972

1982
Združenie Warentest kontroluje písacie  
stoly vo všetkých smeroch a hülsta MULTI  
dosahuje výsledok "veľmi dobrý". Hülsta  
pokračuje v tomto trende aj pri ostatných  
produktoch a spolu dosahuje 11 x výsledok 
"DOBRÝ" alebo "VEĽMI  DOBRÝ".

značky prichádzajú, značky odchádzajú  
– alebo zostávajú. Hülsta sa posúva do  
kategórie Kráľovská trieda a v Nemecku je  
označovaná ako "značka storočia"!

2004

1996
hülsta skrinkový nábytok - a sortiment  
roštov dostal ocenenie „Blauer Engel“ -  
Modrý anjel.

hülsta dostala už v roku 2014 označenie  
„Klimaneutraler Möbelhersteller“  
(klimaticky neutrálny výrobca nábytku) a  
v roku 2015 nálepku "emissions label A“ 
(emisná nálepka triedy A) od spolku  
Deutschen Gütegemeinschaft Möbel  
(DGM). To uľahčuje spotrebiteľovi  
hľadanie bezzáťažového a klimaticky  
neutrálneho nábytku.

2015

2017
hülsta vyhrala s inovatívnym jedálenským  
stolom T 70 renomovanú cenu Red Dot  
Award 2017. Na reklamných prospektoch je  
fotografi a, kde tancujú dvaja tanečníci, čo  
demonštruje výnimočnú kvalitu a stabilitu  
tohoto výrobku.

2020
hülsta oslavuje 80-výročie s početnými 
atraktívnymi jubilejnými akciami.

2019
Nová hülsta kolekcia "hülsta solid" dostáva 
ocenenie životného prostredia „Blauer 
Engel“ - Modrý anjel na výstave v Kolíne.

OSLÁVTE 

S NAMI

HÜLSTA

JUBILEUM !

80 ROKOV

HÜLSTA
www.huelsta.com



Natural Colour System (NCS) – vzrušujúce  

farebné kombinácie a dizajnové kontrasty. S  

obývačkami Neo si teraz môžete vytvoriť 

unikátny nábytkový kúsok - na výber máte  

1.950 NCS farieb, presne podľa vášho vkusu.

Všestrannosť obývačiek Neo vo farbách  
NCS je jedinečná a ponúka pre každý vkus  

a každý interiér vhodné nábytkové kúsky  
– či už pekné sólové prvky alebo perfektne  

zladené obývacie steny alebo TV-  
kombinácie.

NEO OBÝVAČKY

INDIVIDUÁLNY

NÁBYTOK 

V 1.950 NCS FARBÁCH

PRE VÁŠ DOMOV

OSLÁVTE S NAMI

NAŠE VÝROČIE !
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Presne na 80. výročie bude NCS  - 

Natural Colour System (systém  

prírodných farieb) oslavovať 40  

rokov. Objavte farebné trendy  

2020+ navrhnuté renomovanými  

medzinárodnými expertmi na farby  

a vyberte si špeciálny a individuálny  

NEO nábytok vo vašej obľúbenej 

farbe - alebo kľudne aj vo viacerých  

farbách.

S týmito štyrmi trendmi pre rok 2020 ponúka NCS pre každý  

vkus vhodný svet farieb. Ako by sa vám páčila napríklad  

jedinečná obývacia stena v prevedení rôznych odtieňov  

modrej, sivej a zelenej? Vytvorili ich dizajnéri z NCS pod  

názvom „Human Identity".

Akcia prebieha v čase:

01.01. – 31.12.2020

Trend #1

EVOLVING 
ECLECTICISM

Trend #2

SHADES OF 
INCOGNITO

Trend #3

NEW 
MASCULINITY

Trend #4

HUMAN 
IDENTITY

NEO OBÝVAČKY

TRENDOVÉ FARBY

24 NCS FARIEB ZA

JUBILEJNÉ CENY

Len pre zúčastnených obchodných partnerov.

OSLÁVTE S NAMI

NAŠE VÝROČIE !

* Cena je bez osvetlenia, 
príslušenstva a dekorácii.

80YEARS.HUELSTA.COM

TERAZ ZA 

ATRAKTÍVNU

 JUBILEJNÚ  

CENU OD

5 204 € *
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V našom jubilejnom roku ponúkame 

exkluzívne tri NEO najlepšie 

predávané nábytkové kúsky v 

1.950 NCS farbách, ako aj 

atraktívne farebné klasiky v 

prevedení lak matný a lak vysoký 

lesk za zvýhodnené ceny. Môžete si 

vybrať medzi sideboardom (nízkou 

komodou) highboard (vysokou 

komodou) a vitrínou.

Akcia prebieha v čase :

01.01. – 31.12.2020

NEO OBÝVAČKY

BESTSELLERI

V 1.950 NCS FARBÁCH 

A ATRAKTÍVNI

 FAREBNÍ KLASICI  

ZA JUBILEJNÉ CENY

Len pre zúčastnených obchodných partnerov.

Vzorová farba: sideboard

Farebný klasici (Lak matný, lak vysoký lesk) Drevená klasika

Vzorová farba: highboard

Vzorová farba: vitrína

biela

číra biela

sametovo-šedá

šedá

dub prírodný jadrový orech

* Cena je bez chrómovej podnože, 
osvetlenia, príslušenstva a dekorácii

OSLÁVTE S NAMI

NAŠE VÝROČIE !

TERAZ ZA 

ATRAKTÍVNU

JUBILEJNÚ  

CENU OD

2 796 € *
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Neo zaujme v priestore svojim  

jedinečným spôsobom. Nábytok  

pôsobí tak, akoby sa priam vznášal a  

dodáva spálni elegantnú ľahkosť.  

Precízne spracované chrómové alebo  

lakované podnože a rámy sa  

decentne odčleňujú od lakovaných,  

drevených alebo kožených povrchov.

V programe NEO je 
cítiť lásku k detailu 
úplne všade Aj preto 
bola posteľ NEO 
ohodnotená 
vytúženým 
ocenením ICONIC  
AWARD 2020. 

* Cena je bez matracov, roštov, 
osvetlenia a dekorácií.

Zvýhodnená kombinácia M:
posteľ, 2 nočné stolíky a 4-dverová skriňa**

Zvýhodnená kombinácia L:
posteľ, 2 nočné stolíky a päťdverová skriňa**

Zvýhodnená kombinácia XL:
posteľ, 2 nočné stolíky a
6-dverová skriňa**

Len pre zúčastnených obchodných partnerov. ** Bez matracov a roštov; dostupné v rôznych povrchových prevedeniach.

NEO SPÁLNE

SPÁLŇOVÝ SET

ZA

AKCIOVÚ CENU
Akcia prebieha v čase :

01.01. – 31.12.2020

OSLÁVTE S NAMI

NAŠE VÝROČIE !

TERAZ ZA 

ATRAKTÍVNU

 JUBILEJNÚ  

CENU OD

80YEARS.HUELSTA.COM

4 958 € *
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Neo obývačka
závesná komoda

Jedálenský stôl T 70 dyha jadrový orech
Stolička S 500 koža čierna  5105

Jedálenský stôl T 70 dyha jadrový orech
Stoličky S 500 koža čierna 5105

Komoda NEO

Elegantnejšie snáď nemôžete 

stolovať! Doprajte si práve teraz 

prémiový dizajnový jedálenský stôl 

T70, ocenený renomovanou cenou 

"Red Dot Award 2017" a stoličky 

S 500 s kovovou podnožou 

v elegantnej "čiernej edícii" 

BLACK edition.

Akcia prebieha v čase :

01.01. – 30.06.2020

OSLÁVTE S NAMI

NAŠE VÝROČIE !

Stôl T 70 je dostupný v štyroch rôznych prevedeniach: Dĺžka 
180 cm a 220 cm; stolová doska dyha dub prírodný a jadrový 
orech.

Stolička S 500 koža čierna 5105

ČIERNA EDÍCIA

ELEGANTNÝ

JEDÁLENSKÝ-SET

 ZA AKCIOVÚ CENU

TERAZ ZA 

ATRAKTÍVNU

OD

6 926 € *

Len pre zúčastnených obchodných partnerov.

Set M: Stôl T 70 v dyhe dub prírodný alebo 
jadrový orech (180 x 95 cm) + 4 x stolička  S500 (koža 51)

Set L: Stôl T 70 v dyhe dub prírodný alebo 
jadrový orech (220 x 95 cm) + 6 x stoličky S500 (koža 51)

* Cena je bez osvetlenia, 
príslušenstva a dekorácii.
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