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2
od

2.235,-

ZOSTAVA

991001

Prevedenie: lak biely, lak starorúžová
(bez konferenčného stolíka, osvetlenia a
príslušenstva)

REGÁLOVÁ ZOSTAVA S
PÍSACÍM STOLOM

980012

Prevedenie: lak hodvábna-šedá, dyha dub prírodný
(bez komody, konferenčného stolíka a príslušenstva)

(Vorzugskombination wie abgebildet.
Ohne Couchtisch, Beleuchtung und Zubehör)

3
od

3.223,-

ZOSTAVA

990013

Opticky jeden celok, ale v skutočnosti vystavané z jednotlivých
dielov presne podľa toho, čo sa vám páči, čo chcete ukázať a čo
ukryť. Krásne vyskladaná obývacia zostava len pre Vás.
Prevedenie: prírodná dyha jadrový orech, lak pieskový
odtieň-vysoký lesk
(Zvýhodnená zostava ako na obrázku bez konferenčného stolíka,
osvetlenia a príslušenstva)

od

1.934,ZOSTAVA

990008

Naša špeciálne navrhnutá zostava je v dyhe dub prírodný a lak v odtieni
hodvábna šedá . Priestranná vitrína v prevedení lak vysoký lesk hodvábna
šedá s výrezom z číreho skla, široký lowboard s výklopnými dvierkami
(hodí sa aj k maxi - TV) a svietiace závesné police.
Prevedenie: dyha dub prírodný, lak hodvábna šedá, lak hodvábna šedá
vysoký lesk
(bez konferenčného stolíka, osvetlenia a príslušenstva)

od

3.326,-

ZOSTAVA

990011

Prevedenie: dyha dub prírodný, lak hodvábna šedá, lak hodvábna
šedá-vysoký lesk lak svetlomodrá
(bez konferenčného stolíka, osvetlenia a príslušenstva)

www.now.huelsta.com

www.now.huelsta.com

4

od

1.608,-

SIDEBOARD

980053

Vznášať sa, je veľmi príjemný pocit. To platí
aj pre vzdušné prvky z now! easy, ktoré aj
zavesené samostatne na stene vyzerajú skvelo.
Tieto závesné diely nielen pekne vyzerajú ale
aj veľmi uľahčujú upratovanie …
Prevedenie: lak-číra biela
(bez príslušenstva a dekorácii)

od

ZOSTAVA

2.192,-

980043

Na princípe stavebnice sa dá vytvoriť naozaj veľa variant.
Jednotlivé prvky sú krásne číro-biele a dajú sa rozmanite kombinovať.
Otvorené regály sa dajú podľa želania otáčať a zavesiť zvislo alebo
vodorovne, prípadne sa môžu sa použiť aj jemné akcenty.
Prevedenie: lak číra biela
(bez príslušenstva a dekorácii)

OBÝVACIA ZOSTAVA
Vychytávka z now! spin je sideboard a stôl (dokonca dva
stoly) v jednom. Z jedného prvku, ktorý je upevnený
na sideboarde sa po otočení stane miesto na jedenie,
pracovný stôl, kozmetický stolík alebo aj otočná TVpodstava. – možnosť doobjednať na rám postranných
dielov USB-zásuvkový set.
Prevedenie: dyha dub prírodný, lak číra biela
(bez príslušenstva a dekorácii)

PRÍDAVNÉ STOLÍKY
Prevedenie: dyha jadrový orech, dyha dub prírodný, lak šedý,
lak citrónový, lak petrolejový odtieň, lak svetlomodrá, lak
biely, kovová podnož vo farebnom prevedení šedá alebo biela

od

248,STOLIČKA S 21
S211

88 x 50,5 x 64 cm
Prevedenie: podnož nerezovámatná, látka s vlneným efektom,
svetlosivá

od

STOLIČKA S 20-4

198,-

S20401

87,5 x 44,5 x 47,5 cm
Prevedenie: nohy jelša, morené na
jadrový orech, sedák číra biela

JEDÁLENSKÝ
STÔL ET 19

STOLIČKA S 18
S181

85,5 x 47,0 x 53,0
Prevedenie: regenerovaná koža fialová,
šitie svetlofialové

od

207,-

1918

75 × 180 x 100 cm
Prevedenie: podnož nerezová, stolová doska
sklenená podlakovaná bielou farbou
(bez príslušenstva a dekorácií)

STOLIČKA S 19
S191

www.now.huelsta.com

79,5 x 55,5 x 57 cm
Prevedenie: nohy chrómové lesklé,
textilná koža biela a šedá

od

299,-

JEDÁLENSKÝ
STÔL ET 20

2012

75 × 120 x 100 cm
Prevedenie: lak-číra biela
(bez príslušenstava a dekorácií)

od

919,-

6

ŠATNÍK S POSUVNÝMI DVERAMI
C 6125

now! time Ťa pozdraví každé ráno tichučkým otváraním šatníka a vydarenou kombináciou
dreva spolu s lakom na komode.
Prevedenie: lak biely-vysoký lesk, lak šedý-vysoký lesk

od

1.717,-

ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA

980501

Prevedenie: lak biely, dyha dub prírodný
(bez prílušenstva a dekorácií)

BOXSPRING-POSTEĽ (B)

990002
od

1.940,-

Prevedenie: látka s vlneným efektom vo farbe antracit
(bez prílušenstva a dekorácií)

NAVRHNUTÁ
KOMBINÁCIA

987026

Prevedenie: korpus tmavosivý, predné plochy
dyha dub prírodný
(bez prílušenstva a dekorácií)

od

2.235,SPÁLŇOVÁ ZOSTAVA

990001

Posteľ s čalúneným čelom, 180 x 200 cm, a dva
nočné stolíky s dvomi zásuvkami.
Prevedenie: dyha dub prírodný, látka s vlneným
efektom v odtieni mandľová biela
(bez prílušenstva a dekorácií)

www.now.huelsta.com

od

996,-

7

ŠATNÍKOVÁ
SKRIŇA

OTVORENÝ
ŠATNÍK

990003

Prevedenie: lak biely

Prevedenie: lak biely

(bez príslušenstva a dekorácií)

ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA

980503

Prevedenie: lak biely, dyha jadrový orech
(bez pasparty, osvetlenia a úchytiek)

(pasparta je za príplatok)

www.now.huelsta.com

od

1.402,-

od

1.407,-*

SOLITÉRY

16111
16112

Veríme našej kvalite, preto dávame na nové
now!by hülsta produkty dlhšiu záruku

MERITO – interiérové štúdio Hülsta
dom nábytku Atrium
Einsteinova ul. 9, Bratislava
tel.: +421 905700646
predaj@merito.sk
www.merito.sk

www.facebook.com/merito.sk

Prevedenie: lak šedý, dyha jadrový orech
(bez osvetlenia a dekorácií)

www.now.huelsta.com

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

Všetky ponuky, ktoré sú uvedené v tomto reklamnom letáku sa nedajú ďalej kombinovať s inými ponukami, rabatmi a akciami hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG.
Dátum 02/2018. Návrh a koncept je zákonom chránený , prípadné konštrukčné , farebné a materiálové zmeny sú v rámci technického pokroku vyhradené.
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Modrý Anjel je veľmi známe označenie
pre ekologické produkty

made in
germany

