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Draaideurkasten 6-9

Bedden met houten hoofdbord, accessoires  
voor bedden 10-11

Bijmeubelen, bijzettafel, radio-afstands- 
bediening 12-13

Algemene informatie:

Speciale vervaardigingen, speciale artikelen 14-15

Schakelmogelijkheden voor verlichting 16-17

Benutbare binnenwerkse bedhoogte  
en ruimte onder het bed 18

Belangrijke aanwijzingen: wandkwaliteit /  
montagehandleiding 19

Bijmeubelen
• Nachtkastjes in één hoogte- en twee breedtematen, bijzettafel
• Commodes met laden of deuren, hoge commodes met laden of met klep en laden, hangcommodes met 

laden; in vier breedtematen
• Gehoekte wandplanken, naar keuze met LED-verlichting
• Ladebakken van nachtkastjes en commodes altijd in grijs

Kleerkasten
Draaideurkasten volgens het eindeloos aanbouwprincipe
• Kleerkast met gladde deuren (en laden) met greeplijst of designdeuren met komgreep; greeplijst en kom-

greep naar keuze in een andere uitvoering dan de draaideuren
• Naar keuze met inliggende spiegel (tegen meerprijs)
• Naar keuze met kroonlijst en/of LED-opbouwlamp (12 V; 2,4 W)
• Kleerkast-binnenromp en kastinterieur altijd in lak wit
• Standaardkastindeling: 2 legplanken, 1 kleerstang
• Functionele en hoogwaardige kleerkastindelingen (zie typelijst „Kleerkastindelingen“)

Kwaliteitskenmerken
• Kleerkastdeuren met greeplijst resp. komgreep en veerscharnieren
• Geheel metalen scharnieren
• Optisch onopvallende 2,5 mm rasterboringen in de kastzijden
• Alle buitenzijden en tussenschotten van kleerkasten zijn uitgerust met speciale hoogteverstelschroeven
• hülsta-SoftFlow: Laden van kleerkasten zijn volledig uitschuifbaar en uitgerust met bodemgeleiders en 

geluiddempend zelfsluitmechanisme
• hülsta-Push-to-open: Laden en deuren van bijmeubelen met hülsta-Push-to-open
• hülsta-MagicClose: Alle kastdeuren met gedempd sluitmechanisme

Hoogte-inkortingen per elke 1,0 cm mogelijk zonder meerprijs

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

Bedden
• Bedden met houten hoofdbord; in drie breedte- en drie lengtematen
• Omvangrijke bedaccessoires: sledepoot, LED-hoofdbordverlichting, contactdoos en USB-contactdoos voor 

hoofdbord

PULSO NIEUW programma

Link naar de montage- / gebruiksaanwijzingfilmpjes

PULSO zorgt voor een elegante impuls in de slaapkamer. Het karakteristieke bed-ontwerp 
verenigt puur design en een uitnodigende ambiance tot lievelingsmeubels voor allen, die 
graag in stijlvol meubilair willen slapen. Deze grandezza kenmerkt ook de bergruimte-
elementen van de lijn – royaal, variabel en een beetje extravagant.
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Uitvoeringsoverzichten

Kleerkasten

Kleurcombinaties
De modelnrs. voor kleerkastbuitenromp, -front, komgreep/greeplijst en kroonlijst dienen apart vermeld te worden, omdat kleurencombinaties mogelijk zijn. Als uitvoeringen uit 
verschillende prijsgroepen gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend (uitzondering: andere uitvoering van komgreep/greeplijst). Kastinterieur altijd in lak wit.

I
II
II

Prijs- 
groep

648
685
833

Model-nr. Kleerkastbuitenromp en -front, 
kroonlijst

Lak puurwit
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Lak puurwit
Structuurlak antraciet
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Accentfront, komgreep van  
designdeuren

Model-nr.

648
665
685
833

I
I
II
II

Prijs- 
groep

Lak puurwit
Structuurlak antraciet

Greeplijst van gladde deuren en 
laden

Model-nr.

648
665

Bijmeubelen

Kleurcombinaties
De model-nrs. voor bijmeubelbuitenromp en -front dienen apart vermeld te worden, omdat kleurencombinaties mogelijk zijn. Als 
uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend. Bijmeubelbinnenromp 
altijd in lak wit.

I
II
II

Prijs- 
groep

648
685
833

Model-nr. Bijmeubelbuitenromp en -front

Lak puurwit
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Lak puurwit
Structuurlak antraciet
Natuurlijk eiken
Kernnoten

AccentfrontModel-nr.

648
665
685
833

I
I
II
II

Prijs- 
groep

Kleurcombinaties
De modelnrs. voor het hoofdbord en de bedzijden dienen apart vermeld te worden, omdat kleurcombinaties 
mogelijk zijn. Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep 
berekend (uitzondering: andere uitvoering van bedhoeken, poten en sledepoot).

Lak puurwit
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Hoofdbord en bedzijdenModel-nr.

648
685
833

I
II
II

Prijs- 
groep

Lak puurwit
Structuurlak antraciet

Bedhoeken, poten en sledepootModel-nr.

648
665

Bedden

Bijzettafel

I
I
II
II

III
III

Prijs- 
groep

648
665
685
833

145
165

Model-nr. Tafelblad

Lak puurwit
Structuurlak antraciet
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Keramiek calacatta
Keramiek storm nero

Lak puurwit
Structuurlak antraciet

TafelonderstelModel-nr.

648
665

Kleurcombinaties
De model-nrs. voor tafelblad en -onderstel dienen apart vermeld te worden, omdat kleurencombinaties 
mogelijk zijn.

Programma-inleiding
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Wandbevestiging

Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst /  
montageaanwijzingen voor hangelementen Informatie m.b.t. de uitlevering

3
4

Programma-inleiding

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.

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

Combinatiemogelijkheden
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6-drs. draaideurkast
302 cm breed

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

5-drs. draaideurkast
(middelste deur rechts draaiend)
252 cm breed

4-drs. draaideurkast
202 cm breed

-
-

A810

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

-
-

A811

-
-

A812

-
-

D812

-
-

D811

-
-

D810

202
102 100

61
,4

61
,4

252
102 10050

302
102 100100

61
,4
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Het plannen van draaideurkasten volgens het eindeloos aanbouwprincipe

Draaideurkasten kunnen eindeloos aangebouwd en met elkaar worden gecombineerd. Door de verschil-
lende 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. Bij 1-drs. draaideurkasten kan 
tussen een links of rechts afgehangen deur worden gekozen. De tekeningen hieronder laten een beknopt 
overzicht van het kastassortiment zien.

Standaard indeling per element: 2 legplanken, 1 kleerstang. 
Het kastinterieur is in lak wit.

Kleerkastvoorbeelden

Draaideurkasten

• Draaideurkasten kunnen eindeloos gepland en met elkaar worden gecombineerd;  
uitzondering: gladde deuren en designdeuren kunnen niet met elkaar worden 
gecombineerd

• Kroonlijst, spiegelfronten en verlichting tegen meerprijs
• Buitenwerkse elementbreedtes: 42, 52, 82, 102, 122, 152, 162, 202 cm  

(basiselementen)
 40, 50, 80, 100, 120, 150, 160, 200 cm (aanbouwelementen)
• Binnenwerkse breedtes: 38, 48, 78, 98 cm
• Buitenwerkse diepte: 61,4 cm
• Binnenwerkse diepte: 56,0 cm
• Deuropeninghoek: ca. 94°

6-drs. draaideurkast
302 cm breed

3-drs. draaideurkast
152 cm breed

5-drs. draaideurkast
(middelste deur rechts draaiend)
252 cm breed

61,4 cm

zie blz. 7-9Breedtes:

Dieptes:

229,6 cm

Afmetingen

Hoogte-inkortingen per elke 1,0 cm mogelijk zonder 
meerprijs

Hoogtes incl. 
sokkel:

74,2 cm

234,6 cm

met LED-
opbouwlampzonder kroonlijst met kroonlijst

met kroonlijst 
en LED-opbouw-

lamp

230,8 cm 235,8 cm

61,5 cm 68,7 cm

Draaideurkasten

Verlichting
Alle draaideurkasten zijn naar keuze ook met LED-opbouwlampen verkrijgbaar. Stan-
daard wordt op ieder element – 1-drs. of 2-drs. – een LED-opbouwlamp, 12 V; 2,4 W, 
aangebracht. Naar wens kan ook in het midden boven elke deur een LED-opbouwlamp 
aangebracht worden. Wij verzoeken u in elk geval bij uw bestelling een plattegrondte-
kening bij te voegen.
De aan- en uitschakeling geschiedt m.b.v. een voetschakelaar naast de kast. Als 
alternatief is, tegen meerprijs, ook een radio-afstandsbediening verkrijgbaar. De radio-
afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger, waarmee de complete 
verlichting aan- en uitgeschakeld kan worden. Bij toepassing van een radio-afstands-
bediening vervalt de voetschakelaar.

N.B.: I.g.v. een kroonlijst dient de afstand tot het plafond minstens 2,0 cm te bedragen.

Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering
(zender + ontvanger)

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

LED-opbouwlamp
Meerprijs voor elke extra lamp (2,4 W)
Type -395

152

61
,4

302
102 100100

61
,4

61
,4

252
102 10050

-2119
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Meerprijs voor 
spiegel

Elke kastdeur kan, 
naar keuze, tegen 
meerprijs met een 
inliggende spiegel 
worden voorzien.

Meerprijs voor 
kroonlijst

A.u.b. in een front-
schets resp. in uw 
order duidelijk ver-
melden (vanaf links) 
welke draaideur van 
een spiegel voorzien 

moet worden.

Spiegel-
meerprijs per 

draaideur:

L/R = Deur links/rechts draaiend

Designdeur

Rompdiepte: 61,4 cm
Frontdikte: 2,3 cm

Totale diepte (zonder 
grepen): 61,4 cm

Draaideurkasten

Hoogte: 229,6 cm (hoogte met kroonlijst en/of LED-
opbouwlamp: zie tabel op blz. 6 rechts boven; hoogte-
inkortingen per elke 1,0 cm zonder meerprijs)

Breedte: zie tabel

Diepte: 61,4 cm (diepte met kroonlijst en/of LED-opbouw-
lamp: zie tabel op blz. 6 rechts boven)

Standaard indeling per element: 2 legplanken, 1 kleer-
stang; het kastinterieur is altijd in lak wit.

Belangrijke informatie:
Gladde deuren en designdeuren kunnen niet met elkaar 
worden gecombineerd!

Draaideurkasten

Element 1-drs.,
links of rechts,
42 cm breed

Element 1-drs.,
links of rechts,
52 cm breed

Element 2-drs.,
82 cm breed

Element 2-drs.,
102 cm breed

Element 1-drs.,
links of rechts,
40 cm breed

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

Element 2-drs.,
80 cm breed

Element 2-drs.,
100 cm breed

Aanbouwelementen met 1 tussenzijde (2 cm dik)

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.

Rompdiepte: 61,4 cm
Frontdikte: 2,3 cm

Totale diepte (zonder 
grepen): 61,4 cm

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Zie ook de functionele en kwalitatief hoogwaardige kleerkastin-
delingen in de typelijst „Kleerkastindelingen“ alsmede de speciale 
artikelen en mogelijke speciale vervaardigingen.

Meerprijs voor 
LED-greeplijst-
verlichting voor 

designdeur
Elke designdeur 
kan, naar keuze, 

tegen meerprijs van 
een LED-greeplijst-
verlichting worden 

voorzien.

Meerprijs voor 
LED-greeplijst-
verlichting per 

draaideur:

-
-

A02012 R
A02011 L

-
-

D02012 R
D02011 L

-
-

D2012 R
D2011 L

-
-

A2012 R
A2011 L

-
-

A0202

-
-

D0202

-
-

D202

-
-

A202

-
-

A00012 R
A00011 L

-
-

D00012 R
D00011 L

-
-

D0012 R
D0011 L

-
-

A0012 R
A0011 L

-
-

A0002

-
-

D0002

-
-

D002

-
-

A002

-
-

3410

-
-

3420

-
-

3430

-
-

3440

-
-

3460

-
-

3470

-
-

3480

-
-

3490

-

Meerprijs voor 
LED-opbouwlamp

per element: 
1 lamp

Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 
2 cm ruimte aan de boven- en zijkanten voor de 

montage!

A.u.b. in een 
frontschets resp. in 
uw order duidelijk 
vermelden (vanaf 

links), welke design-
deuren van een LED-
greeplijstverlichting 

voorzien moet 
worden.

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van 
energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de 

lampen niet worden vervangen. 12 V

L

61
,4

42

61
,4

52

L

61
,4

82

61
,4

102

L

61
,4

40

L

61
,4

50

61
,4

80

61
,4

100

Gladde deur

-

395

-



8
Schlafen: PULSONL   6. 2019

L

Meerprijs voor LED-
opbouwlamp

per element: 
1 lamp

L/R = Deur links/rechts draaiend

Draaideurkasten

Element 1-drs.,
links of rechts,
3 laden,
42 cm breed

Element 1-drs.,
links of rechts,
3 laden,
52 cm breed

Element 2-drs.,
3 laden,
82 cm breed

Element 2-drs.,
3 laden,
102 cm breed

Element 1-drs.,
links of rechts,
3 laden,
40 cm breed

Element 1-drs.,
links of rechts,
3 laden,
50 cm breed

Element 2-drs.,
3 laden,
80 cm breed

Element 2-drs.,
3 laden,
100 cm breed

Aanbouwelementen met 1 tussenzijde (2 cm dik)

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.

Rompdiepte: 61,4 cm
Frontdikte: 2,3 cm

Totale diepte (zonder grepen): 61,4 cm

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

-
-

A02912 R
A02911 L

-
-

A2912 R
A2911 L

-
-

A0292

-
-

A292

-
-

A00912 R
A00911 L

-
-

A0912 R
A0911 L

-
-

A0092

-
-

A092

-
-

3410

-
-

3420

-
-

3430

-
-

3440

-
-

3460

-
-

3470

-
-

3480

-
-

3490

A.u.b. in een front-
schets resp. in uw 
order duidelijk ver-
melden (vanaf links) 
welke draaideur van 
een spiegel voorzien 

moet worden.

Spiegel-
meerprijs per 

draaideur:

-

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van 
energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de 

lampen niet worden vervangen. 12 V

61
,4

42

61
,4

52

L

61
,4

82

61
,4

102

61
,4

40

L

61
,4

50

61
,4

80

61
,4

100

Gladde deur en 3 laden

L

Donkergrijs raster in de  
tekeningen = Onderde- 
len in accentuitvoering

Draaideurkasten

Hoogte: 229,6 cm (hoogte met kroonlijst en/of LED-opbouwlamp: 
zie tabel op blz. 6 rechts boven; hoogte-inkortingen per elke 1,0 
cm zonder meerprijs)

Breedte: zie tabel

Diepte: 61,4 cm (diepte met kroonlijst en/of LED-opbouwlamp: zie 
tabel op blz. 6 rechts boven)

Standaard indeling per element: 2 legplanken, 1 kleerstang; het 
kastinterieur is altijd in lak wit.

Belangrijke informatie:
Gladde deuren en designdeuren kunnen niet met elkaar worden 
gecombineerd!

Meerprijs voor kroonlijst Meerprijs voor spiegel
Elke kastdeur kan, naar 
keuze, tegen meerprijs 

met een inliggende spiegel 
worden voorzien.

Zie ook de functionele en kwalitatief hoogwaardige kleerkastin-
delingen in de typelijst „Kleerkastindelingen“ alsmede de speciale 
artikelen en mogelijke speciale vervaardigingen.

-

395
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Meerprijs voor LED-
opbouwlamp

per element: 
1 lamp

Draaideurkasten

Element 3-drs.,
3 laden,
122 cm breed

Element 3-drs.,
3 laden,
152 cm breed

Element 4-drs.,
3 laden,
162 cm breed

Element 4-drs.,
3 laden,
202 cm breed

Element 3-drs.,
3 laden,
120 cm breed

Element 3-drs.,
3 laden,
150 cm breed

Element 4-drs.,
3 laden,
160 cm breed

Element 4-drs.,
3 laden,
200 cm breed

Aanbouwelementen met 1 tussenzijde (2 cm dik)

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.

Rompdiepte: 61,4 cm
Frontdikte: 2,3 cm

Totale diepte (zonder grepen): 61,4 cm

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Voor dit kastelement adviseren 
we 2 LED-opbouwlampen.

2x

2x

zoals afb.
spiegelb.

zoals afb.
spiegelb.

zoals afb.
spiegelb.

zoals afb.
spiegelb.

-
-

A04332
A04331

-
-

A4332
A4331

-
-

A0433

-
-

A433

-
-

A00332
A00331

-
-

A0332
A0331

-
-

A0033

-
-

A033

-
-

3510

-
-

3520

-
-

3530

-
-

3540

-
-

3560

-
-

3570

-
-

3580

-
-

3590

-

395

Voor dit kastelement adviseren 
we 2 LED-opbouwlampen.

-

395

Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 
2 cm ruimte aan de boven- en zijkanten voor de 

montage!

A.u.b. in een front-
schets resp. in uw 
order duidelijk ver-
melden (vanaf links) 
welke draaideur van 
een spiegel voorzien 

moet worden.

Spiegel-
meerprijs per 

draaideur:

-

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van 
energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de 

lampen niet worden vervangen. 12 V

202

61
,4

162

61
,4

152

61
,4

61
,4

122

61
,4

120

150

61
,4

160

61
,4

200

61
,4

Gladde deur en 3 ladenDraaideurkasten

Hoogte: 229,6 cm (hoogte met kroonlijst en/of LED-opbouwlamp: 
zie tabel op blz. 6 rechts boven; hoogte-inkortingen per elke 1,0 
cm zonder meerprijs)

Breedte: zie tabel

Diepte: 61,4 cm (diepte met kroonlijst en/of LED-opbouwlamp: zie 
tabel op blz. 6 rechts boven)

Standaard indeling per element: 2 legplanken, 1 kleerstang; het 
kastinterieur is altijd in lak wit.

Belangrijke informatie:
Gladde deuren en designdeuren kunnen niet met elkaar worden 
gecombineerd!

Meerprijs voor kroonlijst Meerprijs voor spiegel
Elke kastdeur kan, naar 
keuze, tegen meerprijs 

met een inliggende spiegel 
worden voorzien.

Zie ook de functionele en kwalitatief hoogwaardige kleerkastin-
delingen in de typelijst „Kleerkastindelingen“ alsmede de speciale 
artikelen en mogelijke speciale vervaardigingen.

-

395

-

395
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Bedden met houten hoofdbord
Bedhoofdbord en -zijden in houten- of lakuitvoering, bedhoeken en -poten 
van metaal, puurwit of antraciet gepoedercoat
Bedden met draaglijsten voor lattenbodems en matrassen
• 3,2 cm in hoogte naar boven en naar beneden verstelbaar
• Benutbare binnenwerkse bedhoogte: max. 18,0 cm

A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!

Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst ”Slaapsystemen”!

168x208,3
188x208,3
208x208,3

168x218,3
188x218,3
208x218,3

Binnenmaten Buitenmaten Typenr.

168x228,3
188x228,3
208x228,3

Prijsgroep I Prijsgroep II

160x200
180x200
200x200

160x210
180x210
200x210

160x220
180x220
200x220

Bedden met houten hoofdbord

Bedafmetingen:
Hoofdbordhoogte: 89,5 cm
Hoogte bovenkant bedzijde: 46,1 cm
Vrije hoogte tot de vloer: 18,8 cm
Maximale benutbare binnenwerkse bedhoogte
(bij draaglijsten in onderste positie): 18,0 cm

Combinatiemogelijkheden

-
-
-

-
-
-

626
627
628

-
-
-

636
637
638

-
-
-

646
647
648

-
-
-

-
-
-
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zonder meerprijs

3002

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

LED-verlichting incl. voetschakelaar. Voor de schakeling is een radio-afstandsbediening 
verkrijgbaar (tegen meerprijs).

Bedaccessoires

Sledepoot
De bedden staan standaard op lusvormige bedpoten. Optioneel zijn ze tegen meerprijs 
ook met een sledepoot in zwevende optiek verkrijgbaar. De sledepoot wordt altijd in 
dezelfde uitvoering geleverd als de bedhoeken.

A.u.b. in de order duidelijk de gewenste uitvoering van de bedhoeken en slede-
poot vermelden!

Extra toebehoor voor bedden

Verlichting

Bedhoeken
Bedhoeken zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar (zie uitvoeringsoverzicht op de 
introductiepagina van het programma) en worden altijd in dezelfde uitvoering geleverd 
als de bedpoten.

A.u.b. in de order duidelijk de gewenste uitvoering van de bedhoeken en poten 
vermelden!

zonder meerprijs

LED-hoofdbordverlichting (set van 2)
LED-verlichting voor montage aan de zijkant van het hoofdbord (links en rechts)

Montage achteraf is niet mogelijk.

Contactdoos voor hoofdbord
Contactdoos voor montage aan de zijkant van het hoofdbord (links en/of rechts).
Er kunnen ook 2 contactdozen boven elkaar worden geplaatst.

Montage achteraf is niet mogelijk.

USB-contactdoos voor hoofdbord
USB-contactdoos voor montage aan de zijkant van het hoofdbord (links en/of rechts).
Er kunnen ook 2 contactdozen boven elkaar worden geplaatst.

Montage achteraf is niet mogelijk.

-

979

-

6

-

7
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Hoge commodes

51,2 cm breed

Hoge commodes
op 1,8 cm hoge stelvoetjes;
136,9 cm hoog;
44,8 cm diep

Prijsgr.
I
II

51,2 cm breed

6 laden Boven:
1 klep
Onder:
3 laden

Commodes

179,2 cm breed

Commodes
op 1,8 cm hoge stelvoetjes;
91,4 cm hoog;
44,8 cm diep

Prijsgr.
I
II

128,0 cm breed

4 laden

128,0 cm breed76,8 cm breed 128,0 cm breed

Prijsgr.
I
II

2 deuren
met 1 legplank

4 laden4 laden

4 laden met gedeelde ladebakken

Nachtkastjes
op 1,8 cm hoge stelvoetjes;
46,6 cm hoog;
44,8 cm diep

Bijzettafel
49,1 cm hoog;
Ø 40,0 cm

Bijzettafel

70,0 cm breed51,2 cm breed Ø 40,0 cm

Prijsgr.
I
II

2 laden2 laden

Nachtkastjes, bijzettafel

Bijmeubelen
Donkergrijs raster in de  
tekeningen = Onderde- 
len in accentuitvoering

Prijsgr.
I
II
III

-
-

5205

-
-

5207

-
-
-

5206

-
-

5047

-
-

50412

-
-

52128

-
-

54128

-
-

54179

-
-

5605

-
-

5615
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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

LED-verlichting incl. voetschakelaar. Voor de schakeling is een radio-afstandsbediening 
verkrijgbaar (tegen meerprijs).

Hangcommodes

179,2 cm breed

Hangcommodes
64,0 cm hoog;
44,8 cm diep

Max. belasting: 30 kg

Prijsgr.
I
II

128,0 cm breed

3 laden

Bijmeubelen
De hangcommodes mogen uitsluitend aan metselwerk- of betonwanden worden gemonteerd. Gips- en lichtbouw- 

wanden zijn niet geschikt. A.u.b. zie hiertoe de informatie en aanwijzingen in het hoofdstuk „Wandkwaliteit“!

3 laden met gedeelde ladebakken

3

Gehoekte wandplanken
Gehoekte wandplanken
22,6 cm hoog;
22,6 cm diep

voor vrije wandmontage

Max. belasting: 15 kg

LED-verlichting voor gehoekte 
wandplanken: zie hieronder!

LED-verlichting voor gehoekte wandplanken

LED-verlichting voor ge-
hoekte wandplanken

voor 70,0 cm breedtevoor 51,2 cm breedte voor 128,0 cm breedte

Prijsgr.
I
II

70,0 cm breed51,2 cm breed 128,0 cm breed

Prijsgr.
I
II

De gehoekte wandplanken mogen uitsluitend aan metselwerk- of betonwanden worden gemonteerd. Gips- en licht- 
bouwwanden zijn niet geschikt. Zie a.u.b. hiertoe de informatie en aanwijzingen in het hoofdstuk “Wandkwaliteit”!

Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. De kleurtemperatuur van de LED-lampen bij gebru-
ik van een voetschakelaar is koud wit. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een 4-kanaals radio-afstandsbediening mogelijk. Met elk van de 4 kanalen kunnen meerdere lampen 
aan- en uitgeschakeld worden. Alle 4 kanalen zijn met een druk op de knop dimbaar. De kleurtemperatuur van alle 4 kanalen is traploos instelbaar van koud wit (ca. 6500 Kelvin 
= basisinstelling van de LED-lampen) tot warm wit (ca. 2700 Kelvin). Als warm wit wordt gewenst, moet een radio-afstandsbediening worden besteld. Bovendien is het mogelijk 
met de knoppen „Alles aan“ resp. „Alles uit“ alle kanalen tegelijk in- resp. uit te schakelen. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger. Indien er op 
basis van de meubelplanning meerdere ontvangers nodig zijn, worden deze samen met de bijbehorende kabels vanuit de fabriek meegeleverd (zonder meerprijs). Bij gebruik van 
een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

-
-

53128

-
-

53179

-
-

550

-
-

570

-
-

5100

-

5001

-

5002

-

5003

Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

1 W per lamp

Montageaanwijzingen voor hang- 
elementen:
A.u.b. zie hiertoe de informatie  
en aanwijzingen in het hoofdstuk  
„Wandkwaliteit“!

3
4

-

2119
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Speciale breedtematen

Gelden uitsluitend voor draai- en vouwdeurkasten

• 1-drs. elementen, links of rechts aangeslagen, kunnen tot 25 cm breedte ingekort worden (m.u.v. vervormde deuren).
• 2-drs. elementen kunnen aan beide kanten tot een totale breedte van 50 cm ingekort worden (m.u.v. vervormde deuren).
• Interieurindelingen, zoals bijv. laden, kunnen in de breedte niet ingekort worden.
• Voor aanwijzingen m.b.t. breedte-inkortingen bij MULTI-FORMA II schuifdeurkasten, zie speciale vervaardigingen  

MULTI-FORMA II.

Speciale hoogte-, breedte- en dieptematen

Berekening van de maten i.g.v. een schuine inkorting

Schuine inkorting aan de achterkant

Het aan de achterkant schuin inkorten is mogelijk bij alle kastelementen.

Benodigde afmetingen:
H 1  =  Plafondhoogte
H 2  =  Hoogte van het schuine gedeelte (Indien tussen wand en kastelement een ruimte  

  gewenst wordt, dan a.u.b. de afmeting ervan aangeven.)
T 1  =  Diepte van het schuine gedeelte
T 2  =  Diepte van het schuine gedeelte

max. 46 cm

Speciale hoogtematen

• Draai-, vouw- en schuifdeuren kunnen m.b.t. de hoogte ingekort worden en wel in stappen van 
telkens 1,0 cm.

• Onder ooghoogte is het aan te bevelen de bovenkant met een blad van pasmateriaal af te dekken. 
A.u.b. in uw order vermelden!

• Trapsgewijze hoogte-inkortingen (niet mogelijk bij schuifdeurkasten) tegen meerprijs.

Meerprijs per  
inkortingtrap:

Speciale dieptematen

• Voor een diepte-inkorting worden de elementzijden, sokkel, kroonlijst en legplanken ingekort.
• Interieurindelingen, zoals bijv. laden, kunnen in de diepte niet ingekort worden.
• Bij draai- en vouwdeurkasten is een inkorting van max. 30,0 cm mogelijk.
• Bij draaideuren met een diepteversprong is een inkorting van max. 9,0 cm mogelijk.
• Bij schuifdeurkasten is een inkorting van max. 30,0 cm mogelijk (van max. 18,0 cm in verbinding met het elektrische 

openingssysteem bij MULTI-FORMA II)
• N.B.! Om productie-technische redenen is niet elke speciale dieptemaat mogelijk:  

Tussen 0 en 2,5 cm wordt altijd 2,5 cm ingekort.  
Tussen 4,5 en 5,0 cm wordt altijd 5,0 cm ingekort.  
Tussen 27,0 en 27,5 cm wordt altijd 27,5 cm ingekort.

Speciale vervaardigingen

Schuine inkorting aan de zijkant

Het schuin inkorten is alleen mogelijk bij 1-drs. elementen. De deur (links of rechts draaiend) is bevestigd 
aan de hogere zijde van het element.

Benodigde afmetingen:
H 1  =  Plafondhoogte
H 2  =  Hoogte van het schuine gedeelte (Indien tussen wand en kastelement een ruimte  

  gewenst wordt, dan a.u.b. de afmeting ervan aangeven.)
B 1  =  Breedte van het schuine gedeelte
B 2  =  Breedte van het schuine gedeelte
G  =  Totale breedte
S  =  Kastbreedte

N.B.!
• Als het schuine gedeelte de positie van de deurgreep kruist, dan wordt alleen bij deze deur de positie 

van de greep naar onderen verzet.
• Omdat vloeren, plafonds en wanden nooit helemaal recht zijn, dienen m.b.v. een waterpas de exacte 

afmetingen berekend te worden.
• Bij plaatsing van een kroonlijst a.u.b. aangeven of deze ook onder het schuine gedeelte aangebracht 

moet worden.

-

00030
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Speciale vervaardigingen

PULSO
Kleerkasten

Speciale hoogtematen:
Draaideur   - Hout
Draaideur  - Spiegel

Speciale breedtematen:
Voor 1-drs. element - Hout
Voor 1-drs. element - Spiegel
Voor 2-drs. element - Hout
Voor 2-drs. element - Spiegel

Speciale breedtematen zijn niet mogelijk bij draaideurkasten  
met designdeuren of met gladde deuren met laden.

Bij bestelling van extra legplanken en kleerstangen
Meerprijs inkorten per legplank
Meerprijs inkorten per kleerstang

Speciale dieptematen:
Meerprijs per element

Speciale dieptematen zijn niet mogelijk i.g.v. draaideurkasten  
met gladde deuren met laden.

Bij bestelling van extra legplanken
Meerprijs inkorten per legplank

Schuine inkorting aan de zijkant:
Meerprijs per element zonder kroonlijst  
in het schuine gedeelte
Meerprijs per element met kroonlijst  
in het schuine gedeelte

Schuine inkortingen aan de zijkant zijn mogelijk tot een minimale hoogte van 88,0 cm.

Schuine inkorting aan de achterkant:
Meerprijs per element

Bijmeubelen

Speciale hoogtematen (niet mogelijk i.g.v. laden):
Romp
Deur
Ladecommode per hoogte  
van de lade

Speciale breedtematen:
Romp
Deur
Lade

Bij bestelling van extra legplanken
Meerprijs inkorten per legplank

Speciale dieptematen (niet mogelijk i.g.v. laden):
Romp

Bij bestelling van extra legplanken
Meerprijs inkorten per legplank

Bedden

Bed in speciale lengte 190 cm
Bed met 2 voeteinden (vrijstaand bed)

Andere speciale vervaardigingen zijn mogelijk.  
Neem a.u.b. contact op met uw klantadviseur.

zonder meerprijs

0003
00031

99967

zonder meerprijs
zonder meerprijs

-
-
-
-

0005
00051
0006
00061

-0007

-
-

9991
9992

-9993

-9994

-99916

-99912

-
-

99902
99903

-99902

-
-
-

999120
999130
999170

-999141

-99932

-999341

-99964

Speciale artikelen

Onderhoudsmiddelen voor hoogglans
Politoer, politoerspons, politoerdoek (incl. handleiding) ter bescherming  
en onderhoud van hoogglans-meubeloppervlakken

Kantfineer
voor gefineerde/lakuitvoeringen per lopende meter

165° scharnieren
Kleerkastdeuren kunnen, tegen meerprijs, ook uitgerust worden met 165° scharnieren 
(uitsluitend i.g.v. gladde, rechte draaideuren mogelijk; niet mogelijk bij met stof bespannen 
deuren). De betreffende deuren a.u.b. duidelijk in uw order vermelden!
 

Meerprijs voor 165° scharnieren per draaideur:

Opvulpanelen voor het aan de zijkanten of bovenkant inbouwen van een kast (niet 
mogelijk voor hoogglansuitvoeringen; onderconstructie en bevestigingsmateriaal zijn 
door de klant zelf te leveren)

Voor gefineerde/lakuitvoeringen (max. 268,0 cm lang, max. 59,0 cm breed,  
2,0 cm dik)
Basisprijs per order:
+ prijs per m² - lak
+ prijs per m² - fineer
Volledige overeenstemming in de fineertekening kan niet geganrandeerd worden.

Kleerkastdeuren zijn ook los verkrijgbaar en worden als volgt berekend:

Voor 1 draaideur/vouwdeur-vleugel: 50% van het betreffende 1-drs. draaideur- 
aanbouwelement

Voor 1 schuifdeur incl. loopwerk: 35% van de 2-drs. schuifdeurkast

Voor deurenoverbouw, type 100 (max. 98 cm breed, alleen ter montage tussen  
kasten): 100% van het 2-drs. draaideur-aanbouwelement

9901 -
990 -
990 -

9902 -

180 -

36 -

Speciale kleuren; „Blauwe Engel“ / emissielabel van de DGM

Speciale kleuren
Alle hülsta-lakkleuren zijn voor bijna alle hülsta-programma’s verkrijgbaar.  
Levercapaciteit en prijzen op aanvraag.

Mededeling m.b.t. „Blauwe Engel“ (RAL-UZ 38) en emissielabel van de DGM  
(Klasse A)
Aan de eisen van de “Blauwe Engel” en het DGM-emissielabel kunnen bij lakkleuren van 
de prijsgroepen II en III (zie hiervoor de verschillende lakuitvoeringen bij het programma 
NURIA) afhankelijk van de kleurmix (omvang van deze kleuren in de order) mogelijk niet 
worden voldaan. De wettelijke bepalingen worden echter in ieder geval nagekomen.

Individuele speciale vervaardigingen
Indien de door u gewenste speciale vervaardiging zo individueel is dat deze met de 
vele door ons reeds aangeboden en gecalculeerde speciale vervaardigingen niet 
samen te stellen zijn, dan zullen wij de prijs met een factor door middel van het type 
HK specificeren. Geef bij uw bestelling a.u.b. het bijbehorende aanvraag-nr. en de 
aangegeven factor van het type HK aan.

-HK
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Schakelmogelijkheden voor verlichting:
Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. De kleurtemperatuur van de LED-lampen bij gebru-
ik van een voetschakelaar is koud wit. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een 4-kanaals radio-afstandsbediening mogelijk. Met elk van de 4 kanalen kunnen meerdere lampen 
aan- en uitgeschakeld worden. Alle 4 kanalen zijn met een druk op de knop dimbaar. De kleurtemperatuur van alle 4 kanalen is traploos instelbaar van koud wit (ca. 6500 Kelvin 
= basisinstelling van de LED-lampen) tot warm wit (ca. 2700 Kelvin). Als warm wit wordt gewenst, moet een radio-afstandsbediening worden besteld. Bovendien is het mogelijk 
met de knoppen „Alles aan“ resp. „Alles uit“ alle kanalen tegelijk in- resp. uit te schakelen. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger. Indien er op 
basis van de meubelplanning meerdere ontvangers nodig zijn, worden deze samen met de bijbehorende kabels vanuit de fabriek meegeleverd (zonder meerprijs). Bij gebruik van 
een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

I.g.v. een radio-afstandsbediening dienen volgende punten in acht genomen te worden:
- De ontvanger moet achter de achterwand of onder het sokkelblad (onder sokkelbladen minstens 20 mm ruimte nodig) worden gepositioneerd.
- Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W.
- 4 kanalen = 4 verlichtingsgroepen
- 1 verlichtingsgroep = x lampen
- Alle lampen van een verlichtingsgroep kunnen op dezelfde helderheid worden ingesteld met de dimfunctie.
- De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.
- De radio-afstandsbediening is niet verkrijgbaar voor 110 V installaties.
A.u.b. altijd de gebruiks- en programmeerhandleiding in acht nemen!

4-kanaals radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

Lichtkleur warmer

Lichtkleur kouder

Kanaal 1 t/m 4
(met dimfunctie)

Alles uit

Alles aan
Type

4-kanaals radio-afstandsbediening  
met kleurtemperatuurverandering

Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

-2119
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Schakelmogelijkheden voor verlichting:
Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

Toepassingsvoorbeelden (schematische weergaven)

Voorbeeld 1
Verlichting in een wandmeubel

Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1,  
d.w.z. de LED-spot in de linker vitrine

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2,  
d.w.z. de LED-spots in het open vak

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3,  
d.w.z. de LED-spot in de rechter vitrine

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per  
ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering  
wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.

Voorbeeld 2
Verlichting in los staande meubels

Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1,  
d.w.z. de LED-spot en de LED-lichtlijsten in de linker vitrine

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2,  
d.w.z. de LED-spots en de LED-lichtlijsten in de vitrine in het midden

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3,  
d.w.z. de LED-spot en de LED-lichtlijsten in de rechter vitrine

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per  
ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering  
wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.

Voorbeeld 3
Verlichting in los staande meubels

Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1,  
d.w.z. de LED-spots in de vitrine links, rechts en in het midden

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2,  
d.w.z. de LED-lichtlijsten boven in de vitrine links, rechts en in het midden

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3,  
d.w.z. de LED-lichtlijsten beneden in de vitrine links, rechts en in het midden

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per  
ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering  
wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.
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2
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3

3

1

2

3 

1Kanaal
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2
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3

1
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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 (uitzondering: bij LUNIS-
bedden in standaard-lighoogte 1 slechts 3,2 cm naar boven). 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 (voor alle bedden): bed en lattenbodem  
hülstaflex basic B (rug- en voeteneind verstelbaar)

Benutbare binnenwerkse bedhoogte en ruimte onder het bed

{

LUNIS-bed in standaard-lighoogte 1 en lattenbodem  
hülstaflex basic B (rug- en voeteneind verstelbaar)

Benutbare binnenwerkse
bedhoogte: 14,0 cm

ca. 8,5 cm ligt de matras tussen  
de zijden

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

{
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Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst / montageaanwijzingen voor hangelementen
Het merendeel van de meubelen heeft twee wandbevestigingspunten (= aantal draagplaten), indien deze als hangelementen worden gepland. Dit wordt niet expliciet in de type-
lijst vermeld. Bij een afwijkend aantal wandbevestigingspunten (= draagplaten), wordt dit bij de tekeningen in de typelijst met cijfers in zwarte velden aangeduid. Elke draagplaat 
benodigd vier bevestigingsschroeven.

Eén montagemortelset is voldoende voor tot max. 3 draagplaten of 4 hangstaanders.

Belangrijke informatie: Al naar gelang de wandkwaliteit (zie boven afgebeelde metselwerkstoffen) moet de montage m.b.v. de speciale montagemortelset en een in de handel 
gangbare spuitpistool worden uitgevoerd – hetgeen overigens een vereiste is voor een veilige en schone montage.

Wandkwaliteit / montagehandleiding
Belangrijke informatie:
De wandkwaliteit dient vóór de verkoopovereenkomst per se worden geklaard en moet vóór montage zorgvuldig door een vakman worden gecontroleerd.

De montage mag uitsluitend door een vakman met zorgvuldige in achtneming van de montagehandleiding worden uitgevoerd.

De door hülsta als standaardset bijgevoegde kunststofpluggen zijn uitsluitend geschikt voor beton ≥ C12/15, indien de wandkwaliteit en de druksterkte als in onderstaande tabel 
zijn. In ieder geval is een montage aan lichtbouwwanden uitgesloten.

Bovendien bieden wij voor de onderstaande metselwerkstoffen een bevestigingsset met montagemortel aan (zie montagemortelset hieronder). Ook in die gevallen dient de 
montage door een vakman met zorgvuldige in achtneming van de montagehandleiding te worden uitgevoerd. De druksterktes mogen in geen geval lager zijn dan onderstaand 
aangegeven.

Montagemortelset voor tot max.  
3 draagplaten bestaande uit:

9x injectiezeefhulzen
9x inschroefhulzen
1x injectiecartouche
2x statische mengers
1x montagehandleiding

A.u.b. de bevestigingsschroeven uit de standaardset  
gebruiken (worden kosteloos meegeleverd).

Bevestigingssets

Standaardset
De standaardset bestaat uit 4 kunststofpluggen en 4 bevestigingsschroeven en is voldoende voor 1 draagplaat. De standaardsets bevinden zich overeenkomstig het aantal draag-
platen in de beslagdelendoos. 

In alle andere gevallen moet per se een andere, passende bevestiging door een vakmonteur worden gekozen. Voor het vakkundig kiezen van 
een ander type bevestiging stelt hülsta zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk! Houdt u er a.u.b. ook rekening mee dat bij een onvakkundige 
bevestiging van meubelen aan de wand het risico bestaat dat deze van de wand kunnen vallen resp. kunnen omkantelen – vooral bij gebruik 
van door de klant zelf aangeschafte, alternatieve bevestigingsmaterialen. Normaal bent u als meubelhandelaar/vakmonteur verantwoordelijk 
voor de vakkundige wandbevestiging.

3
4

= 3 draagplaten
= 4 draagplaten enz.

Volle baksteen Mz 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²

 
 
Volle kalkzandsteen KS 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²

 
 
Gatenkalkzandsteen KSL 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²

 
 
Hogegatenbaksteen HLz 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²
Dichtheid ≥ 1,0 kg/dm³

Beton C12/15
Druksterkte ≥ 15 N/mm²

Montagemortelset uitsluitend geschikt voor onderstaande bouwstoffen!Standaardset

Volle steen van lichtbeton V2
Druksterkte ≥ 2 N/mm²

 

Holle bloksteen van lichtbeton Hbl 2
Druksterkte ≥ 2 N/mm²

 

Gasbeton PP2
Druksterkte ≥ 2 N/mm²

Bouwstoffentabel
met beschrijving van de sets die voor de volgende soorten metselwerk moeten worden gebruikt:

Bestelvoorbeeld:

•  Het aantal draagplaten van alle geplande elementen optellen

•  De som door „3“ delen

•  De uitkomst naar boven afronden

=  Het aantal benodigde montagemortelsets

Belangrijke informatie

-

M2
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Ontwerp en concept wettelijk beschermd, vergissingen voorbehouden, constructie-,  
kleur- en materiaalveranderingen in het kader van technische vooruitgang voorbehouden.

Stand: 

Uw directe lijn naar hülsta

Is het erg druk? Een klant wil dringend geholpen worden en u hebt geen tijd? Of is een planning zo com-
plex dat het u teveel tijd kost?

Voor deze situaties hebben wij de hülsta-planningsservice ingericht. hülsta-medewerkers maken voor u 
snel de gewenste planning. Met uw informatie en direct beschikbaar voor de klant ontvangt u een perfect 
plan met alle afbeeldingen en de complete bestellijst.

De hülsta-checklist (te vinden onder https://hulsta.com/de/service/showroom/) maakt het u bijzonder 
makkelijk. Met deze lijst vergeet u niets en de klant krijgt een snelle planning, waar hij zeer tevreden over 
zal zijn.

Onze hotline-dienst is op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur bereikbaar.

Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1800

Op werkdagen kunt u de hülsta-verkoop bereiken van 8.00 tot 18.00 uur.

hülsta-planningsservice

Speciale wensen? Kom naar ons!

Wij staan ook op zaterdag voor u klaar!

NL   6. 2019

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 / 86-1144 of per email: orders@huelsta.com

Heeft u vragen, voorstellen of wensen voor de hülsta marketing of de hülsta productscholingen?
Neem telefonisch contact op via +49 (0) 2563 / 86-1611 of per email: marketing@huelsta.com

hülsta-planningsservice
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-0

Fax: +49 (0) 2563 / 86-2666
Mail: Planungsservice-Handel@huelsta.de

Op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur

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

Fax: +49 (0) 2563 / 86-1417
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


