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AUNIS
WONEN

Ontwerp en concept wettelijk beschermd, vergissingen voorbe-
houden, veranderingen in de constructie, kleur en materiaal in het 
kader van de technische vooruitgang voorbehouden.



AUNIS WONEN

KWALITEIT, DIE OPVALT.

De speciaal geselecteerde massieve houtsoorten in noten en natuurlijk eiken zijn de blikvan-

ger in elke kamer. De aan boven- en onderkant afgeschuinde vormen ogen dynamisch. Mooi 

bewerkte oppervlakken in structuurlak antraciet of aan de achterzijde gelakt glas geven Aunis 

een spannende en tegelijkertijd hoogwaardige uitstraling. De markante vormgeving zien we 

terug in alle meubelen van het programma. Van vitrines, side-, low- en highboards tot en met 

de salontafel of verlichte glazen hangelementen, niets ontbreekt.

Uitvoering: kernnoten, accent structuurlak antraciet, breedte: ca. 3,6 m

0302 AUNIS



De elegante materiaalmix van hout, metaal en glas overtuigt over de hele lijn. Het tafelblad van de salontafel lijkt 

bijna te zweven door het ranke metalen frame. Een verscheidenheid aan afmetingen en modules biedt talrijke 

vormgevingsmogelijkheden. Fijne metalen applicaties in structuurlak antraciet, die de romp rechts en links omlijs-

ten, maken Aunis onmiskenbaar. De gelakte uitvoering in antraciet biedt een spannend alternatief voor het massie-

ve dekblad.

DYNAMISCHE
ELEGANTIE.
SMAAKVOL
INGERICHT.

Uitvoering: kernnoten, accent structuurlak antraciet, breedte: ca. 3,3 m

AUNIS WONEN

0504 AUNIS



AUNIS WONEN

0706 AUNIS



AUNIS WONEN

0908 AUNIS



AUNIS WONEN

De houten fronten van Aunis zorgen voor warmte en gezelligheid in de 

woonkamer. Boards en hangelementen overtuigen als wandcombinatie of 

vrijstaand meubel. Glazen uitsparingen en vitrines bieden ruimte voor het 

presenteren van favoriete spullen. Zelfs hifi-apparatuur kan discreet wor-

den opgeborgen, terwijl kabels elegant uit het zicht verdwijnen. Indirecte 

ledverlichting zorgt voor aangename verlichtingsatmosfeer.

OPVALLEND
ANDERS –
STIJLVOL EN 
VEELZIJDIG.

Uitvoering: natuurlijk eiken ruw effect, accent structuurlak antraciet, breedte: ca. 3,5 m

1110 AUNIS



AUNIS WONEN

De perfecte afwerking en hoogwaardige materialen maken van Aunis iets bijzonders. De glasuitsparingen zijn een 

bijzonder highlight. Ze zijn liefdevol geïntegreerd in de massief houten fronten of met ranke metalen stijlen inge-

lijst. De vitrines en highboards met hun indrukwekkend gestructureerde houten oppervlakken drukken een stem-

pel op elke eetkamer. Glazen of porselein worden met verlichte glazen leggers optimaal in scène gezet. hülsta 

stoelen, bank en eettafel van massief eiken met lichtgekleurde bekleding in stof of leer zijn ideaal te combineren 

met Aunis en zorgen voor een harmonieuze ambiance.

Uitvoering: natuurlijk eiken ruw effect, breedte: ca. 1,4 m

Uitvoering: natuurlijk eiken ruw effect, breedte: ca. 1,1 m

1312 AUNIS



AUNIS WONEN

Fraai verwerkte glasuitsparingen met fijne metaalapplicaties en getint glas zijn een design-highlight van Aunis. 

Glasfronten die over de hoek lopen, ranke metalen lijsten in structuurlak antraciet en verlichte glazen leggers laten 

geen wensen onvervuld. De ledverlichting kan worden gedimd en geschakeld van koud wit naar warm wit.

TOT IN DETAIL
DOORDACHT.
IN HET GEHEEL 
BIJZONDER.

Uitvoering: natuurlijk eiken ruw effect, accent structuurlak antraciet, breedte: ca. 3,3 m

1514 AUNIS
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AUNIS OVERZICHT

In dit overzicht staan enkele voorbeelden. Andere types en alle programma’s vindt u in de typelij st. Maataanduidingen in cm.

Lowboards

Sideboards Sideboards met schuifdeur

Highboards

TYPEOVERZICHT

met schuifl aden, schuifl aden met glasuitsparing, kleppen en deuren

met deuren en deuren met glasuitsparing

met schuifl aden, kleppen en deuren met laden, schuifdeuren en schuifdeuren met glasuitsparing

In dit overzicht staan enkele voorbeelden. Andere types en alle programma’s vindt u in de typelij st. Maataanduidingen in cm.

Achterwanden in glasuitvoering

Achterwanden achter de glasuitsparingen van low-, side-, highboards, 
vitrines en hangelementen alsmede kastachterwanden naar keuze in 
glasuitvoering (gesatineerd glas, aan de achterkant gelakt, antraciet)

Diepte: 44,3 cm Diepte: 44,3 cm
Diepte: 19,0 cm Diepte: 19,0 cm

Aanbouwelementen

met legplanken in houtuitvoering en achterwanden in lak grij s; 
aan de buitenzij de met metalen stij len in structuurlak antraciet

Vrij hangende elementen

met legplanken in houtuitvoering en achterwand in lak grij s; aan 
beide buitenzij den met metalen stij len in structuurlak antraciet

Diepte: 44,3 cm

Vitrine

Diepte: 32,2 cm

met deur met glasuitsparing 
Diepte: 44,3 cm

Hangelementen

met deuren en deuren met glasuitsparing

1716 AUNIS



AUNIS OVERZICHT

GEGARAN-
DEERDE 
KWALITEIT
hülsta staat voor kwaliteit made in Germany. Als 

traditioneel familiebedrijf uit het Münsterland hecht 

hülsta nu al in de derde generatie veel waarde aan het 

beste vakmanschap en moderne productiemethoden. 

De focus ligt altijd op een verantwoorde omgang met 

de natuur. Daarom gebruikt hülsta alleen hout uit 

gecontroleerd en duurzaam bosbeheer en geen 

tropisch hout. Dit verkort de transportafstanden en 

beschermt het milieu. Daarom worden de kastmeube-

len en lattenbodems van hülsta al sinds 1996 onder-

scheiden met de „Blauwe Engel“, een ambitieus 

keurmerk voor emissiearme en milieuvriendelijke 

producten. hülsta – dat zijn duurzame meubelen in 

harmonie met de natuur.

De „Blauwe Engel“ is een keurmerk dat is onderworpen aan 
zeer strenge criteria. Alle kastmeubelen en lattenbodems van 
hülsta worden sinds 1996 onderscheiden met de „Blauwe En-
gel“, omdat ze bijzonder milieuvriendelijk en emissiearm zijn.

Sinds 1974 is hülsta lid van de Duitse vereniging voor 
Meubelkwaliteit (DGM) en voldoet aan de hoge normen voor 
kwaliteit en consumentenbescherming. Tijdens het testen van 
de producten worden strikte normen gehanteerd, die hülsta 
zonder problemen vervult.

Alle producten zijn al vele malen getest en zijn onderworpen 
aan strenge kwaliteitscriteria. Daarom biedt hülsta bij een 
nieuwe aankoop 5 jaar garantie op alle meubelen. Altijd in-
clusief: wij ondersteunen u bij alle vragen en wensen rond uw 
meubelen van hülsta – voor onbeperkte tijd.
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Buitenromp, front en dekblad

Natuurlijk eiken massief ruw effect / 
natuurlijk eiken ruw effect

Noten massief / 
kernnoten

Hout

UITVOERINGSOVERZICHTEN

Binnenromp, indeling, kastachterwand

Accentfront, dekblad

Grijs

Structuurlak antraciet

Lak

Lak

1918 AUNIS


