
01/2021

hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG 

Karl-Hüls-Str. 1 

D-48703 Stadtlohn 

Tel. +49 (0) 2563 86-0 

Fax +49 (0) 2563 86-1417 

www.huelsta.com

HUELSTA.COMHUELSTA.COMNL

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

PULSO
SLAPEN



0302 PULSO

HELDERHEID EN KLASSE.

Pulso zorgt voor een aangename rust in de slaapkamer. Het tij dloze design is gericht op rust en ontspanning. 

Het Pulso bed met zij n extravagant vormgegeven hoofdbord onderscheidt zich van de gladde gelakte 

oppervlakken van de kasten en is de blikvanger in de kamer. Slimme verlichtingsoplossingen in bed en kast 

zorgen voor een prettige sfeerverlichting. Als u een warmere of behaaglij kere uitstraling wenst, kies dan voor 

Pulso in natuurlij k eiken of

kernnoten.

Uitvoering: lak puurwit, breedte van de kleerkast ca. 3,0 m



0504 PULSO
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Het Pulso bed is in vele opzichten een meesterwerk. Met zijn elliptische hoofdeinde en zijn strakke bed frame lijkt 

het bed te zweven. Het hoofdbord met geïntegreerd stopcontact is de ideale opbergruimte voor een tablet of 

smartphone. Indirecte verlichting zorgt voor een gezellige sfeer in de slaapkamer.

01 De ranke bijzettafel met keramisch dekblad zet de vormentaal van het bed harmonieus voort.
02 Pulso bed met elegante sledepoot.
03 Pulso bed met poten, gepoedercoat in puurwit of antraciet. Verfijnd designelement: een hoekstuk verbindt de bedzijden. 
 In dezelfde kleur voor gelakte bedden in wit of contrasterend in antraciet voor de bedden in houtuitvoering.



0706 PULSO

Variabel opgebouwde 

commodes met laden of 

deuren van verschillende 

afmetingen vergemakkelij ken 

de slaapkamerplanning. Met lak 

puurwit, natuurlij k eiken en

kernnoten kunt u kiezen uit drie 

hoogwaardige oppervlakken. 

De led-greeplijstverlichting in de 

kledingkast creëert een gezellige 

sfeer in de slaapkamer.

GOED DOOR-
DACHT IN DETAIL. 
SPECIAAL ALS 
EEN GEHEEL.



0908 PULSO

Het Pulso bed is in vele opzichten een meesterwerk. Met zijn elliptische hoofdeinde en zijn strakke bedframe lijkt 

het bed te zweven. Het hoofdbord met geïntegreerd stopcontact is de ideale opbergruimte voor een tablet of 

smartphone. Indirecte verlichting zorgt voor een gezellige sfeer in de slaapkamer.

Uitvoering: natuurlijk eiken, structuurlak antraciet, breedte van de kleerkast ca. 3,0 m



1110 PULSO

Uitvoering: kernnoten, structuurlak antraciet, breedte van de kleerkast ca. 3,0 m



1312 PULSO

01 229,6 202,0 61,4
229,6 252,0 61,4
229,6 302,0 61,4

02 229,6 202,0 61,4
229,6 252,0 61,4
229,6 302,0 61,4

03 229,6 42,0 61,4

10 46,6 51,2 44,8
11 46,6 70,0 44,8
12 49,1 40,0 40,0
13 22,6 51,2 22,6

22,6 70,0 22,6
22,6 128,0 22,6

229,6 52,0 61,4
229,6 82,0 61,4
229,6 102,0 61,4

04 229,6 42,0 61,4
229,6 52,0 61,4
229,6 82,0 61,4
229,6 102,0 61,4

14 91,4 76,8 44,8
91,4 128,0 44,8

15 91,4 128,0 44,8
16 91,4 128,0 44,8
17 91,4 179,2 44,8
18 136,9 51,2 44,8

229,6 122,0 61,4
229,6 152,0 61,4
229,6 162,0 61,4
229,6 202,0 61,4

05 229,6 42,0 61,4
229,6 52,0 61,4
229,6 82,0 61,4

19 136,9 51,2 44,8
20 64,0 128,0 44,8
21 64,0 179,2 44,8

229,6 102,0 61,4
06 89,5 160,0 200,0

89,5 160,0 210,0
89,5 160,0 220,0
89,5 180,0 200,0
89,5 180,0 210,0
89,5 180,0 220,0

89,5 200,0 200,0
89,5 200,0 210,0
89,5 200,0 220,0
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Hoge commodes Hangende commodes

01 0302 04 05

Nachtkastjes Bijzettafel Wandplanken 

Bed Bed-accessoires

DraaideurkastenKledingkasten

Met eenvoudige deuren

Met houten hoofdbord Sledepoot Led-hoofdbordverlichting (USB-) stopcontact
voor hoofdbord

Basiselementen
eenvoudige deuren

Met designdeuren Basiselementen
eenvoudige deuren
met laden

Basiselementen
designdeuren

Naar keuze met
ledverlichting
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Commodes

Hoogte | Breedte | Diepte (cm)
Hoogte | Breedte | Diepte (cm)

AFMETINGEN
AFMETINGEN

Kledingkast-accessoires: kransprofiel, led-opbouwlamp, spiegel,
led-greeplijstverlichting voor designdeur.

Draaideurkasten naar keuze met eenvoudige deuren, eenvoudige 
deuren en laden of designdeuren.

TYPEOVERZICHT

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



1514 PULSO

Accentfront van kledingkast en bijmeubelen, komgreep van de kledingkast-designdeuren, tafelblad bijzettafel

Antraciet

Antraciet

Kastbuitenromp en -front, kransprofiel, bedhoofdbord en bedzijden, bijmeubelbuitenromp en -front

Puurwit

Puurwit

Puurwit

Lak

Lak

Poedercoating

Structuurlak

Hout

Hout

Natuurlijk eiken

Natuurlijk eiken

Kernnoten

Kernnoten

Tafelblad bijzettafel

Greeplijst van gladde kleerkastdeuren en laden, bedhoeken, poten en sledepoot, tafelonderstel bijzettafel

Strom neroCalacatta

Keramiek

UITVOERINGSOVERZICHTEN

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 

kastmeubelen en lattenbodems van hülsta al sinds 

1996 onderscheiden 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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