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Het omvangrijke bijmeubelprogramma MULTI-VARIS heeft een verfijnde uitstraling en een 
enorme keus aan hoogwaardige hout-, lak- en hoogglansuitvoeringen, waardoor het met 
bijna alle hülsta-programma‘s kan worden gecombineerd. Dit programma is vooral over-
tuigend in het samenspel met het moderne, innovatieve kastsysteem MULTI-FORMA II. Het 
enorme aantal elementen kan door uitvoering- en materiaalmix individueel aan verschillen-
de interieurstijlen worden aangepast. Hoogglanzende rompen en fronten in combinatie met 
unieke designkenmerken maken het mogelijk bijzonder edele en aansprekende solitaire 
meubelen samen te stellen. Afgerond wordt het programma door diverse greep- en sokkel-
varianten en zorgvuldig geselecteerde accessoires.

MULTI-VARIS

• Talrijke nachtkastjes en commodes; in vier hoogte-, negen breedte- en één dieptemaat, kaptafels met spiegel, hoekbladen

• Nachtkastjes, commodes en kaptafels naar keuze:
- met verschillende sokkeluitvoeringen: sokkelverstellers (standaard), sokkellijst, stelvoetjes of sokkelvoetjes;  

tal van nachtkastjes en commodes kunnen ook als hangelement worden gepland
- met houten dekblad of aan de achterkant gelakt glazen dekblad
- met diverse grepen in verschillende uitvoeringen

• Bijzettafels en bedplankje in bijzondere lakuitvoeringen

• hülsta-SoftFlow: Alle laden van bijmeubelen zijn volledig uitschuifbaar en uitgerust met bodemgeleiders en geluiddempend zelfsluitmechanisme

• hülsta-MagicClose: Alle houten draaideuren met gedempd sluitmechanisme

Productinformaties

Programma-inleiding

Inhoudsopgave
 Blz.

Programma-inleiding, uitvoeringsoverzichten 2-3

Sokkeluitvoeringen, hangbeslag 4

Greepuitvoeringen 6-7

Aanwijzingen m.b.t. totale hoogte,  
2 Raster nachtkastjes 9

3 Raster nachtkastjes/commodes 10-11

4 Raster commodes 12-13

5 Raster commodes 14-15

Hoekoplossing voor nachtkastjes en  
commodes, kaptafels 16

Verlichting, Magic-Tronic, afstandsbediening 17

Bijzettafels 18

Algemene informatie:
Schakelmogelijkheden voor verlichting 19-21

Speciale vervaardigingen, speciale artikelen  22-24

Belangrijke aanwijzingen: wandkwaliteit /  
montagehandleiding  25

Link naar de montage- / gebruiksaanwijzingfilmpjes
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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.

Wandbevestiging

3
4

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.

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

Programma-inleiding

Belangrijke informatie:

Bij MULTI-VARIS bestaat de mogelijkheid romp, front en dekblad in verschillende uitvoeringen 
te bestellen. Geef in uw order in zulke gevallen heel duidelijk de modelnummers voor romp, 
front en dekblad afzonderlijk aan! Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed 
worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.

• Standaarduitvoering van het dekblad: 
- bij rompuitvoering in hout: met een 1,1 cm dik houten dekblad in de desbetreffende  
 houtuitvoering 
- bij rompuitvoering in lak of hoogglans: met een 0,8 cm dik aan de achterkant  
 gelakt glazen dekblad in de desbetreffende lak-/hoogglansuitvoering

• Standaarduitvoering van de sokkel: 1,8 cm hoge sokkelverstellers
• Standaarduitvoering van de greep: greep 110 in mat chroom
• Bijmeubelbinnenromp altijd in lak wit
• Ladebakken altijd in grijs
• Open vak uitsluitend in houtuitvoering verkrijgbaar, a.u.b. de gewenste uitvoering duide-

lijk in uw order vermelden!
• 160 cm brede laden met doorgaande front zijn niet in hoogglansuitvoeringen verkrijg-

baar

La
k

Uitvoeringsoverzicht bijmeubelen
Model-nr.

648
640 
644 
641

I
I
I
I

Uitvoeringen

Ho
og

gl
an

s
Fi

ne
er

862 
860 
863 
861

Lak puurwit
Lak wit
Lak zand
Lak grijs

Hoogglans puurwit
Hoogglans wit
Hoogglans zand
Hoogglans grijs

Natuurlijk eiken
Kernnoten

685 
680

II
II
II
II

II
II

Uitvoeringsoverzicht bijzettafels en 
bedplankje

Lak kwartz
Lak antraciet
Lak oxide
Lak brons
Lak crème

668
669 
670 
671 
646

I
I
I
I
I

Uitvoeringen

Bijzettafels en bedplankje van gelakt metaal

Prijsgroep

PrijsgroepModel-nr.

La
k
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Sokkeluitvoeringen
MULTI-VARIS biedt verschillende sokkeluitvoeringen. Is geen sokkeluitvoering in uw order vermeld, dan worden standaard 1,8 cm hoge sokkelverstellers geleverd. Deze zijn bij 
de prijs van het desbetreffende artikel inbegrepen. Alternatieve sokkeluitvoeringen kunnen tegen meerprijs worden besteld. A.u.b. duidelijk in uw order vermelden!

Sokkeluitvoeringen

Sokkelverstellers – 1,8 cm hoog  
(standaardsokkel)

Standaard  
(zonder meerprijs)

Sokkellijst – 2,3 cm hoog

Stelvoetjes – 2,5 cm hoog 
naar keuze in mat of hoogglans chroom

Sokkelvoetjes – 10,0 cm hoog 
naar keuze aluminiumkleurig of hoogglans 
chroom

Mat chroom

Hoogglans 
chroom

Hoogglans 
chroom

aluminiumkleurig

zwart

Meerprijs:

Meerprijs:

Meerprijs:

Meerprijs:

Meerprijs:

2011

-

2041

-

2051

-

2031

-

2021

-

Hangbeslag
Worden MULTI-VARIS-nachtkastjes en -commodes als hangelementen gepland dan moet een hangbeslag worden besteld. A.u.b. duidelijk in uw order vermelden!  
5 Raster commodes en kaptafels kunnen niet als hangelementen worden gepland.

Hangbeslag

Hangbeslag

2061

-
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N.B.: Laden vanaf 100 cm breedte met  
2 grepen 115 of 114!

N.B.: Laden vanaf 120 cm breedte met  
2 grepen 110 of 109!

N.B.: 160 cm brede laden met  
2 grepen 130 of 129!

N.B.: 160 cm brede laden met  
2 grepen 113 of 126!

N.B.: Laden vanaf 100 cm breedte met  
2 greepknoppen 001 of 002!

N.B.: Laden vanaf 100 cm breedte met  
2 grepen 146 of 147!

zonder meerprijs

002

zonder meerprijs

146

zonder meerprijs

001

zonder meerprijs

147

N.B.: 160 cm brede laden met  
2 grepen 112!

N.B.: 160 cm brede laden met  
2 grepen 111!

15,0 cm breed 18,8 cm breed

Greepuitvoeringen
MULTI-VARIS biedt verschillende greepuitvoeringen. Is geen greepuitvoering in uw order vermeld, dan wordt standaard greep 110 geleverd. Deze is in de prijs van het desbetref-
fende artikel inbegrepen. Alternatieve greepuitvoeringen kunnen zonder resp. tegen meerprijs worden besteld. A.u.b. duidelijk in uw order vermelden!
Per frontdeel is een greeplijst nodig (bij type 108, 107 en 141). Zie om het aantal grepen resp. greepknoppen per frontdeel uit te rekenen de tekeningen op de volgende 
bladzijden en de aanwijzingen bij de hieronder afgebeelde grepen!

Greepuitvoeringen

Greep 110/109
naar keuze in mat chroom (greep 110; 
standaardgreep) of hoogglans chroom 
(greep 109)

Greep 113/126
naar keuze in mat chroom (greep 113) of 
hoogglans chroom (greep 126) - passend 
bij de MULTI-FORMA II-greep 013 of 026

Mat chroom

Hoogglans  
chroom

Mat chroom

Hoogglans  
chroom

zonder meerprijs

Standaardgreep

110

zonder meerprijs

109

zonder meerprijs

126

zonder meerprijs

113

zonder meerprijs

130

24,0 cm breed in de betreffende 
uitvoering

24,9 cm breed

Greep 111
mat chroom - passend bij de MULTI- 
FORMA II-greep 011

Greep 112
greepverbinding in mat chroom, greepbe-
reik in hout-/lakuitvoering (niet in hoog-
glansuitvoeringen verkrijgbaar) - passend 
bij de MULTI-FORMA II-greep 012

Hout-/lak- 
uitvoering,  

mat chroom

zonder meerprijs

111

zonder meerprijs

112

Greep 115/114
naar keuze in mat chroom (greep 115) of 
hoogglans chroom (greep 114) - passend 
bij de MULTI-FORMA II-greep 015 of 014

6,8 cm breed

Mat chroom

Hoogglans  
chroom

Mat chroom

Hoogglans  
chroom

zonder meerprijs

115

zonder meerprijs

114

zonder meerprijs

129

Greep 130/129
naar keuze in mat chroom (greep 130) of 
hoogglans chroom (greep 129) - passend 
bij de MULTI-FORMA II-greep 030 of 029

25,5 cm breed

Mat chroom

2,5 cm lang, Ø 1,1 cm 6,3 cm breed

Greepknop 001/002
naar keuze in mat chroom (greepknop 002) 
of hoogglans chroom (greepknop 001) - 
passend bij de MULTI-FORMA II-greepknop 
van de tussenbouwelementen

Greep 146/147
naar keuze in mat chroom (greep 146) of 
hoogglans chroom (greep 147) - passend 
bij de MULTI-FORMA II-greep 046/047 of 
048/049Mat chroom

Hoogglans  
chroom

Mat chroom

Hoogglans  
chroom
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N.B.: Laden vanaf 100 cm breedte met  
2 grepen 157 of 158!

Greep 157/158
naar keuze in mat chroom (greep 158) of 
hoogglans chroom (greep 157) - passend 
bij de MULTI-FORMA II-greep 057 of 058

5,6 cm breed

N.B.: Alle laden met 1 greeplijst 108  
of 107!

N.B.: Laden vanaf 100 cm breedte met  
2 greepbereiken van de greeplijst!

voor alle breedtes

Greeplijst 141
greeplijst gebruineerd;  
greepbereik, 9,2 cm breed, naar keuze in 
natuurlijk eiken of kernnoten

voor alle breedtes in natuurlijk eiken 
of kernnoten

Aluminium- 
kleurig

Hoogglans  
chroom

zonder meerprijs

108

Meerprijs per greeplijst:

107

-

Kernnoten

Natuurlijk eiken

Meerprijs per greeplijst:

141

-

Meerprijs per greeplijst:

141

-

N.B.: 160 cm brede laden  
met 2 grepen 1513 of 1514!

N.B.: Laden vanaf 100 cm breedte met  
2 grepen 1511 of 1512!

Greepuitvoeringen
MULTI-VARIS biedt verschillende greepuitvoeringen. Is geen greepuitvoering in uw order vermeld, dan wordt standaard greep 110 geleverd. Deze is in de prijs van het desbetref-
fende artikel inbegrepen. Alternatieve greepuitvoeringen kunnen zonder resp. tegen meerprijs worden besteld. A.u.b. duidelijk in uw order vermelden!
Per frontdeel is een greeplijst nodig (bij type 108, 107 en 141). Zie om het aantal grepen resp. greepknoppen per frontdeel uit te rekenen de tekeningen op de volgende 
bladzijden en de aanwijzingen bij de hieronder afgebeelde grepen!

Greep 1511/1512
naar keuze in hoogglans chroom (greep  
1511) of antiek zilver (greep 1512)  
- passend bij de korte FENA-greep

17,8 cm breed8,6 cm breed Hoogglans  
chroom

zonder meerprijs

1511

Greep 1513/1514
naar keuze in hoogglans chroom (greep  
1513) of antiek zilver (greep 1514)  
- passend bij de lange FENA-greep

zonder meerprijs

1512
Antiek zilver

zonder meerprijs

1513Hoogglans  
chroom

zonder meerprijs

1514
Antiek zilver

Greeplijst 108/107
naar keuze aluminiumkleurig (greep 108) of 
in hoogglans chroom (greep 107) - passend 
bij de METIS plus-greep 013 of 026

Greepuitvoeringen

Mat chroom

Hoogglans  
chroom

zonder meerprijs

157

zonder meerprijs

158
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Combinatiemogelijkheden
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50 cm breed2 Raster nachtkastjes
Minimale/maximale totale 
hoogte: 39,2/49,5 cm
(De totale hoogte varieert al 
naar gelang het type dekblad 
en sokkel, zie hierboven);
40,1 cm diep

Zie hiertoe ook de belang- 
rijke informaties bij de  
nachtkastjes/commodes  
op de volgende dubbele  
blz. betreffende de hoogtes,  
sokkels, grepen, dekbladen  
en kleurencombinaties!

Max. belasting indien als 
hangelement gepland: 30 kg

2 Raster nachtkastjes
Breedte:

2 laden 2 laden2 laden

open vak; 1 ladeopen vak; 1 lade

Toebehoor: zie blz. 17!

Opmerkingen m.b.t. de totale hoogte

Opmerkingen m.b.t. de totale hoogte
Bij MULTI-VARIS kan uit verschillende sokkeluitvoeringen en dekbladen worden gekozen (zie blz. 3).  
Daardoor varieert de totale hoogte van het meubel.

Zie desbetreffend het onderstaande overzicht.

Berekening van de totale 
hoogte:

Romphoogte:

38
,4 76

,8

57
,6

96
,0

2 Raster 5 Raster4 Raster3 Raster

Totale hoogte van het meubel

Dekbladhoogte: 0,8 cm glazen dekblad of  
1,1 cm houten dekblad

Sokkelhoogte: 1,8 cm sokkelversteller (standaard) of
2,3 cm sokkellijst of
2,5 cm stelvoetjes of
10,0 cm sokkelvoetjes
0,0 cm bij toepassing als hangelement (mogelijk tot max. 4 Raster hoogte)

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

5025

-
-

5028

-
-

5328

-
-

80 cm breed

-
-

5326

-
-

5026

60 cm breed
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80 cm breed 100 cm breed 120 cm breed

L

3 laden

1 deur

3 Raster nachtkastjes/
commodes
Minimale/maximale totale 
hoogte: 58,4/68,7 cm
(De totale hoogte varieert al 
naar gelang het type dekblad 
en sokkel, zie blz. 9);
40,1 cm diep

Standaardindeling:
Achter deur(en) is 1 houten 
plank gepland.

Max. belasting glazen dek-
blad: 20 kg

Max. belasting per element 
indien als hangelement 
gepland: 30 kg

Belangrijke informaties:
standaarduitvoeringen
(indien niets anders in de 
order is aangegeven):
Sokkel:
1,8 cm hoge sokkelversteller
Dekblad:
bij houten uitvoeringen, van 
hout in de desbetreffende 
uitvoering; bij laqué-/hoog-
glansuitvoeringen, van aan de 
achterkant gelakt glas in de 
desbetreffende uitvoering
Greep:
Greep 110 in mat chroom

Wisselen van sokkel, greep 
en dekblad:
Bij MULTI-VARIS kunt u – 
afwijkend van de boven be-
schreven standaards – kiezen 
uit tal van sokkeluitvoeringen, 
dekbladen en grepen. Deze 
worden voor een deel zonder, 
voor een deel tegen meerprijs 
berekend. 
Bij 100 en 120 cm brede 
laden varieert het aantal 
grepen. Het aantal grepen 
per front in de tekeningen is 
gebaseerd op de standaard-
greep 110.

Kleurencombinaties:
Bij MULTI-VARIS zijn kleur- 
combinaties mogelijk.  
Vermeld in dit geval duide- 
lijk en apart de betreffende  
model-nrs. in uw order! Als  
uitvoeringen uit verschillende  
prijsgroepen gemixed wor- 
den, wordt altijd de hogere  
prijsgroep berekend.

Zie hiertoe ook de belang- 
rijke informaties be- 
treffende de sokkel- 
uitvoeringen, dekbladen,  
grepen, aantal grepen en  
uitvoeringen in de inleiding!

3 Raster nachtkastjes/commodes

L

1 deur

open vak; 2 ladenopen vak; 2 laden

2 deuren

open vak; 2 laden

1 deur; 3 laden

2 deuren

open vak; 2 laden

L
50 50

L/R = Deur links/rechts draaiend

3 laden3 laden 3 laden 3 laden

50 cm breed 60 cm breedBreedte:

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

5035

-
-

5038

-
-

50310

-
-

50312

-
-

51310

-
-

51312

-
-

5338

-
-

53310

-
-

53312

-
-

51352 R
51351 L

-
-

51362 R
51361 L

-
-

523102
523101

-
-

zoals afb.
spiegelb. (R)

4

-
-

5036

-
-

5336
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150 cm breed 160 cm breed140 cm breed 180 cm breed

60 80

1 deur; 3 laden

60 80

open vak; 2 laden; 1 deur

50 50

2 deuren; 3 laden

50

80 80

6 laden3 laden met gedeelde  
ladebakken; laden niet  

in hoogglansuitvoeringen  
verkrijgbaar!

80 80

4 laden; onderste laden met 
gedeelde ladebakken niet 
in hoogglansuitvoeringen 

verkrijgbaar!

60 100

1 deur; 3 laden

80 80

open vak; 5 laden

80 80

open vak; 3 laden; onderste  
laden met gedeelde lade- 
bakken niet in hoogglans- 
uitvoeringen verkrijgbaar!

60 100

open vak; 2 laden; 1 deur

50 80

2 deuren; 3 laden

50

60 120

1 deur; 3 laden

60 120

open vak; 2 laden; 1 deur

L L L

L L L

L/R = Deur links/rechts draaiend

503163

-
-

503164

-
-

503166

-
-

52315

-
-

52318

-
-

523142
523141

-
-

523162
523161

-
-

523182
523181

-
-

553142
553141

-
-

553162
553161

-
-

5331642
5331641

-
-

zoals afb.
spiegelb. 5331662

5331661

-
-

zoals afb.
spiegelb. 553182

553181

-
-

zoals afb.
spiegelb. (R)

zoals afb.
spiegelb. (R)

zoals afb.
spiegelb. (R)

zoals afb.
spiegelb. (R)

zoals afb.
spiegelb. (R)

zoals afb.
spiegelb. (R)

4 4 4

4 4 4

6 6

44444

2 2 2

2 2 2

2 2

2 2 2 2 2

Toebehoor: zie blz. 17!

Informatie m.b.t. de 
uitlevering:
Let a.u.b. op de informatie op 
de blz. met de programma-
inleiding.

2
1 Montageaanwijzingen voor hang- 

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

3
4
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1 deur

4 Raster commodes
Minimale/maximale totale 
hoogte: 77,6/87,9 cm
(De totale hoogte varieert al 
naar gelang het type dekblad 
en sokkel, zie blz. 9);
40,1 cm diep

Standaardindeling:
Achter deur(en) is 1 houten 
plank gepland.

Max. belasting glazen dek-
blad: 20 kg

Max. belasting per element 
indien als hangelement 
gepland: 30 kg

Belangrijke informaties:  
standaarduitvoeringen
(indien niets anders in de 
order is aangegeven):
Sokkel:
1,8 cm hoge sokkelversteller
Dekblad:
bij houten uitvoeringen, van 
hout in de desbetreffende 
uitvoering; bij laqué-/hoog-
glansuitvoeringen, van aan de 
achterkant gelakt glas in de 
desbetreffende uitvoering
Greep:
Greep 110 in mat chroom

Wisselen van sokkel, greep 
en dekblad:
Bij MULTI-VARIS kunt u – 
afwijkend van de boven be-
schreven standaards – kiezen 
uit tal van sokkeluitvoeringen, 
dekbladen en grepen. Deze 
worden voor een deel zonder, 
voor een deel tegen meerprijs 
berekend. 
Bij 100 en 120 cm brede 
laden varieert het aantal 
grepen. Het aantal grepen 
per front in de tekeningen is 
gebaseerd op de standaard-
greep 110.

Kleurencombinaties:
Bij MULTI-VARIS zijn kleur- 
combinaties mogelijk.  
Vermeld in dit geval duide- 
lijk en apart de betreffende  
model-nrs. in uw order! Als  
uitvoeringen uit verschillende  
prijsgroepen gemixed wor- 
den, wordt altijd de hogere  
prijsgroep berekend.

Zie hiertoe ook de belang- 
rijke informaties be- 
treffende de sokkel- 
uitvoeringen, dekbladen,  
grepen, aantal grepen en  
uitvoeringen in de inleiding!

4 Raster commodes

4 laden

1 deur

4 laden4 laden

open vak; 3 ladenopen vak; 3 laden

2 deuren

4 laden

1 deur; 4 laden

open vak; 3 laden

2 deuren

4 laden

open vak; 3 laden

50 50

L L

L/R = Deur links/rechts draaiend

80 cm breed 100 cm breed 120 cm breed50 cm breed 60 cm breedBreedte:

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

5045

-
-

5048

-
-

50410

-
-

50412

-
-

51410

-
-

51412

-
-

5348

-
-

53410

-
-

53412

-
-

524102
524101

-
-

51452 R
51451 L

-
-

51462 R
51461 L

-
-

zoals afb.
spiegelb. (R)

L

4

-
-

5346

-
-

5046
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1 deur; 4 laden

60 80

50 50 50
50 80 50

60 80

open vak; 3 laden; 1 deur

2 deuren; 4 laden

8 laden

80 80

4 laden met gedeelde 
ladebakken; laden niet 

in hoogglansuitvoeringen 
verkrijgbaar!

5 laden; onderste laden met 
gedeelde ladebakken niet 
in hoogglansuitvoeringen 

verkrijgbaar!

80 80

1 deur; 4 laden

60 100

open vak; 7 laden

80
80

open vak; 4 laden; onderste  
laden met gedeelde lade- 
bakken niet in hoogglans- 
uitvoeringen verkrijgbaar!

80 80

open vak; 3 laden; 1 deur

60 100

2 deuren; 4 laden

60
120

1 deur; 4 laden

open vak; 3 laden; 1 deur

60 120
L L L

L

L/R = Deur links/rechts draaiend

150 cm breed 160 cm breed140 cm breed 180 cm breed

504164

-
-

504165

-
-

504168

-
-

52415

-
-

52418

-
-

524142
524141

-
-

524162
524161

-
-

524182
524181

-
-

554142
554141

-
-

554162
554161

-
-

5341652
5341651

-
-

zoals afb.
spiegelb. 5341682

5341681

-
-

zoals afb.
spiegelb. 554182

554181

-
-

zoals afb.
spiegelb. (R)

zoals afb.
spiegelb. (R)

zoals afb.
spiegelb. (R)

zoals afb.
spiegelb. (R)

zoals afb.
spiegelb. (R)

zoals afb.
spiegelb. (R)

L L

4 4 4

4 4 4

6 6

44444

2 2 2

2 2 2

2 2

2 2 2 2 2

Toebehoor: zie blz. 17!

Informatie m.b.t. de 
uitlevering:
Let a.u.b. op de informatie op 
de blz. met de programma-
inleiding.

2
1 Montageaanwijzingen voor hang- 

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

3
4
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5 Raster commodes
Minimale/maximale totale 
hoogte: 96,8/107,1 cm
(De totale hoogte varieert al 
naar gelang het type dekblad 
en sokkel, zie blz. 9);
40,1 cm diep

Standaardindeling:
Achter deur(en) zijn houten 
planken gepland.

Max. belasting glazen dek-
blad: 20 kg

5 Raster commodes kunnen 
niet als hangelement worden 
gepland.

Belangrijke informaties:  
standaarduitvoeringen
(indien niets anders in de 
order is aangegeven):
Sokkel:
1,8 cm hoge sokkelversteller
Dekblad:
bij houten uitvoeringen, van 
hout in de desbetreffende 
uitvoering; bij laqué-/hoog-
glansuitvoeringen, van aan de 
achterkant gelakt glas in de 
desbetreffende uitvoering
Greep:
Greep 110 in mat chroom

Wisselen van sokkel, greep 
en dekblad:
Bij MULTI-VARIS kunt u – 
afwijkend van de boven be-
schreven standaards – kiezen 
uit tal van sokkeluitvoeringen, 
dekbladen en grepen. Deze 
worden voor een deel zonder, 
voor een deel tegen meerprijs 
berekend. 
Bij 100 en 120 cm brede 
laden varieert het aantal 
grepen. Het aantal grepen 
per front in de tekeningen is 
gebaseerd op de standaard-
greep 110.

Kleurencombinaties:
Bij MULTI-VARIS zijn kleur- 
combinaties mogelijk.  
Vermeld in dit geval duide- 
lijk en apart de betreffende  
model-nrs. in uw order! Als  
uitvoeringen uit verschillende  
prijsgroepen gemixed wor- 
den, wordt altijd de hogere  
prijsgroep berekend.

Zie hiertoe ook de belang- 
rijke informaties be- 
treffende de sokkel- 
uitvoeringen, dekbladen,  
grepen, aantal grepen en  
uitvoeringen in de inleiding!

5 Raster commodes

1 deur 1 deur

5 laden5 laden

open vak; 4 ladenopen vak; 4 laden

2 deuren

5 laden

1 lade; 2 deuren

1 deur; 5 laden

open vak; 2 deurenopen vak; 4 laden

2 deuren

5 laden

open vak; 4 laden

L L

L
50 50

L/R = Deur links/rechts draaiend

80 cm breed 100 cm breed50 cm breed 60 cm breedBreedte: 120 cm breed

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

5055

-
-

5058

-
-

50510

-
-

50512

-
-

51510

-
-

515103

-
-

51512

-
-

5358

-
-

53510

-
-

545103

-
-

53512

-
-

525102
525101

-
-

51552 R
51551 L

-
-

51562 R
51561 L

-
-

zoals afb.
spiegelb. (R)

5 laden

4

-
-

5056

-
-

5356
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1 lade; 2 deuren

open vak; 2 deuren

1 deur; 5 laden

open vak; 4 laden;  
1 deur

2 deuren; 5 laden

1 deur; 5 laden

10 laden

open vak; 9 laden

6 laden; onderste laden  
met gedeelde lade- 
bakken niet in hoog- 

glansuitvoeringen  
verkrijgbaar!

open vak; 5 laden;  
onderste laden met  

gedeelde ladebakken  
niet in hoogglans- 

uitvoeringen verkrijg- 
baar!

open vak; 4 laden;  
1 deur

2 deuren; 5 laden

1 deur; 5 laden

open vak; 4 laden;  
1 deur

LL L

L LL

60 80

60 80

60 100

60 100

80
80

60
120

50 50 50
50 80 50

60 12080
80

80
80

5 laden met gedeelde 
ladebakken; laden niet 

in hoogglansuitvoeringen 
verkrijgbaar!

80
80

L/R = Deur links/rechts draaiend

150 cm breed 160 cm breed140 cm breed 180 cm breed120 cm breed

505165

-
-

505166

-
-

5051610

-
-

515123

-
-

52515

-
-

52518

-
-

545123

-
-

525142
525141

-
-

525162
525161

-
-

525182
525181

-
-

555142
555141

-
-

555162
555161

-
-

5351662
5351661

-
-

zoals afb.
spiegelb. 53516102

53516101

-
-

zoals afb.
spiegelb. 555182

555181

-
-

zoals afb.
spiegelb. (R)

zoals afb.
spiegelb. (R)

zoals afb.
spiegelb. (R)

zoals afb.
spiegelb. (R)

zoals afb.
spiegelb. (R)

zoals afb.
spiegelb. (R)

4 4 4

4 4

6 6

44444

4

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2 2

Toebehoor: zie blz. 17!

Informatie m.b.t. de 
uitlevering:
Let a.u.b. op de informatie op 
de blz. met de programma-
inleiding.

2
1 Montageaanwijzingen voor hang- 

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

3
4
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Prijsgr.
I
II

Kaptafels
Minimale/maximale totale  
hoogte incl. spiegel:  
133,4/143,7 cm;  
hoogte kaptafel: 77,6/87,9 cm  
(De totale hoogte varieert al  
naar gelang het type dekblad  
en sokkel, zie blz. 9);  
diepte incl. spiegel: 40,6 cm  
diepte kaptafel: 40,1 cm

Standaardindeling:
Achter deur(en) is 1 houten 
plank gepland.
Het middelste aflegplankje is 
altijd in dezelfde uitvoering 
als het dekblad.
Max. belasting glazen dek- 
blad: 20 kg.
Kaptafels kunnen niet als  
hangelement worden  
gepland.

Zie hiertoe ook de belang- 
rijke informaties bij de  
commodes op de vooraf- 
gaande dubbele blz. be- 
treffende de hoogtes,  
sokkels, grepen, dek- 
bladen en kleuren- 
combinaties!

1 spiegel, links en rechts 1 deur,  
in het midden 1 aflegplankje

1 spiegel, links 1 deur, rechts 4 laden,  
in het midden 1 aflegplankje

1 spiegel, links en rechts 4 laden,  
in het midden 1 aflegplankje

50
50

Kaptafels

6050
506050

5060

160 cm breedBreedte:

56162

-
-

56168

-
-

561652
561651

-
-

zoals afb.
spiegelb.

222

Hoekoplossingen voor nachtkastjes en commodes
Hoekblad incl.  
verticale afdekking
Als er MULTI-VARIS nacht- 
kastjes en commodes over  
een hoek worden gepland, is  
het mogelijk om hoekbladen  
incl. verticale afdekkingen  
in te plannen (hoek niet bruik- 
baar). In dit geval kunnen er  
uitsluitend nachtkastjes en  
commodes in dezelfde hoogte  
over de hoek worden gepland.

De hoekbladen worden altijd in  
dezelfde uitvoering geleverd  
als de dekbladen van de aan- 
grenzende nachtkastjes en  
commodes. Zie hiervoor ook  
de informatie op de blz. met  
de inleiding.

48,5 x 48,5 cm48,5 x 48,5 cm

Hoekblad incl. verticale afdekking  
voor 3 Raster hoge nachtkastjes/commodes

Hoekblad incl. verticale afdekking  
voor 5 Raster hoge commodes

Hoekblad incl. verticale afdekking  
voor 2 Raster hoge nachtkastjes

-
-

572

-
-

573

-
-

574

-
-

575

48,5 x 48,5 cm48,5 x 48,5 cm

Hoekblad incl. verticale afdekking  
voor 4 Raster hoge commodes

Prijsgr.
I
II

Prijsgr.
I
II

Informatie m.b.t. de 
uitlevering:
Let a.u.b. op de informatie op 
de blz. met de programma-
inleiding.

2
1
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Verlichting

LED-ladebinnenverlichting
In de laden van nachtkastjes kan, indien gewenst, een LED-binnenverlichting aangebracht worden (d.m.v. 
bijgevoegde, in de handel gangbare batterijen AAA 1,5 V – accu‘s zijn niet mogelijk; met automatische aan- en 
uitschakeling).
In uw bestelling a.u.b. duidelijk aangeven welke lade van een LED-ladebinnenverlichting voorzien moet worden.

Dit verlichtingstype is volgens de EU-verordening EU-VO 874/2012 niet onderhevig aan de etiketteringsplicht  
(reden: gevoed door batterijen en/of onder < 30 lumen).

LED-lichtlijst voor open vakken van nachtkastjes/commodes
Standaard geschiedt de aan- en uitschakeling d.m.v. een aan de buitenkant geplaatste 
voetschakelaar; als alternatief is ook een Magic-Tronic of afstandsbediening mogelijk 
(tegen meerprijs, zie onder).

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A.
In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V; 1,7-4,8 W

voor 80 cm 
breedte

501

-

voor 100 cm 
breedte

502

-

voor 120 cm 
breedte

503

-

Meerprijs voor LED-ladebinnenverlichting per lade:

-

-

500

voor 60 cm 
breedte

Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een Magic-
Tronic mogelijk. Door de hand langs de buiten- resp. bovenzijde ter hoogte van de onzichtbaar ingebouwde sensor te bewegen is het aan- en uitschakelen van de complete 
verlichting mogelijk (”Veegmethode”). Alternatief hiertoe kan de positie van de ingebouwde sensor ook met een metalen plaatje op het meubel worden gemarkeerd (”Markeerme-
thode”). Met de Magic-Tronic (230 V) kunnen verlichtingen tot max. 200 W worden aan- en uitgeschakeld. Bij montage van een Magic-Tronic vervalt de voetschakelaar.

Zie in ieder geval ook de informatie en aanwijzingen betreffende de inbouwpositie!

Magic-Tronic

-

7617

2,9 W1,7 W 3,9 W 4,8 W

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 afstandsbediening mogelijk. Met elk van de 4 kanalen kunnen meerdere lampen (met 
in totaal max. 30 W per voorschakelapparaat en ontvanger) worden aan-/uitgeschakeld. Alle 4 kanalen zijn met een druk op de knop dimbaar. De lichtkleur 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 afstandsbediening 
worden besteld. Bovendien is het mogelijk met de knoppen „Alles aan“ resp. „Alles uit“ alle kanalen tegelijk in- resp. uit te schakelen. Met maximaal 4 zenders kan een willekeu-
rig aantal ontvangers worden aangestuurd. Zender en ontvanger moeten apart worden besteld. Bij gebruik van een afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

Prijs per zender Prijs per ontvanger

Afstandsbediening met kleurinstelling

-

2316

-

2317
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Bijzettafel

42,5 x 42,5 x 40 50 x 43,5 x 41

52,1 x 51,5 x 32 20,3 x 13,3 x 32

Bijzettafels, bedplankje
Bijzettafels, bedplankje
Bijzettafels en bedplankje van 
metaal; uitsluitend in een van 
de bijzondere lakuitvoeringen 
verkrijgbaar (zie uitvoe-
ringsoverzicht)

Hoogte x Breedte x Diepte

Hoogte x Breedte x Diepte

BB 01
Bijzettafel
BB 02

Bijzettafel
BB 03

Bedplankje
BB 04

-

50

-

51

-

52

-

53
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Afbeelding 1: „Veegmethode“

Afbeelding 2: „Markeermethode“

Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetscha-
kelaar. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een Magic-Tronic mogelijk. Door de hand langs de buiten- resp. bovenzijde 
ter hoogte van de onzichtbaar ingebouwde sensor te bewegen is het aan- en uitschakelen van de complete verlichting 
mogelijk („Veegmethode“). Alternatief hiertoe kan de positie van de ingebouwde sensor ook met een metalen plaatje op 
het meubel worden gemarkeerd („Markeermethode“). Met de Magic-Tronic (230 V) kunnen verlichtingen tot max. 200 W 
worden aan- en uitgeschakeld. Bij montage van een Magic-Tronic vervalt de voetschakelaar.

Standaard-inbouwpositie van de Magic-Tronic bij gehoekte wandplanken:
• bij gehoekte wandplanken van het programma METIS plus: de inbouw geschiedt in het wandpaneel 8 cm van de 

bovenkant en 8 cm van de linker buitenzijde

Standaard-inbouwpositie van de Magic-Tronic bij nachtkastjes en commodes:
• bij nachtkastjes en commodes van het programma MULTI-VARIS: de inbouw geschiedt in de buitenzijde 12 cm van 

de achterkant aan de kant van het bed, en ca. 7-15 cm van de bovenkant van het desbetreffende element

Standaard-inbouwpositie van de Magic-Tronic bij MULTI-FORMA II-kleerkasten:
• bij draai- en vouwdeurkasten van het programma MULTI-FORMA II: de inbouw geschiedt in het rechte passepartout 

in ca. 130 cm hoogte (Magic-Tronic niet mogelijk bij kleerkasten zonder passepartout, in schuifdeurkasten en in het 
ruimte-/nissysteem)

Alternatieve inbouwposities:
Moet de Magic-Tronic-sensor rechts in het wandpaneel of in de plank van een gehoekte wandplank, in het linke 
passepartout van een kleerkast of afwijkend van de hiervoor beschreven standaard worden ingebouwd (bijv. bij 
inbouw van een element in een nis en er aan de zijkant naast het meubel niet voldoende plaats is), dan dit a.u.b. duidelijk 
in de order en tekening vermelden. In twijfelgevallen a.u.b. contact opnemen met uw hülsta-klantenadviseur!

Schakelmogelijkheden voor verlichting

Magic-Tronic

Magic-Tronic

Toepassingsvoorbeelden (schematische weergaven)
Zwarte puntje = Standaard-inbouwpositie van de Magic-Tronic-sensor bij gehoekte wandplanken (voorbeeld 1), 
nachtkastjes en commodes (voorbeeld 2) of draai- en vouwdeurkasten MULTI-FORMA II (voorbeeld 3)

N.B.:
Het zwarte puntje in de tekeningen is de plek waar de Magic-Tronic-sensor onzichtbaar wordt ingebouwd.  
Indien daar licht over het plaatmateriaal wordt gevegd, wordt de verlichting aan- of uitgeschakeld.

Wilt u de inbouwpositie van de Magic-Tronic-sensor op het meubel markeren, dan kunt  
u op de betreffende plaats een los meegeleverd metalen markeringsplaatje aanbrengen.

bij draai- en vouwdeurkasten van het  
programma MULTI-FORMA II

Voorbeeld 3

bij gehoekte wandplanken van het  
programma METIS plus

Voorbeeld 1

bij nachtkastjes en commodes van het  
programma MULTI-VARIS

Voorbeeld 2

-

7617
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-2316
-2317

Schakelmogelijkheden voor verlichting: Afstandsbediening met kleurinstelling

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 afstandsbediening mogelijk. Met elk van de 4 kanalen kunnen meerdere lampen (met 
in totaal max. 30 W per voorschakelapparaat en ontvanger) worden aan-/uitgeschakeld. Alle 4 kanalen zijn met een druk op de knop dimbaar. De lichtkleur 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 afstandsbediening 
worden besteld. Bovendien is het mogelijk met de knoppen „Alles aan“ resp. „Alles uit“ alle kanalen tegelijk in- resp. uit te schakelen. Met maximaal 4 zenders kan een willekeu-
rig aantal ontvangers worden aangestuurd. Zender en ontvanger moeten apart worden besteld. Bij gebruik van een afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

I.g.v. een 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 voorschakelapparaat/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.
- Voor alle lampen van alle verlichtingsgroepen kan dezelfde lichtkleur worden ingesteld. Deze lichtkleur geldt dan voor alle verlichtingen.
- De afstandsbediening is niet verkrijgbaar voor 110 V installaties.

N.B.:
De informatie over de basisinstelling van de LED-lampen en het instellen van de kleurtemperatuur geldt niet voor het programma MULTI-VARIS!  
A.u.b. altijd de gebruiks- en programmeerhandleiding in acht nemen!

4-kanaals afstandsbediening met kleurinstelling

Lichtkleur warmer

Lichtkleur kouder

Kanaal 1 t/m 4
(met dimfunctie)

Alles uit

Alles aan Prijs per zender  type
Prijs per ontvanger  type

4-kanaals afstandsbediening met kleurinstelling

Afstandsbediening met kleurinstelling
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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
 
 

Te bestellen zijn:
1 zender   1x type
3 ontvangers  3x type

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per voorschakel- 
apparaat/ontvanger bedraagt 30 W. Voor alle lampen van alle verlichtings- 
groepen kan dezelfde lichtkleur worden ingesteld. Deze lichtkleur geldt  
dan voor alle verlichtingen.

-2316
-2317

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

Te bestellen zijn:
1 zender   1x type 
3 ontvangers  3x type

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per voorschakel- 
apparaat/ontvanger bedraagt 30 W. Voor alle lampen van alle verlichtings- 
groepen kan dezelfde lichtkleur worden ingesteld. Deze lichtkleur geldt  
dan voor alle verlichtingen.

-2316
-2317

Schakelmogelijkheden voor verlichting: Afstandsbediening met kleurinstelling

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

Te bestellen zijn:
1 zender   1x type 
1 ontvanger  1x type 

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per voorschakel- 
apparaat/ontvanger bedraagt 30 W. Voor alle lampen van alle verlichtings- 
groepen kan dezelfde lichtkleur worden ingesteld. Deze lichtkleur geldt  
dan voor alle verlichtingen.
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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.

-
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Speciale vervaardigingen

MULTI-VARIS

Bijmeubelen

Speciale hoogtematen (niet mogelijk i.g.v. laden):
Romp hout/lak
Romp hoogglans
Deur hout/lak
Deur hoogglans

Voor andere, eventueel mogelijke speciale vervaardigingen kunt u zich  
wenden tot uw verkoopmedewerker bij hülsta.

99902 -
999021 -
99903 -
999031 -

Speciale artikelen

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 III en IV (zie hiervoor de verschillende lakuitvoeringen bij het programma 
NEO) 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 
33 specificeren. Geef bij uw bestelling a.u.b. het bijbehorende aanvraag-nr. en de 
aangegeven factor van het type 33 aan.

-33
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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 kunststof pluggen 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



25

MULTI-VARIS

NL   1. 2021MULTI-VARIS

Notities



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

Stand: 

hülsta MULTI-VARIS

Uw directe lijn naar hülsta

Uw furn plan-planning is zo complex dat u onze ondersteuning nodig heeft? Voor deze situatie hebben wij 
de hülsta-planningsservice ingericht. hülsta-medewerkers controleren uw planning zo snel mogelijk. De 
klant krijgt een planning die hem zal inspireren!

hülsta-planningsservice

Speciale wensen? Kom naar ons!

Wij staan ook op zaterdag voor u klaar!

NL   1. 2021

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 / 86-1627 of per email: orders@huelsta.com

Heeft u vragen, voorstellen of wensen voor de hülsta productscholingen? 
Neem telefonisch contact op via +49 (0) 2563 / 86-1493 of per email: seminare@huelsta.com

hülsta-planningsservice
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000

Mail: Planungsservice-Handel@huelsta.com
Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

hülsta-speciale wensen-team
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000

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

Onze hotline-dienst is op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur bereikbaar.

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

Op maandag t/m vrijdag kunt u de hülsta- 
verkoop bereiken van 9:00 tot 17:00 uur.


