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MULTI-VIDRE

SLAPEN

HUELSTA.COM

Programma-inleiding

Link naar de montage- / gebruiksaanwijzingfilmpjes

MULTI-VIDRE

MULTI-VIDRE biedt met optische highlights zoals zwevende, greeploze commodes en vitrine-inzetstukken, die voorheen voornamelijk in de woonkamer te zien
waren, verfijnd design voor de slaapkamer. Als echt MULTI-talent is het programma wat betreft uitvoeringen en afmetingen afgestemd op MULTI-BED en MULTIFORMA II. Naar wens zorgt een materiaalmix voor spannende accenten.
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Talrijke nachtkastjes en commodes; in zes hoogte-, zeven breedte- en één dieptemaat
Nachtkastjes en commodes op sokkelverstellers, naar keuze ook als hangelement te plannen
Laden en deuren van nachtkastjes en commodes met hülsta-Push-to-open, naar keuze met optionele grepen verkrijgbaar
Panelen met glasplank
Verlichting

Uitvoeringsoverzicht
Prijsgroep

Lak

Uitvoeringen

648
640
644
641
663
667

Lak puurwit
Lak wit
Lak zand
Lak grijs
Lak zijdegrijs
Lak ijsblauw

I
I
I
I
I
I

Fineer

Model-nr.

685
680

Natuurlijk eiken
Kernnoten

II
II

Kleurcombinaties:
Bij MULTI-VIDRE is het mogelijk om romp, front en accentlijsten in verschillende uitvoeringen te bestellen. Vermeld in dit geval duidelijk en apart de betreffende model-nrs. voor romp, front en accentlijsten. A.u.b. duidelijk
in de order vermelden! Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen van romp en front gemixed worden, wordt
altijd de hogere prijsgroep berekend, een verandering van uitvoering bij de accentlijsten is prijsneutraal.

Binnenromp altijd in grijs
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MULTI-VIDRE

Programma-inleiding
Belangrijke informatie

Kleurcombinaties:
Het is mogelijk om romp, front en accentlijsten in verschillende uitvoeringen te bestellen. Vermeld in dit geval duidelijk en apart de betreffende model-nrs. voor romp, front en accentlijsten. A.u.b. duidelijk
in de order vermelden! Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen van romp en front gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend, een verandering van uitvoering bij de accentlijsten is
prijsneutraal.
Steunlatten van de panelen:
Het is mogelijk om steunlat en paneel in verschillende uitvoeringen te bestellen. A.u.b. duidelijk in de order vermelden! Een verandering van uitvoering bij de steunlatten is prijsneutraal.
Binnenromp en ladebakken in grijs
Standaard-indeling:
Achter deuren zijn in afstand van 2 Raster houten planken en achter glasdeuren glasplanken gepland.
Hangelementen:
Worden nachtkastjes en commodes als hangelementen gepland, dan moet een hangbevestiging worden besteld.
Max. belasting:
Max. belasting van hout- en glasplanken (tot 70,4 cm breedte) en laden: 25 kg
Max. belasting van hout- en glasplanken (tussen 70,4 en 105,6 cm breedte): 15 kg; vanaf 105,6 cm breedte: 10 kg
Max. belasting van dekbladen: 35 kg per strekkende meter i.g.v. op de vloer staande elementen.
Zie bovendien de eventueel aangegeven max. belasting bij de afzonderlijke elementen binnenin de typelijst!
hülsta-Push-to-open/hülsta-SoftFlow:
Standaard worden de fronten zonder greep geleverd (hülsta-Push-to-open). Het is echter mogelijk fronten te laten voorzien van een greep (zonder meerprijs). Per front worden laden van één greep voorzien.
hülsta-Push-to-open vervalt als fronten van optionele grepen worden voorzien, in dat geval worden deze geleverd met hülsta-SoftFlow op volledig uitschuifbare bodemgeleiders incl. gedempt zelfsluitmechanisme. A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst /
montageaanwijzingen voor hangelementen
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 wandbevestigingspunten (= 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
3
4

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.

1
2

Fronten met het cijfer 2 worden los meegeleverd en zijn daarom altijd (de-)
monteerbaar.

Wandbevestiging
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 meubelmonteurs te worden uitgevoerd. Voor bijna alle elementen wordt door hülsta materiaal voor de wandbevestiging meegeleverd. Om
veiligheids- en constructieredenen dient u dan ook van dit materiaal gebruik te maken. Het door hülsta meegeleverde bevestigingsmateriaal (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 bouwstoffentabel 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.
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Greepuitvoeringen
Greepuitvoeringen
MULTI-VIDRE wordt standaard zonder grepen geleverd (hülsta-Push-to-open). Optionele grepen kunnen zonder meerprijs worden besteld. A.u.b. duidelijk in uw order vermelden!

Greep 110/109
naar keuze in mat chroom (greep 110) of
hoogglans chroom (greep 109)
Standaardgreep
Mat chroom

110

15,0 cm breed

Mat chroom

113

Hoogglanschroom

126

Mat chroom

130

Hoogglanschroom

129

Hout-/lakuitvoering, mat
chroom

112

18,8 cm breed

Hoogglanschroom

109

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

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
Mat chroom

115

6,8 cm breed

25,5 cm breed

Hoogglanschroom

114

Greep 112
greepverbinding in mat chroom, greepbereik in hout-/lakuitvoering - passend bij de
MULTI-FORMA II-greep 012

Greep 111
mat chroom - passend bij de MULTIFORMA II-greep 011

24,0 cm breed

24,9 cm breed

Mat chroom

4

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

111

in de
betreffende
uitvoering
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Greepuitvoeringen

Greepuitvoeringen
MULTI-VIDRE wordt standaard zonder grepen geleverd (hülsta-Push-to-open). Optionele grepen kunnen zonder meerprijs worden besteld. A.u.b. duidelijk in uw order vermelden!

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
048/049

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
Mat chroom

002

2,5 cm lang, Ø 1,1 cm

Mat chroom

146

Hoogglanschroom

147

Antiek zilver

1514

Hoogglanschroom

1513

6,3 cm breed

Hoogglanschroom

001

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

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

1512

8,6 cm breed

17,8 cm breed

Hoogglanschroom

1511

Mat chroom

158

Hoogglanschroom

157

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

MULTI-VIDRE
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Nachtkastjes
Nachtkastjes
37,6 cm hoog
(39,4 cm hoog incl. 1,8 cm
hoge stelvoetjes),
45,1 cm diep

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

Prijsgr.

I
II

51,6 cm breed

60,4 cm breed

78,0 cm breed

113,2 cm breed

2 laden

2 laden

2 laden

2 laden

2501

2601

2701

21101

-

-

-

-

51,6 cm breed

60,4 cm breed

78,0 cm breed

113,2 cm breed

3 laden

3 laden

3 laden

3 laden

3501

3601

3701

31101

-

-

-

-

51,6 cm breed

60,4 cm breed

78,0 cm breed

113,2 cm breed

2 laden

2 laden

2 laden

2 laden

3511

3611

3711

31111

-

-

-

-

51,6 cm breed

60,4 cm breed

78,0 cm breed

113,2 cm breed

3 laden

3 laden

3 laden

3 laden

3521

3621

3721

31121

-

-

-

-

voor 51,6 cm breedte

voor 60,4 cm breedte

voor 78,0 cm breedte

voor 113,2 cm breedte

4516

4604

4780

41132

-

-

-

Nachtkastjes
46,4 cm hoog
(48,2 cm hoog incl. 1,8 cm
hoge stelvoetjes),
45,1 cm diep

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

Prijsgr.

I
II

Nachtkastjes
55,2 cm hoog
(57,0 cm hoog incl. 1,8 cm
hoge stelvoetjes),
45,1 cm diep

Prijsgr.

I
II

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

Prijsgr.

I
II

Hangbeslag
Worden elementen als hangelementen gepland
of op elkaar gestapeld, dan moet een hangbeslag
worden besteld.

6
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Informatie m.b.t. de
uitlevering:
Let a.u.b. op de informatie op
de blz. met de programmainleiding.

Commodes

1
2

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

3
4

MULTI-VIDRE

Commodes
72,8 cm hoog
(74,6 cm hoog incl. 1,8 cm
hoge stelvoetjes),
45,1 cm diep

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

Prijsgr.

I
II

51,6 cm breed

60,4 cm breed

78,0 cm breed

113,2 cm breed

4 laden

4 laden

4 laden

4 laden

4521

4621

4721

41121

-

-

-

-

51,6 cm breed

60,4 cm breed

78,0 cm breed

113,2 cm breed

5 laden

5 laden

5 laden

5 laden

5521

5621

5721

51121

-

-

-

-

51,6 cm breed

60,4 cm breed

78,0 cm breed

113,2 cm breed

5 laden

5 laden

5 laden

5 laden

6521

6621

6721

61121

-

-

-

-

voor 51,6 cm breedte

voor 60,4 cm breedte

voor 78,0 cm breedte

voor 113,2 cm breedte

4516

4604

4780

41132

-

-

-

-

Commodes
90,4 cm hoog
(92,2 cm hoog incl. 1,8 cm
hoge stelvoetjes),
45,1 cm diep

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

Prijsgr.

I
II

Commodes
108,0 cm hoog
(109,8 cm hoog incl. 1,8 cm
hoge stelvoetjes),
45,1 cm diep

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

Prijsgr.

I
II

Hangbeslag
Worden elementen als hangelementen gepland
of op elkaar gestapeld, dan moet een hangbeslag
worden besteld.

MULTI-VIDRE
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Commodes
Commodes
72,8 cm hoog
(74,6 cm hoog incl. 1,8 cm
hoge stelvoetjes),
45,1 cm diep

2
4

zoals afb.
spiegelb.

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

2
6

133,4 cm breed

188,8 cm breed

1 deur; 4 laden

1 deur; 4 laden; 1 deur

413011
413012

41801

-

-

Prijsgr.

I
II

Commodes
90,4 cm hoog
(92,2 cm hoog incl. 1,8 cm
hoge stelvoetjes),
45,1 cm diep

2
4

zoals afb.
spiegelb.

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

Prijsgr.

I
II

2
6

133,4 cm breed

188,8 cm breed

1 deur; 5 laden

1 deur; 5 laden; 1 deur

513011
513012

51801

-

-

Commodes
108,0 cm hoog
(109,8 cm hoog incl. 1,8 cm
hoge stelvoetjes),
45,1 cm diep

2
4

zoals afb.
spiegelb.

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

Prijsgr.

I
II

Hangbeslag
Worden elementen als hangelementen gepland
of op elkaar gestapeld, dan moet een hangbeslag
worden besteld.

8

2
6

133,4 cm breed

188,8 cm breed

1 deur; 5 laden

1 deur; 5 laden; 1 deur

613011
613012

61801

-

-

voor 133,4 cm breedte

voor 188,8 cm breedte

41334

41888

-

NL 1. 2021
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Informatie m.b.t. de
uitlevering:
Let a.u.b. op de informatie op
de blz. met de programmainleiding.

Commodes

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

1
2

3
4

MULTI-VIDRE

Commodes
55,2 cm hoog
(57,0 cm hoog incl. 1,8 cm
hoge stelvoetjes),
45,1 cm diep

R

zoals afb. (R)
spiegelb. (L)

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

Prijsgr.

I
II

2
4

2
4

R

197,6 cm breed

197,6 cm breed

2 laden; 1 glasdeur, 2 laden

3 laden; 1 glasdeur, 3 laden

319011
319012

319111
319112

-

-

Commodes
72,8 cm hoog
(74,6 cm hoog incl. 1,8 cm
hoge stelvoetjes),
45,1 cm diep

R

2
4

197,6 cm breed
3 laden; 1 glasdeur, 3 laden
zoals afb. (R)
spiegelb. (L)

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

Prijsgr.

I
II

419011
419012
-

Commodes
90,4 cm hoog
(92,2 cm hoog incl. 1,8 cm
hoge stelvoetjes),
45,1 cm diep

R

zoals afb. (R)
spiegelb. (L)

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

Prijsgr.

I
II

Hangbeslag
Worden elementen als hangelementen gepland
of op elkaar gestapeld, dan moet een hangbeslag
worden besteld.

2
4

R

197,6 cm breed

197,6 cm breed

4 laden; 1 glasdeur, 4 laden

1 deur; 1 glasdeur; 5 laden

519011
519012

519111
519112

-

voor 197,6 cm breedte

41976
-

MULTI-VIDRE
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L/R = Glasdeur links/rechts draaiend

9

Panelen
Panelen
72,7 cm hoog;
20,2 cm dik incl. montageruimte
Panelen kunnen vrij aan de
wand bevestigd worden.
De panelen mogen uitsluitend
aan beton of metselwerk worden gemonteerd. Gipsplaten en
lichtbouwwanden zijn daarvoor
niet geschikt.
Nachtkastjes kunnen niet aan
de panelen worden opgehangen.
Steunlat voor de glasplank naar
keuze in een andere uitvoering
dan het paneel. A.u.b. duidelijk
in de order vermelden.

L

L

Max. belasting van de glasplank: 5,0 kg

Prijsgr.

I
II

94,6 cm breed

147,4 cm breed

Paneel met glasplank

Paneel met glasplank

411 L
412 R

421 L
422 R

-

-

Accessoires
Verlichting
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 afstandsbediening verkrijgbaar
(tegen meerprijs).

LED-inbouwspot
Ø 7,1 cm; voor montage in elementen
Montage achteraf is niet mogelijk.

2,9 W
7941
-

Afstandsbediening
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 afstandsbediening verkrijgbaar. De afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger, waarmee de complete verlichting aan- en uitgeschakeld kan worden. Bij toepassing
van een afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.
Afstandsbediening
Meerprijs voor afstandsbediening
(zender + ontvanger) type

10

1601

-

L/R = Glasplank op paneel links/rechts
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Speciale vervaardigingen
MULTI-VIDRE

Speciale artikelen

Speciale vervaardigingen zijn op aanvraag mogelijk.
Wendt u zich a.u.b. tot uw verkoopmedewerker bij hülsta.

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

-

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.

MULTI-VIDRE
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Belangrijke informatie
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.

Bouwstoffentabel

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

Montagemortelset uitsluitend geschikt voor onderstaande bouwstoffen!

Beton C12/15
Druksterkte ≥ 15 N/mm²

Volle baksteen Mz 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²

Volle steen van lichtbeton V2
Druksterkte ≥ 2 N/mm²

Volle kalkzandsteen KS 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²

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

Gatenkalkzandsteen KSL 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²

Gasbeton PP2
Druksterkte ≥ 2 N/mm²

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

Bevestigingssets
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 typelijst 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.
3
4

= 3 draagplaten
= 4 draagplaten enz.

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.

Standaardset
De standaardset bestaat uit 4 kunststof pluggen en 4 bevestigingsschroeven en is voldoende voor 1 draagplaat. De standaardsets bevinden zich overeenkomstig het aantal draagplaten in de beslagdelendoos.

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).
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Bestelvoorbeeld:
•

Het aantal draagplaten van alle geplande elementen optellen

•

De som door „3“ delen

•

De uitkomst naar boven afronden

=

Het aantal benodigde montagemortelsets
M2
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Uw directe lijn naar hülsta
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
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
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

Speciale wensen? Kom naar ons!
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
hülsta-speciale wensen-team
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000
Mail: Sonderwunsch@huelsta.com

Wij staan ook op zaterdag voor u klaar!
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 hülstaverkoop bereiken van 9:00 tot 17:00 uur.

hülsta MULTI-VIDRE
Stand:
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Ontwerp en concept wettelijk beschermd, vergissingen voorbehouden, constructie-,
kleur- en materiaalveranderingen in het kader van technische vooruitgang voorbehouden.
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

