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CT 220

CT 230

SALONTAFELS

Een salontafel kan alles: hij  kan zich functioneel aanpassen aan het designconcept van de 

woonkamer of als bij zonder interieur-highlight alle aandacht trekken. Alle hier afgebeelde tafels 

hebben echter één ding gemeen: hun vorm is volmaakt tot in het kleinste detail. Het schuine 

freeswerk van de CT 220 creëert een dynamische uitstraling. Massief eiken benadrukt de 

natuurlij kheid en accentueert de elegantie. Krachtige accenten in structuurlak antraciet bieden 

een mooi contrast.

Een salontafel als een duidelij k statement: de CT 230 overtuigt met zij n heldere design en zelfbewuste uiterlij k 

en is verkrij gbaar in verschillende maten en uitvoeringen. Eén daarvan is de combinatie van een tafelblad in 

natuurlij k eiken met een extra opbergblad van grij s Parsol-glas en een frame met gepoedercoat metaal. Extra 

bergruimte biedt de optionele royale lade, die onopvallend in het tafelframe past.

SALONTAFEL

01  Salontafel 1030, natuurlij k eiken, metalen onderstel: structuurlak antraciet, getint glas.
02  Salontafel 1030, natuurlij k eiken, Keramiek storm nero, metalen onderstel: structuurlak antraciet, getint glas.
03  Salontafel 1020, massief natuurlij k eiken ruw eff ect, natuurlij k eiken ruw eff ect, metalen onderstel: structuurlak antraciet.

DE STER –
IN DE WOONKAMER.
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CT 240

CT 250

01

02

SALONTAFELS

SALONTAFEL

De elegante salontafel CT 250 met twee tafelbladen biedt veel opbergruimte. Combineer het met de bij zettafel 

CT 250, die een bij passende, hogere tegenhanger is van de salontafel. U kunt hem als solitair naast of voor de 

bank plaatsen of als onmiskenbaar ensemble samen met de salontafel - beide tafels zij n ontworpen om in elkaar 

te schuiven.

MET ELEGANTE SWING.

Zachte rondingen ontmoeten heldere randen. De salontafel CT 240 combineert beide vormen 

vakkundig. Het vierkante tafelblad en zij n glazen tegenhanger worden gedragen door een 

frame dat met een expressieve boog de aandacht trekt.

01  Salontafel 1240, kernnoten, glas getint, metalen onderstel: chroom-glanzend.
02  Salontafel 1250, 650, getint glas, metalen onderstel: chroom glanzend.
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SALONTAFELS

01  Couchtisch 945, massief eiken antraciet, onderstel: gepoedercoat metaal antraciet .
02  Couchtisch 944, 945, 946, massief eiken natura, onderstel: gepoedercoat metaal kwarts.

Zachte rondingen kenmerken het klassieke en toch extravagante design: 

net als de romp van PERSIS loopt het massieve tafelblad van de salontafel 

CT 210 naar de rand taps toe. In plaats van een harde hoek biedt het 

aangenaam zachte overgangen. De CT 210, degelijk van kwaliteit, tijdloos 

elegant van vorm, past harmonieus in elke kamer.

SALONTAFEL
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SALONTAFELS

De salontafel CT 200 met afgeronde driehoekige vorm schept, in tegenstelling tot een 

vierkante tafel, een gevoel van ruimte tussen bank en tafel. Deze variant kan perfect worden 

gecombineerd met de gelij knamige zuiltafel. Omdat de zuiltafel in twee hoogtes verkrij gbaar 

is, zij n twee elementen ook heel geschikt als decoratieve bij zettafel-set.

01  Salontafel CT 200, natuurlij k eiken, metalen onderstel: antraciet gepoedercoat (Type 944).
02  Salontafel CT 200, keramiek storm nero, metalen onderstel: antraciet gepoedercoat  (Type 911).

SALONTAFEL

VAN NATURE
HARMONIEUS.
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  CT 200
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SALONTAFELS

Wie van heldere lijnen en zachte rondingen houdt, vindt perfecte metgezellen in de salontafels 

CT 200. Zij nemen de lijnvoering van de elliptische elementen van het woonprogramma NAVIS 

over, maar slaan ook solo of gecombineerd een elegant fi guur.

01  Salontafel CT 200,  keramiek zaha stone, Zuil: puurwit gepoedercoat (typen 944, 945).
02  Salontafel CT 200,  keramiek zaha stone, metalen onderstel: puurwit gepoedercoat (typen 911, 944).

SALONTAFEL
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CT 180

CT 170

CT 180
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SALONTAFELS

Bij  de CT 170 is het bovenste blad van massief structuurbeuken of van 

massief natuurlij k eiken gemaakt. Daaronder bevindt zich een blad van 

helder glas. Voor de sledepoten kunt u kiezen uit hoogglanzend chroom, 

mat chroom of een houten variant. De CT 170 is ver krij gbaar in de 

afmetingen 70 x 70 en 120 x 70 cm.

01  Salontafel CT 170, massief natuurlij k eiken, (type 171 salontafel, type 120 schuifl ade).
02  Salontafel CT 180, puurwit laqué, betongrij s.

Deze salontafel is verkrij gbaar in twee maten, vierkant en rechthoekig. 

Binnenin heeft hij  twee laden, die in tegengestelde richting geopend 

kunnen worden. Dit geeft van twee kanten toegang tot tij dschriften 

of afstandsbediening. Deze minimalistische salontafel met twee 

rompuitvoeringen en drie uitvoeringen voor het tafelblad inspireert qua 

kleur.

SALONTAFEL
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CT 160

CT 110
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SALONTAFELS

01 Salontafel CT 160, wit lak, helder optiwhite-glas (type 1811).
02 Salontafel CT 110, wit lak, aan de achterkant gelakt glas, zwart (type 09211).

SALONTAFEL

Wie behoefte heeft aan een salontafel die in hoogte 

verstelbaar is, maakt met de tussen 40 en 55 cm 

traploos verstelbare CT 110 een goede keuze.

Een tafelblad van echt houtfi neer of lak op een sokkel, waarop nog een  tafelblad van helder glas, optiwhite 

helder glas, getint of bronskleurig glas: met zij n spannende ontwerp oogt de design salontafel CT 160 bij na 

avant-gardistisch. Een combinatie van twee tafels is zonder meer mogelij k.

UITZONDERLIJKE 
ARCHITECTUUR
EN ESTHETIEK.
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CT 90

CT 10
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SALONTAFELS

De 45,0 cm hoge CT 10 is verkrij gbaar in de afmetingen 

70 x 70 cm, 90 x 90 cm en 120 x 70 cm. Het bovenste 

tafelblad is verkrij gbaar in hout, lak, aan de achterkant 

gelakt glas, helder glas, gesatineerd of getint glas. Het 

onderste blad is naar keuze gelakt of gefi neerd.

De CT 90 is verkrij gbaar in de afmetingen 80 x 80 cm 

of 110 x 110 cm. De optionele, zwenkbare lade biedt 

extra bergruimte. Bij zonder indrukwekkend is het brede 

spectrum aan uitvoeringsmogelij kheden.

01  Salontafel CT 90, structuurbeuken, wit laqué, aan de achterkant gelakt glas, wit (type 08292 / 80x80cm).
02  Salontafel CT 10, kernnoten, gesatineerd glas (type 07118 / 70x70cm).
03  Salontafel CT 10, natuurlij k eiken, helder glas (type 096 / 90x90cm).
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SALONTAFELS

SALONTAFEL OVERZICHT

TYPEOVERZICHT

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

Salontafel / bij zettafel CT 250

De salontafel is de geheime ster van de woonkamer, woonaccessoire en functioneel meubel tegelij k. Hij  vormt het 
glansvolle middelpunt van elk interieurdesign en is al naargelang voorkeur verkrij gbaar in elegant metaal, luchtig glas, 
solide lak, fij n hout of als materiaalmix.

Bovenste tafelblad van hout (lak of fi neer), glas of 
keramiek, onderste tafelblad van glas, onderstel van 
gelakt metaal of hoogglans chroom

Bovenste tafelblad Onderste tafelblad Metalen onderstel

Lak puurwit Lak puurwitOptiwhite helder glas Optiwhite helder glas

Getint glas Getint glas

Keramiek calacatta

Keramiek beton

Keramiek pulpis

Keramiek zaha stone

Keramiek storm nero

Lak wit Lak wit

Lak grij s Lak grij s

Lak zij degrij s Lak zij degrij s

Natuurlij k eiken Structuurlak kwarts

Kernnoten Structuurlak antraciet

Hoogglans chroom

Bovenste tafelblad Onderste tafelblad Metalen onderstel

Bovenste tafelblad van hout (lak of fi neer), onderste 
tafelblad van glas, onderstel van gelakt metaal of 
hoogglans chroom; naar keuze met zwenklade

Lak puurwit Lak puurwitOptiwhite helder glas

Getint glasLak wit Lak wit

Lak grij s Lak grij s

Lak zij degrij s

Structuurlak 
kwarts

Lak zij degrij s

Natuurlij k eiken

Kernnoten
Hoogglans chroom

Structuurlak 
antraciet

Salontafel CT 230

Bovenste tafelblad van hout (lak of fi neer) of 
keramiek, onderste tafelblad van glas,onderstel van 
gelakt metaal of hoogglans chroom; naar keuze met 
lade

Bovenste tafelblad / bovenste zij delings 
vulpaneeltje voor keramiekuitvoeringen

Onderste tafelblad Metalen onderstel

Lak puurwit Lak puurwitOptiwhite helder glas

Getint glas

Keramiek calacatta

Keramiek beton

Keramiek pulpis

Keramiek zaha stone

Keramiek storm nero

Lak wit Lak wit

Lak grij s Lak grij s

Lak zij degrij s Lak zij degrij s

Natuurlij k eiken Structuurlak kwarts

Kernnoten Structuurlak antraciet

Hoogglans chroom

Massief natuurlij k eiken ruw eff ect / 
Natuurlij k eiken ruw eff ect

Massief noten / Kernnoten

Bovenste tafelblad ook in structuurlak antraciet

Bovenste tafelblad in fi neer of structuurlak, onderste 
tafelblad van massief hout; naar keuze met lade

Salontafel CT 220

Onderste / bovenste tafelblad

Salontafel CT 240
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SALONTAFELS

Tafelblad Romp, front, tafelblad

Tafelblad Bovenste blad

Uitvoeringen

Tafelpootstel Accent tafelblad

Metaal gepoedercoat 
antraciet

Betongrij s

Keramiek grij s

Lak brons

Gepoedercoat puurwit

Metaal gepoedercoat 
kwarts

Keramiek zwart

Lak crème

Gepoedercoat antraciet

Keramiek calacatta

Massief eiken 
natura

Massief eiken 
antraciet

Balkeneiken

Bovenste blad van massief 
hout, pootstel resp. zuil van 
gepoedercoat metaal

met laden; tafelblad naar keuze in de 
uitvoering betongrijs

Bovenste blad van hout of 
keramiek, pootstel resp. zuil van 
gepoedercoat metaal

Bovenste blad van hout, onderste blad van 
helder glas, sledepoten in houtuitvoering, 
hoogglans chroom of mat chroom; met 
optionele lade

Bij zettafels en bedplankje van 
gelakt metaal

Salontafel CT 210 Salontafel CT 180

Salontafel CT 200

 Salontafel CT 170

Bij zettafels, bedplankje

Natuurlij k eiken Massief structuurbeuken

Massief structuurbeuken 

Helder glas

Lak kwartz

Kernnoten Massief natuurlij k eiken

Massief natuurlij k eiken

Lak antraciet

Keramiek storm nero

Keramiek wit

Keramiek zaha stone

Lak oxide

Keramiek beton

Keramiek pulpis

Tafelpootstel

Lak puurwit

Onderste blad Sledepoten

Hoogglans chroom

Mat chroom

SALONTAFEL OVERZICHT

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

Bovenste blad

Onderste blad

Onderste blad

Onderste blad

Helder glas

Getint glas

Glazen opbouw, onderste blad gefi neerd, gelakt of 
van natuurstam; naar keuze met wieltjes of sokkel in 
hoogglans chroom

Bovenste glazen blad aan de onderkant gelakt, 
onderste blad mat gelakt; naar keuze met 
zwenkbare lade; zwenkbare lade naar keuze met 
LED-verlichting

Bovenste tafelblad gelakt, gefi neerd of van glas, 
onderste blad gelakt resp. gefi neerd

Vloerplaat uit edelstaal; sokkel en onderste blad 
gefi neerd resp. gelakt; zuil van antracietkleurig 
gecoat metaal; naar keuze met hoogteverstelling

Salontafel CT 160 Salontafel CT 90

Salontafel CT 10

Salontafel CT 110

Gebronsd glas

Optiwhite 
helder glas

Lak puurwit Structuurbeuken

Structuurbeuken

Structuurbeuken Structuurbeuken

Lak wit

Lak wit

Lak wit Lak wit

Lak wolwit Dark stained oak

Lak zand

Lak zand

Beuken Beuken

Noten

Noten

Lak cacao

Lak cacao

Lak zwart

Lak grij s

Lak grij s

Eiken natuurstam

Natuurlij k eiken

Natuurlij k eiken

Natuurlij k eiken Natuurlij k eiken

Natuurlij k eiken

Kernnoten

Kernnoten

Kernnoten Kernnoten

Kernnoten

Kernnoten natuurstam

Lak wit

Lak zand

Lak zij degrij s

Sokkel, Onderste blad Bovenste blad

Aan de achterkant gelakt glas, wit

Aan de achterkant gelakt glas, zand

Aan de achterkant gelakt glas, grij s

Aan de achterkant gelakt glas, zwart

Bovenste blad zwenkbare lade

Aan de achterkant gelakt glas, wit

Aan de achterkant gelakt glas, zand

Aan de achterkant gelakt glas, grij s

Aan de achterkant gelakt glas, 
zij degrij s

Aan de achterkant gelakt glas, cacao

Aan de achterkant gelakt glas, zwart

Bovenste blad

Aan de achterkant gelakt glas, wit

Aan de achterkant gelakt glas, zand

Aan de achterkant gelakt glas, grij s

Helder glas

Gesatineerd glas

Getint glas

SALONTAFEL OVERZICHT

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

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 Engel“, 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 inclusief: wij ondersteunen u 
bij alle vragen en wensen rond uw meubelen 
van hülsta – voor onbeperkte tijd.

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.

MADE IN GERMANY

GEGARAN-
DEERDE 

KWALITEIT
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