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Hier is het heerlijk toeven – dat heeft Fena goed geregeld: het design zorgt voor de juiste 

balans, het verenigt de verschillende materialen in een heldere structuur uit zachte lijnen. 

Puur wit zorgt voor een stralend begin van de dag, krachtig balkeneiken verleent een 

natuurlijke uitstraling, betongrijs zet moderne accenten. Fena verbindt schoonheid met 

raffinement – voor ontspannen comfort.

Hoofdsteun om ontspannen te lezen, ronde hoeken om stoten te voorkomen.

SLAPEN 
IN STIJL.

Uitvoering: Lak zijdegrijs, accent brons, kunstleer vintage donkergrijs S702, breedte van de kleerkast ca. 2,5 m

0302 FENA



Wie van helderheid en de warme ambiance van natuurlijke materialen houdt, vindt bij Fena niet alleen de 

passende variant in authentiek balkeneiken, maar ook een goede nachtrust.

DESIGN MET
LIEFDE VOOR
DETAIL.

Uitvoering: balkeneiken, accent brons, kunstleer vintage bruin S701, breedte van de bed ca. 2,1 m
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FENA SLAPEN

Warm en behaaglijk: het dekblad in 
balkeneiken

In brons oogt het blad zacht en 
elegant.

Klassiek en helder straalt het blad in 
puurwit.

0706 FENA



01 02 03

De heldere architectuur brengt harmonie in de slaapkamer. Accenten passen 

Fena aan uw wensen aan – van hoofdbord tot voeteneind. De bedpoot 

in antiek zilver of hoogglanzend chroom past perfect bij dekbladen en 

accentfronten in beton, brons of balkeneiken.

INDIVIDUELE 
ACCENTEN.

01 Dekblad als accent: cool beton gecombineerd met warm hout.
02 In brons oogt het blad subtiel elegant.
03 De klassieker: balkeneiken, ton-sur-ton.

Uitvoering: balkeneiken, accent brons, kunstleer vintage bruin S701, breedte van de kleerkast ca. 2,5 m

0908 FENA



FENA SLAPEN

Uitvoering: balkeneiken, accent betongrijs, kunstleer vintage grijsbeige S700, breedte van de bedcombinatie ca. 3,5 m

1110 FENA



Uitvoering: balkeneiken, accent betongrijs, kunstleer vintage grijsbeige S700, breedte van de bedcombinatie ca. 3,5 m

1312 FENA



01 02 03

Stralend puurwit oogt niet alleen aantrekkelijk en netjes, het kan ook perfect worden gecombineerd – 

bijvoorbeeld met één van de kleuren waarin het gestoffeerde hoofdbord verkrijgbaar is, maar ook met 

wandkleuren en woningtextiel naar keuze.

01 Een behaaglijk design: het gestoffeerde hoofdbord in kunstleer vintage bruin.
02 Elegant kunstleer in vintage grijsbeige – perfect om te lezen en te ontspannen.
03 Maakt uw interieur compleet: kunstleer in vintage donkergrijs.

Uitvoering: lak puurwit, accent betongrijs, kunstleer vintage donkergrijs S702

1514 FENA



Heel sfeervol: elegant zijdegrijs creëert een elegante 

ambiance. Perfect afgestemd: de zachte indirecte 

verlichting verbergt zich achter het zwevende 

nachtkastje. 

1716 FENA
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  81,4 cm  101,4 cm   101,4 cm

  51 cm   51 cm  71 cm   71 cm   71 cm

  140 / 160 / 180 / 200 cm  

  252 cm   252 cm

TYPEOVERZICHT

Draaideurkasten

Hier is het heerlij k toeven – dat heeft FENA goed geregeld: het design zorgt voor de juiste balans, het verenigt de 
verschillende materialen in een heldere structuur uit zachte lij nen. Puur wit zorgt voor een stralend begin van de dag, 
krachtig balkeneiken verleent een natuurlij ke uitstraling, betongrij s zet moderne accenten. FENA verbindt schoonheid 
met raffi  nement – voor ontspannen comfort.

bestaand uit basiselementen en aanbouwelementen; optioneel 
met tussenbouwelementen

met gestoff eerde hoofdsteun met hoofdbord-applicatie met gestoff eerd hoofdbord met gestoff eerd hoofdbord

4-drs. draaideurkast 5-drs. draaideurkast

6-drs. draaideurkast

Bedden

Bedbinnenlengte

Nachtkastjes LED-verlichting voor nachtkastjes

Paneel-Nachtkastjes LED-verlichting voor paneel-nachtkastjes

Vrij hangende hoekplanken | led-verlichting voor vrij hangende hoekplanken

Commodes

op stelvoetjes met laden en open vak

Paneel wordt in het hoofdbord geschoven

op stelvoetjes met laden en deuren

LED-verlichting voor vrij hangende hoekplanken

voor breedte

voor breedte

Diepte 45 cm

Diepte 48,2 cm

Dekblad

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

1918 FENA



Gestoffeerd hoofdbord

Kleerkastbuitenromp, kleerkastfront, kroonlijst

Puurwit

Lak Hout

Hout

Grijsbeige

Kunstleer vintage

Zijdegrijs

ZijdegrijsWit (standaard)

Lak

Kunstleer

Bruin Donkergrijs Kunstleercollectie*

Balkeneiken

Balkeneiken

UITVOERINGSOVERZICHTEN

KUNST
LEER

Accent, dekblad

Brons Betongrijs

2120 FENA



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.

KWALITEIT MADE IN GERMANY

GEGARANDEERDE 
KWALITEIT.

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.

2322 FENA


