
HUELSTA.COMNL

01/2021

hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG 

Karl-Hüls-Str. 1 

D-48703 Stadtlohn 

Tel. +49 (0) 2563 86-0 

Fax +49 (0) 2563 86-1417 

www.huelsta.com

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

GENTIS
SLAPEN



0302 GENTIS

CHARMANTE CONTRASTEN.

Gentis gebruikt contrasten en contouren als stijlmiddelen om schijnbare tegenstellingen te 

overwinnen: de design meubelen zijn op een heel natuurlijke manier versmolten met hyper-

moderne elementen om een pure nieuwe vorm te creëren. In de slaapkamer schept Gentis 

een spannende mix met een ontspannen effect. Natuurlijk massief hout, elegante fronten in 

lak of hoogglans en zacht leer kenmerken het programma. Geaarde elementen worden 

verbonden met zwevende elementen. Zo creëert Gentis een emotionele verbinding tussen 

urbaan levensritme en authentieke charme.

Uitvoering: eiken natuurstam, lak puurwit, nappaleer zand 5122, breedte van de bedcombinatie ca. 3,5 m



0504 GENTIS

De wand visueel openen, orde scheppen en perfect in het designconcept 

passen – dit alles beheerst het Gentis garderobe-element met speels 

gemak. De verticaal geplaatste natuurstam verbindt de kledingkast en het 

open vak en biedt ruimt voor accessoires en dagkleding, die aan de zijkant 

kan worden opgehangen. De ingetogen greeplijsten van de kledingkast in 

kastkleur zorgen ervoor dat het garderoben-element als accent helemaal 

tot zijn recht komt. Zowel tussenbouwelement als eindelement.Uitvoering: eiken natuurstam antraciet, lak puurwit, nappaleer antraciet 5104, breedte van de kleerkast ca. 2,7 m

DUIDELIJK
ONTWERP.



0706 GENTIS

Het authentieke kernnoten dat in jet schuifladenelement van de hoogglanskast, in de beomranding en het 

hoofdbord verwerkt is, straalt natuurlijke warmte en kracht uit. Elementen van chroom geven mooie accenten, 

de leren applicatie aan het hoofdbord maakt van lezen in bed een gezellige bezigheid. Zwevend gearrangeerde 

bijmeubelen van Gentis zorgen voor een lichte uitstraling. Naar wens versterkt een steervolle indirecte verlichting 

met variablele wittinten dit effect.

Uitvoering: Kernnoten natuurstam, lak hoogglans grijs, nappaleer grijs 5125, breedte van de kleerkast ca. 3,1 m



0908 GENTIS

Gentis presenteert zich in de slaapkamer zelfbewust, zacht en variabel. Voeteneind, hoofdbord en bedframe 

kunnen zowel met mooi nappaleer als in stijlvol zadelleer worden bekleed en geanccentueerd. Beide leersoorten 

zijn in vele kleurtinten verkrjgbaar. De bijmeubelen vallen op door hun creatieve veelzijdigheid. Designelementen 

als de sideboards zijn als hangende, maar ook als staande variant, die veel bergruimte biedt, verkrijgbaar.

STERKE
CONTRASTEN.

De afgeronde elementafsluitingen van de low-, side- en highboards
kunnen naar keuze worden voorzien met laden en/of draaideuren.



1110 GENTIS

Uitvoering: kernnoten natuurstam, lak hoogglans wit, Nappaleer grijs 5125



1312 GENTIS

Het ogenschijnlijk ruwe en oorspronkelijke wordt door Gentis op een overtuigende manier met elegant design 

verbonden. Natuurstam en hoogglanslak vormen een uniek geheel. Elegante vouwglijdeuren bieden goed zicht 

op de eigen garderobe. Het tussengevoegde naturrstamelement biedt handige schuifladen.



1514 GENTIS

Er zijn twee hoofdbordvarianten om uit te kiezen. Ze verschillen vooral in het aandeel van hout en leer: het houten 

foofdbord met gestoffeerde hoofdbord oogt moderner en urbaner, tegenlijkertijd is het ook heel comfortabel bij 

het lezen of tv-kijken. Beide varianten zijn in hoogwaardig nappa- of zadelleer en in vele kleurtinten van stemmig 

tot krachtig verkrijgbaar.



1716 GENTIS
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TYPEOVERZICHT

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

Draaideurkasten / vouwdeurkasten / draaideuren-garderobeelementen Bedden

bestaan uit basis- en aanbouwelementen; naar keuze met design- of tussenbouwelementen, diepte 61,4 cm Bedbinnenlengtes 200 / 210 / 220

met hoofdbordapplicatie met gestoff eerd hoofdbord met gestoff eerde applicaties met gestoff eerd hoofdbord 
en applicaties

6 Raster hangelementen en hangvitrine 8 Raster vitrines     2 / 3 Raster lowboards 8 Raster highboard

met afgeronde hoek aan
één of aan beide zij den,
diepte 45 cm

met afgeronde
hoek aan
beide zij den,
diepte 45 cm

Tiefe 26,2 cm Tiefe 33 cm

Functioneel frame Accent-elementen3 / 4 Raster sideboards Nachtkastjes

met afgeronde hoek aan beide zij den, diepte 45 cm met laden, diepte 45 cm met optionele verlichting Hoogte en breedte van accent-
elementen in leeruitvoering: + 1,6 cm,
diepte 33,0 cm



1918 GENTIS

UITVOERINGSOVERZICHTEN

Romp, fronten Accentelementen: romp en front, vitrinevakachterwand

Laden van design- en tussenbouwelementen 1 en 2 alsmede accentelement van de

draaideuren-garderobeelementen, gestoff eerd hoofdbord en gestoff eerde applicatie, 

accentelementen: romp en front

Hoofdbord, bedframe

Puurwit Puurwit

Puurwit

Puurwit Puurwit

Puurwit

Nappaleer Nubuk-Touch

Wit Wit

Wit

Wit Wit

Wit

Grij Grij 

Grij 

Grij Grij 

Grij 

Eiken

Eiken

Zij degrij s Zij degrij s

Zij degrij s

Zij degrij s Zij degrij s

Zij degrij s

Kernnoten

Kernnoten

Eiken antraciet

Eiken antraciet

Lak Lak

Lak

Lack-Hochglanz Hoogglanslak

Hoogglanslak

Hout

Leer

Natuurstam

Natuurstam

ECHT
LEER

ECHT
LEER

Natuurlij k eiken Kernnoten


