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Ontwerp en concept wettelijk beschermd, vergissingen voorbehouden, veranderingen in de constructie, kleur en materiaal in het
kader van de technische vooruitgang voorbehouden.
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MEGA-DESIGN WONEN

Uitvoering: wooncombinatie kernnoten, aan de achterkant gelakt glas wit, breedte: ca. 3,8 m

De behoeften en eisen, die aan een moderne woonsfeer worden gesteld, veranderen. Woontrends komen en
gaan – maar Mega-Design blijft en integreert zich in elke woonomgeving met tijdloos design. Mega-Design is een
allrounder en met zijn klassieke en functionele ontwerp een metgezel voor het leven. Geïntegreerd in de architectuur of vrijstaand als ruimteverdeler. Met het brede scala aan Mega-Design modules kan elke ruimte ideaal en
individueel worden gepland. Op maat gemaakte ontwerpen maken een optimaal gebruik van de ruimte mogelijk,
zelfs bij schuine plafonds of nissen.
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MEGA-DESIGN WONEN

Lak, hout of aan de achterkant gelakt glas: Mega-Design is aanpasbaar dankzij de verschillende materialen. De architectuur is even flexibel als het ontwerp
veelzijdig is. Laden, draai- of schuifdeuren in lak- of
hout-look met schuifvitrine en ledverlichting – alles is
mogelijk. De beslissende factor is wat aanspreekt.

VOOR ELKE
SMAAK
DE JUISTE
KEUZE.

Uitvoering: wooncombinatie lak wit, natuurlijk eiken, breedte: ca. 3,6 m
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MEGA-DESIGN WONEN

De flexibele opbergoplossingen van Mega-Design worden individueel op maat gemaakt en ingedeeld volgens
uw eigen voorkeuren. Geen kamer is te groot of te klein, te klassiek of te modern, te hoog of te laag, te licht of te
donker om niet omgetoverd te worden tot een nieuwe favoriete plek om te wonen en te werken. Creatieve functionaliteit ontmoet stedelijke ambiance à la carte.
06

MEGA-DESIGN

07

MEGA-DESIGN WONEN

CREATIEVE
SPEELRUIMTE
VOOR MEER
STRUCTUUR.

Als speciale service past hülsta Mega-Design meubels op verzoek tot op de centimeter nauwkeurig aan.
Mega-Design heeft ook een breed scala aan intelligente
add-on oplossingen zoals verlichting, leuningen met
ladders, boekenbruggen, kabelgoten en andere goed
doordachte details.
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MEGA-DESIGN WONEN

Mega-Design overtuigt met prachtige convertibiliteit.
Flatscreens kunnen in bijna elke positie worden geïntegreerd.
Als u wilt, kunt u uw flatscreen afdekken met soepel lopende schuifdeuren
en beschermen tegen stof. Een bijzonder hoogtepunt zijn de in aluminium
gevatte schuifvitrines, waarbij ondanks het zicht van opzij geen scharnier
zichtbaar is.
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WONEN
EN WERKEN
PERFECT
GECOMBINEERD.
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SLIM
AANGEPAKT.
HET IDEALE
THUISKANTOOR.

Kleine stand-alone oplossingen zijn met Mega-Design net zo goed mogelijk als grote woonwanden. Bureaus
kunnen gemakkelijk in de flexibele kastsystemen worden geïntegreerd. Kabels verdwijnen eenvoudig achter de
uittrekbare wandpanelen. Vrij indeelbare bureaus bieden ruimte voor een slank thuiskantoor. Of het nu gaat om
rechte of afgeronde tafelbladen – Mega-Design laat ook veel ruimte voor fantasie.
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Voor hifi-vrienden, verzamelaars en iedereen die nog meer ruimte nodig
heeft, biedt Mega-Design een extra diepte van 45 cm. Of het nu gaat om
een groot salontafelboek, een geluidsinstallatie of borden voor de eetkamer: verschillende dieptes binnen een woonkamercombinatie zijn perfect
haalbaar en maken de combinatie visueel losser.
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MEGA-DESIGN WONEN

Mega-Design kan gecombineerd worden met andere meubelelementen, zoals lowboards of sideboards van Tetrim. De lakken, houtsoorten en oppervlakken van hülsta zijn voor de hele serie gelijk.
Dit betekent dat u uw eigen woonkamercombinaties kunt maken.
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MEGA-DESIGN OVERZICHT

TYPEOVERZICHT
2 raster laden

op stelvoetjes of op stelvoetjes en zwarte sokkellijst; ook als hangstaanders of ruimteverdeler-staanders, diepte: 21,9 / 34,7 / 45,0 cm

Alle fronten met geluiddempend borstelprofiel

Breedte: 46,1 / 71,1 / 96,1 cm

43,1 cm

32,3 cm

Fronten: kleppen

40,6 / 75,8 / 111,0 / 146,2 / 181,4 /
216,6 / 264,7 / 267,2 / 430,4 cm

Staanders

46,1 / 71,1 / 96,1 cm

4 / 6 raster gehoekte panelen /
gehoekte tv-panelen

Boekenplanken, glasplanken

alle fronten met geluiddempend borstelprofiel
Houten-/laquédeuren en glasdeuren,
Breedte 46,1 / 71,1 / 96,1 cm

Houten- en glasschuifdeuren incl. grepen

34,1 / 69,3 / 104,5 /
139,7 / 174,9 / 210,1 cm

Fronten: schuifdeuren

69,3 / 104,5 / 139,7 /
174,9 / 210,1 cm

Fronten: draaideuren

95,9 / 145,9 / 195,9 cm
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46,1 cm

TV-reks

Lowboards

te monteren tussen staanders, diepte: 34,7 / 45 cm

Diepte: 51,8 cm

96,1 / 146,1 / 196,1 cm

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

95,9 / 145,9 / 195,9 cm

40,6 cm

46,1 / 71,1 / 96,1 cm

bestaande uit een romp en een glasdeur met
aan de achterkant gelakte deurrand

67,5 / 102,7 / 137,9 /
173,1 / 208,3 cm

Diepte: 17,2 / 30,0 / 40,3 cm

70,4 / 73,3 / 105,6 /
108,5 cm

46,1 / 71,1 / 96,1 /
146,1 / 196,1 cm

voor vrije wandmontage of te plannen tussen staanders en
boekenplanken, diepte: 45,5 / 65,5 cm

38,0 / 50,8 cm

Diepte: 21,9 / 34,7 / 45,0 cm

Inzet-vitrines

96,1 / 146,1 / 196,1 cm

146,1 cm

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

UITVOERINGSOVERZICHTEN
Knoppen/grepen
Romp, front

01

Lak

Puurwit

02

03

04

Hout

Wit

Zijdegrijs

Grijs

Natuurlijk eiken

Kernnoten
05

06

07

Draaideur-, schuiflade-, klep-fronten
Lak

Hout
08

Puurwit

Wit

Zijdegrijs

Grijs

Natuurlijk eiken

09

10

Kernnoten

Aan de achterkant gelakt glas
11

Puurwit

Wit

Zijdegrijs

12

13

14

Grijs

Schuifdeurfronten

Tabel knoppen/grepen
01

Aan de achterkant gelakt glas

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Hout
Lak wit
Lak Puurwit

Puurwit

Wit

Zijdegrijs

Grijs

Natuurlijk eiken

Kernnoten

Lak grijs
Lak zijdegrijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten
Edelstaaloptiek
Antiek zilver
Chroom mat
Chroom hoogglans
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MADE IN GERMANY

GEGARANDEERDE
KWALITEIT
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.

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.
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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.
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