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TETRIM
SLAPEN



0302 TETRIM

PURE ELEGANTIE.

De grafische elementen van Tetrim zorgen voor helderheid in de slaapkamer. Het bed, 

verkrijgbaar met gestoffeerd hoofdbord of gestoffeerde nekrol om comfortabel tegenaan te 

leunen, past uitstekend bij de kubussen van lak en hout in kernnoten en natuurlijk eiken. Het 

karakteristieke L-vormige Tetrim-vak geeft indirect licht en dient als kastelement, sideboard 

of highlight in de kleerkast.

Uitvoering: natuurlijk eiken, zijdegrijs laqué, aluminiumlijst bronskleurig, kunstleer M239 lichtbruin, breedte van de bedcombinatie ca. 3,0 m



0504 TETRIM

Beeldschoon in hout, leer en bronskleurige accenten. Het comfortabele leren hoofdbord 

in twee breedtes omsluit in de bredere variant het bedframe dat op bronskleurige metalen 

poten rust. Een blikvanger zijn de Tetrim-vakken van de nachtkastjes, die optioneel met een 

indirecte LED-verlichting mooi verlicht kunnen worden.

DYNAMISCHE 
ELEGANTIE. 
STIMULEREND 
GEARRANGEERD.



0706 TETRIM

Een bijzondere warmte straalt de Tetrim-compositie in kernnoten met zijdegrijze lak uit. Een 

verfijnd designelement van het bedframe is het mooie hoekelement dat de zijden van het bed 

verbindt en dat wat betreft kleur op de elegante bedpoten of op de uitvoering van de zijden 

van het bed kan worden afgestemd.

Uitvoering: kernnoten, zijdegrijs laqué, aluminiumlijst bronskleurig, kunstleer M238 grijs, breedte van de kleerkast ca. 3,0 m



0908 TETRIM

Uitvoering: puurwit laqué, aluminiumlijst zilverkleurig, kunstleer M238 grijs, breedte van de kleerkast ca. 3,0 m



1110 TETRIM

ONTWERP MET
AANDACHT VOOR DETAIL.
Met veel liefde voor detail en ruimte voor persoonlijke wensen biedt het Tetrim bed met gestoffeerd hoofdbord 

en designelementen zoals hoekelementen en verstekaansluitingen veel mogelijkheden tot planning. Wat vindt 

u van bronskleurige bedpoten met hoekelementen in kernnoten of een zilverkleurige verstekaansluiting in 

combinatie met een puurwit bed?

Uitvoering: kernnoten
Bedpoten: bronskleurig
Hoekelementen/ 
verstekaansluitingen:  
Afbeelding links: kernnoten
Afbeelding rechts: bronskleurig

Uitvoering: natuurlijk eiken
Bedpoten: bronskleurig
Hoekelementen/ 
verstekaansluitingen:  
Afbeelding links: natuurlijk eiken
Afbeelding rechts: bronskleurig

Uitvoering: puurwit laqué
Bedpoten: zilverkleurig
Hoekelementen/ 
verstekaansluitingen:  
Afbeelding links: puurwit laqué
Afbeelding rechts: zilverkleurig

Uitvoering: zijdegrijs laqué
Bedpoten: bronskleurig
Hoekelementen/ 
verstekaansluitingen:  
Afbeelding links: zijdegrijs laqué
Afbeelding rechts: bronskleurig



1312 TETRIM

Hoe wilt u de rustigste uren van de dag doorbrengen? Houdt u van een behaaglijke ambiance, dan zult u 

zich in Tetrim van top tot teen comfortabel voelen. Van de optisch zwevende sledepoot tot en met de zacht 

ondersteunende nekrol. ’s Ochtends opmaken aan de kaptafel in fijne lak, daarna aankleden met behulp van de 

ruime kleerkast en ’s avonds een spannende thriller lezen in het comfortabele bed.

Uitvoering: lak grijs, metalen lijst bronskleurig, kunstleer vintage donkergrijs S702, breedte van de kleerkast ca. 3,0 m



1514 TETRIM

De bedvariant met gestoffeerde nekrol biedt veel comfort: zacht verlichte nachtkastjes, textiele behaaglijkheid en 

comfortabele gestoffeerde elementen. Verschillende lighoogtes: met sledepoot in zwevende optiek of bedpoten 

komt Tetrim tegemoet aan de individuele droom van de perfecte lighouding.

Uitvoering: lak grijs, metalen lijst bronskleurig, kunstleer vintage donkergrijs S702

BEDDENVARIANTEN
VOOR ELKE
SMAAK.



1716 TETRIM

Mooie matte lak, cool aluminium en gesatineerd glas kenmerken de kastmodellen van de lijn. Gepoedercoate 

greeplijsten, ton-sur-ton met de front, zorgen voor een strakke uitstraling van de aanbouwbare kasten – zo krijgt 

het stijlvol geïntegreerde Tetrim-element alle aandacht.

ORDE EN 
FUNCTIONALITEIT
IN HET MOOISTE
DESIGN.

Uitvoering: lak grijs, metalen lijst bronskleurig Uitvoering: puurwit laqué, aluminiumlijst zilverkleurig



1918 TETRIM

Samen met nachtkastje, spiegel en verlichte schaduwvoeg wordt het karakteristieke Tetrim-element een tijdloze 

toilettafel. Nog meer plek voor spullen bieden de bijpassende highboards, die ook in de woonkamer een goed 

figuur slaan.

Uitvoering: lak grijs, natuurlijk eiken, metalen lijst bronskleurig, breedte ca. 1.6 m

Uitvoering: lak hoogglans ijsblauw, metalen lijst zilverkleurig, breedte ca. 1,6 m



2120 TETRIM
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TYPEOVERZICHT

Draaideurkasten 4 / 5 Raster sideboards 8 Raster highboards

2 / 3 Raster hangelementen

6 - 14 Raster elementen 7 Raster hangelementen Bureau-/Kaptafel

11 Raster elementBedden 

2-4 Raster nachtkastjes 3 Raster lowboards

bestaand uit basiselementen en aanbouwelementen; optioneel met design- of tussenbouwelementen, diepte 61,4 cm

Basiselementen

Gestoff eerd hoofdbord 

Diepte: 46 cm

Diepte: 45 cm

Diepte: 33/45 cm

Diepte: 33 / 45 cm Diepte: 45 cm

Diepte: 45 cm

Diepte: 46 cm

Gestoff eerd hoofdbord Hoofdbord in lakuitvoering en 
gestoff eerde nekrol

Aanbouwelementen Tussenbouwelementen

on plinth adjusters; with open compartment, drawers, fl aps on plinth adjusters; with open compartment, drawers, doors

met open vak, kleppen

op stelvoetjes of als hangelement;
met open vak, deuren, diepte: 45 cm

met open vak, lade, deuren

op stelvoetjes; met open vak, deuren
Bedbinnenlengte 200 / 210 / 220

op stelvoetjes of als hangelement; met open vak, laden op stelvoetjes of als hangelement;
met open vak, laden, kleppen

Designelementen

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



2322 TETRIM
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UITVOERINGSOVERZICHTEN

Romp en fronten, bedden, wandplanken Dekbladen

Puurwit CalacattaGrijs PulpisZijdegrijs

Lak Keramiek

Bedden

Acccent-fronten Frame van open vakken, onderste bedframe, bedpoten

Accent-romp, accent-fronten, bureau-/kaptafel

Lak

Lak hoogglans

Hout

Metaal

Hout

Puurwit

Bordeauxrood

Grijs

Ijsblauw

Zijdegrijs

Bronskleurig

Natuurlijk eiken

Zilverkleurig

Natuurlijk eiken

Kernnoten

Kernnoten

Lak

Puurwit Grijs Zijdegrijs Bordeauxrood Ijsblauw
01

02

03

GEGARAN-
DEERDE
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.

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 bij zonder milieuvriendelij k en emissiearm 
zij n.

Sinds 1974 is hülsta lid van de Duitse vereniging voor 
Meubelkwaliteit (DGM) en voldoet aan de hoge normen voor 
kwaliteit en consumentenbescherming. Tij dens het testen van 
de producten worden strikte normen gehanteerd, die hülsta 
zonder problemen vervult.

Alle producten zij n al vele malen getest en zij n onderworpen 
aan strenge kwaliteitscriteria. Daarom biedt hülsta bij  een 
nieuwe aankoop 5 jaar garantie op alle meubelen. Altij d 
inclusief: wij  ondersteunen u bij  alle vragen en wensen rond 
uw meubelen van hülsta – voor onbeperkte tij d.


