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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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VEDUA WONEN

Uitvoering: massief natuurlijk eiken

VEDUA KUN JE VOELEN.
De optisch levendige massief houten oppervlakken in natuurlijk eiken of structuurbeuken creëren een bijzondere,
behaaglijke sfeer. Met zijn zacht afgeronde rompen heeft Vedua een heldere, tijdloze stijl. Zijn ruime keuze aan
formaten en combinatiemogelijkheden laat niets te wensen over.
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VEDUA WONEN

Vedua maakt indruk met zijn hoogwaardige materialen en perfecte afwerking. Glas, chroom en massief hout
kenmerken het tijdloze ontwerp. De zacht afgeronde Vedua-hoeken in fronten en dekbladen maken een statement
zonder modieus te zijn. En ze laten de zorgvuldig geselecteerde houtsoorten tot hun recht komen. Fraai gevormde
tafelsledepoten in hoogglanzend chroom, mat chroom of massief hout ronden het totaalbeeld harmonieus af. En
de gelijkmatig verlichte vakken zorgen voor een aangename verlichting.

04

VEDUA

05

VEDUA WONEN

Uitvoering: massief natuurlijk eiken, breedte: ca. 3,6 m

06

VEDUA

07

VEDUA WONEN

HET BESTE
VAKMANSCHAP,
DAT JE KUNT ZIEN
EN VOELEN.

Uitvoering: massief structuurbeuken

Uitvoering: massief natuurlijk eiken, breedte: ca. 3,9 m

Vedua staat voor de perfecte verwerking van hoogwaardige materialen.
De verchroomde Vedua handgrepen laten de kwaliteit van hun afwerking voelen wanneer je ze aanraakt: ze voelen glad en stevig aan en liggen goed in de hand. Het ontwerp is uniek en harmonieert met de materialen hout en
chroom. Of het nu gaat om hoogglanzend chroom, mat chroom of in een chroom-houtcombinatie met natuurlijk
eiken of structuurbeuken – de persoonlijke smaak beslist. Met zijn ledverlichting benadrukt Vedua individuele
elementen en creëert het een aangename sfeer. Er zijn twee verschillende geleidingssystemen verkrijgbaar om
storende kabels onopvallend te laten verdwijnen.
08

Uitvoering: massief natuurlijk eiken
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VEDUA WONEN

Uitvoering: massief natuurlijk eiken, breedte: ca. 2,2 m

Vedua geeft als woonensemble, maar ook als solitair een goed resultaat.
High-, low- en sideboards kunnen met verschillende hangelementen,
vitrines of glazen hangelementen worden gecombineerd en zeer ﬂexibel
worden gepland. Vrijstaande of aanbouwelementen zorgen voor aantrekkelijke verbindingen tussen wand- en vloerelementen en laten veel ruimte
voor vormgeving.

FASCINEREND
VEELZĲDIG.
NATUURLIJK
FLEXIBEL.
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VEDUA WONEN

Het Vedua media-lowboard is ideaal voor techniekliefhebbers. Alle apparaten verdwijnen achter een met stof
beklede klep. Zij kunnen worden bediend via controller of afstandsbediening. Afgeronde glazen fronten passen
perfect bij de houten rompen. Voor de achterwanden in glasuitsparingen zijn verschillende uitvoeringen mogelijk,
bijvoorbeeld dekbladen in rompmateriaal en achterwanden in wit aan de achterzijde gelakt glas. De regelbare ledverlichting zet vitrines en glazen uitsparingen perfect in scène.
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Uitvoering: massief structuurbeuken
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VEDUA WONEN

Uitvoering: massief structuurbeuken, breedte: ca. 1,4 m

VAN KAMER
TOT KAMER
UITNODIGENDE
GASTVRIJHEID.
Uitvoering: massief natuurlijk eiken
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VEDUA OVERZICHT

TYPEOVERZICHT

12 raster vitrines en open element
1,5 / 2 / 3 raster lowboards, hanglowboards

Opzetelementen voor 1,5 en 2 raster lowboards
als vloerelement

8 / 10 raster hangvitrines
voor vrije wandmontage

Diepte: 45 cm

Diepte: 33 cm

Diepte: 45 cm

sledepoten naar keuze in houtuitvoering, hoogglans chroom
of mat chroom

Diepte: 45 / 52 cm

217,6 cm

47,8 / 59,0 cm

150,0 / 180,0 / 220,0 cm

150,0 / 180,0 / 220,0 cm

60,0cm

Diepte: 52 cm

180,0 / 220,0 cm

6 / 8 raster solitaire meubelen

Diepte: 33 cm

Diepte: 33 cm

74,7 cm

7 raster highboard

60,0 / 100,0 cm

180,0 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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voor vrije wandmontage

180,0 / 220,0 cm

129,6 cm

60,0 / 100,0 cm

voor vrije wandmontage

140,0 cm

100,0 cm

150,0 / 180,0 cm

Hoekplanken met glazen legger, led-verlichting

Vrijstaande elementen

voor vrije wandmontage

sledepoten naar keuze in houtuitvoering,
hoogglans chroom of mat chroom

Diepte: 25 cm

Diepte: 45,0 cm

Diepte: 45 cm

112,0 / 147,2 cm

Diepte: 45 cm

Hangelementen

47,8 / 59,0 cm

180,0 / 220,0 cm

59,2 cm

94,4 cm

76,8 / 94,4 cm

Diepte: 45 cm

4 / 6 raster open hangelementen

109,9 cm

3 raster media-lowboards

60,0 cm

35,2 cm

4 / 5 raster sideboards

100,0 cm

45,9 cm

30,4 / 41,6 /
59,2 cm

150,0 / 180,0 / 220,0 cm

145,1 / 180,3 cm

Diepte: 45 cm

150,0 / 180,0 / 220,0 cm

150,0 / 180,0 / 220,0 cm

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

VEDUA
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VEDUA WONEN

UITVOERINGSOVERZICHTEN

Romp en front
Massief hout

Natuurlijk eiken

Structuurbeuken

Greepuitvoeringen
Chroom

Hoogglans

Mat

GEGARANDEERDE
KWALITEIT
hülsta staat voor kwaliteit made in Germany. Als
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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.
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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.

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.
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