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Een goede dag begint met een goede nacht. 

Geniet van de tijd in bed. Verkwikkend slapen, ontspannen en voelen, hoe het 

lichaam zacht wordt gedragen en heerlijk wordt verwend.

Wij wensen u vele goede nachten.
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het bed dat u kiest
Hoe herkent u uw droombed? Heel gemakkelijk: u wilt helemaal niet meer opstaan! U kunt in bed zoveel meer doen  

dan alleen goed slapen. Een gezellig ontbijt in pyjama, knuffelen, dromen, lezen of tv kijken –  

je prettig voelen en thuis zijn.

U vindt bij hülsta slaapsystemen bestaande uit lattenbodems, matrassen, toppers en kussens, die u naar eigen wens kunt 

samenstellen. Gun uzelf tijd om rustig alles uit te kiezen. Het loont de moeite, want een derde van ons leven brengen we in 

bed door. En misschien nog wel iets meer …

04 hülsta  |  het bed dat u kiest    hülsta  |  goed liggen is gemakkeli jk 05

goed liggen is gemakkelijk
hülsta-slaapsystemen maken het u gemakkelijk om heerlijk ontspannen en tegelijkertijd anatomisch juist te liggen. Uw lichaam 

wordt, waar nodig, op zeven aangepaste zones in de matras verschillend zacht of hard ondersteund, zonder uw bewegings-

vrijheid te beperken. Uw spieren kunnen helemaal ontspannen. Klimaatfuncties in matrassen, toppers en kussens zorgen voor 

de perfecte regulering van vocht en warmte.

Onze slaapsystemen combineren handige functies met hemels comfort. Ontdek de verschillende varianten en ervaar hoe goed u 

op een hülsta-bed ligt. Uw vakhandelaar verheugt zich op uw bezoek.
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20 cm16 cm

MATRATZEN-
HÖHE

KERN-
HÖHE

06 hülsta  |  hoe vind ik mijn matras?   

zachter of harder liggen?
Elke hülsta-matras biedt informatie over de hardheidsgraad. Uw 

body-mass-index helpt u bij het vinden van de hardheidsgraad die voor 

u geschikt is. Bereken uw BMI:

Bij de afgebeelde matrassen vindt u pictogrammen aan de hand waarvan u de belangrijkste matraskenmerken kunt afl ezen en 

vergelijken. Behalve de hardheidsgraad worden bijvoorbeeld de matrashoogte en eigenschappen als warmteclassifi catie en 

drukontlasting van de matras aangegeven. 

hoe vind ik mijn matras?
Bij de keuze van uw matras moet u veeleisend zijn. Want de kwaliteit van onze slaap heeft grote invloed op 

welbevinden en levensvreugde. Hoe u moet liggen om fris en vol energie de dag te beginnen, hangt van uw 

persoonlijke wensen en voorkeuren af.

Daarom biedt hülsta keuze uit meerdere soorten matrassen, die aan verschillende wensen en voorkeuren voldoen. 

Maak een keuze uit binnenvering of koudschuim met drie verschillende hardheidsgraden en een ruime keuze aan tijken.

= BMI, bijv. 23,66
LICHAAMSGEWICHT in kg, bijv. 75

(LENGTE² in m, bijv. 1,78²)

matrassen
Zo wil ik slapen! Uw lichaam is uniek en uw slaapvoorkeuren zijn het ook. 

hülsta heeft voor u en uw wensen de juiste matras. 

binnenvering

Het comfortabele liggevoel van hülsta-binnenveringsmatrassen is onovertroff en. Het grote 
aantal hoogwaardige veren in de kern zorgt voor het aangename deinvermogen. Elke bewe-
ging wordt fl exibel opgevangen. De optimale matras voor allen, die van een droog en meer 
koel slaapklimaat houden.

hülsta-koudschuimmatrassen geven de instellingen van de lattenbodem bĳ zonder goed door 
aan het rustende lichaam. Het hoogwaardige materiaal en de functioneel verschillende lagen 
vervullen de meest uiteenlopende wensen. Wie een droog, niet al te koud slaapklimaat pre-
fereert, ligt hier juist.

koudschuim

hülsta  |  matrassen 07

ca. 23 cm voor BMI ≤ 25 voor BMI 25–31 voor BMI ≥ 31
koeler warmer

WARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer

 hoog

DRUKVERLAGING

goed excellent

COMFORTKLASSE MATRAS-
HOOGTE VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT MEDIUM HARD
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koudschuimmatrassen
Koudschuimmatrassen van hülsta bestaan uit een homogene kern of zijn uit meerdere lagen opgebouwd om 

verschillende ligeigenschappen te bereiken. Zij geven de instellingen van de flexibele lattenbodem bijzonder 

goed door aan het liggende lichaam. Zo vindt iedereen de individueel juiste matras. 

hülsta gebruikt uitsluitend hoogwaardige schuimsoorten met een zeer hoog ruimtelijk gewicht. De bijzonder goede 

ventilatie zorgt samen met onze ventilatiekanalen voor een uitstekend slaapklimaat.

AirDream 8000 thermo
visco-koudschuimmatras

Een matras – net zo individueel als uw lichaam. Keerbaar met een viscotherm- en een koudschuimzijde. Viscotherm reageert op warmte en gewicht 

van het rustende lichaam, zonder de bewegingsvrijheid te belemmeren. Ventilatiekanalen voor optimaal warmte- en vochttransport.

Ook met TENCEL®-tijk verkrijgbaar

ONS 
ADVIES

koudschuim

ca. 21/24 cm20 cm16 cm

MATRAS-
HOOGTE

KERN-
HÖHE

voor BMI ≤ 28 voor BMI ≤ 25 voor BMI 25–31 voor BMI ≥ 31voor BMI ≥ 28

VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT MEDIUM HARD

VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT/
MEDIUM

MEDIUM/
HARD

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-

WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld zeer hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld zeer hoog

COMFORTKLASSE

goed excellent

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-

WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld zeer hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld zeer hoog

COMFORTKLASSE

goed excellent

hülsta  |  matrassen 09
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AirDream 7000
koudschuimmatras

Een ergonomisch aangepaste meerzone-ondersteuning en veerelementen van verschillende hardheid in de matraskern geven het lichaam in elke slaappositie de 

juiste ondersteuning, zonder de beweging te belemmeren. Verticale en horizontale ventilatiekanalen in de matras zorgen voor een optimaal slaapklimaat.

ca. 21/24 cm20 cm16 cm

MATRAS-
HOOGTE

KERN-
HÖHE

voor BMI ≤ 28 voor BMI ≤ 25 voor BMI 25–31 voor BMI ≥ 31voor BMI ≥ 28

VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT MEDIUM HARD

VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT/
MEDIUM

MEDIUM/
HARD

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-

WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld zeer hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld zeer hoog

COMFORTKLASSE

goed excellent
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Ook met TENCEL®-tijk verkrijgbaar

AirDream 2000
koudschuimmatras

De koudschuimmatras met geïntegreerde klimaatfunctie. Onze snijtechniek van het hoogwaardige koudschuim laat de lucht onder het rustende 

lichaam optimaal circuleren. Vocht wordt afgevoerd en er ontstaat een droog, aangenaam warm klimaat dat een rustige slaap bevordert.

ca. 20 cm20 cm16 cm

MATRAS-
HOOGTE

KERN-
HÖHE

voor BMI ≤ 28 voor BMI ≤ 25 voor BMI 25–31 voor BMI ≥ 31voor BMI ≥ 28

VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT MEDIUM HARD

VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT/
MEDIUM

MEDIUM/
HARD

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-

WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld zeer hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld zeer hoog

COMFORTKLASSE

goed excellent

hülsta  |  matrassen 11



AirDream smart
combischuimmatras*

12 hülsta  |  matrassen  

Aantrekkelijk model combischuim uitgerust met alle goede eigenschappen, waarmee een matras testwinnaar kan worden. 

Hoogwaardig materiaal met functionele 3D-mesh-tijk van allerbeste hülsta-kwaliteit.

ca. 19 cm20 cm16 cm

MATRAS-
HOOGTE

KERN-
HÖHE

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-

WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld zeer hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld zeer hoog

COMFORTKLASSE

goed excellent
voor BMI ≤ 28 voor BMI ≤ 25 voor BMI 25–31 voor BMI ≥ 31voor BMI ≥ 28

VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT MEDIUM HARD

VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT/
MEDIUM

MEDIUM/
HARD

* Kernlaag HRV-schuim + HR-koudschuim
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binnenveringsmatrassen
Binnenveringsmatrassen met tonvormige pocketveren hebben een kern van veren met verschillende hardheid, 

die apart in pockets zijn ingenaaid. Zij brengen het lichaam heel precies in de juiste positie. Het zachte deinen 

bij elke beweging geeft een aangenaam zwevend liggevoel dat veel mensen als bijzonder ontspannend ervaren. 

Het bevordert bovendien een diepe, rustige slaap.

De binnenvering wordt met verschillende materialen bedekt, die al naargelang de keuze verschillende ligeigenschappen 

bieden. De hülsta-ventilatie-functies zorgen voor een aangenaam droog en koel slaapklimaat.

hülsta  |  matrassen 15

TopPoint gel
binnenveringsmatras

Op een gelmatras ligt u ongeëvenaard zacht en aangenaam. Uw lichaam zakt zacht weg, de wervelkolom wordt ondersteund, de spieren ontlast 

en drukpunten gereduceerd. Geniet van een wonderbaarlijk zwevend liggevoel – gewichtloos en behaaglijk tegelijk.

ca. 23 cm20 cm16 cm

MATRAS-
HOOGTE

KERN-
HÖHE

voor BMI ≤ 28 voor BMI ≤ 25 voor BMI 25–31 voor BMI ≥ 31voor BMI ≥ 28

VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT MEDIUM HARD

VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT/
MEDIUM

MEDIUM/
HARD

626267

VEREN
per m²

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-

WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld zeer hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld zeer hoog

COMFORTKLASSE

goed excellent

ONS 
ADVIES

binnenvering
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TopPoint 4000
binnenveringsmatras

Een matras met ergonomisch optimale ligeigenschappen. De opbouw van de kern, gecombineerd met comfortabele koudschuimlagen, zorgt voor een aan 

de lichaamsvorm aangepaste ondersteuning in alle slaapposities en een ideaal slaapklimaat. Goed om helemaal te ontspannen en fit wakker te worden.

626267

VEREN
per m²

ca. 21/24 cm20 cm16 cm

MATRAS-
HOOGTE

KERN-
HÖHE

voor BMI ≤ 28 voor BMI ≤ 25 voor BMI 25–31 voor BMI ≥ 31voor BMI ≥ 28

VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT MEDIUM HARD

VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT/
MEDIUM

MEDIUM/
HARD

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-

WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld zeer hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld zeer hoog

COMFORTKLASSE

goed excellent

TopPoint 1000
binnenveringsmatras

Het gestructureerde oppervlak van het koudschuim op de binnenvering heeft een comfortabel zacht eff ect met een bijzonder aangenaam liggevoel. 

Een doeltreff end klimaatsysteem transporteert vocht en warme uit de kern naar buiten. Zo wordt uw nachtrust rustig en verkwikkend.

267267

VEREN
per m²

ca. 24 cm20 cm16 cm

MATRAS-
HOOGTE

KERN-
HÖHE

voor BMI ≤ 28 voor BMI ≤ 25 voor BMI 25–31 voor BMI ≥ 31voor BMI ≥ 28

VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT MEDIUM HARD

VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT/
MEDIUM

MEDIUM/
HARD

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-

WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld zeer hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld zeer hoog

COMFORTKLASSE

goed excellent

hülsta  |  matrassen 17

Ook met volumestretch-tijk verkrijgbaar
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TopPoint 500
binnenveringsmatras

De binnenvering is bekleed met een laag zeer elastisch koudschuim dat door zijn hoge elasticiteit weer snel zijn vorm aanneemt. 

Daarom behoudt deze matras heel lang haar kwaliteit en haar goede ligeigenschappen.

18 hülsta  |  matrassen  

267267

VEREN
per m²

ca. 21 cm20 cm16 cm

MATRAS-
HOOGTE

KERN-
HÖHE

voor BMI ≤ 28 voor BMI ≤ 25 voor BMI 25–31 voor BMI ≥ 31voor BMI ≥ 28

VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT MEDIUM HARD

VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT/
MEDIUM

MEDIUM/
HARD

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-

WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld zeer hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld zeer hoog

COMFORTKLASSE

goed excellent
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ÉÉN VAN DE  
6 MOOISTE*

boxspring
bedden

Boxspring op zijn mooist. 
Met hülsta.
*artikel »makeyourhome« 02-2016  

topper

matras

box

boxspring – wat is dat?
Als u van slaapcomfort op hoog niveau houdt, kies dan een boxspringbed  

van hülsta. Drie componenten maken het ongelofelijk comfortabel.

 hülsta  |  matrassen 21

box matras topper

De box is een gestoffeerd basisframe dat uitgerust is met 
hoogwaardige hülsta-pocketveren. Het is de basis van 
elk boxspringbed en is wat betreft lengte en breedte even 
groot als de matras, die erop ligt.

Als extra zachte laag op de matras gelegd, zorgt een 
topper voor een nog comfortabeler liggevoel. Kies uit 
onze heerlijk zachte hülsta-varianten van koudschuim of 
viscoschuim.

Bij een boxspringbed ligt een binnenveringsmatras met 
tonvormige pocketveren op de box. Zij zorgt voor het 
typische deinvermogen. U kunt kiezen uit onze speciale 
boxspringmatrassen hülsta deluxe MTK en hülsta delu-
xe MTL en alle andere matrassen van hülsta.
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UITERST 
GESCHIKT

voor 
boxspring

deluxe MTL
binnenveringsmatras

Deze bijzonder comfortabele binnenveringsmatras heeft een geïntegreerde topperkern van hoogwaardig stiftlatex, die naar wens heel gemakkelijk kan worden 

afgenomen. De exclusieve matrastijk is samengesteld uit klimaatvezel en schuurwol en hij voelt heerlijk zacht en aangenaam – deluxe dus.

ca. 31 cm20 cm16 cm

MATRAS-
HOOGTE

KERN-
HÖHE

500267

VEREN
per m²

voor BMI ≤ 28 voor BMI 25–31 voor BMI ≥ 31

VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT MEDIUM HARD

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-

WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld zeer hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld zeer hoog

COMFORTKLASSE

goed excellent
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Een volumineuze matras met veel comfort – perfect voor uw boxspringbed. Microveren en luxe capitonnage bieden heerlijk ontspannende drukontlasting in twee fasen. 

Optimale luchtcirculatie in kern, capitonnage en tijk zorgt voor een perfect droog slaapklimaat dat de ongestoorde slaap bevordert.

500267

VEREN
per m²

ca. 28 cm20 cm16 cm

MATRAS-
HOOGTE

KERN-
HÖHE

voor BMI ≤ 28 voor BMI 25–31 voor BMI ≥ 31

VERKRIJGBARE HARDHEIDSGRADEN

ZACHT MEDIUM HARD

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-

WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld
zeer 

hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld
zeer 

hoog

COMFORTKLASSE

goed excellentkoeler warmer gemiddeld zeer hoog

SCHULTER- UND
LENDENZONEN-WIRKUNG

DRUKVERLAGINGWARMTE-
CLASSIFICATIE

gemiddeld zeer hoog

COMFORTKLASSE

goed excellent

deluxe MTK
binnenveringsmatras

UITERST 
GESCHIKT

voor 
boxspring

hülsta  |  matrassen 23
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toppers
Goed bericht voor allen, die uitbundig genieten van slaapcomfort en zich wat meer luxe willen gunnen. 

Met een topper als extra laag op de matras wordt uw bed nog zachter en comfortabeler. 

Niet alleen voor boxspringbedden!

koudschuimvisco

Bij hülsta kiest u uit twee varianten bij de partnertoppers. De doorlopende topper in twee-
persoonsbedgrootte zonder ritssluiting en het flexibele alternatief met ritssluiting. Deze 
partnertopper kan door speciale split-ritssluiting bij hoofd- en voeteind verschillend worden 
afgeritst en is daardoor ook voor elektrische lattenbodems te gebruiken.

GELax

visco topper

De topper die bijzonder behaaglijk is: de visco topper vormt zich naar temperatuur en gewicht van het 

rustende lichaam. In elke positie zinkt het lichaam aangenaam weg en wordt het tegelijkertijd perfect 

ondersteund. Voor een heerlijk ontspannen liggevoel.

De viscothermkern in deze topper reageert op 
warmte en gewicht van het liggende lichaam en 
laat het dieper wegzinken. De goede drukverde-
ling en elasticiteit van het materiaal zorgen voor 
onbeperkte bewegingsvrijheid in elke positie.

ca. 4 cm20 cm16 cm

TOPPERHOOGTEKERNHÖHE KERNHOOGTE

partner
koudschuim en/of visco

Deze topper verbindt voelbaar extra comfort 
met alle functies van een hülsta-matras: 
individuele drukontlasting en goede klimaat-
regeling zorgen voor ongestoorde nachtrust.
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De hoogwaardige Tencel-tijk van de GELax top-
per blijft lange tijd volumineus en zorgt samen met 
de afdeklaag van holle klimaatvezels voor een 
bijzondere behaaglijkheid, terwijl de hydrofiele 
laag een perfect vochttransport biedt.
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koudschuim topper

Hoogwaardig koudschuim, ingedeeld in meerdere zones, met een speciale snijtechniek en hülsta-

ventilatiefunctie, geeft het lichaam de juiste ondersteuning en zorgt voor het ideale slaapklimaat tijdens 

de nacht. Bijzonder aangenaam als u het ‘s nachts lekker warm wilt hebben.

hülsta  |  toppers 27

GELax topper

Voor de nieuwe topper wordt een speciaal GELax-schuim met memory-eff ect gebruikt, 

waarvan de positieve eigenschappen voor verkwikkende nachten zorgen. Het GELax-schuim 

ondersteunt uw lichaam en is drukverlagend. Het materiaal heeft een hoog aanpassingsvermogen, 

wat een aangenaam liggevoel geeft. Een ander pluspunt: de nieuwe topper is bĳ zonder 

ademingsactief, zodat een evenwichtig slaapklimaat mogelĳ k wordt.

ca. 4 cm20 cm16 cm

TOPPERHOOGTEKERNHÖHE KERNHOOGTE

ca. 4 cm20 cm16 cm

TOPPERHOOGTEKERNHÖHE KERNHOOGTE
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Alles kan: een doorlopende topper over beide matrassen of een deelbare combinatie van twee dezelfde of twee verschillende 

kernen. De partnertopper met split-ritssluiting kan helemaal afgeritst of gedeeltelijk van boven of beneden worden geopend om 

verstelbare lattenbodems in verschillende posities te kunnen gebruiken.

partner topper
GELax, koudschuim, visco
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koudschuim topper 
comfort 500 ks

Een heerlijk zachte koudschuim topper, die het lichaam aangenaam laat inzinken 

en van druk ontlast. De hoge elasticiteit van het schuim zorgt ervoor dat u zich vrij en 

ongehinderd kunt bewegen. Goed voor een ongestoorde slaap.

ca. 3 cm20 cm16 cm

TOPPERHOOGTEKERNHÖHE KERNHOOGTE
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matrastijken

Reliëf-dubbeldoek

Het originele hülsta reliëf-dubbeldoek is bijzonder 
deugdelijk, sterk en voelt aangenaam zacht. De tijk is 
gecapitonneerd met klimaatvezel, die de luchtcirculatie 
van de matraskern ondersteunt.

320 g/m², 83% polyester, 17% viscose

Verkrijgbaar voor TopPoint 500

3D-mesh-tijk

Deze tijk is een functioneel multitalent: zijn zeer elas-
tische driedimensionale structuur verbindt een doeltref-
fende drukverlaging in elke slaaphouding van het rustende 
lichaam met een effectieve thermoregeling en een zeer 
goede vochtregulering. Zo wordt het slaapklimaat geopti-
maliseerd en ontstaat er een uitstekend slaapcomfort.

330 g/m², 100% polyester

Verkrijgbaar voor AirDream smart

Volumestretch-tijk

De perfecte tijk om de uitstekende kerneigenschappen 
van hoogwaardige hülsta-matrassen te ondersteunen. 
Perfecte lichaamsondersteuning en klimaatregeling 
zorgen voor een ongestoorde slaap. Het elastische dub-
beldoek van hoogwaardig breisel voelt aangenaam zacht 
en behaaglijk.

550 g/m², 74% polyester, 25% viscose, 1% lycra

Verkrijgbaar voor AirDream 7000, AirDream 8000, 
TopPoint gel, TopPoint 4000
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Alle tijken zijn deelbaar, afneembaar en wasbaar. Let wel op de uitgebreide informatie in de typelijst en de onderhoudstips op het product.
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Lichaam en matras zijn nacht na nacht met elkaar verbonden. Daarom leggen wij bij de keuze van bekledingsstoffen  

voor onze hülsta-matrassen hoge maatstaven aan. Om uw goede nachtrust te bevorderen, hebben onze tijken  

behalve praktische voordelen nog meer kwaliteiten.

Alle tijken zijn deelbaar, afneembaar en wasbaar. Let wel op de uitgebreide informatie in de typelijst en de onderhoudstips op het product.

TENCEL® 

Merkvezels van hout bieden veel voordelen: ze zijn aange-
naam voor de huid, vochtregulerend, hygiënisch en hebben 
zeer goede elektrostatische eigenschappen. De tijk blijft lang 
dik en zorgt samen met de capitonnage van holle klimaat-
vezels voor een aangename behaaglijkheid.

360 g/m², 69% polyester, 31% lyocell

Verkrijgbaar voor AirDream 2000, AirDream 7000, 
AirDream 8000, TopPoint 1000, TopPoint 4000

deluxe matrastijk

De bovenkant van de matras is bekleed met een hoogwaar-
dige gebreide dril in weef-optiek, die bijzonder klimaatvrien-
delijk is en heerlijk luxe aanvoelt. Overtollige warmte en vocht 
worden snel afgevoerd – u slaapt steeds in een aangenaam 
droog, gezond klimaat. De behaaglijke afdeklaag bestaat uit 
een natuurmengsel van schuurwol/Ingeo. 

550 g/m², 74% polyester, 25% viscose, 1% lycra

Verkrijgbaar voor deluxe MTK, deluxe MTL
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AirDream k 2000 AirDream k 2500 AirDream mk 3000

hoofdkussens
hülsta-hoofdkussens ondersteunen hoofd en nek en verdelen de druk in zij- en  

rugligging. Alle hoofdkussens kunnen individueel in hoogte aan lichaam en  

ligvlak worden aangepast.

Een gepatenteerde kern van hoogwaardig koudschuim maakt 
het liggen op dit kussen zeer aangenaam. Comfortabele 
nekondersteuning. Uitneembare laag (2 cm) voor individuele 
hoogte-aanpassing.

Dit kussen past zich zacht en flexibel aan de slaper aan. 
De kerncombinatie van visco- en koudschuimlaag schept 
een onvergelijkbaar ontspannende ondersteuning. Drie 
lighoogtes door draaien van de kernhelften mogelijk.

Verscheidenheid door vormgeving: twee wigvormige lagen 
kunnen verschillend worden samengesteld of apart worden 
gebruikt. De verschillend harde zijden geven het hoofd de 
individueel aangenaamste ondersteuning.
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hülstaflex comfort

Originele hülsta-latten dragen uw lichaam als op handen. 
De gepatenteerde verstelbare hardheidsregelaar in het mid-
den maakt traploze instelling van de gewenste hardheid 
mogelijk. Hoofd- en voeteneind kunnen individueel worden 
bediend. Met de handige lift-functie wordt de ruimte onder 
het voetgedeelte gemakkelijk toegankelijk.

lattenbodems
hülsta-lattenbodems hebben niet alleen de beste latten ter wereld, ze zijn ook een klasse apart. 

Met hun gepatenteerde lattenhouders en verstelbare hardheid bieden zij u de gewenste ondersteuning 

en een ongeëvenaard ligcomfort.

hülstaflex premium

Verkwikkend slapen en gezellig relaxen: met deze latten-
bodem kunt u in elke lichaamshouding ontspannen. Ge-
patenteerde latten in speciale houders geven het hele bo-
venlichaam de gewenste ondersteuning en een zwevend 
liggevoel. Het gemotoriseerde model – naar wens met 
afstandsbediening – is ook geschikt voor zitposities.

hülstaflex basic

Omdat ieder lichaam anders is, kunt u deze lattenbodem 
individueel instellen. Kies met de gepatenteerde hard-
heidsregelaars in het midden hoe hard of zacht u wilt lig-
gen. Ook met verstelbaar rug- en voetgedeelte verkrijg-
baar.

BESTE 
FLEXIBELE LAT 
TER WERELD

hoofd-/voeteneind verstelbaar + 
lift-functie

BESTE 
FLEXIBELE LAT 
TER WERELD

34 hülsta  |  lat tenbodems   

ONZE
BESTE

lattenbodem

hülstaflex premium   

PATENT
Antislipschuif
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*
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De hülstafl ex premium is in de volgende uitvoeringen 
verkrijgbaar:

vlak elektrisch verstelbaarhoofd-/voeteneind verstelbaar

*3 jaar garantie op de elektrische aandrijving
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hülstaflex comfort

De hülstafl ex comfort is in de volgende uitvoeringen verkrijgbaar:
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vlak hoofd-/voeteneind verstelbaar hoofd-/voeteneind verstelbaar + 
lift-functie
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hülstaflex basic
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0–50°
Liftfunctie

GARANTIE
5 jaar

PATENT
Verstelbare latten

PATENT
Antislipschuif

GARANTIE
12 jaar

0–26°
Hoofdeind-
verstelling

0–50°
Liftfunctie

GARANTIE
5 jaar

PATENT
Verstelbare latten

PATENT
Antislipschuif

GARANTIE
12 jaar

0–26°
Hoofdeind-
verstelling

0–50°
Liftfunctie

GARANTIE
5 jaar

PATENT
Verstelbare latten

PATENT
Antislipschuif

PATENT
Antislipschuif

GARANTIE
12 jaar

0–26°
Hoofdeind-
verstelling

0–50°
Liftfunctie

GARANTIE
5 jaar

PATENT
Verstelbare latten

GARANTIE
12 jaar

0–26°
Hoofdeind-
verstelling

0–50°
Liftfunctie

GARANTIE
5 jaar

PATENT
Verstelbare latten

PATENT
Antislipschuif

GARANTIE
12 jaar

0–26°
Hoofdeind-
verstelling

0–50°
Liftfunctie

GARANTIE
5 jaar

PATENT
Verstelbare latten

PATENT
Antislipschuif

GARANTIE
12 jaar

0–26°
Hoofdeind-
verstelling

0–50°
Liftfunctie

GARANTIE
5 jaar

PATENT
Verstelbare latten

PATENT
Antislipschuif

De hülstafl ex basic is in de volgende uitvoeringen verkrijgbaar:

vlak hoofd-/voeteneind verstelbaar
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dream teams
Onze dream teams zijn perfect gecombineerde lattenbodems en matrassen voor 

ontspannen liggen en verkwikkende slaap. Probeer het uit of vind de 

combipartner voor uw eigen dream-team. Uw vakhandelaar is u graag van dienst.

AirDream smart
pagina 12

AirDream 8000
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AirDream 2000
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TopPoint 4000
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TopPoint 500
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TopPoint gel
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hülstaflex premium
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ONS 
ADVIES

dream teams



typeoverzicht Hier vindt u een overzicht van alle gepresenteerde producten. Keuze en planning worden vergemakkelijkt, omdat u de gegevens over de  
verkrijgbare afmetingen en varianten in de typelijst kunt vinden. Let u ook op onze dream-teams. Kunt u de juiste maat niet vinden? Vele speciale 
afmetingen kunnen wij op aanvraag vervaardigen. Vraag uw vakhandelaar.

lattenbodems

Hoogte ca. 21,0 en 24,0 ca. 21,0 en 24,0 ca. 20,0

Hoogte ca. 9,5 ca. 10,5 ca. 5,5

matrassen

hülstaflex basic hülstaflex comfort 
voor bedbinnenbreedtes  
70, 80, 90, 100, 120 en 140 
alsmede bedbinnenlengtes  
190, 200, 210 en 220 

voor bedbinnenbreedtes  
70, 80, 90, 100, 120, 140,  
160, 180 en 200  
alsmede bedbinnenlengtes  
190, 200, 210 en 220 

Vlak Hoofd-/voeteneind- 
gedeelte verstelbaar

Vlak Hoofd-/voeteneind- 
gedeelte verstelbaar

Hoofd-/voeteneindge- 
deelte verstelbaar + Lift-functie

Hoogte ca. 20,0 ca. 23,0 ca. 21,0 en 24,0 cm

AirDream smart
koudschuim M

AirDream 2000
koudschuim T

TopPoint gel
binnenvering V

matrassen
voor bedbinnenbreedtes  
70, 80, 90, 100, 120, 140,  
160, 180 en 200  
alsmede bedbinnenlengtes  
190, 200, 210 en 220 

TopPoint 4000
binnenvering T

V

AirDream 7000
koudschuim V

T

AirDream 8000 thermo
koudschuim V

T

hülstaflex premium 

Vlak Hoofd-/voeteneind- 
gedeelte verstelbaar

Lattenbodem  
met motoren

Hoofd-/voeteneindge- 
deelte verstelbaar + Lift-functie

T TR T

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

Hoogte ca. 6,0 ca. 8,0 ca. 8,0 ca. 4,0

Hoogte ca. 11,0 ca. 12,0 ca. 12,0

topper

hoofdkussens

voor bedbinnenbreedtes  
80, 90, 100, 120, 140,  
160, 180 en 200  
alsmede bedbinnenlengtes  
200, 210 en 220 

koudschuim topper
komfort 500 ks

AirDream k 2000
koudschuim

AirDream mk 3000
koudschuim  / visco

AirDream k 2500
koudschuim

koudschuim topper visco topper

Kussenafmeting ca. 31 x 71 
(passend in kussensloop van 40 x 80)

hoezen

Reliëf-dubbeldoek- 
tijkR

3D-Mesh-tijk
M

Volumestretch-tijk
V

Hoogte ca. 34,0 ca. 31,0

Hoogte ca. 24,0 ca. 21,0

TopPoint 500
binnenvering R

deluxe MTL
binnenvering D

deluxe MTK
binnenvering D

TopPoint 1000
binnenvering T

matrassen
voor bedbinnenbreedtes  
70, 80, 90, 100, 120, 140,  
160, 180 en 200  
alsmede bedbinnenlengtes  
190, 200, 210 en 220 

matrassen
voor bedbinnenbreedtes  
70, 80, 90, 100, 120, 140,  
160, 180 en 200  
alsmede bedbinnenlengtes  
190, 200, 210 en 220 

Micro-TENCEL- 
tijkMT

TENCEL®-tijk
T

deluxe-tijk
D

GELax topper
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A

Matratzen / mattresses 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

H19740036

Gesamtkollektion

15-003-60

A

Lattenroste / slatted frames 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

H19740036

Gesamtkollektion

15-003-50

ID 1111209743

Normen

hülsta-slaapsystemen vallen allemaal binnen de in dit 
segment geldende normen. Gegarandeerd.

DIN EN 1725: Europese norm voor de veiligheid van alle 
onderdelen van het gebruiksklare opgebouwde bed 
DIN EN 1334: Europese maatnorm voor alle onderdelen 
van het bed 
DIN EN 1957: Functionele eigenschappen van de mat-
rassen 
DIN SPEC 68200: Testmethode voor het bepalen van de 
functionele mechanische eigenschappen van zonema-
trassen.

RAL keurmerk

Alle hülsta-slaapsystemen houden lang, zijn milieuvriendelijk 
en gemakkelijk te bedienen, functioneren betrouwbaar en het 
personeel is competent en technisch up-to-date. Geteste 
kwaliteit met RAL keurmerk.

RAL GZ 430/6: Matrassen
RAL GZ 430: Gezondheid en milieu
RAL UZ 119: Dit zijn de eisen van de »Blauwe Engel Matras-
sen«. Zij zeggen o.a. dat in het gebruikte koudschuim minder 
dan 1% aan vulstoff en (bijv. krijt) gemengd mogen zijn om het 
kwaliteitskenmerk ruimtelijk gewicht te manipuleren.

ÖKO TEX standaard

ÖKO TEX standaard 100, klasse I (baby):
De strengste norm (strenger dan klasse II) voor de kwaliteit 
van matrassen. Alle hülsta-matrassen voldoen eraan op 
alle onderdelen.

vol vertrouwen slapen

Gouden M Blauwe Engel EmissielabelGS symbool

Met de naam hülsta verbinden wij een kwaliteitsbelofte, waaraan elk product van ons voldoet. Daar mag u op vertrouwen. Maak uw eigen verlanglijstje en vertrouw erop 

dat alles volgens hoge Duitse kwaliteitseisen geproduceerd en gecontroleerd wordt.

Wat wij ook doen – wij willen daar ook morgen nog steeds van overtuigd zijn. Vanuit deze verantwoordelijkheid gebruiken wij alleen materialen, die wat betreft productie 

en gebruik zo goed mogelijk voor mens en milieu zijn. Keurmerken en certificaten garanderen u de inachtneming van strenge eisen.

Op onze kwaliteitsproducten geven wij afhankelijk van de bestanddelen tussen 3 en 12 jaar garantie. Let op de gegevens op de afzonderlijke producten of vraag uw 

vakhandelaar. Nadere informatie over de hülsta-garantie en het onderhoud van uw hülsta-producten vindt u in de hülsta-garantiepas, die u bij de levering ontvangen heeft.

Gecertifi ceerd door de Duitse kwaliteitsvereni-
ging voor meubels*, testbasis »Blauwe Engel 
Matrassen« RAL UZ 119, RAL 430 gezondheid 
en milieu en RAL GZ 430/6 Matrassen.

Met dit nieuwe label vat de Duitse kwali-
teitsvereniging voor meubels* in principe het 
eisen pakket van de Blauwe Engel Matrassen 
en Meubels alsook de ÖKO TEX standaard 
klasse I en II samen. Alle hülsta- slaapsystemen 
bezitten de beste emissieklasse A!

Een complete GS certifi cering voor alle latten-
bodems, in het bijzonder ook de elektrisch ver-
stelbare producten, biedt hülsta als één van de 
weinige fabrikanten. Bij hülsta is dit de norm. Op 
basis van een veelheid aan Europese normen 
garandeert dit symbool gekeurde veiligheid in 
het gebruik en langdurige belastbaarheid.

De Blauwe Engel matrassen: alle hülsta- 
matrassen (behalve AirDream easy) voldoen 
aan de eisen, waaraan het verstrekken van dit 
certifi caat gebonden is.

De Blauwe Engel meubelen: alle hülsta- 
lattenbodems dragen dit certifi caat.

42 hülsta  |  vol ver trouwen slapen  *De Duitse kwaliteitsvereniging voor meubels, waar hülsta bij aangesloten is, gebruikt de maatstaven, die voor het verkrijgen van 
RAL keurmerken en de Blauwe Engel gelden. Alle slaapsystemen van hülsta zijn van deze keurmerken voorzien! 


