
HUELSTA.COM

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

01/2021

NL 

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

FONIS
WONEN



Uitvoering: lak zijdegrijs, breedte: ca. 4,3 m

FONIS – HELDERE LICHTHEID.

Het ranke ontwerp van de Fonis serie inspireert. Elegante, naar voren 

taps toelopende rompen, ranke kaderprofielen, vloeiende overgangen en 

matte lakken creëren een zachte lichtheid. Glazen deuren zonder beslag 

en greep loze push-to-open-fronten voor deuren en laden geven het design 

een elegante, lichte en luchtige uitstraling. Smalle wandelementen schep-

pen een indrukwekkend, horizontaal uitgelijnd wandensemble.

FONIS WONEN

0302 FONIS



FONIS WONEN

Uitvoering: wooncombinatie lak puurwit, breedte: ca. 3,3 m

Uitvoering: vitrinecombinatie lak aubergine, breedte: ca. 2,1 m

INDIVIDUELE
KLEURKEUZE
VOOR ECHTE
HIGHLIGHTS.

NCS betekent “Natural Colour System” en 
is gebaseerd op de menselij ke kleurwaar-
neming. Welke kleur u ook kiest – elke kleur-
trend vindt in de Fonis collectie van hülsta de 
ideale toepassing.

1.950 KLEUREN – ONBEGRENSDE MOGELĲ KHEDEN.

Met Fonis kunnen harmonieuze kleuraccenten worden gezet. 

Naast de klassiekers in lak puurwit of lak grij s en andere trendkleuren, zoals hier in lak aubergine, breidt het 

NCS-kleurensysteem de serie-uitvoeringen uit met vrij  te kiezen kleurnuances – uw eigen lievelingskleur of exact 

afgestemd op andere inrichtingsobjecten. Metalen frames en kaderprofi elen in de structuurlakken kwarts en an-

traciet en in glanzend chroom bieden velerlei mogelij kheden voor een harmonieus interieur.

0504 FONIS



FONIS WONEN

Uitvoering: lak puurwit, breedte: ca. 2,9 m

INDRUKWEKKENDE
LICHTHEID 
EFFECTIEF 
GEËNSCENEERD.

De Fonis serie biedt een verscheidenheid aan vormgevingsmogelij kheden. Verschillend brede low- en sideboards 

kunnen met tussenbouw- en opzetelementen tot een eenheid worden gecombineerd. Verlichte vitrines maken 

de wandcompositie luchtiger en geven een aangenaam indirect licht. Highboards, vitrines en bovenkasten zij n 

verkrij gbaar met traploos dimbare ledverlichting. De romp loopt aan de voorkant taps toe, wat het meubel extra 

lichtheid geeft.

0706 FONIS



FONIS WONEN

Uitvoering: vitrine lak NCS S 2010-Y10R, breedte: ca. 1,1 m; sideboard lak NCS S 6005-R80B, breedte: ca. 2,9 m

Uitvoering: vitrine lak NCS S 6030-Y90R, lak antraciet, lak staalblauw, breedte: elk ca. 1,1 m

De verschillende Fonis formaten maken een doordacht interieurontwerp voor woon- of eetkamer mogelij k – 

ongeacht de grootte van de kamer. Vrij staand zij n sideboards of royale highboards en vitrinekasten echte blik-

vangers. Het Fonis frame is verkrij gbaar in drie kleurvarianten: chroom, antraciet en kwarts. Fronten en rompen 

kunnen met het NCS-kleurensysteem vrij  worden gecombineerd.

0908 FONIS
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FONIS WONEN

Het Fonis frame is verkrijgbaar in de drie kleurvarianten 

chroom, antraciet en kwarts. Fronten en rompen kun-

nen met het NCS-kleurensysteem vrij gecombineerd 

worden. Highboards, vitrines en hangelementen zijn 

met traploos dimbare ledverlichting leverbaar.

Vrije combinatie: frame in kwarts, 
romp en fronten in NCS-kleur S 6030-
Y90R.

Vitrine met aan de achterkant verlichte 
glazen leggers.

Een design highlight zijn de sierlijke 
deurscharnieren van Fonis.

Het frameprofiel geeft de lakfronten 
hun karakteristieke structuur.

De romp loopt aan de voorkant taps 
toe, wat het meubel extra lichtheid 
geeft.
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FONIS WONEN

Uitvoering: vitrines lak antraciet, breedte: ca. 1,9 m

MOOIE
BLIKVANGER
EN RUIMTE-
WONDER.

1312 FONIS
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FONIS WONEN

MOOI. FLEXIBEL

Fonis modules kunnen worden gecombineerd tot grote woonensembles, maar ook als solitair indrukwekkend in 

scène worden gezet. Tussenbouwelementen zij n verbindingselement tussen lowboard en hangelement. High-

boards fungeren als glazen vitrines in de eetkamer, als solitair of als vrij staande combinatie. Fonis biedt een groot 

aantal modules voor elke kamergrootte.
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Opzetelement met 
kaderprofi el.

Lowboards, staand 
of als hangelement.

Tussenbouwelemen-
ten verbinden modu-
les tot een optische 
eenheid.

Sideboards zij n 
verkrij gbaar in vele 
afmetingen.

0605
Highboards met 
deuren met glazen 
uitsparing.

Metalen frames 
inclusief stelpoten, 
54,6 resp. 19,4 cm 
hoog.

07 08
Vitrine in twee 
hoogtes met glazen 
deuren en schuifl a-
den.

Hangelementen zij n 
verkrij gbaar in vele 
afmetingen.

1514 FONIS
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FONIS OVERZICHT

TYPEOVERZICHT

Lowboards Sideboards

met schuifl aden, kleppen en deuren

Diepte: 45 cm Diepte: 35 cm

met schuifl aden, kleppen en deuren

Highboards Vitrines 

met deur met glazen uitsparing en deur Vitrines met glazen deur, schuifl aden en deur

Hangelementen

met schuifl aden, kleppen, deuren en glazen deuren

Tussenbouwelementen Opzetelementen Vrij hangende planken

met kaderprofi el met kaderprofi el

Diepte: 24,0 cm
Diepte: 45 cm

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

1716 FONIS



SCHRIFT IN PFADE, Variante AUSFÜHRUNGSANSICHT 
M 1:1 M 1:1

INFO:
Schriftzug und NCS-Logo proportional 
verkleinert, Farbstreifen auf restliche 
Breite (Rasterbreite DIN A 4 Katalog) 
unproportional angepaßt.

Individuelle Farbe
Individual Colour

POS-DISPLAY POS-DISPLAY

AUSFÜHRUNGSANSICHT 
KATALOG DIN A 4

SCHRIFT IN PFADE
POS-DISPLAY

1950
COLOURS

SCHRIFT
POS-DISPLAY

Individuelle Farbe
Individual Colour

18

UITVOERINGSOVERZICHTEN

Romp, front

Vrije kleurkeuze volgens NCS

Metalen frame en kaderprofiel

Grijs

Staalblauw

Glanzend chroom

Zijdegrijs

Aubergine

Structuurlak antraciet

Puurwit

Cappuccino

Antraciet

Spargroen

Lak

Individuele kleur  
- matlak

Structuurlak

Chroom

Structuurlak kwarts

FONIS OVERZICHT

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 kastmeube-

len en lattenbodems van hülsta al sinds 1996 onder-

scheiden 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 En-
gel“, 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.

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 in-
clusief: wij ondersteunen u bij alle vragen en wensen rond uw 
meubelen van hülsta – voor onbeperkte tijd.
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