
GARANTIEPAS

Nu meteen 
uw garantie 
veiligstellen:
Registreer uw  
nieuwe aankoop op
www.huelsta.com/en/guarantee

Garantie-informatie
en interessante feiten 
over producten en 
verzorging.



“Ook al neemt de twijfel 
aan vaste waarden toe;  
de waarde van een gecul-
tiveerd ingerichte woning 
en de uitstraling daarvan 
op het levensgevoel blij-
ven onomstreden.” 
 
Karl Hüls, oprichter hülsta-werke
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Wonen met hülsta. Wij danken u zeer hartelijk
dat u gekozen hebt voor meubelen van hülsta*.
U richt uw woning in met bijzondere, individueel 
voor u gemaakte meubelen, die uw persoonlijk-
heid en uw stijl tot uitdrukking brengen.

Elk van uw hülsta-meubelen wordt speciaal voor u gemaakt – volgens 

strenge kwaliteitscriteria, met de hoogste normen van vakmanschap en 

in overeenstemming met uw wensen. Omdat bij natuurlijke materia-

len het ene materiaal niet is zoals het andere, omdat elke stam zijn 

eigen kleurenspectrum heeft en een onmiskenbare houtnerf, is uw 

hülsta-meubel uniek. De natuur herhaalt zich niet.

Of het nu hülsta, now! by hülsta, hülsta Badkamer of hülsta solid is, de 

naam hülsta staat voor meubelen, die voor een lang leven met u zijn ge-

maakt. U kunt meer te weten komen over de hoogwaardige materialen 

in deze brochure. Zij bevat ook nuttige verzorgingstips om u te helpen, 

de schoonheid van uw meubelen te behouden.

*In deze brochure vindt u altijd alle producten en merken van hülsta en

now! by hülsta als de naam „hülsta“ wordt gebruikt.

Waardevol wonen.

Passend bij onze meubelen bieden wij u graag een premium-service 

aan. Profiteer van exclusieve voordelen zoals de 5 jaar garantie.

Het is heel gemakkelijk voor u:

Registreer – bij voorkeur nu meteen – bij hülsta 
uw nieuwe aankoop met het garantienummer, 
dat u op de achterkant van deze brochure kunt 
vinden. Want alleen op deze manier kunt u de 5 
jaar garantie veiligstellen.

Hoe het in detail werkt, wat de garantie precies betekent, leest u op 

de volgende pagina‘s. Als hülsta-klant geniet u van extra comfort: wij 

ondersteunen u bij alle vragen en wensen rond uw meubels – voor 

onbeperkte tijd.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe meube-
len.

5 jaar garantie
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Door heel zorgvuldig te produceren en kwaliteitscon-
troles door te voeren, garanderen wij dat elk hülsta- en 
now! by hülsta-meubel ons bedrijf in onberispelijke staat 
verlaat. Gebreken en fouten kunnen wij zoveel mogelijk 
uitsluiten. Mocht dit toch het geval zijn, dan bieden wij 
omvangrijke garantie en individuele service om herstelbare 
gebreken te verhelpen. hülsta-klanten profiteren van een 
plus aan zekerheid die de wettelijke garantie overschrijdt. 

Onze garantie leidt niet tot beperkingen van uw rechten inzake de koopovereenkomst 

tegenover de verkoper (dealer). Als de goederen bij uitlevering niet vrij van gebreken 

waren, kunt u uw garantierechten doen gelden – onafhankelijk van het optreden van 

een garantiegeval en de gebruikmaking van de garantie.

Als consument ontvangt u bij aankoop van nieuwe producten van de merken hülsta 

en now! by hülsta 5 jaar garantie op meubelen en 2 jaar garantie op elektronica. De 

hülsta-garantie is strikt persoonlijk en daarom niet overdraagbaar. 

De hülsta-garantie wordt geactiveerd als u zich binnen 6 

maanden na de aankoop van uw meubelen als nieuwe klant 

registreert. 

Begindatum van de garantieperiode is de factuurdatum. Garantiediensten leiden niet 

tot een verlenging of herstart van de garantieperiode.

Om u te registreren, kunt u zich inschrijven op www.huelsta.com/en/guarantee. Per te-

lefoon kunt u uw nieuwe aankoop aanmelden onder het nummer +49 (0) 2563 86-1273. 

Naast uw persoonlijke gegevens hebben we ook het 8-cijferige garantienummer nodig, 

dat u op de achterkant van deze brochure vindt.

Onmiddellijk na uw inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging (per mail). Na 

controle van de bestelgegevens ontvangt u zo snel mogelijk de bevestigingsbrief voor 

uw registratie van de 5 jaar garantie.

Daar kunt u op  
vertrouwen.  
Gegarandeerd!
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Garantiebepalingen

Wij garanderen dat hülsta-producten volgens de 
beoordelingscriteria van de Duitse kwaliteitsver-
eniging meubelen (DGM) en volgens extra eigen 
criteria, die ten dele strenger zijn dan de gelden-
de normen, zonder materiaal- en productiefouten 
vervaardigd zijn. De hülsta-garantie omvat ook 
stofferingen, de functie van technische onder-
delen en de oppervlakkwaliteit van de geleverde 
producten.

Voor elektronica, die als onderdeel van hülsta-meubelen wordt aange-

schaft, bieden wij 2 jaar garantie en daarmee meer zekerheid voor u. 

Dit geldt ook voor verlichtingen incl. voorschakelapparatuur, ledverlich-

ting, lichtsturingen met systeemtoebehoren, afstandsbedieningen, en 

aandrijvingen.

Op slaapsystemen, lattenbodems, matrassen en boxspringbedden 

biedt hülsta speciale garanties. Meer informatie ontvangt u samen met 

deze producten.

Vergoedingen in geval van garantie

Als u een reden tot reclamatie hebt, wendt u zich 

dan s.v.p. eerst aan uw dealer, bij wie u het product 

gekocht heeft. Hij helpt u om schriftelijk contact met 

ons op te nemen. Daarvoor hebt u nodig:

 -  een kopie van uw verkoopovereenkomst, of 

de factuur

 - uw garantienummer

 -  een gedetailleerde beschrijving van het soort-

gebrek en het tijdstip waarop het is ontstaan

 -  ten minste 3 detailfoto’s vanuit verschillende 

perspectieven 

 -  een totaalopname van de wooncombinatie 

(afstand 2-3 m)

 -  een detailopname van de betroffen compo-

nent (afstand 0,5-1 m)

 -  Een close-up van het gebrek met behulp van 

een referentieobject, bijv. een muntstuk.

Mogelijkerwijze zal uw dealer uw reclamatie per-

soonlijk beoordelen en indien mogelijk ook oplossen. 

Zodra hij ons over het resultaat informeert, beoor-

delen wij indien nodig, of er sprake is van garantie 

en zorgen wij voor een oplossing. De gereclameer-

de onderdelen van het meubel worden binnen 

afzienbare tijd door ons vervangen of gerepareerd. 

De beslissing over vervanging of reparatie nemen wij. 

Wij zorgen voor een gelijkwaardig alternatief, indien 

vervanging in de oorspronkelijke staat niet meer 

beschikbaar is. Dat kan bijv. het geval zijn bij een 

wisseling van het programma, bij een technische 

verandering of het niet meer kunnen leveren van een 

houtsoort of een oppervlakkenuitvoering.

Bij terechte reclamaties op grond van ondeugdelijk 

stofferingsmateriaal bieden wij aanvullend op de 

wettelijke regeling een garantie met trapsgewijze 

vergoeding:

1e en 2e jaar*: gratis nieuwe stoffering

3e jaar*: nieuwe stoffering met deelname van 

de klant aan de kosten: 50 % van de meubel-

prijs

4e jaar*: nieuwe stoffering met deelname van 

de klant aan de kosten: 60 % van de meubel-

prijs

5e jaar*: nieuwe stoffering met deelname van 

de klant aan de kosten: 70 % van de meubel-

prijs

* vastgesteld op basis van de factuurdatum

Let op: voor veranderingen in de toestand van de 

stoffering door verkeerd onderhoud, “impreg-

nering” of dergelijke kunnen wij geen garantie 

geven. Mogelijk noodzakelijke reparatiekosten

zijn uitgesloten van de garantie.

Productgroepen

2
jaar

5
jaar

Kasten hülsta X
Kasten now! by hülsta X
Kasten hülsta solid X
Halmeubelen X
Badkamermeubelen X
Stoelen X
Tafels, salontafels X
Gestoffeerde meubelen X
Wastafels X
Afvoer- en overloopsystemen X
Sanitaire accessoires X
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Uitgesloten van de garantie zijn:

 - adviesfouten tijdens de verkoop

 - showroommodellen 

 -  goederen- en product-gebonden eigen-

schappen, die geen productgebrek zijn

 -  verwisselbare verbruiksgoederen (accu’s, 

batterijen, lampen, stoelglijders, etc.)

 -  stofferingsmateriaal dat door de klant werd 

aangeleverd 

 -  gebreken door slijtage en gebruiksmatige 

slijtage

 -  verontreinigingen (bijv. lichaamszweet, 

lichaams- en haarverzorgingsproducten, 

verkleuring veroorzaakt door ander textiel) 

 -  verkleuring door ingrediënten van medica-

menten (toxische reactie)

 -  veranderingen veroorzaakt door zuur-, op-

los-, of alcoholhoudende stoffen

 -  ongepaste of oneigenlijke pogingen tot 

schoonmaken, reparatie of herbewerking van 

het product 

 -  schade en vervuiling veroorzaakt door huis-

dieren, warmtebronnen, weersinvloed

 -  Onjuiste behandeling of schade door 

scherpkantige, spitse voorwerpen of hete 

vloeistoffen of verzorgingsproducten

 -  vergrijzingen, vooral bij geoliede oppervlak-

ken door gebrek aan zorg

 -  natuurlijke kleurveranderingen als gevolg van 

veroudering van de oppervlakken, evenals 

extreme milieu-invloeden door vochtigheid, 

temperatuur en licht

 -  schade veroorzaakt door bijvoorbeeld vocht, 

kalkaanslag, enz. en schimmelvorming, bijv. 

in nieuwe gebouwen of in de badkamer als 

gevolg van stilstaand vocht, niet verwijderd 

condensaat of onvoldoende ventilatie

 -  vervormen, bleken, scheuren, etc. bij massief 

hout

 -  defecten veroorzaakt door commercieel, 

niet-huishoudelijk of oneigenlijk gebruik of 

overbelasting van het meubilair

 -  meer of minder waarneembare doorbuigingen 

binnen de tolerantiegrenzen van de DIN 

68874-norm zijn geen productgebrek

 -  defecten als gevolg van veranderingen door 

onvakkundige montage, reparatie of onder-

houd door personen die geen gekwalificeer-

de monteurs zijn, transportschade, vallen of 

externe gewelddadige inwerkingen

 -  defecten als gevolg van onjuiste montage 

met name het ontbreken van de juiste hori-

zontale of verticale stand van de meubelen

 -  ongeval-schade, ontvreemding of overbe-

lasting 

 -  gevolgschade aan de gezondheid als gevolg 

van onjuiste instellingen, gebruik, onjuiste 

wandbevestigingen of niet gemonteerde 

kantelbeveiligingen

 -  schade- en onkostenvergoedingen, prijsver-

mindering en teruggave product

 - in- en uitbouwkosten 

Het verschillende gebruik van de afzonderlijke stoelen heeft een blijvend effect op de hardheid en het 

uiterlijk van de stoel. Er zijn dus merkbare verschillen in hardheid van de zitting mogelijk (favoriete zit-

plek). Een daaruit voortvloeiende permanente uitrekking / samendrukking van de bekledingsmaterialen 

binnen de gebruikelijke toleranties is geen reden tot reclamatie.

De hülsta garantie geeft geen recht op verdere aanspraken op aan-
vullende prestaties, vermindering van de koopprijs of schadevergoe-
ding. Bijkomende kosten van welke aard dan ook, zoals montage- en 
demontagekosten, eventuele vervangings- en reparatiematerialen 
komen niet voor onze rekening. Een garantiegeval houdt geen verlen-
ging van de garantieperiode in, noch voor het meubel, noch voor het 
vervangen of gerepareerde onderdeel. Dezelfde voorwaarden gelden 
ook voor goodwill.

Hoe worden klachten beoordeeld?

Klachten worden beoordeeld door middel van inspectie. Om de vergelijkbaarheid van de beoordelin-

gen te waarborgen, moeten regels voor visuele controles (DGM-kwaliteit en keuringsvoorschriften voor 

kastmeubilair RAL-GZ 430) worden toegepast. 

De beoordeling van de harmonische totaalindruk volgt vanuit een afstand van ca. 2 tot 3 m. De beoordeling 

van details wordt vanuit een afstand van ca. 0,7 m voorgenomen. De beoordeling geschiedt met een normaal 

gezichtsvermogen en diffuus daglicht (zonder direct zon- of kunstmatig licht). Vlakken, die bij normaal gebruik 

onzichtbaar zijn, secundaire meubeldelen of onregelmatigheden, die alleen in kantlicht zichtbaar zijn, zijn aan 

minder strenge beoordelingscriteria onderworpen. 

Houd er rekening mee dat bij afzonderlijke artikelen die u op een later tijdstip ontvangt, de kleurconsis-

tentie met bestaande meubelen niet kan worden gegarandeerd, ondanks bijzondere zorgvuldigheid bij 

de keuze van de materialen. Details over de beoordeling van functionele reclamaties m.b.t. gebruiks- 

en product-gebonden eigenschappen vindt u op de volgende pagina’s.
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De hülsta 
bijkoopservice

Uw tevredenheid is onze eerste prioriteit. Daar-
om staan wij ook na de garantie voor u klaar – 
vooral met de bijkoopservice.

Deze service is geldig voor uw geregistreerde meubelen en omvat 

belangrijke voordelen. Zo hebben wij toegang tot alle gegevens voor 

de productie van uw meubelen en kunnen wij u individuele oplossin-

gen voor uw problemen bieden. Wij geven u ook prioritaire informatie 

wanneer uw meubellijn ten einde loopt. Dit geeft u de mogelijkheid om 

in een vroeg stadium te beslissen over het bijkopen van meubelen of de 

completering van uw inrichting.

Wij kunnen deze dienst aanbieden aan al diegenen die zich hebben 

geregistreerd met hun emailadres. Informatie per post is helaas niet 

mogelijk. 

Als u ook regelmatig nieuws wilt ontvangen van hülsta, abonneert u 

zich dan op onze nieuwsbrief (zie www.huelsta.com/en/newsletter). 

Natuurlijk hebben we bij de opslag en het gebruik van uw gegevens alle 

voorschriften van de wettelijke gegevensbescherming in acht genomen.
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Thuis is daar,
waar het hart klopt.

hülsta meubelen worden in het Münsterland  
geproduceerd – al meer dan 75 jaar. Op deze
locatie hebben we een goed ontwikkelde
vakbekwaamheid en speciale ervaring.

Wij beheersen op meesterlijke wijze de traditionele ambachtelijke tech-

nieken. Massief hout en fineer worden met grote zorg samengesteld, 

zodat in kleuren en nerf een harmonieuze en altijd unieke tekening wordt 

gecreëerd.

Zulke details in de verwerking en productie vormen het doorslaggevende 

verschil van hülsta meubelen. Tegelijkertijd zijn ze ook de reden waarom 

we net zo trouw zullen blijven aan onze locatie als aan onze hoge kwali-

teitsnormen. Want kwaliteit heeft voor ons iets te maken met vertrouwen. 

Vertrouwen in het merk hülsta en „Made in Germany“.
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Goede behandeling 
van de waarden van 
de natuur
Bij hülsta begint alles in de natuur. Echt hout is 
ons belangrijkste materiaal voor meubelen om je 
goed bij te voelen, en het zit vol schoonheid.

De materialen voor de hülsta-meubelen worden door ervaren specia-

listen volgens strikte criteria geselecteerd. Alle fineer en massief hout 

zijn afkomstig van gecontroleerde duurzame bosbouw. We gebruiken 

bewust geen tropisch hout om het regenwoud te beschermen en om 

lange transportafstanden te vermijden. 

Dit respect voor de natuur komt ook tot uiting in de manier waarop wij 

onze producten verwerken. Wij gebruiken uitsluitend milieuvriendelijke 

lakken en lijmen. Onze streng gecontroleerde emissiewaarden liggen 

altijd ver onder de wettelijke grenzen. Ons bedrijf is lid van de Duitse 

Vereniging voor Meubelkwaliteit (DGM). Voor alle productgroepen 

dragen wij het beste DGM-emissielabel „A“. Sinds 1996 dragen al onze 

kastmeubelen en lattenbodems het onafhankelijke „Blauwe Engel“ 

keurmerk voor emissiearme producten. Zo geniet u niet alleen van uniek 

meubilair, maar ook van een natuurlijk goed binnenklimaat.

In de context van de snel voortschrijdende wereldwijde klimaatveran-

dering en de daarmee verbonden grote gevolgen voor mens en natuur 

ondersteunt de Duitse Vereniging voor Meubelkwaliteit de 1,5-gra-

den-doelstelling van de VN. Sinds januari 2016 is hülsta lid van het 

„Klimaatpact voor de Meubelindustrie“ en mag het zich een klimaatneu-

trale producent noemen.

Op basis van de directe en indirecte broeikasgasemissies op de niveaus 

Scope 1, 2 en 3 heeft hülsta zijn ecologische voetafdruk (CO2-voetaf-

druk) door het klimaatbeschermingsinitiatief BEaZERO.org laten vast-

stellen. Alle emissies worden gecompenseerd door de jaarlijkse inkoop 

van hoogwaardige klimaatbeschermingscertificaten; op deze manier 

bevorderen wij het behoud van een leefbaar milieu.
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A

Kastenmöbel / cabinet furniture 
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

15-003-20

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the Guidelines 
for Climate Protection of the DGM • 
www.klimaneutral-dgm.de

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Prüfnummer / control number

KLIMANEUTRALER
Möbelhersteller*

Climate-neutral Furniture Manufacturer

1 2 3

* durch CO2-Zertifikate und /oder EEG-konforme 
Stromeinspeisung • by CO2 certificates and /or 
EEG-compliant power input

H19740036

17-205

H19740036

17-205

Kwaliteit en design 
gegarandeerd

Kwaliteit kent bij hülsta geen compromissen. Dit wordt ook bevestigd 
door de talrijke prijzen toegekend door onafhankelijke instellingen. 
Bijna geen enkele andere meubelfabrikant in Europa heeft zo‘n groot 
aantal keurmerken en certificaten.

Sinds 1974 behoort hülsta tot de 

Duitse Vereniging voor Meubelk-

waliteit (DGM). Deze definieert nor-

men voor kwaliteit en consumen-

tenbescherming en hanteert strikte 

normen voor hun producttesten.

Van de DGM-deskundigen groep 

en toonaangevende testinstituten 

ontwikkeld, informeert dit keurmerk 

in één oogopslag over het gehalte 

aan verontreinigende stoffen van 

meubilair. Het gehele hülsta-as-

sortiment is gecertificeerd volgens 

deze richtlijnen met de beste 

waarde „A“.

GS staat voor beproefde veiligheid 

en bewijst dat de betreffende 

hülsta-producten regelmatig 

worden getest en voldoen aan de 

veiligheids eisen.

De Interior Innovation Award wordt 

beschouwd als één van de wereld-

wijd meest prestigieuze designprij-

zen van de meubelindustrie. Deze 

prijs werd aan hülsta uitgereikt 

door de Duitse Raad voor Vorm-

geving en de imm Keulen voor de 

woonprogramma’s MADERA en 

CUELLO.

Onze T 70 eettafel won in 2017 

de Red Dot Award in de categorie 

Product Design.

Bij hülsta hebben we onze 

CO2-voetafdruk door het klimaat-

beschermingsinitiatief BEaZERO.

org laten vaststellen en alle emis-

sies door de aankoop van hoog-

waardige klimaatbeschermingscer-

tificaten laten neutraliseren.

Sinds 1996 zijn al onze kastmeube-

len en lattenbodems gecertificeerd 

als emissiearme en milieuvriende-

lijke producten bekroond met de 

„Blauwe Engel“. Ook dit symbool 

is aan strikte criteria gebonden.

In 2019 werd de hülsta solid 

kruispoottafel eveneens bekroond 

met de „Red Dot Award” in de 

categorie Product Design. De 

internationale jury van de prijs was 

vooral onder de indruk van de 

innovatiegraad van het ontwerp, de 

functionaliteit en de ergonomie.

In december 2018 sloot hülsta zich 

aan bij de Alliantie voor Ontwikke-

ling en Klimaat, een doeltreffende 

alliantie van sterke, niet aan de 

overheid gerelateerde organisaties, 

die zich inzetten voor ontwikke-

lingsbevorderlijk en klimaatvrien-

delijk economisch handelen. Met 

meer dan 200 partners willen we 

bijdragen aan de bescherming van 

het klimaat door het vermijden, 

verminderen en compenseren van 

CO2.

17-205
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Meubelen van hülsta staan garant voor hoge kwaliteit en 
individualiteit. Materiaalkeuze en hoogwaardige verwer-
king zorgen ervoor dat u onbezorgd kunt genieten. Als u 
de onderstaande tips ter harte neemt, zult u bijzonder lang 
plezier van uw meubelen hebben.

Over het algemeen moet er rekening mee worden gehouden dat de verwerkte ma-

terialen door de invloed van hitte, vocht en vloeistoffen beschadigd kunnen worden. 

Bij nieuwbouwhuizen of goed geïsoleerde woningen kan, als er onvoldoende gelucht 

wordt, vaak een extreme luchtvochtigheid ontstaan, die vochtschade en schimmelvor-

ming bevordert. Worden de meubelen te dicht bij de muur geplaatst, zodat er onvol-

doende luchtcirculatie plaatsvinden kan, dan bestaan deze gevaren eveneens.

In principe wordt aanbevolen dat de inwerking van dranken, voedsel, transpiratie, 

lichaams- of haarverzorgingsproducten wordt vermeden. Chemische producten, 

impregneer- en reinigingsmiddelen, die wij op de volgende pagina’s niet aanraden, 

kunnen het materiaal beschadigen. Test wasmiddelen eerst op plaatsen die niet direct 

zichtbaar zijn (vooral leer en meubelstoffen). Textiel dat niet kleurvast is (bijv. jeans) kan 

de meubels verkleuren en beschadigen. Regelmatige reiniging en onderhoud helpen 

dit te voorkomen. Niet te veel druk uitoefenen om de vorming van glimmende vlekken 

te voorkomen. Neem altijd de onderhoudsinstructies van de fabrikanten van onder-

houdsproducten en materialen in acht.

Nieuw meubilair verspreidt in het begin een typische geur. Deze geur is ongevaarlijk 

en verliest zich binnen enkele weken, afhankelijk van het materiaal. Omdat onze romp-

meubelen aan de strenge criteria van de Duitse Vereniging voor Meubelkwaliteit en de 

Blauwe Engel zijn onderworpen, wordt ervoor gezorgd dat het meubilair volgens de 

huidige stand van kennis geen kwaad kunnen voor de gezondheid.

Spitse, scherpe, ruwe, hete en vochtige voorwerpen, maar ook klittenband of ritsslui-

tingen en scherphoekige details aan kleding of accessoires leiden vaak tot bescha-

digingen aan het materiaal. Houd huisdieren uit de buurt van de meubelen. Gebruik 

geen microvezeldoekjes, waarvan de reinigingskracht berust op het wegwrijven van het 

materiaal. In twijfelgevallen liever zeemlappen of katoenen lappen gebruiken.

Zorg voor voldoende ventilatie en droging in de badkamer, in het bijzonder na douchen 

of baden. Op permanent vochtige muren kunnen zich schimmelvlekken en/of materi-

aalschade vormen. Vermijd permanente blootstelling aan water. Staand en overlopend 

water op het oppervlak van de badkamermeubelen en de wastafel moet onmiddellijk 

worden verwijderd.

Bescherm uw kwalitatief hoogwaardige meubels en keramische oppervlakken, 

evenals spiegels en glazen oppervlakken tegen extreme blootstelling aan licht en 

zware, scherpe, krassende, hete, corrosieve of zuurhoudende voorwerpen. Lelijke 

kleur veranderingen, drukplekken, randen of krassen kunnen het resultaat zijn. Lichte 

kleurveranderingen zijn in de loop der jaren bij alle materialen onvermijdelijk.

Materialen en  
onderhoud
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Regelmatig onderhoud

Gebruik voor het regelmatig afstoffen een iets 

vochtige, zachte en niet pluizende doek. Er 

moet steeds in de richting van de nerf gereinigd 

worden.

Sterkere verontreinigingen

Verontreinigingen en vetvlekken kunnen het beste 

met handwarm water en een scheutje JEMAKO® 

krachtreiniger* en een zachte, pluisvrije katoenen 

doek behandeld worden. Het is aan te bevelen 

om met een vochtige doek over het hele opper-

vlak en zonder druk te werken en daarna te dro-

gen. Water-, inkt-, fruit- en viltstiftvlekken moeten 

meteen worden verwijderd, omdat ze anders in 

het materiaal intrekken. Daarom moet ook het 

intensieve inwerken van kleur (bijv. door ballpoint 

of stempel inkt) beslist worden vermeden.

Lichtinwerking 

Zonlicht, daglicht en kunstmatige verlichting be-

invloeden de toestand van houten oppervlakken. 

Er ontstaan kleurveranderingen (nadonkeren of 

ophelderen), die geen gevolgen voor functiona-

liteit en houdbaarheid hebben en daarom niet 

gereclameerd kunnen worden. Dit effect wordt 

minder in de loop van de tijd. Als u ervoor zorgt 

dat decoratiemateriaal op de door lichtinval 

betroffen oppervlakken regelmatig verschoven 

worden, dan kan de verandering gelijkmatig ge-

schieden en ontstaan er geen lichte en donkere 

plekken.

Kringen (door hitte)

Hoge temperaturen kunnen een gefineerd meu-

beloppervlak lelijk aantasten. Gebruik daarom 

altijd onderzetters bij voorwerpen met een hete 

inhoud.

Vloeistoffen

Gemorste vloeistoffen, zuurhoudende vruch-

tensappen en alcoholische dranken meteen 

droogdeppen en niet laten inwerken. Gebruik 

altijd onderzetters, want juist in het geval van 

gekoelde dranken kan vocht ongehinderd in het 

oppervlak dringen. Bij houten vlakken met grove 

poriën (zoals bijv. eiken of noten) zijn de poriën 

slechts gedeeltelijk met lak gevuld en daarom 

bijzonder kwetsbaar.

Verdere tips vindt u in het hoofdstuk “materialen 

en onderhoud”, uitleg m.b.t. het kamerklimaat in 

het hoofdstuk “massief hout”. 

Iets unieks uit  
de natuur

Fineer is een natuurlijk product dat door alle zintuigen kan 
worden gevoeld. De houten oppervlakken stralen comfort 
uit. Het unieke warme, aangenaam natuurlijke gevoel on-
derscheidt gefineerde oppervlakken van andere oppervlak-
ken, die niets anders zijn dan beelden van houtnerf. Fineer 
is geen imitatie. Het is hout en dus uniek.

Echt hout fineer toont patronen van lichte en donkere kleuren en individuele structuren. 

In verticale of horizontale richting* verwerkt, reflecteert het fineer licht verschillend. 

Daardoor kunnen er zichtbare kleurverschillen optreden. Dit effect wordt door onze 

designers als vormgevingsmiddel gebruikt. Dit visuele verschil van de fineerbladen en 

kenmerken als noesten en draaiingen zijn typische eigenschappen voor dit materiaal, 

aanwijzingen voor de echtheid van het hout. Omdat natuurlijke groeikenmerken niet 

aan normen gebonden zijn, bestaan er voor fineer geen genormeerde richtlijnen. hülsta 

garandeert het kwaliteitsniveau d.m.v. strenge selectiecriteria voor het gebruikte fineer. 

Verticaal Horizontaal

*  De producten zijn via uw JEMAKO® distributiepartner 

verkrijgbaar, die u ook graag de toepassing zal  

uitleggen. JEMAKO® distributiepartners vindt u  

onder www.jemako.com. 
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Individualisten  
in beweging

Massieve houtsoorten zijn individualisten. Wat nerfteke-
ning, kleur en structuur betreft, lijkt geen boom op de 
andere. Unieke kenmerken zoals knoesten of wortel-
groei geven elke stam een onmiskenbaar eigen gezicht. 
Deze individualiteit is bepalend voor de uniciteit van elk 
hülsta-meubel. De hele veelzijdigheid van de natuur weer-
spiegelt zich erin. 

Strenge criteria bij de selectie van het hülsta-massief hout, creatieve fijngevoeligheid 

en ambachtelijk kunnen maken het mogelijk het in de natuur gegroeide materiaal in een 

perfect, harmonieus ogend meubel om te zetten en daarbij toch het karakter van het 

hout te bewaren. In het proces fraai vormgegeven meubelen met een lange levensduur 

te vervaardigen, zijn de verschillende eigenschappen van houtsoorten een uitdaging, 

die de hülsta-specialisten met hun veelzijdige, ambachtelijke knowhow en opgedane 

ervaring de baas kunnen.

Hout is een warme, levendig aandoende grondstof, waarvan de natuurlijke eigenschap-

pen, zoals het opnemen en afgeven van water, een harmoniserende werking hebben op 

het klimaat in een vertrek. Droge lucht is voor u en uw massief houten meubelen onge-

zond. Medici en wetenschappers bevelen daarom een kamertemperatuur aan van 19 

tot 22°C en een relatieve luchtvochtigheid van 45 tot 55 %. De uit dit interieurklimaat 

resulterende vochtigheidsgraad van hout bedraagt dan tussen de 7 en 9 %. Zolang 

de luchtvochtigheid en dus ook de vochtigheidsgraad van het hout zich tussen de ge-

noemde grenswaarden bewegen, zal massief hout nauwelijks krimpen of uitzetten.

Door een op massief hout afgestemde constructie is het meubelstuk in staat schom-

melingen in de luchtvochtigheid en het daarmee samengaande krimpen en uitzetten 

op te vangen. Door langdurige, grotere schommelingen in het eerder aanbevolen 

interieurklimaat kan het hout gaan trekken en kunnen er scheuren ontstaan. Droge 

verwarmingslucht in de winter kan worden verholpen door het doelgericht verdampen

van water. In de zomer daarentegen zorgt regelmatig goed luchten voor een gezond 

woon-klimaat. Massief hout is puur natuur. Respectvol omgaan met deze waardevolle 

grondstof is voor hülsta altijd vanzelfsprekend geweest. Al het door hülsta verwerkte 

hout stamt uitsluitend uit duurzaam beheerde bosbouwgebieden. 

ONDERHOUD

Regelmatig onderhoud voor mas-
sieve, gelakte oppervlakken

Gebruik voor het regelmatig afstoffen een zachte 

en niet pluizende doek. Oppervlakken met dichte 

poriën (bijv. ahorn en beuken) kunnen met lauw- 

warm water met een scheutje niet-agressief 

reinigingsmiddel (neutrale zeep) daarin, schoon-

gemaakt worden. Oppervlakken met open poriën 

(bijv. eiken, noten) alleen met een iets vochtige 

doek reinigen. Aansluitend het massief houten 

oppervlak drogen met een zachte doek.

Regelmatig onderhoud voor mas-
sieve, geoliede oppervlakken

Omdat geoliede oppervlakken speciale verzor-

ging vergen, vindt u de verzorgingstips hiervoor 

op de pagina’s met de rubriek “massief hout, 

geolied”.

Sterkere verontreinigingen

Verontreinigingen en vetvlekken kunt u het beste 

met handwarm water en een scheutje JEMAKO® 

krachtreiniger* en een zachte, pluisvrije katoenen 

doek behandelen. Het is aan te bevelen om met 

een vochtige doek over het hele oppervlak en 

zonder druk te werken en daarna te drogen. 

Water-, inkt-, fruit- en viltstiftvlekken moeten 

meteen worden verwijderd, omdat ze anders in 

het materiaal intrekken. Daarom moet ook het 

intensieve inwerken van kleur (bijv. door ballpoint 

of stempelinkt) beslist worden vermeden.

Lichtinwerking

Massief hout is een natuurlijk product en reageert 

daarom op de inwerking van licht. Vooral in de 

eerste maanden is het raadzaam eventuele de-

coratieve voorwerpen regelmatig te verplaatsen. 

De natuurlijke verandering van het hout kan dan 

over het gehele oppervlak gelijkmatig verlopen. 

Er ontstaan daarin dan geen lichte of donkere 

plekken. Indien hout gelijkmatig verkleurt, dan is 

dit nauwelijks waarneembaar, omdat tijdens het 

wonen geen vergelijkingen met de oorspronke-

lijke kleur van het hout gemaakt kunnen worden. 

Deze kleurtintveranderingen van hout zijn ook 

met de bij hülsta ge bruikte vergeelresistente 

laksystemen onvermijdelijk en karakteristiek voor 

houten meubelen en kunnen daarom niet worden 

gereclameerd.

Interieurklimaat

Met temperaturen tussen 19 en 22°C en een 

luchtvochtigheidsgraad van 45 tot 55 % biedt 

u uw massief houten meubelen een optimaal 

interieurklimaat. Waarden, die hiervan duidelijk 

afwijken, zijn ook voor de mens minder optimaal 

en kunnen schade aan de meubelen veroorza-

ken.

Vloeistoffen

Zie hoofdstuk fineer/onderhoud.

*  De producten zijn via uw JEMAKO® distributiepartner 

verkrijgbaar, die u ook graag de toepassing zal  

uitleggen. JEMAKO® distributiepartners vindt u  

onder www.jemako.com. 
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Regelmatige verzorging voor 
geoliede oppervlakken

Oppervlakken die met olie behandeld zijn, zijn 

authentieker en onderhoudsintensiever dan 

gelakte oppervlakken. Door deze behandeling 

behoudt het natuurlijke hout zijn open poriën. 

Deze kunnen gemakkelijker vocht opnemen en 

het weer loslaten in de kamerlucht wat bijdraagt 

aan een gezonder binnenklimaat.

Om deze waardevolle eigenschappen te behou-

den, dient u de hülsta-solid care-set te gebrui-

ken. Deze is heel makkelijk op de hülsta-website 

onder www.service.huelsta.com/en te bestellen. 

Gebruik hem om voor of na de verwarmings-

periode om uw meubelen op te frissen, maar 

niet meer dan één tot twee keer 

per jaar. De verzorgende olie dient dun en 

spaarzaam te worden aangebracht, maximaal 10 

minuten laten intrekken en dan onmiddellijk met 

een zachte doek worden opgepoetst, zodat het 

houtoppervlak niet gaat plakken.

Speciaal advies

Chemische of zure reinigingsmiddelen, vloeistof-

fen en materialen (weekmakers, tafelkleden van 

kunststof, metalen), kunnen het houtoppervlak 

beschadigen of verkleuren en moeten daarom 

onmiddellijk worden verwijderd. Er moet ook 

voor gezorgd worden dat het oppervlak niet 

permanent nat is of blootgesteld aan stoom-

vocht. Gelieve ervoor te zorgen dat u alle met olie 

doordrenkte doeken of reinigingspads na gebruik 

met water uitspoelt en weggooit. ZELFONT-

BRANDINGSGEVAAR! Zie de waarschuwingen 

op de fles.

Voor de dagelijkse reiniging, bijvoorbeeld het 

verwijderen van kruimels of resten, kan afhan-

kelijk van de mate van verontreiniging gewoon 

een droge of vochtige katoenen doek worden 

gebruikt. Er moet op worden gelet dat dan altijd 

onmiddellijk droog wordt nageveegd. Gebruik 

geen microvezeldoeken, vetoplossende huishou-

delijke reinigingsmiddelen of een stoomreiniger.

Nieuwe producten hebben in het begin een 

typische geur. Wij raden u aan om de kamer 

meerdere keren goed te ventileren. Natuurlijke 

materialen zoals hout of bijv. ook echt leer hou-

den bovendien altijd een bepaalde eigen geur.

Met name nieuwe gebouwen vertonen over 

het algemeen een extreem hoge vloer- en 

wandvochtigheid, die pas na enkele maanden 

verdwijnt. De noordkant van de gebouwen wordt 

in het bijzonder getroffen. Waarden van meer dan 

90 % bouwvocht en een luchtvochtigheidsgraad 

van 60 % tijdens de verhuizing zijn geen zeld-

zaamheid. Er moet vooral hier gezorgd worden 

dat meubelen pas dan aan de muur worden 

opgehangen zodra de wanden en vloeren correct 

zijn opgedroogd.

Meubels die tegen de muur staan, moeten 

op voldoende afstand van de muur worden 

geplaatst, zodat een goede ventilatie mogelijk 

is. Anders kan het leiden tot schade veroorzaakt 

door vocht (kromtrekken, zwelling) of schimmel-

vorming. Hier is ook frequente ventilatie van de 

kamers noodzakelijk, zodat de optimale lucht-

vochtigheid voor massief houten meubelen in de 

kamer tussen 45 % en 55 %, bij een kamertem-

peratuur tussen 19 °C en 22 °C wordt bereikt.
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Grenzeloze  
mogelijkheden

Door de toepassing van plaatmaterialen kent de creativi-
teit, wat meubeldesign betreft, nauwelijks nog grenzen. In 
het spel met vormen, hoogtes en uitvoeringen zijn spaan-, 
houtvezel- en meubelplaten door hun uitstekende eigen-
schappen de ruggengraat van meubelen en zorgen deze 
voor de nodige stabiliteit en standvastigheid. Zoals het  
geval is voor alle materialen let hülsta ook bij de inkoop 
van plaatmaterialen op de allerhoogste kwaliteit. En dat 
hierin het verschil zit, is ook na jaren nog goed te zien. 

Al naar gelang de toepassing worden voor hülsta-meubelen verschillende materialen 

als grondstof voor dragerplaten verwerkt. Elk soort heeft zijn eigen voordelen, die tot 

stand komen door de verschillende verwerkingsprocessen van de grondstof hout.

De dragerplaten kunnen, wat stabiliteit, flexibiliteit en individuele kantenafwerking 

betreft, zeer verschillen. Daardoor zijn deze voor de meubelindustrie onmisbaar.  

Het is uiterst belangrijk ook daarvoor alleen maar de hoogste kwaliteit te gebruiken.  

hülsta heeft er al in 1984 als één van de eerste meubelproducenten voor gekozen  

om uitsluitend meubelplaten van E1-kwaliteit, dus met minimale emissiewaarden,  

te gebruiken. hülsta kreeg hiervoor al vroeg het “Blauwe Engel” milieukeurmerk.  

PLAATMATERIAAL

Spaanplaat

Voor de productie van spaanplaat wordt het zeer 

klein gehakte hout vermengd met verschillende 

soorten hars en vervolgens met hitte in vormsta-

biele platen geperst.

Medium-density fibreboard 
(MDF-platen)

Deze bieden alle positieve eigenschappen van 

volhout – met duidelijk geringere reacties op 

vochtigheidsgraad- en temperatuurschomme-

lingen. Het hout wordt opgespleten in vezels 

en tot platen geperst. Door hun gelijkmatige 

opbouw kan het worden geprofileerd en kunnen 

de kanten zonder een extra aangebrachte laag 

worden gelakt.

High-density fibreboard  
(HDF-platen)

Het hout voor de productie van HDF-platen 

wordt opgespleten in vezels en gedroogd tot 

platen geperst. De dichtheid ervan is hoger 

dan die van MDF-platen. Zo kunnen geringere 

materiaaldiktes met een hogere stabiliteit worden 

vervaardigd. Toegepast worden deze platen voor 

bouwdelen van vormhout.

Multiplexplaten

Voor de vervaardiging van deze platen worden 

fineerlagen van loof- of naaldhout gelijmd, 

waarbij het verloop van de nerfrichting telkens 

wisselt. De opbouw moet uit minimaal drie lagen 

bestaan. Multiplex is een uiterst flexibel materiaal 

dat in een geringe dikte al een hoge draagkracht 

heeft.

5-laags volhoutplaten

Voor de vervaardiging ervan worden op een 

houten kern aan elke kant twee fineerlagen aan-

gebracht, waarbij het verloop van de nerfrichting 

telkens wisselt. Het werken van het hout wordt 

daardoor sterk verminderd. Door zijn uitstraling is 

het een goed alternatief voor massief hout.

Meubelplaat

Meubelplaat heeft een 3-laags opbouw, be-

staande uit twee dunne deklagen van spaanplaat 

met daartussen een kern van verlijmde latten 

of staafjes. Dit materiaal wordt overal daar 

toegepast, waar – als het gaat om stabiliteit 

in verbinding met een goede kwaliteit van het 

oppervlak – hoge eisen aan het plaatmateriaal 

worden gesteld.
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Veelzijdig en gemak-
kelijk te onderhouden

Het lakken van voorwerpen is een zeer oude vorm van 
kunst. Al meer dan 2500 jaar geleden gebruikten de eerste 
lakkunstenaars in China sap van de lakboom om voorwer-
pen te conserveren en te verfraaien. De grondstoffen en 
eigenschappen van laksoorten zijn weliswaar in de loop 
van de tijd veranderd, maar het zijn net als voorheen veel-
zijdige middelen om oppervlakken slijtvaster te maken en 
op velerlei manieren gestalte te geven.  

Lak staat borg voor een prachtige afwerking met een lange levensduur. hülsta verwerkt 

uitsluitend laksoorten die het meest geschikt zijn in het gebruik en bovendien maximaal 

milieuvriendelijk zijn. Twee laksoorten, beide op acrylbasis, voldoen aan deze eisen. 

Zowel de twee componenten polyurethaan-lak als ook de d.m.v. ultraviolet licht uit-

hardende UV-lak onderscheiden zich door hun buitengewoon goede deugdelijkheid in 

het gebruik. Zij zijn, vergeleken met standaardlakken, veel bestendiger tegen krassen, 

bestendig tegen licht en grotendeels resistent tegen huishoudchemicaliën.

Elke hülsta lakafwerking voldoet aan de strenge wettelijke normen die gelden voor de 

veiligheid van speelgoed en is speeksel- en transpiratievochtbestendig. Bovendien 

worden ca. 90 procent van de meubeloppervlakken afgewerkt met UV-lak die zonder 

oplosmiddel verwerkt kan worden. De overige meubeloppervlakken worden met 

oplosmiddelarme polyurethaan-lak systemen afgewerkt. Alle emissiewaarden liggen ver 

onder de wettelijk voorgeschreven normen. 

ONDERHOUD

Regelmatig onderhoud

hülsta-lakoppervlakken zijn buitengewoon 

gemakkelijk en zonder bijzondere middelen te 

onderhouden. Stof kan heel eenvoudig met een 

plumeau worden verwijderd. Bij houten opper-

vlakken met gesloten poriën kan alternatief ook 

een vochtige doek worden genomen. 

Gebruik nooit middelen, waarmee materiaal 

wordt opgebracht (bijv. was of olie), omdat deze 

kunnen vergelen en verharsen. Evenmin zijn mid-

delen te gebruiken die de bovenste laag van het 

materiaal verwijderen (bv. agressieve vloeibare 

reinigingsmiddelen, schuurpoeder of oplosmid-

delen). Bij openporige oppervlakken, zoals bijv. 

eiken, kan door vocht het oppervlak ruw worden. 

Sterke vervuiling

Neem gemorste vloeistoffen het beste meteen op 

met een absorberende, iets vochtige doek. Dat 

vereenvoudigt het schoonmaken. Koffie- en thee-

vlekken kunnen het beste met een vochtige doek 

en een kleine hoeveelheid verdund, niet-agressief 

reinigingsmiddel (neutrale zeep) worden behan-

deld. Bij het schoonmaken en bij het aansluitend 

nawrijven altijd slechts een lichte druk uitoefenen.

De meeste cosmetica, zoals crèmes, permanent- 

en kleurvloeistoffen, haarlak, nagellak, oliën (vet-

ten) etc. bevatten zeer agressieve stoffen, die het 

oppervlak kunnen veranderen. Deze agressieve 

vloeistoffen moeten onmiddellijk weggeveegd en 

schoon nagespoeld worden.

Inkt-, fruit- en viltstiftvlekken, thee, koffie, rode 

wijn en mosterd moeten meteen verwijderd 

worden, omdat deze anders blijvend op het 

oppervlak inwerken. Om dezelfde reden dient 

een intensieve inwerking van kleuren (door bijv. 

een balpen of stempelinkt) absoluut te worden 

vermeden.

Warmtekringen

Hoge temperaturen kunnen een gefineerd  

meubeloppervlak lelijk aantasten. Gebruik  

daarom altijd onderzetters bij voorwerpen  

met een hete inhoud. 

Vloeistoffen

Gemorste vloeistoffen, zuurhoudende vruchten- 

sappen en alcoholische dranken meteen 

opdeppen en niet laten inwerken. Gebruik altijd 

onderzetters, vooral bij gekoelde dranken kan 

anders vocht in het oppervlak indringen en tot 

vochtschade leiden.
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Hoogglans met  
dieptewerking

Niets verschaft een vertrek zoveel spanning als meubelen 
in hoogglansuitvoering. Als een diep bosmeer weerspiege-
len deze hun omgeving in gedempte kleuren en verlenen 
het vertrek een eindeloze wijdte. De gelijkmatige opper-
vlakken stralen rust en een geheimzinnige betovering uit. 
De blik dwaalt erin weg, de fantasie neemt een vrije loop.

Alleen in uiterst veel omvattende bewerkingsprocessen kunnen meubeloppervlakken 

in een hoogglansuitvoering worden vervaardigd, waarmee het interieur van een vertrek 

navenant gestalte kan worden gegeven. Talrijke stappen, waarvan sommige ambach-

telijk, zijn nodig om laag voor laag een vlak op te bouwen, dat onberispelijk glanst en 

desondanks voor het dagelijkse gebruik geschikt is. 

hülsta biedt meubelen, waarvan de hoogglans oppervlakken in meerdere stappen heel 

zorgvuldig vervaardigd worden. Wij bereiken bovengemiddeld hoge kwaliteitsstan-

daarden en leveren tegelijkertijd een waardevolle bijdrage aan duur zaamheid en tegen 

milieuvervuiling.

Moderne hoogglansoppervlakken zijn niet alleen mooi, maar ook slijtvast en makke-

lijk te onderhouden. Tijdens het productieproces kunnen kleine onregelmatigheden 

ontstaan, die echter geen afbreuk doen aan het totaalbeeld en die niet gereclameerd 

kunnen worden. Lees hier meer over in het hoofdstuk “De hülsta-kwaliteitsgarantie” 

onder de alinea „Hoe worden klachten beoordeeld“.

ONDERHOUD

Regelmatig onderhoud

Gebruik altijd een vochtige doek voor het 

reinigen van de hoogglansvlakken en vermijd te 

harde druk. Droge stofdoeken kunnen krassen 

veroorzaken. Ook gewone microvezeldoeken 

zijn vanwege hun schurende vezels ongeschikt, 

omdat het oppervlak op den duur door fijne 

krassen mat wordt. Daarom adviseren wij het 

Dustar®-Cleaner doek van JEMAKO® in combina-

tie met de Dustar®-Cleaner reiniger*.

Voor het perfecte onderhoud van hoogglansmeu-

belen heeft hülsta het onderhoudsmiddel 

Ultra-Gloss ontwikkeld. Het product geeft aan 

het meubeloppervlak een extra beschermlaag en 

maakt het nog sterker. Ultra-Gloss is ecologisch 

onbedenkelijk en kan zelfs in de keuken gebruikt 

worden. Kopen kan men Ultra-Gloss direct bij 

hülsta onder www.service.huelsta.com/en.

Gebruik geen meubelpolitoer (meubelwas, olie 

e.d.). Deze laten een vetfilm na op het opper-

vlak en verminderen daardoor de glans. Als het 

meubeloppervlak na verloop van tijd iets van 

zijn glans verloren heeft, is een behandeling met 

Ultra-Gloss aan te bevelen. Dit zou na ongeveer 

12 maanden het geval kunnen zijn.

Verwijderen van vuil en vlekken

Vlekken, grotere vervuilingen en vettige vinger- 

afdrukken kunt u gemakkelijk met de Dustar®- 

Cleaner van JEMAKO® in combinatie met de 

Dustar®-Cleaner* doek verwijderen. Werk tijdens 

het reinigen en het aansluitende nawissen zonder 

druk. Zo behoudt u de prachtige glans van de 

oppervlakken.

Let er wel op dat materiaal-afschurende mid-

delen zoals agressieve (bijv. alcoholbevattende) 

reinigingsmiddelen, oplosmiddelen (verdunners), 

polish of schuurmelk tot irreparabele schade aan 

uw hoogglans oppervlakken kunnen leiden. Ge-

bruik deze middelen dus niet. Lees de tips over 

sterkere verontreinigingen. Let ook op adviezen 

m.b.t. sterkere verontreinigingen, vlekken door 

hitte en vocht kringen in het hoofdstuk “lakken”.

*  De producten zijn via uw JEMAKO® distributiepartner 

verkrijgbaar, die u ook graag de toepassing zal  

uitleggen. JEMAKO® distributiepartners vindt u  

onder www.jemako.com. 
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Max 30°

Max 10°

1 2 3 4 5

FENIX NTM® is een innovatief en extreem mat nanotechnologisch ma-
teriaal voor interieurdesign, dat een verfi jnde esthetiek combineert 
met toonaangevende technologische prestaties. Het is geschikt voor 
zowel verticaal als horizontaal gebruik. Dit decoratieve opper vlak 
wordt verfi jnd door middel van een speciale nanotechnologie in com-
binatie met een speciaal fabricageprocédé – het harden met behulp 
van elektronenbundels.

FENIX NTM® wordt gekenmerkt door een zeer lage lichtrefl ectie, wat het oppervlak extreem mat maakt 

en een zachte, fl uweelzachte toets geeft. Dankzij  het gebruik van nanotechnologie worden er geen 

vingerafdrukken achtergelaten. FENIX NTM® is bovendien zeer kras- en slij tagebestendig en bestand 

tegen droge hitte. Het is zeer slagvast en bestand tegen zure en huishoudelij ke schoonmaakmiddelen. 

Het heeft antibacteriële eigenschappen, waardoor het oppervlak hygiënisch en gemakkelij k te reinigen 

is. Het is ook waterafstotend en schimmelbestendig. 

FENIX NTM® is ook hittebestendig (max. 120 °C gedurende 30 seconden). De warmte helpt om 

eventuele microkrassen op het oppervlak te herstellen. Het oppervlak van het materiaal bestaat uit een 

dicht net van gekruiste polymeren, met een eigen geheugen, dat door de warmte wordt gereactiveerd. 

Dit is één van de meest innovatieve eigenschappen van FENIX NTM®. Als de structuur van het mate-

riaal niet onherstelbaar beschadigd is, kan de thermische reparatie van microkrassen vaak oneindig 

vaak worden uitgevoerd. Het is ook mogelij k om kleine slij tplekken met een vuilgom te verwij deren, 

zowel direct als na 24 uur.

ONDERHOUD

Dagelij kse verzorging en
veelvoorkomende vlekken

Net als elk ander interieurmateriaal, moeten de 

FENIX NTM®-oppervlakken regelmatig worden 

gereinigd. U heeft geen bij zondere hulpmiddelen 

nodig, alleen een met warm water bevochtig-

de doek of zachte reinigingsmiddelen. U mag 

bij na alle huishoudelij ke reinigingsmiddelen of 

ontsmettings middelen gebruiken. Voor gebruike-

lij ke vlekken is het voldoende om het oppervlak 

met warm water en een niet schurende doek te 

reinigen.

Hardnekkige vlekken

Hardnekkige vlekken kunnen worden verwij derd 

met niet-schurende huishoudelij ke reinigingsmid-

delen of oplosmiddelen. Als de residuen oud en 

opgedroogd zij n, gebruik dan een vuilgom of een 

zachte borstel om het vuil te verwij deren.

Praktische toepassingsvoorbeelden vindt u 

ook in de video, die u kunt bekij ken op 

www.huelsta.com/en/care-instructions/

smart – een materiaal 
met geheugen

Handige reinigingstips bij  het reinigen van FENIX NTM® oppervlakken:

Voor de beste resultaten bij  het reinigen van FENIX NTM® is het belangrij k om de volgende aanbevelin-

gen op te volgen:

-  Hoewel het materiaal zeer resistent is, mag 

het oppervlak van FENIX NTM® nooit worden 

behandeld met producten die schurende 

stoffen bevatten. Gebruik nooit middelen die 

materiaal aanbrengen (bijv. wassen of oliën), 

omdat ze vergelen of verharsen. Gebruik ook 

geen middelen die het materiaal afbreken 

(bijv. sterke vloeibare reinigingsmiddelen, 

schuurpoeders of oplosmiddelen). Gebruik 

ook geen schuursponzen of hulpmiddelen 

zoals schuurpapier of staalwol.

-  Zuren of alkalische producten moeten 

worden vermeden omdat ze vlekken kunnen 

vormen.

-  Bleekmiddelen of reinigingsmiddelen met 

een hoog chloorgehalte mogen niet worden 

gebruikt, omdat ze het oppervlak kunnen 

veranderen.

-  In het algemeen geen meubelpolitoer of 

-reiniger op was-basis gebruiken, omdat 

deze een kleverige laag op het FENIX NTM®

oppervlak achterlaat, waarop vuil wordt 

afgezet.

-  Geen metalen spatel, ijzeren borstels of 

andere metalen gereedschappen gebruiken 

om vlekken, verfvlekken, of andere stoffen te 

verwijderen.

Instructies voor het repareren met een strij kij zer

1. Oppervlak-
kige schade 
veroorzaakt door 
microkrassen

2.  Een bevochtigd 
blad keukenpa-
pier op de plek 
van de microkras-
sen leggen.

3.  Het opgewarmde  
strij kij zer op de 
plek plaatsen, 
die gerepareerd 
moet worden. 
Het strij k ij zer 
niet langer dan 
10 seconden op 
het oppervlak 
plaatsen.

4.  Het gerepareerde 
oppervlak met 
lauwwarm water 
en een microvezel 
doek reinigen.

5.  Het oppervlak 
moet nu gerepa-
reerd zij n.
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Koele elegantie in 
mat en glanzend

Metaal speelt bij hülsta-meubelen wat betreft design en 
functie een belangrijke rol. Verwerkt in hoogwaardige be-
slagen bieden zij perfecte functionaliteit en indrukwekken-
de levensduur, elke dag opnieuw. Als mat of hoogglanzend 
detail verleent metaal uw meubelen een chic accent dat u 
door materiaalmix individueel kunt vormgeven.

Zoals bij alle materialen, die wij bij de productie van hülsta-meubelen gebruiken, letten 

wij ook bij de metalen op allerhoogste kwaliteit en belastbaarheid. Wij gebruiken 

hoofdzakelijk staal en aluminium, die zich door goede vormbaarheid onderscheiden. 

Zo kunnen wij talloze design-ideeën realiseren, zonder de gebruiks vriendelijkheid te 

beperken.

Bovendien zijn staal en aluminium stevig genoeg om bestand te zijn tegen alledaagse 

belastingen. Alle in hülsta-meubelen gebruikte metaalcomponenten hebben behandel-

de oppervlakken. Door verlakken, galvaniseren of eloxeren worden zij optisch veredeld 

en krijgen zij een effectieve bescherming tegen corrosie.

Omdat metaal licht reflecteert, kan het afhankelijk van hoek en kleur van het omgeven-

de licht lijken, alsof het van kleur verschilt. Bij de productie van metaal kunnen kleine 

oneffenheden, zoals slieren en spikkeltjes, aan het oppervlak ontstaan. Zij kunnen 

niet gereclameerd worden als zij frontaal bekeken vanuit een afstand van 70 cm niet 

zichtbaar zijn.

ONDERHOUD

Metaal juist behandelen

Hoewel metalen als staal en aluminium relatief 

hard zijn, kunnen scherpe, spitse of ruwe voor-

werpen krassen veroorzaken. De oppervlakver-

edelingen door lakken, galvaniseren of eloxeren 

zijn eveneens niet krasbestendig.

Gebruik bij het reinigen van het oppervlak daar-

om geen krassende voorwerpen of reinigings-

middelen, die schurende componenten bevatten. 

Ook alcohol is voor het behandelde metaalop-

pervlak te agressief en kan schade veroorzaken.

Over het algemeen volstaat een vochtige, zachte 

katoenen doek voor het reinigen van de metaal-

onderdelen. Volg bij sterkere verontreinigingen 

de onderhoudsinstructies van de afzonderlijke 

oppervlakmaterialen.

Gelakte staaloppervlakken

Bij gelakte staaloppervlakken mag uitsluitend 

lauwwarm water met afwasmiddel of een 

pH-neutraal reinigingsmiddel gebruikt worden, 

omdat anders het oppervlak beschadigd kan 

worden. Aansluitend met water naspoelen. 

Gebruik alleen zachte katoenen doeken voor de 

vochtige reiniging en het nadrogen.

RVS

Gebruik voor het reinigingen van sterkere 

verontreinigingen een speciaal RVS onderhouds-

middel en gebruik dat volgens de richtlijnen van 

de producent. Let er wel op dat er voor matte 

of glanzende staaloppervlakken verschillende 

producten te koop zijn.

Chroom

Om de speciale glans te behouden, dienen ver-

chroomde oppervlakken alleen met een zachte 

doek en verdunde spiritus zonder druk gereinigd 

te worden. Poets het oppervlak daarna met een 

zachte doek glimmend.

Aluminium | Messing

Het meest geschikt voor het reinigen van deze 

oppervlakken is een vochtige zeem. Het reinigt 

effectief en beschermt tegen krassen. Daarna het 

metaal met een zachte doek afdrogen. 
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Geraffineerd spel  
met transparantie

Helder of mat, onzichtbaar of kleurig gelakt, transparant, getint of 
ondoorzichtig – glas is verbluffend veranderbaar. Het zorgt voor 
elegante accenten naast hout- of lakoppervlakken. Gecombineerd 
met verlichting biedt het sfeervolle effecten. Dankzij zijn hardheid en 
weerstand is glas tegelijkertijd een prachtig materiaal en dankzij zijn 
hoge stabiliteit, duurzaamheid en vloeiende vormen ook in de sanitai-
re ruimte als wastafel een elegant designelement.

De oorsprong van alle glasvlakken is doorzichtig floatglas, dat een glanzend oppervlak heeft. Wordt 

het oppervlak m.b.v. speciale technieken opgeruwd, dan geeft dit een mat-wit resultaat, dit wordt  

gesatineerd genoemd. Door satineren, lakken of het gebruik van folie krijgt glas een steeds weer nieuwe 

uitstraling. Soms gebruiken wij glas van compromisloze helderheid, dit wordt extrawit genoemd. 

Afhankelijk van waar het ingezet wordt en van het design gebruiken wij:

 -  Extrawit glas met glanzende bovenzijde en wit of  

gekleurd aan de achterkant gelakte onderzijde

 -  Extrawit glas met gesatineerd-matte boven zijde  

en wit of gekleurd aan de achterkant gelakte onderzijde

 -  Floatglas met glanzende bovenzijde en gekleurd  

aan de achterkant gelakte onderzijde (bijv. in zwart) 

Waar de normen voor het veilige gebruik het nood zakelijk maken, gebruikt hülsta 1-ruit-veiligheidsglas 

(ESG). Springt het kapot, dan valt het uiteen in een fijnmazig net van stompe, kleine glazen deeltjes. 

Die eigenschap verhoogt de veiligheid en vermindert het blessurerisico. Kleine oneffenheden zijn 

productietechnisch gezien productgebonden. hülsta gebruikt floatglas dat aan de strenge EU-normen 

voldoet. Irisatieverschijnselen zoals lichte wolken, ringen, vegen of trekfouten in de spectrale kleuren, 

die bij gepolariseerd licht herkenbaar worden, hebben een fysische oorzaak en zijn technisch bijna niet 

te vermijden. Kleine blaasjes, troebelheden, kernfouten, vegen of golven zijn toegestane materiaalei-

genschappen, zolang de veiligheid en functie gegarandeerd zijn. Op grond van de in een natuurlijke 

omvang variërende eigenschappen van de grondstof kwarts kunnen er kleine kleurverschillen in het 

glas (groenzweem) voorkomen. Dit behoort tot de product-typische eigenschappen van glas en het 

kan afhankelijk van de dikte van het materiaal nog meer variëren. Lichtinval en andere verlichtingen 

zorgen voor verschillende kleureffecten en deze veranderen afhankelijk van de gezichtshoeken ten 

opzichte van het glas. Deze producttypische eigenschappen moeten worden geaccepteerd en kunnen 

niet worden gereclameerd.

ONDERHOUD

Algemene tips voor onderhoud

Glas is hard, maar niet krasbestendig. Vermijd 

dus het contact met scherpe, spitse en ruwe 

voorwerpen. Krassen zijn met name op gesati-

neerd glas duidelijk te zien. Gebruik onder bakjes 

en bekers altijd zachte of gladde onderzetters.

Glas kan versplinteren als van enige afstand ob-

jecten plotseling met een harde klap neerkomen. 

Hetzelfde geldt wanneer er sterke temperatuur-

contrasten zijn (van 40 °C en hoger). Stel bakjes 

of bekers met zeer warme of zeer koude inhoud 

nooit direct op een glazen plaat, maar gebruik in 

dit geval isolerende onderzetters (bijv. gemaakt 

van hout, vilt of kurk), die de temperatuur van 

de bakjes of bekers niet naar de glasplaat 

overbrengen.

Vloeistoffen of andere restanten op de opper-

vlakken, op de glas- en houten randen of de 

lijmverbindingen moeten onmiddellijk worden 

afgeveegd en worden nagespoeld met schoon 

water. De meeste cosmetica, zoals crèmes, 

permanenten, kleurstoffen, haarlak, nagellak, 

oliën (vetten), enz. bevatten zeer agressieve 

stoffen, die het oppervlak kunnen veranderen. 

Deze agressieve vloeistoffen moeten onmiddellijk 

worden afgeveegd en worden nagespoeld met 

schoon water.

Glanzend glas 

Hier is het onderhoud bijzonder makkelijk en 

pro bleemloos. Het gladde oppervlak laat zich 

moeiteloos met een zachte wollen doek en water, 

eventueel met een scheutje allesreiniger, schoon-

maken. Ook glasreiniger is geschikt. Daarna met 

een schone, droge katoenen doek nawrijven. 

Vermijd het contact van aangrenzende lak- en 

houtoppervlakken met de glasreiniger.

Gesatineerd glas

Het stelt iets hogere eisen aan het onderhoud. 

In het geruwde oppervlak kunnen zich restanten 

van vloeistof, vet, kalk of stof gemakkelijk 

afzetten. Vuil dat in de uitdiepingen van het glas 

terechtkomt, wordt tijdens het afvegen vaak niet 

bereikt, omdat de schoonmaakdoek alleen over 

de verheffingen glijdt. Na het drogen worden 

de resterende residuen zichtbaar. Kalkhoudend 

water en vloeistoffen zoals wijn of vruchtensap-

pen kunnen het effect versterken. Maar zelfs het 

huisstof blijft gemakkelijk achter in de glasuitdie-

pingen.

Spiegels

Spiegels kunnen het beste worden gereinigd met 

een schone, vochtige (lederen) doek. Gebruik 

geen in de handel verkrijgbare glasreiniger. Het 

is belangrijk dat water aan de randen van de 

spiegels onmiddellijk wordt verwijderd, omdat het 

anders tussen het glas en de coating kan door-

dringen. Agressieve middelen zoals nagellak-

verwijderaar, haarverfmiddelen enz. onmiddellijk 

afvegen en vervolgens licht navegen met een 

vochtige doek.

Reinigen van gesatineerd glas

Voor het regelmatige onderhoud en het schoon-

maken adviseren wij de tafel met een vochtige 

JEMAKO® profidoek* schoon te vegen en daarna 

met de JEMAKO® droogdoek na te drogen.  

Hardnekkige verontreinigingen kunnen met de 

JEMAKO® intensiefreiniger in combinatie met 

de groene JEMAKO® vezel worden verwijderd. 

Daarna met de vochtige JEMAKO® profidoek 

nawissen en met de JEMAKO® droogdoek 

nadrogen.

*  De producten zijn via uw JEMAKO® distributiepartner 

verkrijgbaar, die u ook graag de toepassing zal  

uitleggen. JEMAKO® distributiepartners vindt u  

onder www.jemako.com. 
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Corian® is een hoogwaardig composietmateriaal voor architectuur 
en design in woonruimtes dat design-veelzijdigheid, functionaliteit en 
duurzaamheid biedt. Het materiaal is verkrijgbaar als plaatmateriaal 
of als gegoten onderdeel en kan met conventioneel gereedschap in 
bijna elke vorm worden gebracht. Corian® is een vast, niet-poreus, 
homogeen oppervlaktemateriaal van ca. 1/3 acrylaathars en ca. 2/3 
natuurlijke materialen.

Door het niet-poreuze oppervlak van Corian® kunnen vloeistoffen en vuil niet doordringen in het 

materiaal. Het heeft een gladde, naadloze uitstraling. Een goede reiniging voorkomt het ontstaan van 

schimmels en bacteriën. Bepaalde chemicaliën kunnen echter vervuiling, verkleuring of beschadiging 

van het oppervlak veroorzaken. Het gaat hierbij om sterke zuren (zoals geconcentreerd zwavelzuur), 

ketonen (zoals aceton), gechloreerde oplosmiddelen of sterke oplosmiddelcombinaties (zoals verfver-

wijderaar).

Een bijzondere toegevoegde waarde van Corian® is dat het materiaal heel goed kan worden gere-

pareerd. Kleinere sneden, krassen en vlekken kunt u zelf verwijderen met behulp van in de handel 

verkrijgbare, licht schurende reinigingsmiddelen en een schuursponsje of, indien nodig, schuurpapier. 

Dit maakt het ook gemakkelijk om bijvoorbeeld brandvlekken te verwijderen.

ONDERHOUD

Tips voor dagelijks onderhoud

Reinig het oppervlak met zeepsop of een 

conventioneel reinigingsmiddel. Dit kan gebruikt 

worden om normaal vuil en resten te verwijderen. 

Bijzonder aan te bevelen zijn reinigingsgels of 

-crèmes die met een zachte schuurdoek of spons 

worden aangebracht. Spoel vervolgens het be-

handelde oppervlak af met warm water en veeg 

het droog met een zachte doek. Op deze manier 

blijft de matte afwerking behouden. Veeg indien 

nodig het oppervlak af met een microvezeldoekje 

en een reinigingsmiddel op basis van ammoniak 

en spoel het vervolgens af met water.

Reinig altijd in cirkelvormige bewegingen van 

voor naar achteren en dan van de ene kant naar 

de andere. Overlap de cirkelvormige bewegingen 

stap voor stap totdat het gehele oppervlak is 

gereinigd. Gebruik geen agressieve of schurende 

reinigingsmiddelen op glanzende of donkere 

oppervlakken. Als het water aan het oppervlak 

opdroogt, kunnen er kalkafzettingen ontstaan. 

Om dit te voorkomen, veegt u waterspetters 

onmiddellijk droog met een microvezeldoekje.

Sommige kleuren moeten mogelijk vaker worden 

gereinigd om een gelijkmatige oppervlakte-

afwerking te behouden.

Speciale tips voor hardnekkige 
vlekken

Resten van hardnekkige vlekken kunnen spe-

ciale reinigingsmaatregelen vereisen. Gebruik 

de volgende onderhoudsinstructies om deze 

vlekken effectief van uw Corian® oppervlakken te 

verwijderen.

Azijn, koffie, thee, citroensap, 

kleurstof, lichte krassen, brand-

vlekken van sigaretten, schoen-

poets, inkt, viltstift, jodium, 

schimmel, Mercurochroom, 

bloed, rode wijn, parfum: gebruik een 

vochtige microvezeldoek en een mild schuurmid-

del (behalve op hoogglans of donkere opper-

vlakken).

Vet- en olieresten: wrijf de vlek in met 

een microvezeldoek en verdund bleekmiddel. 

Spoel het oppervlak meerdere malen af met 

warm water en veeg het droog met een zachte 

doek. Spoel bleekmiddel onmiddellijk volledig 

af met water, anders kan het Corian® oppervlak 

verkleuren.

Langdurige 
schoonheid
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Kalk, zeep,

minerale afzettingen: behandel de 

vlek met een microvezeldoekje en een in de 

handel verkrijgbare kalkreiniger of azijn en laat 

2 tot 4 minuten intrekken. Veeg het oppervlak 

goed schoon met water en een tweede, schone 

microvezeldoek.

Nagellak: met een microvezeldoekje en een 

acetonvrije nagellakverwijderaar over de vlek 

wrijven. Spoel het oppervlak meerdere malen 

af met warm water en veeg het droog met 

een zachte doek. Als de vlek nog zichtbaar is, 

herhaalt u de procedure met een zeer fijnkorrelig 

schuurpapier.

Vermijden van permanente
schade

Om blijvende schade aan uw Corian®-oppervlak-

ken te voorkomen, is het volgende van belang: 

geen hete vloeistoffen > 60°C, geen sterke che-

micaliën (bijv. verfafbijtmiddel, verfkwastreiniger, 

metaalreiniger, ovenreiniger, methylchloridereini-

gers, zure afvoerreinigers, acetonhoudende na-

gellak, enz.) op het oppervlak morsen. Niet met 

agressieve chemische middelen, zoals aceton, 

ovenreiniger, verdunningsmiddelen, sterke zuren 

(bijv. zoutzuur) en sterke alkaliën (bijv. natrium-

hydroxideoplossing) of industriële reinigingsmid-

delen of verfoplosmiddelen reinigen. Per ongeluk 

gemorste chemicaliën moeten onmiddellijk 

met water worden afgespoeld. Geen metalen 

schrapers, draadborstels  of ander huishoudelijk 

gereedschap van metaal gebruiken voor het 

verwijderen van vlekken, verf, pleisterwerk of 

andere stoffen.
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Keramiek is een materiaal met talloze mogelijkheden. Natuurlijk in 
zijn oorsprong en tegelijkertijd zeer flexibel in de verwerking. Het al 
duizenden jaren in zijn oorspronkelijke vorm gebruikte materiaal ont-
moet bij hülsta in het badkamerprogramma de technische mogelijk-
heden van de 21e eeuw.

De basismassa van het keramiek bestaat uit de natuurlijke grondstoffen klei, kaolien, kwarts en veld-

spaat. Kwarts, krijt, veldspaat en het mineraal gesteente dolomiet worden gemengd voor het glazuur. 

De uitstekende eigenschappen van het materiaal worden verder geoptimaliseerd tijdens de productie 

van de basismassa, gegoten in een grote verscheidenheid aan vormen en gestookt op meer dan 

1.200°C. Het resultaat is een materiaal dat nieuwe maatstaven stelt op het gebied van duurzaamheid, 

oppervlakte- en kleurechtheid en vuilbestendigheid.

Het hygiënisch gladde oppervlak is slijtvast, krasvast, onderhoudsvriendelijk en daardoor uitermate 

geschikt voor de gezondheidszorg. Keramiek is huidvriendelijk, hittebestendig en lichtecht. Met een 

oppervlakteafwerking blijven de wastafels bijzonder lang mooi en schoon – daarvoor worden alleen 

grondstoffen gebruikt, die onschadelijk zijn voor de gezondheid.

ONDERHOUD

Tips voor dagelijks gebruik

Om een lange levensduur van uw badkamermeu-

bilair, wastafel of spiegelkast te garanderen, dient 

u op het volgende te letten:

Zorg voor voldoende ventilatie en droging in de 

badkamer, vooral na het douchen of baden. Bij 

permanent vochtige muren kunnen schimmel, 

vochtvlekken en/of materiaalschade ontstaan.

Vermijd permanente blootstelling aan water. 

Staand en overstromend water op het oppervlak 

van het badkamermeubilair en de wastafel moet 

onmiddellijk worden verwijderd.

Bescherm uw hoogwaardige meubels en 

keramische oppervlakken, evenals spiegel- en 

glasoppervlakken tegen extreme blootstelling 

aan licht alsmede zware, scherpe, krassende 

en hete, corrosieve of zure voorwerpen. Lelijke 

kleurveranderingen, drukpunten, randen of 

krassen zullen het gevolg zijn. Lichte kleurveran-

deringen zijn door de jaren heen onvermijdelijk bij 

alle materialen.

Tips voor dagelijks onderhoud

Voor de dagelijkse verzorging van uw keramiek 

adviseren wij u om gebruik te maken van een 

zachte, niet krassende spons of doek. Wilt u 

een reiniger gebruiken, kies dan het liefst een in 

de handel verkrijgbare allesreiniger en gebruik 

geen agressieve, schurende en milieubelastende 

schoonmaakmiddelen.

Voor zwaardere vervuilingen raden wij u aan om 

milde badkamerreinigers of milde allesreinigers 

te gebruiken. Voor hardnekkige verontreinigingen 

de badkamer- of kalkreiniger een nacht laten 

intrekken. Gels en schuimreinigers zijn bijzonder 

geschikt omdat zij ook goed hechten op schuine 

oppervlakken. Of: gewoon een met schoonmaak-

middel gedrenkte doek op het oppervlak leggen.

Vorm en functie – 
hand in hand
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Materiaal uit de 
natuur

Meubelen met oppervlakken van natuursteen zoals marmer, jura, 
travertijn, limestone of keramiek zijn bijzonder mooi en resistent. 
Natuursteen is uniek in kleur en structuur, het is een materiaal dat 
miljoenen jaren geleden is ontstaan. Zorgvuldig verwerkt, gesneden 
en gepolijst ontstaan er meubeloppervlakken met een bijzondere 
uitstraling. 

Op woongebied heeft graniet als resistente hardsteen, die bestaat uit veldspaat, kwarts en glimmer, 

een vaste plek veroverd. Zijn brede kleurenpalet, dat van lichtgrijs via blauwachtige en rode tinten tot 

geelachtige nuances reikt, is voor vormgevers bijzonder interessant. Want het graniet laat zich goed 

met oppervlakken in andere kleuren combineren. Graniet wordt veel gebruikt voor de tuininrichting en 

voor keukenwerkbladen. 

Marmer is een heel oud gesteente met een dichte kristalstructuur, die harder is dan kalksteen, maar 

veel zachter dan graniet. Het behoort tot de zuur gevoelige zachte gesteenten met een mooie struc-

tuur. Zijn kleurenpalet reikt van helder wit van de Carrara-marmer via geelachtige, roze, groene, grijze 

en bruine tinten tot diep zwart. Op zijn mooist is marmer nadat het is geslepen en gepolijst. 

De term keramiek is afgeleid van het Griekse woord voor klei “keramos”. Het is een zeer oude grond-

stof, die niet alleen veel artistieke mogelijkheden biedt, maar ook veel positieve eigenschappen bezit. 

Het materiaal is zeer krasbestendig, kleurecht en onderhoudsvriendelijk.

ONDERHOUD

Graniet

Echt graniet is een zeer robuust materiaal. Het is 

hitte-, kras- en zuurbestendig. Voor de normale 

reiniging is schoonmaken met een zeepsopje en 

een goed uitgewrongen doek en daarna nawrij-

ven met een droge doek voldoende. Gemorste 

vloeistoffen moeten meteen verwijderd worden 

om te verhinderen dat ze in het materiaal indrin-

gen en lelijke vlekken achterlaten. Bij hardnekkig 

vuil dienen speciale reinigingsmiddelen zonder 

schurende effecten gebruikt te worden. 

Marmer

Marmer is zeer zuurgevoelig en kan zonder 

speciale bescherming snel beschadigd raken. 

Alleen al het koolzuur van mineraalwater kan een 

marmeren oppervlak aantasten. Maar ook sterke 

alkaliën (bijv. in reinigingsmiddelen) kunnen het 

oppervlak corroderen. Het verbleekt en wordt 

op die plek dof. Daarom is bij meubelen met een 

marmeren oppervlak een vroegtijdige impregnatie 

dringend noodzakelijk.

Schoonmaken kan met een zeepsopje en een 

geschikte vochtige doek. Voor hardnekkig vuil 

zijn er speciale huishoudreinigers, die geen schu-

rende werking hebben.

Keramiek

Keramiek is er maar heel beperkt toe in staat zich 

plastisch te vervormen. Daarom kan het mate-

riaal bij harde klappen op de hoeken scheuren, 

afsplinteren en breken. Keramiek bladen kunnen 

sporadisch anderskleurige, kleine pigmenten 

vertonen. Deze zijn productietechnisch niet te 

vermijden. Dit is inherent aan het materiaal en 

valt niet onder de garantie. 

Vermijd het deponeren van hete materialen direct 

op het oppervlak, indien u geschikte onderzetters 

gebruikt.

Op zich heeft keramiek een vuilafstotend opper-

vlak. Dit kan met een vochtige katoenen doek of 

een schuimstof spons, in de handel gebruikelijke 

reinigingsmiddelen (bijv. glasreiniger) of zeepsop 

moeiteloos schoongemaakt worden. Schoon-

gemaakte plekken nadrogen om kalkresten te 

vermijden.
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Functie 
en techniek

Wij zijn omgeven door lawaai. Auto‘s claxonneren, remmen 
piepen, voortdurend klinkt ergens een telefoon. De hele 
dag door is het lawaaierig en kostbare momenten van aan-
gename stilte worden steeds zeldzamer. Met hülsta-meu-
belen veranderen kamers in oasen van rust. 

SoftFlow, SoftGlide, SilentStop, SoftClose, MagicClose: geheimzinnige woorden, waar-

achter zich de gepatenteerde hülsta-sluitsystemen verbergen en die in de praktijk lijken 

op het magische “Sesam, sluit u”. Gedempt glijden deuren open en dicht of vormen 

vlaksluitend een homogene wand. 

In de loop der jaren heeft hülsta meer dan 220 nationale en internationale patenten 

en gebruiksmodellen ontwikkeld, waarvan een groot deel toegepast worden in de 

functiebeslagdelen. Gemotiveerd door de altijd aanwezige wens naar verdere verbete-

ringen van een nog comfortabelere hanteerbaarheid ontstaan meubelen met een stille 

intelligentie. Zoals de hülsta-laden, die volledig uitschuifbaar 100 % toegang bieden en 

dankzij de SoftFlow-techniek incl. zelfsluitmechanisme bijna geruisloos sluiten. Of de 

MagicClose-deuren die altijd gedempt sluiten, ook als deze eens met meer kracht dicht 

gedaan worden.

Alleen als intelligente techniek en hoogwaardige materialen samengaan, bestaat er een 

duurzame harmonie. Daarom zijn alle hülsta-beslagdelen, bijna zonder uitzondering, 

van metaal vervaardigd.

BESLAGEN

De voor hülsta-meubelen gebruikte beslagen zijn hoogwaardig en 
duurzaam. Toch is het aan te bevelen de beslagen regelmatig te 
controleren en indien nodig opnieuw te justeren om het soepele 
functioneren te waarborgen. Dit geldt vooral voor eventueel 
aanwezige spanbeslagen (instelbare verstevigingsbeslagen).  
Let op de informatie in de montagehandleiding, die u op de website 
www.service.huelsta.com/en gemakkelijk kunt nabestellen.

Scharnieren

Scharnieren kunnen met een droge of iets 

vochtige doek schoongepoetst worden. Gebruik 

voor het schoonmaken nooit schuurmiddelen, 

deze tasten het oppervlak aan en zetten zich vast 

in de draaipunten en zijn nadelig voor het sluiten 

van beweegbare onderdelen. Scharnieren zijn 

duurzaam ingevet. Mochten er toch kraakgelui-

den optreden, dan kan een dunne laag heldere 

naaimachineolie of in de handel verkrijgbare 

silicoonspray met een zachte kwast worden 

aangebracht. Gebruik om te smeren geen plant-

aardige of dierlijke vetten.

Scharnieren nastellen

Kleine lineaire verschillen bij een deurenpaar 

kunnen d.m.v. twee- resp. drievoudig verstelbare 

scharnieren eenvoudig worden gecorrigeerd.

Afstellen van de klephouder

De werking van het remmechanisme kan door 

de instelschroef worden afgesteld. Door deze 

schroef te draaien kan de loop worden versneld 

of vertraagd en de openingshoek worden 

ingesteld.

Ladegeleiders

Alle ladegeleiders zijn in hoogte verstelbaar en 

meestal ook in breedte en diepte verstelbaar, zo-

dat indien nodig het voegpatroon zelf aangepast 

kan worden.

Veel tips voor de verschillende afstelmogelijk-

heden van ons gebruikte beslag vindt u met 

behulp van hiernaast staande QR-code.
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Comfort zonder  
compromissen

Het behoort tot de succesformule van hülsta om materia-
len van uitstekende kwaliteit en een hoogwaardig design 
met intelligente functies te verbinden tot de meest hoge 
mate van comfort. Onder deze voorwaarde kan zelfs nuch-
tere technologie iets groots bewerkstelligen.

Alle verlichtingselementen van hülsta voldoen, wat functionaliteit en design betreft, aan 

de eisen, die het interieur waarin ze geplaatst worden, stelt. Zij spelen een essentiële 

rol in de enscenering van het meubel en zijn bepalend voor de ruimtedramaturgie. 

Aangezien de hülsta-verlichtingssystemen uiterst flexibel en veelvoudig schakelbaar 

zijn, bieden zij de mogelijkheid, voor elke ruimtesituatie de perfecte oplossing voor de 

verlichting te vinden. Natuurlijk beantwoorden alle hülsta-verlichtingselementen aan de 

geldende veiligheidsnormen.

hülsta-technologie werkt op de achtergrond, omdat alle voorgeïnstalleerde snoeren 

onzichtbaar worden geïnstalleerd. En toch is het resultaat duidelijk, namelijk rondom 

comfortabel. Of het nu gaat om een flatscreenhouder, die zich moeiteloos in de per-

fecte positie laat bewegen of lichteffecten die gemakkelijk met een afstandsbediening 

kunnen worden bediend – onze innovatieve elektronica zorgt voor wooncomfort zonder 

compromissen.

ELEKTRONICA EN VERLICHTING

Verlichting

Schakel voor het vervangen van lampen of com-

ponenten het licht uit. Reinig lampen en fittingen 

alleen in uitgeschakelde toestand met een droge 

of licht vochtige katoenen doek of zeem.

Gebruik bij het vervangen van lampen alleen 

soortgelijke lampen met hetzelfde aantal watt 

om overbelasting van de trafo en storingen te 

vermijden. Let bij het verwisselen van lampen op 

het aantal watt en of ze correct gemonteerd zijn, 

omdat anders de veiligheid en functionaliteit niet 

gewaarborgd zijn. Omdat de lichtkleur de sfeer 

en de stemming beïnvloedt, is het aan te beve-

len, alleen lampen met dezelfde kleur (bijv. warm 

wit = ca. 2700-3000K) te gebruiken. 

Omdat alle lampen bij gebruik warmte ontwikke-

len, mogen ze, om oververhitting te vermijden, 

niet afgesloten of dichtgehangen worden.

Voor de meeste verlichtingsopties kiest hülsta 

voor energiezuinige LED-lampen. Zij zijn 

bijzonder energiezuinig en hebben een lange 

levensduur. Productietechnisch gezien kunnen 

er ook bij de door ons gebruikte hoogwaardige 

LED-lampen optisch waarneembare afwijkingen 

in de kleurtemperatuur van één of meerdere 

lampen optreden. Dit is een productgebonden 

eigenschap, die moet worden geaccepteerd. 

Oppervlakken kunnen er door LED-verlichting 

anders gaan uitzien.

Schakelaar en afstandsbediening

Op grond van hun elektronische componenten 

zijn schakelaars en afstandsbedieningen heel 

kwetsbaar. Indien nodig, kunnen zij met een 

droge doek voorzichtig worden gereinigd.

Gedetailleerde informatie voor het juist gebruiken 

van alle elektronica en verlichtingselementen 

is te vinden in de bij de producten gevoegde 

gebruiksaanwijzingen. 
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Geberit sanitaire producten voor wastafels in de hülsta-badkamer-
programma‘s zorgen voor een veilige en betrouwbare werking en 
een esthetisch uiterlijk.

Kenmerkend voor het afwateringssysteem is dat het water bij dreigende overloop niet via een extra, 

zichtbare afvoer in de wasbak afgevoerd hoeft te worden. De uitgekiende techniek maakt het mogelijk 

om de lelijke overloop in de wastafel te vermijden en biedt een veel vrijer en visueel mooier ontwerp 

van de wastafel.

Hoe het werkt

Wanneer het afvoerventiel van de wastafel geopend is, stroomt het stromende water normaal gespro-

ken in de rioolbuis en passeert het de stankafsluiter. Als u de wasbak met water wilt vullen, drukt u op 

de excentrische plug en zorgt u ervoor dat de wasbak goed gesloten is. Zodra het water de overloop-

limiet heeft bereikt, stroomt het volgende water via de afvoer in het tweedelige deel van de afvoerlei-

ding dat zich op de vlotter bevindt. Deze vlotter wordt bij het vullen van de wastafel omhoog gebracht 

en voorkomt ook dat het vuile water uit de overloopbuis terugstroomt naar de gootsteen. Volgens het 

principe van communicerende leidingen (d.w.z. open aan de bovenkant en met elkaar verbonden aan 

de onderkant) hoopt het water zich gelijkmatig op.

Geberit 
Clou Systeem

Regelmatige reiniging wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat de afvoerfunctie behouden blijft.

Open wastafelventiel

Het water stroomt rechtstreeks door de kraan van de 

wastafel via de stankafsluiter in de rioolbuis.

Gesloten wastafelventiel

Door de bediening van de excentrische klep wordt 

de afsluiter van de wastafel gesloten. Het water in de 

wastafel en in de overloop wordt gelijkmatig opgevangen 

volgens het principe van de communicerende leidingen.

Vulstop

De gepatenteerde vlotter, die zich op de stop bevindt, 

komt tijdens het vullen omhoog om te voorkomen dat 

het vuile water uit de overloopbuis terugstroomt naar de 

wasbak.

Overlopen

Wanneer het waterniveau de overlooprand bereikt, 

stroomt het volgende water in de tweedelige overloop-

goot via de stankafsluiter in de rioleringsbuis. De was-

tafelklep wordt geopend door de excenter te bedienen. 

Het water stroomt ongehinderd weg.
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Goed gezeten,  
graag gebleven

De optimale stofferingsopbouw is in de productie een 
kunst op zich en vraagt om een gedetailleerde kennis van 
de eigenschappen van de afzonderlijke materialen. Want 
alleen als alle componenten perfect op elkaar zijn afge-
stemd vormen deze een werkelijk comfortabel zitmeubel.

Frame, vering en stoffering – dat zijn letterlijk de drie dragende zuilen van een 

hülsta-zitmeubel. Extra stabiele stoelframes van metalen buis, vormhout of massief 

hout vormen de solide onderbouw, die afhankelijk van de opbouw, van een duurzaam 

elastische vering wordt voorzien. Dit kunnen of singels zijn, die het gewicht van de 

zittende afveren of een zgn. nosag-vering, die door vlakstalen golfveren voor de juiste 

ondervering zorgt.

Verder wordt er bij hülsta als stofferingmateriaal polyurethaan (PUR)-schuimstof met 

een hoog soortelijk gewicht verwerkt. Want hoe hoger het relatieve gewicht, des te 

beter zijn het draagvermogen, de vormbestendigheid en daardoor dus de eigenschap-

pen van de stoffering bij langdurig gebruik. Elasticiteit en ondersteunende werking zijn 

dan overal aanwezig.

Door de fijne openporige structuur van de door hülsta verwerkte PUR-schuimstoffen is 

bovendien de luchtcirculatie uitstekend. Zelfs lang zitten blijft dan aangenaam, want de 

doorlatende stoffering voorkomt warmte- en vochtstuwingen. Dit is een belangrijk crite-

rium voor optimaal comfort en een van de vele redenen waarom men op hülsta-meube-

len ook graag langer blijft zitten.

STOFFERING

hülsta-stofferingskwaliteit

Uw zitcomfort berust op de elastische kwaliteiten 

van het vulmateriaal. Onder elastisch rekbaar 

wordt in de meubelbranche verstaan de capaci-

teit van het stofferingsmateriaal om van een ver-

vorming te herstellen en dus terug te keren in zijn 

oorspronkelijke vorm. De zitmeubelen van hülsta 

zijn in hoge mate elastisch en nemen na gebruik 

weer snel hun oorspronkelijke vorm aan.

Afhankelijk van grootte, model en design worden 

vulmaterialen van verschillende hardheid voor 

meubelen gebruikt. Men spreekt van harde of 

zachte stoffering, die heel verschillend op het 

dagelijks gebruik reageren.

Soortelijk gewicht en hardheidsgraad van de 

hülsta-stoffering zijn zorgvuldig op elkaar afge-

stemd. Beide zijn belangrijke factoren voor de 

soepelheid van zittingen en leuningen. Een zeker 

hoogteverlies en het zachter worden van het vul-

materiaal binnen de in de branche gebruikelijke 

en productgebonden tolerantiegrenzen zijn het 

gevolg van dagelijks gebruik, die moeten worden 

geaccepteerd.

56 57

STOFFERING



Meer dan alleen  
oppervlakkig

Geen enkel meubel staat u zo na als dat waarop u zit of 
ligt. Voor het kiezen van de bekledingsstof voor gestoffeer-
de meubelen is dan ook enig fingerspitzengefühl noodzake-
lijk, want design, functionaliteit en haptische waarneming 
moeten in een perfecte verhouding tot elkaar staan.

Bekledingsstoffen zijn meer dan een textiele finish van een meubel. Ze zijn de belang-

rijkste transmitter tussen functie en design. Optiek en gebruikseigenschappen worden 

daarom zorgvuldig tegen elkaar afgewogen, want het oppervlak moet sterk zijn en 

een lange levensduur hebben, maar tegelijk ook optisch aanspreken en aangenaam 

aandoen in het dagelijkse gebruik.

Door het dagelijks gebruik kunnen, afhankelijk van model en materiaal, plooien of 

zitspiegels in de bekledingsstof ontstaan, die geen invloed op gebruik en levensduur 

hebben. Regelmatig opschudden en gladstrijken biedt optische verbetering. Binnen de 

in de branche gebruikelijke en productgebonden tolerantiegrenzen is het uitrekken van 

stofferingsmateriaal geen reden tot reclamatie.

hülsta verwerkt uitsluitend stoffen van bekende meubelstofproducenten, die door 

neutrale instituten op hun kwaliteiten getest worden. Alleen merkvezels zoals Dralon®, 

Orlon® of Dacron® en natuurweefsels die zich door hun huidvriendelijke eigenschappen 

onderscheiden, zijn geschikt voor de hoogwaardige toepassing als meubelstof. 

Kunstleer verbindt textiel weefsel van natuur- of kunstvezels en een kunststoflaag 

zodanig dat een product ontstaat dat als echt leer lijkt en voelt. Kunstleer heeft echter 

andere eigenschappen dan echt leer en dient wat betreft onderhoud en reiniging als 

meubelstof behandeld te worden.

Neem plaats en voel het verschil!

BEKLEDINGSSTOFFEN

Langer plezier beleven aan meu-
belstoffen

Door het juiste onderhoud en reiniging kunnen 

aanzien en waarde van gestoffeerde meubelen 

lang behouden blijven. Zoals alle textiel in het da-

gelijkse gebruik, hebben ook meubelbekledings-

stoffen regelmatig onderhoud nodig om stof en 

contactvervuiling te verwijderen. Om de reiniging 

niet te bemoeilijken, is het raadzaam vervuilingen 

niet te intensief te laten worden.

Let s.v.p. op de onderhoudseti-
ketten op de producten!

Niet kleurvast textiel (bijv. jeans en andere 

kleding) kan door contact afverven op het 

bekledingsmateriaal, wat vooral bij lichte en 

unikleurige materialen goed zichtbaar is. Deze 

verkleuringen kunnen uit de meeste bekledings-

stoffen niet verwijderd worden. Zij kunnen niet 

gereclameerd worden.

De door ons gebruikte bekledingsstoffen zijn zeer 

wrijfvast zodat zij bijna niet afverven. Bij bijzonder 

donkere, intensieve kleuren is het in principe 

mogelijk dat zij in het begin, binnen de tolerantie-

grenzen, afverven.

Bescherm gestoffeerde meubelen tegen de zon, 

omdat zonlicht de kleuren veranderen en bleken 

kan. Hetzelfde geldt ook voor sterk halogeenlicht.

Is de lucht in een ruimte te droog dan kunnen na-

tuurlijke vezels breken. Synthetische stoffen wor-

den in een te droge omgeving statisch geladen 

en vervuilen daardoor sneller. In een evenwichtig 

ruimteklimaat voelen gestoffeerde meubelen zich 

net zo prettig als wij.

Goede bekledingsstoffen zullen in de loop der ja-

ren door vouwen en knikken een eigen “karakter” 

ontwikkelen. Door de kwaliteit van het materiaal 

doen deze blijvend elegant aan.

Vleugveranderingen

Als de vezels van de vleug van veloursstoffen 

in verschillende richtingen liggen, ontstaat 

er een “vlekkerige” indruk. Druk en warmte, 

lichaamsvocht en luchtvochtigheid kunnen zulke 

vleugveranderingen (gebruikslustre) veroorzaken. 

Het betekent geen vermindering van de kwaliteit 

maar is een neveneffect bij zijdeachtige weefsel-

structuren. Ook horizontale en verticale vlakken 

kunnen om die reden verschillende schakeringen 

laten zien. 

Omdat warmte in verbinding met druk het op-

pervlak van veloursstoffen en chenille-weefsels 

blijvend kan veranderen, geen warme kruiken, 

elektrische dekens e.d. direct op de stof leggen. 
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ONDERHOUDSREINIGING

Regelmatig onderhoud van textiel

Zuig bekledingsstoffen met een stofzuiger in 

de lage stand en met een zachte borstel in de 

vleugrichting. Of gebruik een zachte (kleer)borstel 

voor het afborstelen (in de vleugrichting) van de 

oppervlakken.

U kunt de bekledingsstoffen ook met een vochti-

ge zeemlap voorzichtig afnemen.

Vlekken altijd zo snel mogelijk na het ontstaan 

verwijderen en het weefsel in overeenstemming 

met de samenstelling van de stof reinigen.

Sterkere vervuilingen van afneembare hoe-

zen kunnen het beste door een vakkundige 

chemische reiniging worden verwijderd. Vaste 

bekleding is goed te onderhouden en te reinigen 

met droogshampoo, omdat dan de onderliggen-

de stofferingsopbouw niet doorweekt raakt.

Reinig vervuilde meubeldelen altijd helemaal, 

omdat de behandeling van alleen vervuilde plek-

ken in het oppervlak juist extra opvalt.

Bij kunstleer dient de normale reiniging van 

stof of zweet met een warm zeepsopje en een 

geschikte goed uitgewrongen doek te geschie-

den. De regelmatige behandeling verlangzaamt 

het bros worden van het materiaal dat door 

lichaamszweet veroorzaakt wordt. Hier geldt het 

principe: liever regelmatig met weinig reinigings-

middelen werken dan zelden met overdosis.

KLEIN ONDERHOUD

Microvezel- en veloursstoffen

Microvezelbekledingsstoffen (bv. Alcantara, 

Dynamica, Primma) worden van synthetische 

vezels vervaardigd en zijn daarom bijzonder 

onderhoudsvriendelijk. Veloursstoffen zijn sa-

mengesteld uit vezelsoorten, zoals synthetische, 

mohair, wol, viscose, katoen en zijde. Ook deze 

zijn goed te reinigen, maar zijn vochtgevoeliger. 

In de regel is voor het reinigen van deze stoffen 

voorzichtig afwrijven met een speciale reinigings-

doek voldoende.

Droogshampoo is een zeer goed middel om 

het doorweken van de stoffering te voorkomen. 

Sproei daartoe de droogshampoo op een vochti-

ge spons. Wrijf de shampoo voorzichtig in op het 

vervuilde meubelvlak en ga te werk volgens de 

aanwijzingen van de fabrikant van de shampoo.

Ernstige vervuilingen op microvezelbekledingen 

kunnen met opgeschuimde vloeibare shampoo 

of een milde zeepoplossing worden verwijderd. 

Wrijf het betreffende meubeldeel voorzichtig in en 

spoel het daarna heel zorgvuldig uit, zonder dat 

de stoffering doorweekt raakt.

Om bij veloursstoffen sterk doorweken te 

voorkomen, alleen het schuim van de vloeibare 

shampoo op de bekleding aanbrengen. Wrijf het 

vervuilde meubeldeel er voorzichtig mee in en 

spoel het vervolgens met zo min mogelijk water 

uit. Met een zachte kleerborstel ten slotte de 

vleug in de juiste richting borstelen.

Kunstleer mag alleen gereinigd worden, maar 

niet met terugvettende middelen behandeld 

worden, omdat kunstleer deze lotions niet kan 

absorberen en als olieachtige film zichtbaar blijft. 

Door speciale middelen (bijv. van de firma LCK) 

kan het tegen het afverven van textiel (zoals bijv. 

jeans) resistenter gemaakt worden.
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KLEIN ONDERHOUD

Platweefsel

Platweefsels van synthetische vezels, wol, 

viscose, katoen of zijde zijn op dezelfde wijze 

te reinigen als veloursstoffen. Vanwege het 

laagpolige oppervlak van platweefsels kan het 

afsluitende borstelen vervallen.

Linnen

Alle meubeldelen met linnen als bekledingsstof 

niet zelf behandelen.  

Attentie –  dat geeft af!

Kledingstoffen, vooral jeansstoffen, zijn vaak 

niet kleurecht. Houd er daarom rekening mee, 

dat donkere kleren af kunnen geven op een 

lichtere bekledingsstof van uw meubelen.

ONDERHOUDSSYMBOLEN

Wassen

normale wasgang tot 60° C

fijnwasgang tot 60° C

speciale fijnwasgang

handwas

niet wassen

Bleken

bleken met chloor mogelijk

bleken met chloor niet mogelijk

Strijken

warm strijken, max. 200° C

matig warm strijken, max. 150° C

niet warm strijken, max. 110° C

niet strijken

Chemisch reinigen

ook kiloreiniging mogelijk

met voorbehoud, fijnwasgang

kiloreiniging niet mogelijk

chemisch reinigen niet mogelijk

De letters geven uitsluitsel over de  

mogelijke oplosmiddelen.

Droger

droger fijnwasprogramma

Normal drying cycle

niet drogen

60
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VLEKKEN VERWIJDEREN

Een ongelukje is snel gebeurd. Het verwijderen van vlekken is in 
principe werk voor de reinigingsspecialist. Voor het geval u het toch 
zelf wilt proberen, hebben wij een lijst samengesteld met de meest 
voorkomende vlekken, opdat u deze snel en op de juiste manier kunt 
behandelen. Want hoe sneller na het ontstaan van de vlek wordt ge-
reageerd, des te eenvoudiger is deze te verwijderen. 

Probeer het eerst uit op een onopvallende plek, om de reactie van de stof te kunnen zien. Wel de stof 

eerst even afborstelen.

Na behandeling van de vlek is het raadzaam het stofoppervlak met een droge, witte doek na te wrij-

ven. Maak pas weer gebruik van het meubel als het volledig droog is. 

Ook bij kunstleer moeten vlekken door kleurende vloeistoffen zoals wijn of sap, door verf of ballpoints 

meteen verwijderd worden om het indringen in de oppervlaktestructuur te verhinderen.

In water oplosbare vlekken

Koffie, thee, alcoholische drank, 
bier, cola, vruchtensap,  
limonades

Behandel deze zo snel mogelijk met lauwwarm 

water met een shampoo-oplossing. 

Koffie met melk, cacao, balpe-
ninkt, lippenstift, mayonaise, 
room, sauzen, soepen, parfum, 
schoencrème, inkt, roet,  
braaksel

Eerst proberen de vlek met lauwwarm water 

met een shampoo-oplossing te reinigen. Blijkt 

dat deze daarmee niet te reinigen is, dan na het 

drogen met spiritus resp. wasbenzine of een 

vlekkenverwijderaar nabehandelen. 

Bloed, ei, uitwerpselen, urine

Gebruik voor het verwijderen van deze vlekken 

koud water. Warm water zou de eiwitten in de 

vlekken doen stollen. Eventueel nabehandelen 

met een shampoo-water-oplossing.

Niet in water oplosbare vlekken

Kaarsvet

Gebruik voor het verwijderen van kaarsvet geen 

strijkijzer. De hitte zou textiel en stofferingsmate-

rialen kunnen beschadigen. Probeer de wasvlek 

te verbrokkelen en verwijder voorzichtig de 

stukjes was. Wees voorzichtig met veloursstof-

fen, want anders zou het stofoppervlak kunnen 

beschadigen. Behandel vervolgens de resten 

van het kaarsvet (eventueel meermaals) met 

wasbenzine. 

Kauwgom, plasticine

Bij dit soort vlekken is de behandeling met een 

in de handel gangbare bevriezingsspray aan te 

bevelen en ga te werk volgens de gebruiksaan-

wijzingen van de producent. Bij veloursstoffen 

is deze manier van vlekkenverwijdering slechts 

beperkt aan te bevelen, omdat het stofoppervlak 

eventueel kan worden beschadigd. Test daarom 

eerst op een niet zichtbare plek.

Boter, boenwas, verf (lak), vet, 
hars, houtskool, olieverf, teer 

Vlekkenverwijderaars zijn in dit geval oplosmiddel 

houdende reinigingsmiddelen, zoals wasbenzine, 

spiritus of een in de handel gangbaar vlekken-

water.

Roest, bloed (oud, opgedroogd)

Maak een witte doek vochtig met een citroen-

zuuroplossing (1 eetlepel citroenzuur op 100 ml 

koud water) en dep de hard geworden vlek van 

buiten naar binnen toe op.

Vlekkengom

Bovendien adviseren wij voor vlekverwijdering en 

reiniging in de handel verkrijgbare vlekkengom-

men. Let u s.v.p. op de gebruiksaanwijzing (voor 

welk materiaal geschikt, toepassing etc.) van de 

fabrikant.
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Bekleding met  
karakter

In leer weerspiegelt zich het leven. Wie goed kijkt, kan de 
tekens die de natuur aan de huid van het dier heeft toege-
bracht zien. Tekens van leven, zoals rimpels, littekens en 
steken vormen samen interessante structuren, waarvan 
het unieke karakter niet reproduceerbaar is. Ze zijn geen 
gebrek, maar bewijs voor een echt natuurproduct.

Als kostbaar en onovertroffen materiaal verleent leer aan gestoffeerde meubelen een 

exclusief en mooi aanzien en een hoog comfort. De natuurlijke poriënstructuur zorgt 

voor een ongehinderde luchtcirculatie en transport van vocht. Leer voelt daarom bij 

elke temperatuur aangenaam aan. Voor allergische personen is er geen beter bekle-

dingsmateriaal, want glad leer kan een-voudig grondig gereinigd worden.

Leren hülsta-meubelen zijn vervaardigd van hoogwaardig nappaleer dat vroeger van-

wege zijn onvergelijkbare soepelheid voorbehouden was voor de productie van glacé 

handschoenen. Door een zorgvuldige selectie van het onbewerkte leer en het omzichtig 

toelaten van voor leer typische, natuurlijke kenmerken ontstaan gestoffeerde meubelen, 

waarin zonder meer comfort en schoonheid zijn vereend.

Ook na jaren van gebruik onderscheidt zich de hoge kwaliteit van hülsta-leren meube-

len, want alleen hoogwaardig leer blijkt werkelijk een vaste waarde te zijn. Het wordt 

waardig ouder, maar verliest nooit zijn onmiskenbare karakter.

Door het lubberen van het leer krijgt het een geheel individueel aanzien. Het voor fijn, 

hoogwaardig leer typische uitrekken veroorzaakt bij normaal gebruik een natuurlijke 

plooi- en typische zitspiegelvorming (kuilvorming) in de bekleding. Afhankelijk van de 

structuur, de fijnheid en het soort leer kan het uitrekken van het materiaal sterker of 

zwakker uitvallen. Wie zijn keus laat vallen op leren meubelen, gaat voor een lange  

levensduur en exclusiviteit.
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Om lang plezier te hebben van leren meubels, nooit het leer behandelen met oplosmiddel houden-

de reinigingsmiddelen (vlekkenverwijderaars, terpentine, benzine) of met schoensmeer of boenwas. 

Gebruik alleen speciale leeronderhouds- en reinigingsmiddelen die volledig zijn afgestemd op dit 

natuurlijke materiaal.

Om er zeker van te zijn dat een onderhouds- of reinigingsmiddel geschikt is voor het betreffende 

meubel, dit eerst uittesten op een niet zichtbare plek of op een leerstaal. Gebruik daarvoor een witte, 

zachte en schone doek. Vertoont de doek na behandeling kleursporen, dan is het gebruikte middel 

niet geschikt voor de betreffende meubelen. Vertrouw in twijfelgevallen liever op de kennis van een 

specialist.

Leren meubelen mogen niet in de zon staan, omdat de directe bestraling de kleur verandert (doet 

verschieten). Sterk halogeenlicht heeft eenzelfde werking. Te veel warmte door zon, schijnwerpers of 

verwarming leiden tot een droge kamerlucht, die het leer van uw meubelen op den duur kan uitdrogen. 

Fel licht verandert de kleur van het leer, het leer kan verschieten. Zorg voor een goede luchtvochtig-

heid, meubelleer blijft dan zacht en soepel.

Attentie – dat geeft af

Kledingstoffen, vooral jeansstoffen, zijn vaak niet kleurecht. Houd er daarom rekening mee dat

donkere kleding op een lichte leren meubelbekleding eventueel kan afgeven.

LEERSOORTEN

Nappaleer

Nappaleer is zacht volnerfleer. De oppervlak-

testructuur kan glad of van een natuurlijke 

structuur voorzien zijn. In geverfd leer vallen de 

individuele kenmerken van de betreffende huid 

nog meer op. Zichtbare kleur- en structuur-

verschillen zijn geen reden tot reclamatie, maar 

een teken voor de echtheid van het leer. Door 

verschillende processen bij de behandeling van 

de leeroppervlakken onderscheidt men drie 

verschillende soorten nappaleer.

Natuurlijk ogend leer  
(aniline leer)

Aniline leer is een natuurlijk ogende leersoort, 

die met transparante, milieuvriendelijke en in 

water-oplosbare verfstoffen door en door geverfd 

wordt. Alleen huiden in hoogste kwaliteit zijn 

hiervoor geschikt. De kleurstoffen trekken in de 

huid en laten het natuurlijke leeroppervlak met 

al zijn fijne poriën duidelijk zichtbaar. Dit ziet er 

niet alleen interessant uit, het zorgt ook voor een 

goede verdeling van warmte en vocht.

Het hoogwaardige aniline leer voelt zacht, warm 

en natuurlijk aan en is bijzonder huidvriendelijk. 

Door de hoge mate van natuurlijkheid is dit leer 

gevoeliger voor verschillende inwerkingen dan 

andere leersoorten.

Licht gepigmenteerd leer  
(semi-aniline leer)

Ook semi-aniline leer is een hoogwaardige leer-

soort, waarbij een geringe hoeveelheid pigment 

verwerkt is. Deze lichte pigmentering dient er toe 

een gelijkmatig oppervlak en een harmonieuze 

structuur te bewerkstelligen. Hoewel semi-aniline 

leer minder kwetsbaar is, blijft de natuurlijke 

leernerf grotendeels zichtbaar. De pigmentering 

heeft geen invloed op hoe het leer aanvoelt en de 

ventilatie-eigenschappen ervan.

Gepigmenteerd leer  
(gedekverfd leer)

Het zgn. gedekverfde leer is, wat zijn opper-

vlak betreft, enigszins gecorrigeerd. Het wordt 

voorzien van een dekkend gepigmenteerde, (niet 

doorzichtige) en beschermende finishlaag. Door 

deze afwerking is het leer sterk en onderhouds-

vriendelijk. Desondanks voelt gepigmenteerd leer 

wel zacht aan.

Kunstleer

Kunstleer is een textiel weefsel met een speciale 

kunststoflaag. Tips voor onderhoud en reiniging 

vindt u in het hoofdstuk bekledingsstoffen.
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REINIGING

Onderhoudsreiniging 

Stof kan eenvoudig met een zachte doek worden 

afgenomen. Om het leer soepel te houden, is 

een regelmatige behandeling met een speciaal 

onderhoudsmiddel aan te bevelen. Vermijd echter 

stevig wrijven, omdat daardoor het oppervlak 

ruw en mat kan worden.

Tussentijdse reiniging 

Op vaak aangeraakte plekken treden sterke 

vervuilingen op. Natuurlijk gelaten en licht ge-

pigmenteerd leer kan het eenvoudigst gereinigd 

worden met handwarmwater met daarin een 

beetje niet-agressief reinigingsmiddel (neutrale 

zeep). Gedekverfd leer met een iets vochtige 

goed uitgewrongen zeem afnemen en vervolgens 

met een zachte doek droogwrijven. Een nabe-

handeling met een speciaal leeronderhoudsmid-

del is voor alle drie leersoorten aan te bevelen. 

Het beschermt het natuurlijke materiaal tegen 

inwerkingen van buiten.

Verwijdering van vlekken 

Vloeistoffen meteen met een goed absorberen-

de doek opdeppen – niet droogwrijven om te 

vermijden dat het leeroppervlak ruw wordt. Is een 

verdere behandeling nodig, ga dan te werk als bij 

de tussentijdse reiniging. 

Vettige vlekken kunnen ook, zoals aanbevolen 

voor een tussentijdse reiniging worden verwij-

derd. Laten deze zich niet verwijderen, stop dan 

de behandeling. De natuurlijke eigenschappen 

van het leer zorgen er dan voor dat het vet hele-

maal intrekt en de vlek vervaagd. 

Vlekkengom

Bovendien adviseren wij voor vlekverwijdering en 

reiniging in de handel verkrijgbare vlekkengom-

men. Let u s.v.p. op de gebruiksaanwijzing (voor 

welk materiaal geschikt, toepassing etc.) van de 

fabrikant.
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