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

NEO
WONEN



NEO WONEN

NCS betekent “Natural Colour System” en is 
gebaseerd op de menselijke waarneming van 
kleur. Welke kleur u ook kiest – elke kleur-
trend vindt in de Neo-collectie van hülsta zijn 
ideale toepassing.

1.950 KLEUREN VOOR NEO – ONTELBARE MOGELIJKHEDEN.

Bepaal zelf bijna elke gewenste kleur en kleurencombinatie van Neo – passend bij het behang of bij favoriete 

spullen: met de “NCS” kleurenwaaier of het handige “NCS Colourpin II” kleurmeetapparaat uit de hülsta-shop 

kan dit gemakkelijk thuis worden gedaan. hülsta stemt dan de kleuren van de gewenste Neo elementen af op uw 

individuele wensen.

ONEINDIG
KLEURENSPEL
VOOR MEER
INDIVIDUALITEIT.

Uitvoering: wooncombinatie lak in NCS-kleuren, breedte: ca. 3,6 m

0302 NEO



NEO – GEMAAKT VOOR INDIVIDUALISTEN.

Het design legt de nadruk op verfijnde details, bijzondere materiaalmix en 

heldere contouren. Een individuele planning is bijzonder gemakkelijk met 

Neo. Rompelementen in veel verschillende afmetingen bieden een over-

weldigende designvariatie, die wordt aangevuld met standaardelementen, 

een staandersysteem en panelen. Lakkleuren in 1.950 tinten volgens het 

NCS-kleurensysteem en dekbladen van hout, lak, glas of sierlijk keramiek 

zetten aantrekkelijke accenten. Dankzij deze veelzijdigheid kunt u uw eigen 

combinaties en bijzondere unicaten creëren.

Uitvoering: wooncombinatie lak in NCS-kleuren, breedte: ca. 4,1 m

NEO WONEN

0504 NEO



NEO WONEN

Grote en kleine composities kunnen worden gecombineerd met rompele-

menten en een staandersysteem voor elke woon- of eetkamer. Elke breed-

te- en hoogtemaat kan worden geïmplementeerd. Verspringend opgehan-

gen kastelementen zorgen voor een royale uitstraling. Open vakken geven 

lichtheid aan de kamer.

ECHT 
MAATWERK.
PERFECT IN 
SCÈNE GEZET.
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NEO WONEN

0908 NEO



NEO WONEN

Neo combineert innovatieve woontrends en een gezellige sfeer met maximale flexibiliteit.

Vrijstaande rompelementen in lak grijs en natuurlijk eiken vormen individuele composities met hangende elemen-

ten. Verspringend opgehangen vormen de modules nieuwe opbergplekken. De greeploze fronten benadrukken 

de puristische uitstraling. Uittrekelementen en deuren met push-to-open functie zorgen voor comfort. Open, 

lichte glazen vakken contrasteren met de gesloten fronten en doen de erboven geplaatste elementen gewichtloos 

lijken.

Uitvoering: wooncombinatie lak grijs, natuurlijk eiken, breedte: ca. 2,7 m

Uitvoering: lak grijs, natuurlijk eiken, breedte: ca. 2,2 m
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NEO WONEN

Techniek elegant verhuld: Het Neo paneel kan vrij op de wand worden geplaatst en vanaf de achterzijde worden 

verlicht. Verkrijgbaar in vier breedtes en in alle Neo lak- en houtafwerkingen.

RUIMTE VOOR
DESIGN-VARIATIE.

01  Keramiek veredeld als 6 mm dun dekblad voor low-, side- en highboards.
02  Houten en lak dekbladen zijn in de materiaaldiktes 10 en 29 mm verkrijgbaar.
03   8 mm dikke dekbladen van aan de achterkant gelakt glas zijn in puurwit, wit, grijs of zijdegrijs verkrijgbaar.  

Optionele kabeluitsparingen bieden bij alle dekbladen uitstekend kabelmanagement.
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NEO WONEN

Uitvoering: wooncombinatie lak zijdegrijs, natuurlijk eiken, breedte: ca. 2,9 m
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NEO WONEN

Neo is bijzonder aantrekkelijk met glazen vakken, waarvan het dragende 

U-profiel niet alleen indrukwekkend de gesloten fronten doorbreekt, maar 

er ook voor zorgt dat de daarboven geplande elementen gewichtloos 

lijken. 

Verschillende metalen onderstellen in de uitvoeringen chroom hoogglan-

zend en structuurlak antraciet zorgen voor een heel individuele uitstraling.

1716 NEO



NEO WONEN

Of het nu in de woonkamer, eetkamer of als ruimteverdeler is – Neo is veelzijdig inzetbaar.

Voor wie veel wil laten zien, zijn de klassieke sideboards en vitrines met glazen inzetstukken de ideale meubelen. 

Het kleine vitrinegedeelte van de highboards in witte hoogglanslak trekt eveneens veel aandacht. Discrete verlich-

ting laat het vitrinecompartiment, het meubilair en de kamer in een nieuw licht stralen.

Uitvoering: ruimteverdeler hoogglanslak wit, lak NCS S 5020-B10G

1918 NEO



NEO WONEN
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16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29

01 19,4/37,0/54,6/72,2/89,8/107,4 35,2/52,8/70,4/105,6 33,0/45,0
02 19,4/37,0/54,6 35,2/52,8/70,4/105,6 33,0/45,0
03 35,2 70,4/105,6/140,8/176,0/211,2/246,4 33,0
04 37,0/54,6/72,2/89,8/107,4/142,6/177,8/213,0 17,6/35,2/52,8/70,4/105,6 33,0/45,0
05 72,2/89,8/107,4/142,6/177,8/213,0 35,2/52,8/70,4/105,6 33,0/45,0
06 142,6/177,8/213,0 35,2/52,8/70,4/105,6 33,0/45,0
07 107,4/142,6/177,8/213,0 35,2/52,8/70,4/105,6 33,0/45,0
08 107,4/142,6/177,8/213,0 52,8/70,4/105,6 33,0/45,0
09 142,6/177,8/213,0 35,2/52,8/70,4/105,6 33,0/45,0
10 142,6/177,8/213,0 35,2/52,8/70,4/105,6 33,0/45,0
11 19,4/37,0/54,6 105,6/140,8/176,0/211,2/246,4 33,0/45,0/52,0
12 37,0/54,6 105,6/140,8/176,0/211,2/246,4 52,0
13 72,2/107,4 176,0/211,2/246,4 45,0/52,0
14 19,4/37,0/54,6/72,2/89,8/107,4 17,6/35,2/52,8/70,4/105,6/140,8/158,4/176,0/211,2/246,4 30,3/42,3/49,3
15 142,6/177,8/213,0 17,6/35,2/52,8/70,4/105,6 30,3/42,3
16 17,2/34,8 35,2/52,8/70,4/105,6 30,3/42,3/49,3
17 17,2/34,8 35,2/52,8/70,4/105,6/140,8/176,0/211,2/246,4 2,3
18 34,8/52,4/70,0/87,6/105,2/140,4/175,6/210,8 17,6/35,2/52,8/70,4 2,3
19 70,0/87,6/105,2/140,4/175,6/210,8 35,2/52,8/70,4 2,3
20 105,2/140,4/175,6/210,8 35,2/52,8/70,4 2,3
21 105,2/140,4/175,6/210,8 52,8/70,4 2,3
22 145,5/180,7/215,9/263,9/424,2 2,9 33,0
23 38,1/73,3/108,5/143,7/178,9 2,9 33,0
24 2,9 17,6/35,2/52,8/70,4/105,6/140,8 33,0
25 0,8 17,6/35,2/52,8/70,4/105,6 32,8
26 0,6/0,8/1,0/2,9 max. 268,0/299,2 33,0/45,0/52,0
27 12,8 105,6/140,8/158,4/176,0/211,2/246,4 42,3/49,3
28 24,5 17,6/35,2/52,8/70,4/105,6/140,8/158,4/176,0/211,2/246,4 30,3/42,3/49,3
29 35,2/52,8/70,4/88,0/105,6/140,8/176,0/211,2 30,3/42,3/49,3 30,3/42,3/49,3
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TYPEOVERZICHT

Elementen

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

NEO OVERZICHT

Laden (Glas-) kleppen(Glas-) kleppen Deuren Glasdeuren

Deuren/glasdeuren Deuren/glasdeuren Deuren/laden Glasdeuren/ladenDeuren/glasdeuren

met laden, kleppen of open vak

met deuren, laden of open vak

Side- en higboards

Lowboards Media-lowboards

Elementrompen

met stof bespannen klep, met deuren, laden, 
kleppen of open vak

AFMETINGEN

Deuren/glasdeuren Deuren/glasdeuren

Fronten

Laden (Glas-) kleppen Deuren Glasdeuren

Staandersysteem

Staanders Hangstaanders Houten legplanken Glasplanken

Dekbladen, metalen onderstellen, hoekopstellingen

Dekbladen Metalen onderstel A Metalen onderstel B Hoekopstelling

Hoogte (cm) Breedte (cm) Diepte (cm)

2322 NEO



Romp, fronten, panelen, frame van open vakken, gehoekte wandplanken

Open vakken (binnen), staanders en planken, wandplanken, achterwanden

Puurwit

Puurwit

Puurwit*

Wit

Wit

Wit*

Grij s Natuurlij k eiken

Natuurlij k eiken

Kernnoten

KernnotenGrij s

Grij s*

Zij degrij s

Zij degrij s

Zij degrij s*

Lak Hout

HoutLak

Hoogglanslak*

UITVOERINGSOVERZICHTEN

NEO OVERZICHT

Vrij e kleurkeuze volgens NCS

Individuele kleur 
– matlak

* De binnenromp bij  de lak hoogglansuitvoeringen is in de betreff ende kleur mat gelakt.

Vrij e kleurkeuze volgens NCS

Individuele kleur 
– matlak

Individuele kleur 
– hoogglanslak*

GrijsZijdegrijs

Hout

Natuurlijk eiken KernnotenWit

Lak

Puurwit

Dekbladen

Hoogglanslak

Wit GrijsZijdegrijsPuurwit

Storm nero WitZaha stone

Keramiek

GrijsZijdegrijsWit

Aan de achterkant gelakt glas

Puurwit

Grijs Calacatta Beton

Pulpis

Vrije kleurkeuze volgens NCS

Individuele kleur 
– matlak

Individuele kleur 
– hoogglanslak*
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De „Blauwe Engel“ is een keurmerk dat is 
onderworpen aan zeer strenge criteria. Alle 
kastmeubelen en lattenbodems van hülsta 
worden sinds 1996 onderscheiden met de 
„Blauwe Engel“, omdat ze bijzonder milieu-
vriendelijk en emissiearm zijn.

Sinds 1974 is hülsta lid van de Duitse vereni-
ging voor Meubelkwaliteit (DGM) en voldoet 
aan de hoge normen voor kwaliteit en consu-
mentenbescherming. Tijdens het testen van de 
producten worden strikte normen gehanteerd, 
die hülsta zonder problemen vervult.

Alle producten zijn al vele malen getest en 
zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscri-
teria. Daarom biedt hülsta bij een nieuwe 
aankoop 5 jaar garantie op alle meubelen. 
Altijd inclusief: wij ondersteunen u bij alle 
vragen en wensen rond uw meubelen van 
hülsta – voor onbeperkte tijd.

hülsta staat voor kwaliteit made in Germany. Als traditi-

oneel familiebedrijf uit het Münsterland hecht hülsta nu 

al in de derde generatie veel waarde aan het beste vak-

manschap en moderne productiemethoden. De focus 

ligt altijd op een verantwoorde omgang met de natuur. 

Daarom gebruikt hülsta alleen hout uit gecontroleerd 

en duurzaam bosbeheer en geen tropisch hout. Dit 

verkort de transportafstanden en beschermt het milieu. 

Daarom worden de kastmeubelen en lattenbodems van 

hülsta al sinds 1996 onderscheiden met de „Blauwe 

Engel“, een ambitieus keurmerk voor emissiearme en 

milieuvriendelijke producten. hülsta – dat zijn duurzame 

meubelen in harmonie met de natuur.

MADE IN GERMANY

GEGARAN-
DEERDE 

KWALITEIT

2726 NEO


