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Goede nachtrust.
We brengen een derde van ons leven in bed door. Onze bedden zijn hiervoor de ideale basis. De hoogwaardige box-
spring-bedden bestaan uit een box met stevig gestoffeerde Bonell-veren met daarboven een binnenveringmatras. De 
dubbele vering en hoge puntelasticiteit garanderen een goede nachtrust.

Slaap lekker.
Door hun speciale constructie bieden de bedden het hoogste niveau van slaapcomfort. De verende constructie past 
zich ideaal aan de lichaamsvorm aan. De stabiele basis verdeelt de lichaamsdruk gelijkmatig.

Hardheidsklassen van matrassen – 1-persoons-/partnermatrassen – Topper

Stoffen

Matrassen
Het boxspring-bed wordt standaard geleverd met één (voor 140 cm breedte) resp. twee (voor 160 en 180 cm breedte) binnenveringmatrassen T 500 met matrastijk in hard-
heidsklasse medium (2). De matras(sen) is (zijn) naar keuze ook in hardheidsklasse stevig (3) zonder meerprijs of met een tijk van meubelstof tegen meerprijs verkrijgbaar. Het 
boxspring-bed is ook verkrijgbaar met matras(sen) T 800 tegen meerprijs. A.u.b. de gewenste versie duidelijk in uw order vermelden!
H2 = Hardheidsklasse medium (2) BMI ≤ 28
H3 = Hardheidsklasse stevig (3) BMI ≥ 28
In plaats van twee 1-persoonsmatrassen (bij 160 en 180 cm breedte) is ook een partnermatras (= 1 matras uit één stuk) zonder meerprijs mogelijk. A.u.b. duidelijk in uw 
order vermelden!

Topper
Het boxspring-bed wordt standaard geleverd met een HR*-partnertopper koudschuim RG 35. Het is ook verkrijgbaar met een HR*-partnertopper koudschuim RG 50 tegen meer-
prijs. A.u.b. duidelijk in uw order vermelden!

Moderne, kwalitatief hoogwaardige bekledingen, sterk en gemakkelijk in onderhoud

Platweefsel
M922
M923
M925

Platweefsel
M935
M936
M937

Weefselsoort
Stofnr.

Materiaalkenmerken
Kleur

Prijsgroep

100% polyester
steengrijs
antraciet
grijs

100% polyester
lichtbruin
lichtgrijs
middelbruin

I
I
I

I
I
I

Bedcombinatie met hoofdbord A Bedcombinatie met hoofdbord B

Bekledingscollectie
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140 x 200
160 x 200
180 x 200

voor ligvlak
(in cm)

Stofgroep

I

Bedcombinatie

Bedcombinatie met hoofd- 
bord A

bestaande uit een hoofdbord A (glad), 
116 cm hoog, aan beide zijden uitste-
kend (per zijde): 6 cm, een vlakke 
boxspring-box met meubelstoftijk, 
een resp. twee matrassen T 500 in 
hardheidsklasse 2 (medium) met 
matrastijk en een HR*-partnertopper 
koudschuim RG 35

Bedcombinatie met hoofd- 
bord B

bestaande uit een hoofdbord B (met 
verticaal pijpstiksel en decoratieve 
bies aan de zijkant), 119 cm hoog, 
aan beide zijden uitstekend (per zij-
de): 10 cm, een vlakke boxspring-box 
met meubelstoftijk, een resp. twee 
matrassen T 500 in hardheidsklasse 2 
(medium) met matrastijk en een HR*-
partnertopper koudschuim RG 35

140 x 200
160 x 200
180 x 200

... met toppertijkMeerprijs voor 1 doorgaande HR*-partnertopper koudschuim RG 50

Meerprijs voor HR*-partnertopper koudschuim RG 50
voor ligvlak

(in cm)

140 x 200
160 x 200
180 x 200

Voor bestelinformatie (ordernummer, etc.)  
zie blz. 4-5!

... met matrastijkMeerprijs voor matras T 800 met matrastijk

Meerprijs voor matras T 800 met matrastijk
voor ligvlak

(in cm)

140 x 200
160 x 200
180 x 200

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

... met meubelstoftijkMeerprijs voor meubelstoftijk voor matras T 500 en T 800

Meerprijs voor meubelstoftijk voor matras T 500 en T 800
voor ligvlak

(in cm)

140 x 200
160 x 200
180 x 200

-
-
-
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Bestelvoorbeeld voor een boxspring-bed ...

- met hoofdbord B
- met ligvlak 160 cm
- met hardheidsklasse matrassen 3 / 3
- met matraskern T 500
- zonder meubelstoftijk
- met topper RG 35
- met partnermatras
- met stof M925

Hoofdbord
Hoofdbord A – glad
Hoofdbord B – met verticaal pijpstiksel

Keuze van:

Hoofdbord Ligvlak Hardheids-
klasse 

matrassen

Matraskern Meubelstof-
tijk

Topper Bekledings-
stof

Partner- 
matras

Bestelvoorbeeld

KT A
KT B 

1
2

Ligvlak
140 cm
160 cm
180 cm

140
160
180

14
16
18

Hardheidsklasse matrassen
Hardheidsklasse 2 / 2
Hardheidsklasse 2 / 3
Hardheidsklasse 3 / 3

2 / 2
2 / 3
3 / 3

1
2
3

Matraskern
Matras T 500
Matras T 800 (meerprijs)

T 500
T 800

1
2

Matrassen in meubelstoftijk
nee
ja (meerprijs)

nee
ja

1
2

Topper
RG 35
RG 50 (meerprijs)

RG 35
RG 50

1
2

Partnermatras
nee
ja

nee
ja

1
2

Bekledingsstof
M922
M923
M925
M935
M936
M937

M922
M923
M925
M935
M936
M937

01
02
03
04
05
06

2163111203 2 16 3 1 1 1 2 03

Dit resulteert in het bestelnummer
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De onderstaande nummers worden gebruikt 
om het bestelnummer van uw boxspring-
bed te bepalen.

De bijbehorende prijzen (en eventuele 
meerprijzen) vindt u op blz. 3.

Hoofdbord
Hoofdbord A – glad
Hoofdbord B – met verticaal pijpstiksel

Keuze van:

Hoofdbord Ligvlak Hardheids-
klasse 

matrassen

Matraskern Meubelstof-
tijk

Topper Bekledings-
stof

Partner- 
matras

Bestelformulier

KT A
KT B 

1
2

Ligvlak
140 cm
160 cm
180 cm

140
160
180

14
16
18

Hardheidsklasse matrassen
Hardheidsklasse 2 / 2
Hardheidsklasse 2 / 3
Hardheidsklasse 3 / 3

2 / 2
2 / 3
3 / 3

1
2
3

Matraskern
Matras T 500
Matras T 800 (meerprijs)

T 500
T 800

1
2

Matrassen in meubelstoftijk
nee
ja (meerprijs)

nee
ja

1
2

Topper
RG 35
RG 50 (meerprijs)

RG 35
RG 50

1
2

Partnermatras
nee
ja

nee
ja

1
2

Bekledingsstof
M922
M923
M925
M935
M936
M937

M922
M923
M925
M935
M936
M937

01
02
03
04
05
06

Uw ordernummer:
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Combinatiemogelijkheden
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Uw boxspring-bed bestaat uit een box met stevig gestoffeerde Bonell-veren, een binnenveringmatras, een topper en een hoofdbord A 
of B.

Matras T 500 of T 800
Matrassen T 500 of T 800 met Drell-matrastijk (standaard) of met 
meubelstoftijk (tegen meerprijs). Matrassen met meubelstoftijk 
hebben altijd in het ligvlak (spiegel) een witte Drell-matrastijk. 
Meubelstoftijk niet afneem-/wasbaar.

Starre box
Vlak basisframe met Bonell-veren, 12 cm hoog; 
met een tijk van meubelstof (spiegel met een 
bijna onzichtbare antislip-afwerking in het 
bekken/voetgedeelte).

Boxhoogte: ca. 20 cm; hardheid: medium;  
gewicht ca. 86 kg (180 x 200 cm)
- goed veercomfort
- goede ondersteuning van lichaam  
  en wervelkolom
- goed vochttransport

Zwevende optiek door terugspringende, zwarte poten

Hoofdbord A of B
Het hoofdbord moet tegen de muur 
staan of met de bovenrand van het 
hoofdbord tegen het schuine wandvlak 
leunen.

Topper RG 35 of 50

Productbeschrijving

Boxspringbedden bestaan uit een massief houten box 
met pocketveren met daarbovenop een binnenverings-
matras. De dubbele vering zorgt dankzij het aangename 
microdeinvermogen voor uitstekend slaapcomfort en 
vlijt zich ideaal aan uw lichaamsvorm aan. De stabiele 
basis verdeelt de lichaamsdruk gelijkmatig.

Voorbeeld opbouw volgens RAL - DGM 
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• Stabiele matraskern in comforthoogte, ergonomisch buitengewoon goede lichaamsondersteuning met lendensteun (7 zones)
• Meervoudig geharde tonvormige veren in afzonderlijke pockets genaaid
• Uitermate goede verhouding tussen een optimale lichaamsondersteuning en comfort
• Comfortabel afgestoffeerd met opbollende vulling, 100% polyester
• Matrastijk met fijnwasmiddel in het fijnewasprogramma (onderhoudsvriendelijk programma) tot 60°C wasbaar, gunstig i.g.v. allergieproblemen;  

meubelstoftijk niet afrits-/wasbaar.
• 2 keerlussen per elke lange kant **

Productbeschrijving

• Stabiele matraskern in comforthoogte, ergonomisch buitengewoon goede lichaamsondersteuning met lendensteun (7 zones)
• Meervoudig geharde tonvormige veren in afzonderlijke pockets genaaid
• Uitermate goede verhouding tussen een optimale lichaamsondersteuning en comfort
• Comfortabel afgestoffeerd met opbollende vulling, 100% polyester
• Matrastijk met fijnwasmiddel in het fijnewasprogramma (onderhoudsvriendelijk programma) tot 60°C wasbaar, gunstig i.g.v. allergieproblemen;  

meubelstoftijk niet afrits-/wasbaar.
• 2 keerlussen per elke lange kant **

Matras T 500
In 7 zones verdeelde tonvormige pocketveringmatras in comfortuitvoering

Hoogte: ca. 22 cm (binnenvering met pocketveren 15 cm hoog); gewicht: ca. 16 kg (90 x 200 cm)
2 hardheidsklassen: medium en stevig

Matrasopbouw

• Gebreide matrastijk (dubbeldoek-tijk: 230 g/m² stofkwaliteit; 100% polyester, 200 g/m² opbollende afdeklaag, 100% polyester) of met meubelstoftijk
• 2,5 cm hoge comfortlaag van comfort-polyurethaan-schuim (vulstofvrij) boven en onder de binnenvering
• Puntelastische tonvormige pocketveren: verschillende draaddiktes in de zones (verendichtheid: 271 veren/m²)
• Matras voldoet in alle onderdelen van de matras aan de eco-tex standard 100, klasse 1 baby, en “Blauwe engel” matrassen, RAL UZ 119
• Draaisymmetrisch

** **

** = uitsluitend in de uitvoering met matrastijk

Tijk deelbaar en met fijnwas- 
middel in programma voor  

de fijne was wasbaar tot 60°

Matras T 800
In 7 zones verdeelde tonvormige pocketveringmatras in comfortuitvoering

Hoogte: ca. 22 cm (binnenvering met pocketveren 15 cm hoog); gewicht: ca. 17 kg (90 x 200 cm)
2 hardheidsklassen: medium en stevig

Matrasopbouw

• Gebreide matrastijk (dubbeldoek-tijk: 230 g/m² stofkwaliteit; 100% polyester, 200 g/m² opbollende afdeklaag, 100% polyester) of met meubelstoftijk
• 2,5 cm hoge comfortlaag van comfort-polyurethaan-schuim (vulstofvrij) boven en onder de binnenvering
• Puntelastische tonvormige pocketveren: verschillende draaddiktes in de zones (verendichtheid: 508 veren/m²)
• Matras voldoet in alle onderdelen van de matras aan de eco-tex standard 100, klasse 1 baby, en “Blauwe engel” matrassen, RAL UZ 119
• Draaisymmetrisch

** **

** = uitsluitend in de uitvoering met matrastijk

Tijk deelbaar en met fijnwas- 
middel in programma voor  

de fijne was wasbaar tot 60°
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Productbeschrijving

• HR*-koudschuimkern, stabiele, gecrashte kwaliteit, open celstructuur
• Zeer goede puntelasticiteit ter verlichting van de druk
• Tijk met fijnwasmiddel in het fijnewasprogramma (onderhoudsvriendelijk programma) tot 60°C wasbaar, gunstig i.g.v. allergieproblemen

HR*-partnertopper koudschuim RG 35
Topper met echte 7 zones HR*-koudschuim

Hoogte: 7 cm (kern 4 cm); gewicht ca. 9 kg (90 x 200 cm)
Hardheidsklasse: soft

Topperopbouw

• Toppertijk met dubbeldoek bovenstof, 230 g/m² met doorgestikte afdeklaag 200 g/m², 100% polyester
• 4 cm hoge topperkern van echt HR*-koudschuim (HR-RG35), open celstructuur
• Hoogelastisch, goed herstelvermogen, zeer duurzaam door gecrashte kwaliteit
• Draaisymmetrisch

Tijk deelbaar en met fijnwas- 
middel in programma voor  

de fijne was wasbaar tot 60°

• HR*-koudschuimkern, stabiele, gecrashte kwaliteit, open celstructuur
• Zeer goede puntelasticiteit ter verlichting van de druk
• Tijk met fijnwasmiddel in het fijnewasprogramma (onderhoudsvriendelijk programma) tot 60°C wasbaar, gunstig i.g.v. allergieproblemen

HR*-partnertopper koudschuim RG 50
Topper met echte 7 zones HR*-koudschuim

Hoogte: 7 cm (kern 4 cm); gewicht ca. 10,5 kg (90 x 200 cm)
Hardheidsklasse: soft

Topperopbouw

• Toppertijk met dubbeldoek bovenstof, 230 g/m² met doorgestikte afdeklaag 200 g/m², 100% polyester
• 4 cm hoge topperkern van echt HR*-koudschuim (HR-RG50), open celstructuur, structuurinsnijdingen aan één kant
• Hoogelastisch, goed herstelvermogen, zeer duurzaam door gecrashte kwaliteit
• Draaisymmetrisch

Tijk deelbaar en met fijnwas- 
middel in programma voor  

de fijne was wasbaar tot 60°

* HR = high resilient = buitengewoon elastisch = echt koudschuim

* HR = high resilient = buitengewoon elastisch = echt koudschuim



Ontwerp en concept wettelijk beschermd, vergissingen voorbehouden, constructie-,  
kleur- en materiaalveranderingen in het kader van technische vooruitgang voorbehouden.
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Uw directe lijn naar hülsta

Uw furn plan-planning is zo complex dat u onze ondersteuning nodig heeft? Voor deze situatie hebben wij 
de hülsta-planningsservice ingericht. hülsta-medewerkers controleren uw planning zo snel mogelijk. De 
klant krijgt een planning die hem zal inspireren!

hülsta-planningsservice

Speciale wensen? Kom naar ons!

Wij staan ook op zaterdag voor u klaar!

NL   1. 2021

Maximaal individueel! – Maximaal flexibel! – De meeste speciale wensen kan hülsta realiseren.
En zijn er toch wensen die niet zo eenvoudig liggen, bel ons dan even, stuur een mail of een fax. Om dit 
soort wensen van uw klanten te verwezenlijken staat het hülsta-speciale wensen-team voor u klaar. De 
betreffende medewerkers zijn profs op het gebied van speciale vervaardigingen. Zij plannen en calculeren 
het speciale product en stellen i.g.v. een technische onmogelijkheid een alternatief voor.

Het hülsta-speciale wensen-programma als overzicht:
• Talrijke speciale vervaardigingen zijn bestelbaar m.b.v. de typelijst
• Speciale vervaardigingen worden ongecompliceerd en professioneel gepland
• Competente medewerkers adviseren u telefonisch, per fax of per mail
• Bij technisch niet te realiseren wensen worden alternatieven voorgesteld
• Voor zeer veel speciale vervaardigingen wordt geen meerprijs berekend
• Vakbekwame meubelmakers en technici realiseren op perfecte wijze uw ideeën

Heeft u vragen of veranderingswensen bij uw orderbevestiging?
Heeft u vragen over onze producten of uw lopende orders?
Heeft u klachten over de geleverde goederen of heeft u onderdelen nodig?
Neem telefonisch contact op via +49 (0) 2563 / 86-1627 of per email: orders@huelsta.com

Heeft u vragen, voorstellen of wensen voor de hülsta productscholingen? 
Neem telefonisch contact op via +49 (0) 2563 / 86-1493 of per email: seminare@huelsta.com

hülsta-planningsservice
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000

Mail: Planungsservice-Handel@huelsta.com
Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

hülsta-speciale wensen-team
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000

Mail: Sonderwunsch@huelsta.com

NL: hülsta-werke · Postfach 1212 · D-48693 Stadtlohn
B: hülsta-Belgium NV · Veste 19 · 1932 Sint-Stevens-Woluwe

hülsta-werke · Karl-Hüls-Str. 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000

www.huelsta.com

Onze hotline-dienst is op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur bereikbaar.

Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1800

Op maandag t/m vrijdag kunt u de hülsta- 
verkoop bereiken van 9:00 tot 17:00 uur.


