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GENTIS SLAPEN

Fijnste ontwerp raakt natuurlijke zinnelijkheid
Edele materialen en de elegante lijn geven de ruimte een ambiance van onbekommerde
uitgestrektheid. Urbane elementen komen samen met ongekunstelde houtelementen tot
een opwindend relaxed totaalkunstwerk.
Accenten, nieuw gearrangeerd
Edel gelakte vlakken in puristische optiek vormen een spannend contrast tot de natuurlijke
materialen, zoals ongekunsteld hout en zacht leer.
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Kleerkasten

Hoogte-inkortingen per elke 1,0 cm mogelijk zonder meerprijs

Draai- en vouwdeurkasten volgens het eindeloos aanbouwprincipe
• Draai- en vouwdeurkasten kunnen met elkaar worden gecombineerd
• Met gladde deuren, naar keuze met spiegel
• Naar keuze met LED-opbouwlamp (12 V; 2,4 W)
• Design- en tussenbouwelementen voor een speelsere aanblik
• Functionele draaideuren-garderobeelementen
• Ladebakken van design- en tussenbouwelementen altijd in grijs
• Extra brede panorama-elementen van vouwdeurkasten zonder tussenschot
• Kleerkast-binnenromp en kastinterieur altijd in lak wit
• Standaard-kastindeling: 2 legplanken, 1 kleerstang
• Functionele en hoogwaardige kleerkastindelingen (zie typelijst ”Kleerkastindelingen”)

Bedden
•
•
•

Bedden met hoofdbord in hout-/lakuitvoering en gestoffeerde applicatie of met gestoffeerd hoofdbord,
bedframe in hout-/lakuitvoering of met gestoffeerde applicatie; in vier breedte- en drie lengtematen
Bedden naar keuze in zwevende bed optiek
LED-bedzijdeverlichting

In combinatie met het hülsta-slaapsysteem bieden de bedden het allerhoogste slaapcomfort. Het hülsta-slaapsysteem biedt met zijn kwalitatief hoogwaardige lattenbodems en matrassen de beste condities voor een gezonde en
verkwikkende slaap (zie typelijst ”Slaapsystemen”).

Bijmeubelen
•
•
•

Nachtkastje, naar keuze als hangelement, in een breedtemaat
Tal van low-, side- en highboards, naar keuze als hangelement, vitrines en hangelementen in verschillende
hoogtes en breedtes, met deze ontelbare combinaties (ook hoekoplossingen) mogelijk zijn
Verschillende types verlichtingen

Kwaliteitskenmerken
•
•
•
•
•
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Kleerkastdeuren met greep en hoogwaardige veerscharnieren
Optisch onopvallende 2,5 mm rasterboringen in de kastzijden
Alle buitenzijden en tussenschotten van kleerkasten zijn uitgerust met speciale hoogteverstelschroeven
hülsta-Push-to-open/hülsta-SoftFlow: laden van designelementen in accentuitvoering, van tussenbouwelementen en van bijmeubelen met hülsta-Push-to-open resp. onderste lade van designelementen op
bodemgeleiders en gedempt zelfsluitmechanisme (hülsta-SoftFlow)
hülsta-MagicClose: alle houten draaideuren met gedempd sluitmechanisme
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Programma-inleiding
Uitvoeringsoverzichten
Kleerkasten
Model-nr. Kleerkastbuitenromp en -front,
deuren van design-, tussenbouwen draaideuren-garderobeelementen
648
045
046
663
862
860
861
614

Prijsgroep

Model-nr. Laden van design- en tussenbouwelemen- Model-nr. Greeplijst van de kleerkastdeuren
ten 1 en 2 alsmede accentelement van de
en tussenbouwelementdeuren
draaideuren-garderobeelementen

693
697
694
51..
56..

I
I
I
I
II
II
II
II

Lak puurwit
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs
Hoogglanslak puurwit
Hoogglanslak wit
Hoogglanslak grijs
Hoogglanslak zijdegrijs
Kleerkastbinnenromp altijd in lak wit.

131

Eiken natuurstam
Eiken antraciet natuurstam
Kernnoten natuurstam
Nappaleer (51..) *
Leer Nubuk-Touch (56..) *

648
045
046
663

* Accentelement van de draaideuren-garderobeelementen is niet in leeruitvoeringen verkrijgbaar!

Hoogglans chroom
(standaard)
Lak puurwit
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order
vermelden!

Bedden
Model-nr. Hoofdbord en bedframe

648
045
046
663
693
697
694

Prijsgroep

Lak puurwit
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs
Eiken natuurstam
Eiken antraciet natuurstam
Kernnoten natuurstam

Model-nr. Gestoffeerd hoofdbord en gestoffeerde
applicaties
51..
56..

I
I
I
I
III
III
III

Nappaleer (51..)
Leer Nubuk-Touch (56..)

Nachtkastjes, low-, side- en highboards
Model-nr. Romp en front

648
045
046
663
862
860
861
614

Lak puurwit
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs
Hoogglanslak puurwit
Hoogglanslak wit
Hoogglanslak grijs
Hoogglanslak zijdegrijs

Prijsgroep
I
I
I
I
II
II
II
II

Model-nr. Accentelementen:
Romp en front
648
045
046
663
862
860
861
614
051
053
693
697
694
51..
56..

Lak puurwit
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs
Hoogglanslak puurwit
Hoogglanslak wit
Hoogglanslak grijs
Hoogglanslak zijdegrijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten
Eiken natuurstam
Eiken antraciet natuurstam
Kernnoten natuurstam
Nappaleer (51..)
Leer Nubuk-Touch (56..)

Prijsgroep
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
III
III
III
IV
IV

Model-nr. Vitrinevakachterwand

648
045
046
663
862
860
861
614
051
053
693
697
694

Lak puurwit
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs
Hoogglanslak puurwit
Hoogglanslak wit
Hoogglanslak grijs
Hoogglanslak zijdegrijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten
Eiken natuurstam
Eiken antraciet natuurstam
Kernnoten natuurstam

De binnenromp bij de uitvoeringen lak puurwit, lak wit, lak hoogglans puurwit en lak hoogglans wit is wit mat gelakt. Hetzelfde geldt voor de rechte buitenzijde van de lowboards met afgeronde hoek aan één
zijde.
De binnenromp bij de uitvoeringen lak grijs, lak zijdegrijs, lak hoogglans grijs en lak hoogglans zijdegrijs alsmede bij accentelementen in leeruitvoering is grijs mat gelakt. Hetzelfde geldt voor de rechte buitenzijde van de lowboards met afgeronde hoek aan één zijde.

Leercollectie
Stofsoort
Leer-nr.

Materiaalkenmerken
Kleur

Stofsoort
Leer-nr.

Materiaalkenmerken
Kleur

Leer (51..)
5101
5104
5105
5106
5108
5109
5110
5114
5116
5118
5119
5121
5122
5123
5125
5126

100% Nappaleer, gepigmenteerd
beige
antraciet
zwart
rood
wit
crème
choco
grijs-bruin
kiwigroen
marron
nougat
curry
zand
bruin-zwart
grijs
mokka

Leer Nubuk-Touch (56..)
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617

100% leer
wit
lichtbeige
kaki
donkerbruin
olijf
oker
antraciet
zwart
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Programma-inleiding
Belangrijke informatie
Glasuitvoeringen:
Glasbuitenzijden van de (hang-) vitrines, glazen leggers achter fronten zoals leggers en
glasaccenten van het wandkast zijn van gebronsd glas.
Vitrinevakachterwand en wandkastachterwand van het wandkast in alle uitvoeringen
mogelijk (uitzondering: leeruitvoeringen).
Accentelementen:
Romp en front ook in de uitvoeringen eiken natuurstam, eiken antraciet natuurstam, kernnoten
natuurstam, nappaleer en leer Nubuk-Touch mogelijk (uitzondering: accentelement van de
draaideuren-garderobeelementen is niet in leeruitvoeringen verkrijgbaar).
Binnenromp:
De binnenromp bij de uitvoeringen lak puurwit, lak wit, lak hoogglans puurwit en lak hoogglans wit
is wit mat gelakt. Hetzelfde geldt voor de rechte buitenzijde van de lowboards met afgeronde hoek
aan één zijde. De binnenromp bij de uitvoeringen lak grijs, lak zijdegrijs, lak hoogglans grijs en lak
hoogglans zijdegrijs alsmede bij accentelementen in leeruitvoering is grijs mat gelakt. Hetzelfde
geldt voor de rechte buitenzijde van de lowboards met afgeronde hoek aan één zijde.
Open vak van de draaideuren-garderobeelementen:
Het open bereik van de draaideuren-garderobeelementen is bij hoogglans-lakuitvoeringen in de
betreffende kleur mat gelakt.
Draaideuren voor elementafsluitingen:
De afstand aan de zijkant dient 27 cm (per deur) te bedragen om de deur geheel te kunnen
openen.

Functioneel frame:
Functioneel frame altijd in lak wit.
Hangelementen:
Worden elementen als hangelementen gepland, dan moet een hangbeslag worden besteld.
Ladebakken in grijs
Combinaties van vloerstaande en hangende elementen:
Als vloerstaande en hangende elementen in één meubelplanning worden gecombineerd, mogen
er geen plinten aanwezig zijn binnen het bereik van de vloerstaande elementen of moeten deze
worden verwijderd.
Max. belasting:
Max. belasting van houten- en glasplanken (tot 70,4 cm breedte) en laden: 25 kg
Max. belasting van houten- en glasplanken (tussen 70,4 en 105,6 cm breedte): 15 kg
Max. belasting van houten- en glasplanken (vanaf 105,6 cm breedte): 10 kg
Max. belasting van dekbladen: 35 kg per strekkende meter i.g.v. op de vloer staande elementen.
Let bovendien a.u.b. op eventuele informatie over maximale belasting bij de afzonderlijke types in het binnendeel, de algemene informatie over belasting voor hangelementen alsmede de belangrijke mededelingen m.b.t. de kwaliteit van de muur aan het eind
van deze typelijst.
hülsta-Push-to-open:
Laden en kleppen met hülsta-Push-to-open. Alle laden op volledig uitschuifbare bodemgeleiders.

Standaard-indeling:
Achter deuren zijn in afstand van 2 Raster houten planken gepland (uitzondering: 12 Raster
vitrines).

Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst /
montageaanwijzingen voor hangelementen
Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst /
montageaanwijzingen voor hangelementen
De meeste meubelen hebben 2 wandbevestigingspunten (= het aantal
dragerplaten) als deze als hangelementen worden gepland. Dit wordt niet
expliciet in de typelijst vermeld. Bij een afwijkend aantal wandbevestigingspunten (= dragerplaten) wordt dit bij de tekeningen in de typelijst met
getallen in zwarte velden aangeduid. Zie a.u.b. hiertoe de informatie en
aanwijzingen in het hoofdstuk „Wandkwaliteit“!

3
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Informatie m.b.t. de uitlevering
Informatie m.b.t. de uitlevering:
De Gentis low-, side- en highboards bestaan uit verschillende deel-bouwgroepen, die afzonderlijk worden geleverd en bij de klant moeten worden gemonteerd.
Bij de deel-bouwgroepen gaat het om het dekblad, de elementafsluitingen aan de zijkanten en de
romp (voor 2 en 3 Raster low- en sideboards tot en met 211,2 cm breedte alsmede voor 4 Raster
low- en sideboards tot en met 176,0 cm breedte) resp. de rompen (voor low- en sideboards, die
nog breder zijn dan hierboven vermeld).
De fronten van de afzonderlijke deel-bouwgroepen zijn voorgemonteerd, maar kunnen ter plaatse
worden gedemonteerd.

Wandbevestiging
Belangrijke informatie: Normaal bent u als meubelhandelaar/meubelmonteur voor een vakkundige wandbevestiging van de
meubelen verantwoordelijk. Daarom dient de wandbevestiging dan ook uitsluitend door vakbekwame/geschoolde meubelmonteurs te worden uitgevoerd. Voor bijna alle elementen wordt door hülsta materiaal voor de wandbevestiging meegeleverd. Om veiligheids- en constructieredenen dient u dan ook van dit materiaal gebruik te maken. Het door hülsta meegeleverde bevestigingsmateriaal (pluggen, schroeven) is uitsluitend geschikt voor het bevestigen van elementen aan beton van sterkteklasse C12/15.
Voor andere bouwstoffen (zie de aparte bouwstoffentabel in het hoofdstuk wandkwaliteit) bieden wij u als bestelartikel een
montagemortelset aan. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat ook deze montagemortelset alleen geschikt is voor de in de bouwstoffentabel genoemde bouwstoffen. I.g.v. afwijkende wandkwaliteiten (bijv. gipskarton- of lichtbouwwanden) moeten andere, in
overeenstemming met de belasting zijnde bevestigingsmaterialen, in regie van de klant zelf, worden gebruikt. Houdt u er a.u.b.
ook rekening mee dat bij een onvakkundige bevestiging van meubelen aan de wand het risico bestaat dat deze kunnen neervallen
resp. kunnen omkantelen – vooral bij gebruik van door de klant zelf aangeschafte, alternatieve bevestigingsmaterialen.
Vanwege de bovenstaande beschrijving is het absoluut noodzakelijk voor het sluiten van het koopcontract naar kwaliteit van de
wand te vragen.
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Concept en vormgevingsmogelijkheden
Kleerkasten
Kleerkasten
-

-

Draaideurkasten kunnen zowel met vouwdeurkasten als ook met design-,
tussenbouw- en draaideuren-garderobeelementen worden gecombineerd
Spiegelfronten en verlichting tegen meerprijs
Buitenwerkse breedtes draaideurkasten:
42, 52, 82, 102 cm (basiselementen)
40, 50, 80, 100 cm (aanbouwelementen)
Buitenwerkse breedtes vouwdeurkasten:
82, 102, 162, 202 cm (basiselementen)
80, 100, 160, 200 cm (aanbouwelementen)
extrabrede panorama-elementen in 160/162 en 200/202 cm breedte
zonder tussenschot
Buitenwerkse breedtes designelementen: 179/180,6 en 214/215,6 cm
Buitenwerkse breedtes tussenbouwelementen: 80, 100 cm
Buitenwerkse breedtes draaideuren-garderobeelementen: 160/162 en
210/212 cm resp. 129,2/131,2 en 179,2/181,2 cm
Binnenwerkse breedtes draaideurkasten: 38, 48, 78, 98 cm
Binnenwerkse breedtes vouwdeurkasten: 78, 98, 158, 198 cm
Binnenwerkse breedtes draaideuren-garderobeelementen: 48 en 98 cm
Buitenwerkse diepte: 61,4 cm
Binnenwerkse diepte: 56 cm
Deuropeningshoek: ca. 94°

Bedcombinatie
Bedden
-

Bedden met bedframe in hout-/lakuitvoering of met gestoffeerde applicatie
Bedden met hoofdbord in hout-/lakuitvoering en gestoffeerde applicatie
of met gestoffeerd hoofdbord
Binnenwerkse bedlengtes: 200, 210, 220 cm
Binnenwerkse bedbreedtes: 140, 160, 180, 200 cm
Bedden naar keuze in zwevende bed optiek

Nachtkastjes
-
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Nachtkastjes met afgeronde hoek aan beide zijden
Vloernachtkastje met 2 laden in een breedtemaat
Hangnachtkastje met 1 lade in een breedtemaat
Naar keuze met functioneel frame en verlichting
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Concept en vormgevingsmogelijkheden
Elementen als staand element, met
hangbeslag voor wandmontage of
op metalen onderstel

Element als staand element
incl. 1,8 cm hoge stelvoetjes

Element met hangbeslag voor
wandmontage
Wordt het element als hangelement
gepland, dan moet er een hangbeslag
besteld worden. In dat geval vervallen
de stelvoetjes.

Element op metalen onderstel
De elementen kunnen naar keuze op
een metalen onderstel (19,4 cm hoog)
gepland worden. In dat geval vervallen
de stelvoetjes.

Aanwijzingen m.b.t. accentelementen, (hang-) vitrines en hangkast
Accentelement
Accent
Aanwijzingen m.b.t. accentelementen:
Romp en front ook in de uitvoeringen eiken
natuurstam, eiken antraciet natuurstam,
kernnoten natuurstam, nappaleer en leer
Nubuk-Touch mogelijk (uitzondering:
accentelement van de draaideuren-garderobeelementen is niet in leeruitvoeringen
verkrijgbaar). De binnenromp bij accentelementen in leeruitvoering is grijs mat gelakt.
Worden accentelementen in leeruitvoering
besteld, dan wordt de elementbreedte 1,6
cm breder.

Aanwijzingen m.b.t. hangkast:
Glazen leggers en tussenschotten
van gebronsd glas; achterwand
in alle uitvoeringen mogelijk
(uitzondering: leeruitvoeringen).

Accent
Aanwijzingen m.b.t. vitrines:
Glasbuitenzijden van de vitrines en glasplanken
achter fronten van gebronsd glas; vitrinevakachterwand in alle uitvoeringen mogelijk (uitzondering:
leeruitvoeringen).
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Concept en vormgevingsmogelijkheden
Functioneel frame

Element met functioneel frame voor
staande elementen
De elementen kunnen naar keuze van
een frame voor staande elementen
gepland worden.

Element met functioneel frame voor
wandmontage
Als u een frame voor wandmontage
plant, hebt u een hangbeslag nodig. In
dat geval vervallen de stelvoetjes.

Functioneel frame
Frame voor staande elementen van hout resp. voor hangende montage van
metaal. Functioneel frame altijd in lak wit.
Het frame biedt volgende functies:
• Door het frame lijkt de kast te zweven
• Kan een LED-verlichting herbergen
• Verbergt het kabelmanagement

LED-verlichting voor functioneel frame
LED-verlichting voor functioneel frame
Het functioneel frame kan naar keuze van een LED-verlichting worden voorzien.
LED-verlichting incl. voetschakelaar. Aan-/uitschakeling van de verlichting naar
keuze met een afstandsbediening mogelijk (tegen meerprijs).

Element met functioneel frame op
metalen onderstel
De elementen met functioneel frame
kunnen naar keuze op een metalen
onderstel (19,4 cm hoog) gepland
worden. In dat geval vervallen de
stelvoetjes.

3-zijdige verlichting van het
functioneel frame bij staande
elementen

LED-verlichting van het frame bij staande elementen:
3-zijdige verlichting
LED-verlichting van het frame bij hangende elementen:
4-zijdige verlichting
4-zijdige verlichting van het
functioneel frame bij wandmontage

Lade en draaideur voor elementafsluiting

Lowboard met elementafsluitingen met laden

Lade en draaideur voor elementafsluiting
De afgeronde elementafsluitingen van de low-, side- en highboards kunnen naar keuze worden voorzien met laden en/of draaideuren. Bij de draaideuren dient de afstand aan de zijkant
27 cm (per deur) te bedragen om de deur geheel te kunnen openen.

Sideboard met elementafsluitingen met draaideuren
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Voordeelcombinaties
Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst ”Slaapsystemen”!
Voordeelcombinaties zijn in prijs gereduceerde samenstellingen, waarvan het prijsvoordeel gebonden is aan een vaste combinatie. De voordeelcombinaties kunnen, tegen meerprijs, eventueel uitgebreid worden met accessoires.
Voordeelcombinaties bestaande uit een bedcombinatie (bed met bedframe in hout-/lakuitvoering en twee
nachtkastjes) en een draai- of vouwdeurkast. De prijs van een complete voordeelcombinatie (bedcombinatie
en kleerkast) vindt u in de grijs gearceerde vakjes!

Speciale vervaardigingen bij voordeelcombinaties zijn mogelijk!
Prijsberekening: voordeelcombinatie + 15% plus de gewenste speciale
vervaardigingen (zie “Speciale vervaardigingen”)!
N.B.: Hoogte-inkortingen van de kleerkasten zijn nog steeds zonder
meerprijs!

Belangrijk: kies een bed met bedframe in hout-/lakuitvoering (alle bedmaten zijn mogelijk – a.u.b. typenr.
vermelden, zie blz. 16), twee nachtkastjes (alle types
nachtkastjes zijn mogelijk – a.u.b. typenr. vermelden,
zie blz. 19) en één van de hieronder afgebeelde kasten.

of
Bedcombinatie met hangnachtkastjes

Bedcombinatie met vloernachtkastjes

Prijs van een complete voordeelcombinatie (bedcombinatie en kleerkast)
met draaideuren

met vouwdeuren

4-drs. draai- of vouwdeurkast
202 cm breed

Meerprijs voor
kleerkast-verlichting
Voor deze combinatie
adviseren wij 2 LED-opbouwlampen.

Prijsgr.

I
II

A8406

A8407

2x

395

-

-

2x

-

5-drs. draai- of vouwdeurkast
252 cm breed

Aanwijzingen m.b.t.
energieklassen: zie
blz. 9!

Prijsgr.
(middelste deur rechts draaiend)

I
II

A8416

A8417

-

-

6-drs. draai- of vouwdeurkast
302 cm breed

Voor deze combinatie
adviseren wij 3 LED-opbouwlampen.

Prijsgr.

I
II

A8436

A8437

3x

395

-

-

3x

-

A8426

A8427

-

-

A8446
A8456

A8447
A8457

-

-

6-drs. draai- of vouwdeurkast
302 cm breed

Prijsgr.

I
II
6-drs. draai- of vouwdeurkast
302 cm breed

zoals afb.
spiegelb.
Prijsgr.
(Totale breedte: 314/315,6 cm
incl. overstek)

I
II

Extra toebehoor voor voordeelcombinaties / meerprijzen
Zwevende bed optiek
De voordeelcombinatie wordt standaard met een bed op
poten geleverd. Deze is naar keuze ook met een bed in
zwevende bed optiek leverbaar (zonder meerprijs).
A.u.b. duidelijk in de order vermelden!
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3002
zonder meerprijs

Meerprijs voor gestoffeerd hoofdbord
De voordeelcombinatie wordt standaard met een bed
met hoofdbord in hout-/lakuitvoering geleverd. Deze is
naar keuze ook met een bed met gestoffeerd hoofdbord
leverbaar (tegen meerprijs).
A.u.b. duidelijk in de order vermelden!

3003
-

Meerprijs voor bedframe met hoofdbordapplicatie
De voordeelcombinatie wordt standaard met een bed met
bedframe in hout-/lakuitvoering geleverd. Deze is naar
keuze ook met een bed met bedframe met gestoffeerde
applicatie leverbaar (tegen meerprijs).
A.u.b. duidelijk in de order vermelden!

3004
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GENTIS

Draai- en vouwdeurkasten
Aanwijzingen m.b.t. het plannen von draai- en vouwdeurkasten volgens het eindeloos
aanbouwprincipe

Afmetingen

Draai- en vouwdeurkasten kunnen eindeloos aangebouwd en met elkaar worden gecombineerd. Door
de verschillende elementbreedtes is het mogelijk kasten van zeer uiteenlopende breedtematen samen te
stellen. De beschikbare stelplaats kan daardoor altijd optimaal worden benut. Voor elke combinatie geldt,
dat het eerste element van links het basiselement is en geleverd wordt met de beide buitenzijden. Per
combinatie kan slechts één basiselement worden toegepast. Bij aanbouw van verdere elementen wordt
de rechter zijde van het basiselement aan het eind van de combinatie geplaatst. Bij 1-drs. draaideurkasten en vouwdeurkasten kan tussen een links of rechts afgehangen deur worden gekozen. De tekeningen
hieronder laten een beknopt overzicht van het kastassortiment zien. Voor een speelsere aanblik zijn
design- en tussenbouwelementen aan te bevelen.

Hoogtes incl.
sokkel:

Kasthoogte met LED-opbouwlamp

229,6 cm

234,6 cm

Hoogte-inkortingen per elke 1,0 cm mogelijk zonder
meerprijs

Dieptes:

Standaardindeling per element: 2 legplanken, 1 kleerstang.
Het kastinterieur is in lak wit.

Kasthoogte

61,4 cm

74,2 cm
zie blz. 10-15

Breedtes:

Kleerkastvoorbeelden
Draaideurkast

Vouwdeurkast

102,0
102,0

•
•
•
•
•
•
•

Draaideurkasten kunnen zowel met vouwdeurkasten als ook met design-, tussenbouw- en draaideuren-garderobeelementen worden gecombineerd
Spiegelfronten en verlichting tegen meerprijs
Buitenwerkse breedtes: 42, 52, 82, 102 cm (basiselementen)
40, 50, 80, 100 cm (aanbouwelementen)
Binnenwerkse breedtes: 38, 48, 78, 98 cm
Buitenwerkse diepte: 61,4 cm
Binnenwerkse diepte: 56 cm
Deuropeningshoek: ca. 94°

Draaideurkast met geïntegreerd tussenbouwelement

102,0

•
•
•
•
•

•
•
•
•

100,0

100,0

Draaideurkasten kunnen zowel met vouwdeurkasten als ook met design-, tussenbouw- en draaideuren-garderobeelementen worden gecombineerd
Design- en tussenbouwelementen voor een speelsere aanblik
Functionele draaideuren-garderobeelementen
Spiegelfronten en verlichting tegen meerprijs
Buitenwerkse breedtes: 42, 52, 82, 102 cm (basiselementen)
40, 50, 80, 100 cm (aanbouwelementen)
179/180,6 en 214/215,6 cm (designelementen)
80, 100 cm (tussenbouwelementen)
160/162 en 210/212 cm resp. 129,2/131,2 en 179,2/181,2 cm (draaideurengarderobeelementen)
Binnenwerkse breedtes: 38, 48, 78, 98 cm
Buitenwerkse diepte: 61,4 cm
Binnenwerkse diepte: 56 cm
Deuropeningshoek: ca. 94°

Schlafen: GENTIS
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100,0

100,0

•
•
•
•
•
•
•
•

Vouwdeurkasten kunnen zowel met draaideurkasten als ook met design-, tussenbouw- en draaideuren-garderobeelementen worden gecombineerd
Extrabrede panorama-elementen in 160/162 en 200/202 cm breedte, zonder
tussenschot
Spiegelfronten en verlichting tegen meerprijs
Buitenwerkse breedtes: 82, 102, 162, 202 cm (basiselementen)
80, 100, 160, 200 cm (aanbouwelementen)
Binnenwerkse breedtes: 78, 98, 158, 198 cm
Buitenwerkse diepte: 61,4 cm
Binnenwerkse diepte: 56 cm
Deuropeningshoek: ca. 94°

Verlichting
Alle draai- en vouwdeurkasten zijn naar keuze met LED-opbouwlampen leverbaar.
Standaard wordt boven ieder element – 1-drs. of 2-drs. – een LED-opbouwlamp 12 V;
2,4 W (uitzondering panorama-element: twee LED-opbouwlampen) aangebracht. Naar
wens kan ook in het midden boven elke deur een LED-opbouwlamp aangebracht
worden. Wij verzoeken u in elk geval bij uw bestelling een plattegrondtekening bij te
voegen.
De aan- en uitschakeling geschiedt m.b.v. een voetschakelaar naast de kast. Als
alternatief is er, tegen meerprijs, ook een radio-afstandsbediening verkrijgbaar.
De radio-afstandsbediening bestaat o.a. uit een zender en ontvanger, waarmee de
complete verlichting aan- en uitgeschakeld kan worden. Bij toepassing van een radioafstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering
2119
(zender + ontvanger)

-

LED-opbouwlamp
Meerprijs voor elke extra lamp (2,4 W)
type

-

395

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur
kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V

9

Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 2 cm ruimte aan
de boven- en zijkanten voor de montage!

Draaideurkasten
Draaideurkasten

Deuren

Hoogte: 229,6 cm (hoogte met LED-opbouwlamp: 234,6 cm);
hoogte-inkortingen per elke 1,0 cm mogelijk zonder meerprijs

Meerprijs voor LED-opbouwlamp
per element:
1 lamp

Breedte: zie tabel

Meerprijs voor spiegel
Elke kastdeur kan, naar
keuze, tegen meerprijs met
een spiegel (verticaal facet
geslepen) worden voorzien.

Diepte: 61,4 cm (diepte met LED-opbouwlamp: 74,2 cm)
Indeling per element: 2 legplanken, 1 kleerstang;
kastinterieur altijd in lak wit.
Deuren met greeplijst in hoogglans chroom (standaard)
of in lakuitvoering.

Aanwijzingen m.b.t. energieklassen: zie blz. 9!

Basiselementen met 2 buitenzijden (elk 2 cm dik)

L

61,4

61,4

Voor elke combinatie geldt, dat het eerste element van links het basiselement is en
voorzien is van de beide buitenzijden voor de kleerkastcombinatie. Er kan slechts een
basiselement per kast toegepast worden. Bij aanbouw van verdere elementen wordt
de rechter buitenzijde aan het eind geplaatst.

L

Element 1-drs.,
links of rechts,
42 cm breed

Element 1-drs.,
links of rechts,
52 cm breed

Zie ook de functionele en kwalitatief hoogwaardige kleerkastindelingen in de typelijst
„Kleerkastindelingen“ alsmede de speciale artikelen en mogelijke speciale vervaardigingen.

A02011 L
A02012 R
Prijsgr.

I
II

A2011 L
A2012 R

Prijsgr.

I
II

A.u.b. in een frontschets resp.
in uw order duidelijk vermelden
(vanaf links) welke draaideur
met een spiegel voorzien moet
worden.

61,4

A0202
Element 2-drs.,
82 cm breed

Prijsgr.

61,4

I
II

Element 2-drs.,
102 cm breed

Prijsgr.

I
II

A202

395

-

-

Spiegel-meerprijs per
draaideur:

-

61,4

Aanbouwelementen met 1 tussenzijde (2 cm dik)

L

Element 1-drs.,
links of rechts,
40 cm breed

A00011 L
A00012 R
Prijsgr.

61,4

I
II

L

Element 1-drs.,
links of rechts,
50 cm breed

A0011 L
A0012 R
Prijsgr.

61,4

I
II

Element 2-drs.,
80 cm breed

61,4

10

A0002

Prijsgr.

I
II

Element 2-drs.,
100 cm breed

-

A002

Prijsgr.

I
II

-

L/R = Deur links/rechts draaiend
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Vouwdeurkasten

GENTIS

Vouwdeurkasten

Deuren

Hoogte: 229,6 cm (hoogte met LED-opbouwlamp: 234,6 cm);
hoogte-inkortingen per elke 1,0 cm mogelijk zonder meerprijs

Meerprijs voor LED-opbouwlamp
per element:
1 lamp

Breedte: zie tabel

Meerprijs voor spiegel
Elke kastdeur kan, naar
keuze, tegen meerprijs met
een spiegel (verticaal facet
geslepen) worden voorzien.

Diepte: 61,4 cm (diepte met LED-opbouwlamp: 74,2 cm)
Indeling per element: 2 legplanken, 1 kleerstang;
kastinterieur altijd in lak wit.
Deuren met greeplijst in hoogglans chroom (standaard)
of in lakuitvoering.
Aanwijzingen m.b.t. energieklassen: zie blz. 9!

Basiselementen met 2 buitenzijden (elk 2 cm dik)
Voor elke combinatie geldt, dat het eerste element van links het basiselement is en
voorzien is van de beide buitenzijden voor de kleerkastcombinatie. Er kan slechts een
basiselement per kast toegepast worden. Bij aanbouw van verdere elementen wordt
de rechter buitenzijde aan het eind geplaatst.

Element 2-drs.,
links of rechts,
82 cm breed

L

Element 2-drs.,
links of rechts,
102 cm breed

L

Panorama-element 4-drs.,
162 cm breed
- zonder tussenzijde

Panorama-element 4-drs.,
202 cm breed
- zonder tussenzijde

Zie ook de functionele en kwalitatief hoogwaardige kleerkastindelingen in de typelijst
„Kleerkastindelingen“ alsmede de speciale artikelen en mogelijke speciale vervaardigingen.

A2221 L
A2222 R
Prijsgr.

I
II

A2321 L
A2322 R

Prijsgr.

I
II

395

-

-

A2420
Prijsgr.

I
II

Prijsgr.

I
II

Voor deze combinatie
adviseren wij 2 LED-opbouwlampen.

A2520

2x

395

-

2x

-

A.u.b. in een frontschets resp.
in uw order duidelijk vermelden
(vanaf links) welke vouwdeurvleugel met een spiegel voorzien moet worden.

Spiegelmeerprijs per
vouwdeur-vleugel:

-

Aanbouwelementen met 1 tussenzijde (2 cm dik)

R

Element 2-drs.,
links of rechts,
80 cm breed

A0221 L
A0222 R
Prijsgr.

I
II
Element 2-drs.,
links of rechts,
100 cm breed

R

Panorama-element 4-drs.,
160 cm breed
- zonder tussenzijde

Panorama-element 4-drs.,
200 cm breed
- zonder tussenzijde

A0321 L
A0322 R
Prijsgr.

I
II

NL 9. 2021

395

-

-

A0420
Prijsgr.

I
II

Voor deze combinatie
adviseren wij 2 LED-opbouwlampen.

A0520

2x

395

2x

-

Prijsgr.

I
II
Schlafen: GENTIS

-

L/R = Deur links/rechts draaiend
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Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 2 cm ruimte aan
de boven- en zijkanten voor de montage!

Designelementen
Designelementen

Deuren

Meerprijs voor
LED-opbouwlamp

Hoogte: 229,6 cm (hoogte met LED-opbouwlamp: 234,6 cm); hoogte-inkortingen (zijn mogelijk
tot een totale hoogte van 201 cm) per elke 1,0 cm zonder meerprijs.
Breedte: zie tabel (breedte-inkortingen niet mogelijk)
Diepte: 61,4 cm (diepte met LED-opbouwlamp: 74,2 cm; diepte-inkortingen niet mogelijk)
Totale diepte: 74,6 cm incl. overstek; met laden in leeruitvoering: 76,2 cm incl. overstek

per element:
1 lamp

Verlichting voor
designelement
(boven de accentladen)

Indeling per element: zie onder; kastinterieur altijd in lak wit.
Deuren met greeplijst in hoogglans chroom (standaard) of in lakuitvoering.

Aanwijzingen m.b.t.
energieklassen: zie
blz. 9!

Deze armatuur
bevat ingebouwde
LED-lampen van
energieklassen A++
tot A. In de armatuur
kunnen de lampen
niet worden vervangen. 12 V

Design-basiselementen met 2 buitenzijden (elk 2,0 cm dik)
Voor elke combinatie geldt, dat het eerste element van links het basiselement is en voorzien is van de beide buitenzijden voor
de kleerkastcombinatie. Er kan slechts een basiselement per kast toegepast worden. Bij aanbouw van verdere elementen wordt
de rechter buitenzijde aan het eind geplaatst.

met draaideuren

met vouwdeuren

Design-basiselement
Boven: 4 draai- of vouwdeuren; indeling: 4 legplanken, 2 kleerstangen
Midden: 4 laden in accentuitvoering
met hülsta-Push-to-open
Onder: 1 lade met greep, gedeelde
ladebak en hülsta-SoftFlow
162 cm breed; totale breedte: 179 cm incl. overstek;
met laden in leeruitvoering: 180,6 cm incl. overstek

Prijsgr.

I
II

Voor deze combinatie
adviseren wij 2 LEDopbouwlampen.

6,5 W

A2701

A2711

2x

395

2010

-

-

2x

-

-

Design-basiselement
Boven: 4 draai- of vouwdeuren; indeling: 4 legplanken, 2 kleerstangen

8,0 W

Midden: 4 laden in accentuitvoering
met hülsta-Push-to-open
Onder: 1 lade met greep, gedeelde
ladebak en hülsta-SoftFlow

202 cm breed; totale breedte: 214 cm incl. overstek;
met laden in leeruitvoering: 215,6 cm incl. overstek

Prijsgr.

I
II

A2801

A2811

2020

-

-

-

Design-aanbouwelementen met 1 tussenschot (2 cm dik)

Design-aanbouwelement
Boven: 4 draai- of vouwdeuren; indeling: 4 legplanken, 2 kleerstangen
Midden: 4 laden in accentuitvoering
met hülsta-Push-to-open
Onder: 1 lade met greep, gedeelde
ladebak en hülsta-SoftFlow
160 cm breed; totale breedte: 179 cm incl. overstek;
met laden in leeruitvoering: 180,6 cm incl. overstek

Prijsgr.

I
II

Voor deze combinatie
adviseren wij 2 LEDopbouwlampen.

6,5 W

A0702

A0712

2x

395

2010

-

-

2x

-

-

Design-aanbouwelement
Boven: 4 draai- of vouwdeuren; indeling: 4 legplanken, 2 kleerstangen

8,0 W

Midden: 4 laden in accentuitvoering
met hülsta-Push-to-open
Onder: 1 lade met greep, gedeelde
ladebak en hülsta-SoftFlow

12

200 cm breed; totale breedte: 214 cm incl. overstek;
met laden in leeruitvoering: 215,6 cm incl. overstek

Prijsgr.

I
II

A0802

A0812

-

-

2020
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Tussenbouwelementen

GENTIS

Tussenbouwelementen 1 en 2

Deuren

Meerprijs voor LED-opbouwlamp
per element:
1 lamp

Hoogte: 229,6 cm (hoogte met LED-opbouwlamp: 234,6 cm); hoogte-inkortingen (zijn mogelijk
tot een totale hoogte van 201 cm) per elke 1,0 cm zonder meerprijs.
Breedte: zie tabel (breedte-inkortingen niet mogelijk)
Diepte: 61,4 cm (diepte met LED-opbouwlamp: 74,2 cm; diepte-inkortingen niet mogelijk)
Totale diepte: 67,1 cm incl. overstek
Tussenbouwelementen 1 en 2 zijn ook als basis- en eindelement of als vrijstaand element op
aanvraag mogelijk. Het is ook mogelijk twee tussenbouwelementen naast elkaar te plaatsen.
Indeling per element: zie onder; kastinterieur altijd in lak wit. Deuren met greeplijst in hoogglans chroom (standaard) of in lakuitvoering.

Aanwijzingen m.b.t. energieklassen: zie blz. 9!

Tussenbouwelementen 1 en 2

met draaideuren

Tussenbouwelement 1
Boven: 2 draaideuren met 2 legplanken;
binnenwerkse breedte: 78 cm; binnenwerkse
diepte: 56,5 cm
Onder: 3 laden in accentuitvoering met hülstaPush-to-open; binnenwerkse diepte: 48,5 cm
Prijsgr.

80 cm breed

I
II

A0900

395

-

-

Tussenbouwelement 2
Boven: 2 draaideuren met 2 legplanken;
binnenwerkse breedte: 98 cm; binnenwerkse
diepte: 56,5 cm
A0910

Onder: 3 laden in accentuitvoering met hülstaPush-to-open; binnenwerkse diepte: 48,5 cm
Prijsgr.

100 cm breed

I
II

A.u.b. de door de elektrofabrikant voorgeschreven vrij te laten
ruimtes in acht nemen (warmtestuwing)!

TV-indeling A voor tussenbouwelementen 1 en 2
TV-vak incl. kabeluitsparing in het TV-paneel (binnenmaten: 68,1 cm hoog, 78,0 (resp. 98,0) cm breed, 35,5 cm diep; max.
belasting: 60 kg); daaronder 2 open vakken voor elektronische apparatuur (binnenmaten per vak: 10,0 cm hoog, 38,0
(resp. 48,0) cm breed, 47,0 cm diep)
N.B.!
•
Bij de plaatsing van een TV-indeling worden de deuren van het tussenbouwelement standaard met 165° scharnieren
uitgerust.
•
De 2 legplanken die zich standaard achter de deuren van het tussenbouwelement bevinden, zijn vervallen en op de
prijs al in mindering gebracht.
•
Vanwege de 165° scharnieren van het tussenbouwelement met TV-indeling moet de deuraanslag van een eventueel
direct naast het tussenbouwelement te plaatsen 1-drs. kastelement zich aan de kant van het tussenbouwelement
bevinden!

Meerprijs voor TV-indeling A
voor 80 cm
breed tussenbouwelement

79601

voor 100 cm
breed tussenbouwelement

79611

-

TV-indeling B voor tussenbouwelementen 1 en 2
TV-vak incl. kabeluitsparing in het TV-paneel (binnenmaten: 68,1 cm hoog, 78,0 (resp. 98,0) cm breed, 35,5 cm diep; max.
belasting: 60 kg) en met flatscreenhouder; daaronder 2 open vakken voor elektronische apparatuur (binnenmaten per vak:
10,0 cm hoog, 38,0 (resp. 48,0) cm breed, 47,0 cm diep).
De flatscreenhouder kan 3-dimensionaal versteld worden. Deze is geschikt voor flatscreens met een beeldschermdiagonaal van 102-216 cm (40“-85“; let op de binnenmaten van het TV-vak; zie boven); max. belasting: 45 kg. Flatscreenhouder
volgens VESA-norm: min.: 200 x 200 mm, max.: 600 x 400 mm
N.B.!
•
Bij de plaatsing van een TV-indeling worden de deuren van het tussenbouwelement standaard met 165° scharnieren
uitgerust.
•
De 2 legplanken die zich standaard achter de deuren van het tussenbouwelement bevinden, zijn vervallen en op de
prijs al in mindering gebracht.
•
Vanwege de 165° scharnieren van het tussenbouwelement met TV-indeling moet de deuraanslag van een eventueel
direct naast het tussenbouwelement te plaatsen 1-drs. kastelement zich aan de kant van het tussenbouwelement
bevinden!
Schlafen: GENTIS
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Meerprijs voor TV-indeling B
voor 80 cm
breed tussenbouwelement

79602
-

voor 100 cm
breed tussenbouwelement

79612
-
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Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 2 cm ruimte aan
de boven- en zijkanten voor de montage!

Draaideuren-garderobeelementen
Draaideuren-garderobeelementen

Deuren

Hoogte: 229,6 cm
Breedte: zie tabel
Diepte draaideuren-elementen: 61,4 cm
Totale diepte incl. uitstekend accentelement: 67,5 cm

Meerprijs voor
LED-opbouwlamp
op draaideurelement:

Meerprijs voor indirecte LED-vakverlichting achter
accentelement:

per element:
1 lamp
2,4 W

per element:
1 lamp
12 W

Hoogte-, breedte- en diepte-inkortingen zijn niet mogelijk.

Meerprijs voor
spiegel
Elke kastdeur kan,
naar keuze, tegen
meerprijs met een
spiegel (verticaal
facet geslepen)
voorzien worden.

Draaideuren-elementen (links en rechts):
Draaideuren-element 52/50 resp. 100/102 cm breed, draaideuren met greeplijst in hoogglans
chroom (standaard) of in lakuitvoering. Indeling draaideuren-elementen: 2 legplanken,
1 kleerstang; kastinterieur altijd in lak wit.
Accentelement en open bereik:
Uitstekend accentelement 176,0 cm hoog, 35,2 cm breed, 33,0 cm diep; deur van het
accentelement met hülsta-Push-to-open. Indeling accentelement: 4 legplanken in accentuitvoering. Open bereik met doorgaand achterwand en 2 legplanken in lakuitvoering (mat) en
1 kleerstang.
Deze armatuur bevat ingebouwde LEDlampen van energieklassen A++ tot A. In de
armatuur kunnen de lampen niet worden
vervangen. 12 V

Draaideuren-garderobe-basiselementen met 2 buitenzijden (elk 2 cm dik)
Voor elke combinatie geldt, dat het eerste element van links het basiselement is en voorzien is van de beide
buitenzijden voor de kleerkastcombinatie. Er kan slechts een basiselement per kast toegepast worden. Bij
aanbouw van verdere elementen wordt de rechter buitenzijde aan het eind geplaatst.

met draaideuren

Draaideuren-garderobebasiselement
links: draaideur-element
in het midden: accentelement en open bereik
rechts: draaideur-element

zoals afb.
spiegelb.
Prijsgr.

I
II

162 cm breed

A2911
A2912

A.u.b. in een frontschets resp. in uw
order duidelijk vermelden (vanaf links)
welke draaideur van
een spiegel voorzien
moet worden.

Voor deze combinatie
adviseren wij 2 LEDopbouwlampen.

-

Draaideuren-garderobebasiselement
links: draaideur-element
in het midden: accentelement en open bereik
rechts: draaideuren-element

Spiegel-meerprijs
per draaideur:
zoals afb.
spiegelb.
Prijsgr.

I
II

212 cm breed

A3111
A3112
-

2x

395

2030

2x

-

-

-

Draaideuren-garderobe-aanbouwelementen met 1 tussenzijde (2 cm dik)

Draaideuren-garderobeaanbouwelement
links: draaideur-element
in het midden: accentelement en open bereik
rechts: draaideur-element

zoals afb.
spiegelb.

A0911
A0912

Prijsgr.

I
II

160 cm breed

-

Draaideuren-garderobeaanbouwelement
links: draaideur-element
in het midden: accentelement en open bereik
rechts: draaideuren-element

zoals afb.
spiegelb.
Prijsgr.

14

210 cm breed

I
II

A0111
A0112
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Draaideuren-garderobeelementen

GENTIS

Draaideuren-garderobeelementen

Deuren

Totale hoogte: 229,6 cm
Breedte: zie tabel
Totale diepte: 61,4 cm
Hoogte-, breedte- en diepte-inkortingen zijn niet mogelijk.

Meerprijs voor
LED-opbouwlamp
op draaideurelement:

Meerprijs voor indirecte LED-vakverlichting achter
accentelement:

per element:
1 lamp
2,4 W

per element:
1 lamp
28,5 W

Meerprijs voor
spiegel
Elke kastdeur kan,
naar keuze, tegen
meerprijs met een
spiegel (verticaal
facet geslepen)
voorzien worden.

Accentelement en open bereik:
Accentelement 211,2 cm hoog, 35,2 cm breed, 45,0 cm diep; deur van het accentelement
met hülsta-Push-to-open. Indeling accentelement: 5 legplanken in accentuitvoering. Open
bereik met doorgaand achterwand en 2 legplanken in lakuitvoering (mat) en 1 kleerstang.
Draaideuren-elementen:
Draaideuren-element 50 resp. 100 cm breed, draaideuren met greeplijst in hoogglans
chroom (standaard) of in lakuitvoering. Indeling draaideuren-elementen: 2 legplanken,
1 kleerstang; kastinterieur altijd in lak wit.

Deze armatuur bevat ingebouwde LEDlampen van energieklassen A++ tot A. In de
armatuur kunnen de lampen niet worden
vervangen. 12 V

Draaideuren-garderobe-basiselementen met 2 buitenzijden (elk 2 cm dik)
Voor elke combinatie geldt, dat het eerste element van links het basiselement is en voorzien is van de beide
buitenzijden voor de kleerkastcombinatie. Er kan slechts een basiselement per kast toegepast worden. Bij
aanbouw van verdere elementen wordt de rechter buitenzijde aan het eind geplaatst.

met draaideuren

Draaideuren-garderobebasiselement
links: accentelement en open bereik
rechts: draaideur-element

zoals afb.
spiegelb.
Prijsgr.

I
II

131,2 cm breed

A3311
A3312

A.u.b. in een frontschets resp. in uw
order duidelijk vermelden (vanaf links)
welke draaideur van
een spiegel voorzien
moet worden.

-

Draaideuren-garderobebasiselement
links: accentelement en open bereik
rechts: draaideuren-element

Spiegel-meerprijs
per draaideur:
zoals afb.
spiegelb.
Prijsgr.

I
II

181,2 cm breed

A3411
A3412
-

395

12340

-

-

-

Draaideuren-garderobe-aanbouwelementen met 1 tussenzijde (2 cm dik)

Draaideuren-garderobeaanbouwelement
links: draaideur-element
rechts: accentelement en open bereik

A0312
Prijsgr.

I
II

129,2 cm breed

-

Draaideuren-garderobeaanbouwelement
links: draaideuren-element
rechts: accentelement en open bereik

A0412
Prijsgr.

I
II

179,2 cm breed
Schlafen: GENTIS
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Bedden met bedframe in hout-/lakuitvoering
Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst ”Slaapsystemen”!
Bedden met hoofdbord in hout-/lakuitvoering en gestoffeerde applicatie en bedframe in hout-/lakuitvoering; gestoffeerde applicatie in leer
Bedden met draaglijsten voor lattenbodems en matrassen
• 3,2 cm in hoogte naar boven en naar beneden verstelbaar
• Benutbare binnenwerkse bedhoogte: max. 18,0 cm

Binnenmaten

Buitenmaten

Typenr.

Prijsgroep I

Prijsgroep III

140x200
160x200
180x200
200x200

156x219
176x219
196x219
216x219

725
726
727
728

-

-

140x210
160x210
180x210
200x210

156x229
176x229
196x229
216x229

735
736
737
738

-

-

140x220
160x220
180x220
200x220

156x239
176x239
196x239
216x239

745
746
747
748

-

-

Binnenmaten

Buitenmaten

Typenr.

Prijsgroep I

Prijsgroep III

140x200
160x200
180x200
200x200

156x219
176x219
196x219
216x219

7254
7264
7274
7284

-

-

140x210
160x210
180x210
200x210

156x229
176x229
196x229
216x229

7354
7364
7374
7384

-

-

140x220
160x220
180x220
200x220

156x239
176x239
196x239
216x239

7454
7464
7474
7484

-

-

A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in uw order vermelden!

Bedden niet in hoogglanslakuitvoeringen leverbaar!
Bed in zwevende bed optiek
Het bed ist naar keuze ook in zwevende bed optiek leverbaar
(zonder meerprijs). Zie hiertoe blz. 18!

18,5

23,5

23,5

18,0

95,0

Maximale benutbare
binnenwerkse bedhoogte
(i.g.v. draaglijsten in onderste
positie)

Donkergrijze raster = gestoffeerde applicatie

Bedden met gestoffeerd hoofdbord en bedframe in hout-/lakuitvoering;
gestoffeerd hoofdbord in leer
Bedden met draaglijsten voor lattenbodems en matrassen
• 3,2 cm in hoogte naar boven en naar beneden verstelbaar
• Benutbare binnenwerkse bedhoogte: max. 18,0 cm
A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in uw order vermelden!

Bedden niet in hoogglanslakuitvoeringen leverbaar!
Bed in zwevende bed optiek
Het bed ist naar keuze ook in zwevende bed optiek leverbaar
(zonder meerprijs). Zie hiertoe blz. 18!

18,5

23,5

23,5

18,0

95,0

Maximale benutbare
binnenwerkse bedhoogte
(i.g.v. draaglijsten in onderste
positie)

Donkergrijze raster = gestoffeerd hoofdbord
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Schlafen: GENTIS

Bedaccessoires: zie volgende blz.!

Bedden met bedframe met gestoffeerde applicatie

GENTIS

Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst ”Slaapsystemen”!
Bedden met hoofdbord in hout-/lakuitvoering en gestoffeerde applicatie en bedframe met gestoffeerde applicatie; gestoffeerde applicaties
in leer
Bedden met draaglijsten voor lattenbodems en matrassen
• 3,2 cm in hoogte naar boven en naar beneden verstelbaar
• Benutbare binnenwerkse bedhoogte: max. 18,0 cm
A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in uw order vermelden!
Bedden niet in hoogglanslakuitvoeringen leverbaar!
Bed in zwevende bed optiek
Het bed ist naar keuze ook in zwevende bed optiek leverbaar
(zonder meerprijs). Zie hiertoe blz. 18!

Buitenmaten

Typenr.

Prijsgroep I

Prijsgroep III

140x200
160x200
180x200
200x200

156x219
176x219
196x219
216x219

425
426
427
428

-

-

140x210
160x210
180x210
200x210

156x229
176x229
196x229
216x229

435
436
437
438

-

-

140x220
160x220
180x220
200x220

156x239
176x239
196x239
216x239

445
446
447
448

-

-

Binnenmaten

Buitenmaten

Typenr.

Prijsgroep I

Prijsgroep III

140x200
160x200
180x200
200x200

156x219
176x219
196x219
216x219

4254
4264
4274
4284

-

-

140x210
160x210
180x210
200x210

156x229
176x229
196x229
216x229

4354
4364
4374
4384

-

-

140x220
160x220
180x220
200x220

156x239
176x239
196x239
216x239

4454
4464
4474
4484

-

-

18,5

24,3

24,3

18,0

95,0

Maximale benutbare
binnenwerkse bedhoogte
(i.g.v. draaglijsten in onderste
positie)

Binnenmaten

Donkergrijze raster = gestoffeerde applicaties

Bedden met gestoffeerd hoofdbord en bedframe met gestoffeerde
applicatie; gestoffeerd hoofdbord en -applicaties in leer
Bedden met draaglijsten voor lattenbodems en matrassen
• 3,2 cm in hoogte naar boven en naar beneden verstelbaar
• Benutbare binnenwerkse bedhoogte: max. 18,0 cm
A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in uw order vermelden!

Bedden niet in hoogglanslakuitvoeringen leverbaar!
Bed in zwevende bed optiek
Het bed ist naar keuze ook in zwevende bed optiek leverbaar
(zonder meerprijs). Zie hiertoe blz. 18!

18,5

24,3

24,3

18,0

95,0

Maximale benutbare
binnenwerkse bedhoogte
(i.g.v. draaglijsten in onderste
positie)

Donkergrijze raster = gestoffeerd hoofdbord en -applicaties

Schlafen: GENTIS
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Bedaccessoires
Bed in zwevende bed optiek
Het bed wordt standaard op hoogglanzend verchroomde poten geleverd. Het is naar keuze ook in
zwevende bed optiek leverbaar (zonder meerprijs).

Bed op poten (standaard)

Bed in zwevende bed optiek

A.u.b. duidelijk in de order vermelden!

Bed in zwevende bed optiek
3002
zonder meerprijs
LED-bedzijdeverlichting
Edelstaalkleurig; zwenkbare LED-lamp met bewegingssensor en instelbare looptijd.
NIEUW
Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet
worden vervangen. 12 V

0,9 W

895
-
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Schlafen: GENTIS

Montageaanwijzingen voor
hangelementen:
A.u.b. zie hiertoe de informatie
en aanwijzingen in het hoofdstuk
„Wandkwaliteit“!

Nachtkastjes

met afgeronde hoek aan beide zijden
Vloernachtkastje
met afgeronde hoek aan beide zijden
40,2 cm hoog
(42,0 cm hoog incl. 1,8 cm hoge verstelvoeten),
45,0 cm diep

Vloernachtkastje

Hangnachtkastje
met afgeronde hoek aan beide zijden
23,5 cm hoog
45,0 cm diep

3
4

GENTIS

Hangnachtkastje

4

64,4

4

64,4

Hangelementen resp. wandmontage:
Zie hiertoe de informatie op blz. 4.

64,4 cm breed

64,4 cm breed

2 laden

1 lade

5023

5002

-

-

Functioneel frame voor staande elementen

Functioneel frame voor wandmontage

242

143

Prijsgr.

I
II
Functioneel frame voor staande elementen
De elementen kunnen naar keuze van een functioneel frame
voor staande elementen worden voorzien.
Functioneel frame voor wandmontage
Als u voor de nachtkastjes een functioneel frame voor hangelementen plant, heeft u geen hangbeslag nodig.
Max. belasting: 10 kg
Lees a.u.b. ook de aanvullende informatie over de functionele
frames op blz. 7.

Verlichting voor functioneel frame
Het functioneel frame kan van een LED-verlichting worden
voorzien. LED-verlichting incl. voetschakelaar.
Alternatief kan er ook een afstandsbediening worden besteld
(tegen meerprijs; zie blz. 38). Montage achteraf niet mogelijk.
Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet
worden vervangen. 12 V

Schlafen: GENTIS

NL 9. 2021

-

-

9,0 W

7,0 W

244

144

-

-
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2 Raster lowboards

met afgeronde hoek aan één zijde
2 Raster lowboards
met afgeronde hoek aan één zijde
36,2 cm hoog
(38,0 cm hoog incl. 1,8 cm hoge verstelvoeten),
45,0 cm diep

2 Raster lowboards met afgeronde hoek aan één zijde

Hangelementen resp. wandmontage:
Zie hiertoe de informatie op blz. 5-6

70,4

52,8

70,4 cm breed
Klepbeslag
aan de
onderkant

zoals afb.
spiegelb.
Prijsgr.

I
II
Lade voor elementafsluiting
links (L; zoals afb.) of rechts (R; spiegelb.)
Draaideur voor elementafsluiting
links (L; zoals afb.) of rechts (R; spiegelb.)

105,6

88,0 cm breed

123,2 cm breed

1 lade

1 klep

1 lade

1 klep

1 lade

1 klep

27111
27112

27181
27182

28111
28112

28181
28182

212111
212112

212181
212182

291L

292R

291L

292R

291L

292R

281L

282R

281L

282R

281L

282R

-

-

-

-

-

-

Hangbeslag
Worden elementen als hangelementen gepland,
dan moet een hangbeslag worden besteld.
Max. belasting: 40 kg

255

275

2105

-

-

-

Functioneel frame voor staande elementen
De elementen kunnen naar keuze van een functioneel frame
voor staande elementen worden voorzien.
Functioneel frame voor wandmontage
Als u een functioneel frame voor hangelementen plant, heeft
u een hangbeslag nodig. In dat geval komen de verstelvoeten
te vervallen.
Max. belasting: 40 kg
Lees a.u.b. ook de aanvullende informatie over de functionele
frames op blz. 7.
Verlichting voor functioneel frame
Het functioneel frame kan van een LED-verlichting worden
voorzien. LED-verlichting incl. voetschakelaar.
Alternatief kan er ook een afstandsbediening worden besteld
(tegen meerprijs; zie blz. 38). Montage achteraf niet mogelijk.
Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet
worden vervangen. 12 V

Functioneel frame
voor staande
elementen

Functioneel frame
voor wandmontage

Functioneel frame
voor staande
elementen

Functioneel frame
voor wandmontage

Functioneel frame
voor staande
elementen

Functioneel frame
voor wandmontage

252

253

272

273

2102

2103

8,0 W

12,0 W

9,5 W

15,5 W

12,5 W

21,0 W

254

274

2104

-

-

-

251

271

2101

-

-

Metalen onderstel
19,4 cm hoog;
Hoogglans chroom
De elementen kunnen naar keuze op een metalen
onderstel worden gepland. In dit geval komen de
verstelvoeten te vervallen.
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Schlafen: GENTIS

Montageaanwijzingen voor
hangelementen:
A.u.b. zie hiertoe de informatie
en aanwijzingen in het hoofdstuk
„Wandkwaliteit“!

3
4

GENTIS

2 Raster lowboards met afgeronde hoek aan één zijde

3

3

140,8

176,0

158,4 cm breed
Klepbeslag
aan de
onderkant

Prijsgr.

I
II

Schlafen: GENTIS

193,6 cm breed

1 lade met gedeelde ladebak

1 klep met 1 tussenschot

1 lade met gedeelde ladebak

1 klep met 1 tussenschot

215111
215112

215181
215182

219111
219112

219181
219182

291L

292R

291L

292R

281L

282R

281L

282R

-

-

-

-

2145

2175

-

-

Functioneel frame voor staande elementen

Functioneel frame voor wandmontage

Functioneel frame voor staande elementen

Functioneel frame voor wandmontage

2142

2143

2172

2173

14,5 W

24,0 W

16,0 W

27,0 W

NL 9. 2021

2144

2174

-

-

2141

2171

-

-
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3 Raster lowboards

met afgeronde hoek aan één zijde
3 Raster lowboards
met afgeronde hoek aan één zijde
53,8 cm hoog
(55,6 cm hoog incl. 1,8 cm hoge verstelvoeten),
45,0 cm diep

3 Raster lowboards met afgeronde hoek aan één zijde

Hangelementen resp. wandmontage:
Zie hiertoe de informatie op blz. 5-6

70,4

52,8

70,4 cm breed

105,6

88,0 cm breed

123,2 cm breed

Klepbeslag
aan de
onderkant

Boven:
1 lade
Onder:
1 lade

Boven:
1 lade
Onder:
1 klep

Boven:
1 lade
Onder:
1 lade

Boven:
1 lade
Onder:
1 klep

Boven:
1 lade
Onder:
1 lade

Boven:
1 lade
Onder:
1 klep

zoals afb.
spiegelb.

37111
37112

37181
37182

38111
38112

38181
38182

312111
312112

312181
312182

-

-

-

-

-

-

Prijsgr.

I
II

70,4

52,8

70,4 cm breed
Klepbeslag
aan de
onderkant

zoals afb.
spiegelb.
Prijsgr.

I
II
Lade voor elementafsluiting
links (L; zoals afb.) of rechts (R; spiegelb.)
Draaideur voor elementafsluiting
links (L; zoals afb.) of rechts (R; spiegelb.)

105,6

88,0 cm breed

123,2 cm breed

Boven:
1 lade
Onder:
1 lade

Boven:
1 klep
Onder:
1 lade

Boven:
1 lade
Onder:
1 lade

Boven:
1 klep
Onder:
1 lade

Boven:
1 lade
Onder:
1 lade

Boven:
1 klep
Onder:
1 lade

37211
37212

37281
37282

38211
38212

38281
38282

312211
312212

312281
312282

391L

392R

391L

392R

391L

392R

381L

382R

381L

382R

381L

382R

-

-

-

-

-

-

Hangbeslag
Worden elementen als hangelementen gepland,
dan moet een hangbeslag worden besteld.
Max. belasting: 40 kg

255

275

2105

-

-

-

Functioneel frame voor staande elementen
De elementen kunnen naar keuze van een functioneel frame
voor staande elementen worden voorzien.
Functioneel frame voor wandmontage
Als u een functioneel frame voor hangelementen plant, heeft
u een hangbeslag nodig. In dat geval komen de verstelvoeten
te vervallen.
Max. belasting: 40 kg
Lees a.u.b. ook de aanvullende informatie over de functionele
frames op blz. 7.
Verlichting voor functioneel frame
Het functioneel frame kan van een LED-verlichting worden
voorzien. LED-verlichting incl. voetschakelaar.
Alternatief kan er ook een afstandsbediening worden besteld
(tegen meerprijs; zie blz. 38). Montage achteraf niet mogelijk.
Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet
worden vervangen. 12 V

Functioneel frame
voor staande
elementen

Functioneel frame
voor wandmontage

Functioneel frame
voor staande
elementen

Functioneel frame
voor wandmontage

Functioneel frame
voor staande
elementen

Functioneel frame
voor wandmontage

352

353

372

373

3102

3103

11,0 W

15,5 W

12,5 W

18,0 W

15,0 W

23,5 W

354

374

3104

-

-

-

251

271

2101

-

-

Metalen onderstel
19,4 cm hoog;
Hoogglans chroom
De elementen kunnen naar keuze op een metalen
onderstel worden gepland. In dit geval komen de
verstelvoeten te vervallen.
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Schlafen: GENTIS

Montageaanwijzingen voor
hangelementen:
A.u.b. zie hiertoe de informatie
en aanwijzingen in het hoofdstuk
„Wandkwaliteit“!

3
4

GENTIS

3 Raster lowboards met afgeronde hoek aan één zijde

3

3
176,0

140,8

158,4 cm breed
Klepbeslag
aan de
onderkant

193,6 cm breed

Boven:
1 lade met gedeelde ladebak
Onder:
1 lade met gedeelde ladebak

Boven:
1 lade met gedeelde ladebak
Onder:
1 klep met 1 tussenschot

Boven:
1 lade met gedeelde ladebak
Onder:
1 lade met gedeelde ladebak

Boven:
1 lade met gedeelde ladebak
Onder:
1 klep met 1 tussenschot

315111
315112

315181
315182

319111
319112

319181
319182

-

-

-

-

Prijsgr.

I
II

3

3
176,0

140,8

158,4 cm breed
Klepbeslag
aan de
onderkant

193,6 cm breed

Boven:
1 lade met gedeelde ladebak
Onder:
1 lade met gedeelde ladebak

Boven:
1 klep met 1 tussenschot
Onder:
1 lade met gedeelde ladebak

Boven:
1 lade met gedeelde ladebak
Onder:
1 lade met gedeelde ladebak

Boven:
1 klep met 1 tussenschot
Onder:
1 lade met gedeelde ladebak

315211
315212

315281
315282

319211
319212

319281
319282

391L

392R

391L

392R

381L

382R

381L

382R

-

-

-

-

Prijsgr.

I
II

Schlafen: GENTIS

2145

2175

-

-

Functioneel frame voor staande elementen

Functioneel frame voor wandmontage

Functioneel frame voor staande elementen

Functioneel frame voor wandmontage

3142

3143

3172

3173

16,0 W

-

18,5 W

30,0 W

NL 9. 2021

26,5 W

3144

3174

-

-

2141

2171

-

-
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2 en 3 Raster hoekoplossingen
2 en 3 Raster hoekoplossingen
36,2 resp. 53,8 cm hoog
(38,0 resp. 55,6 cm hoog incl. 1,8 cm hoge
verstelvoeten),
45,0 cm diep

2 Raster hoekoplossing

3 Raster hoekoplossing

56,2 x 56,2 cm breed
Hoekblad incl. verticale afdekking

56,2 x 56,2 cm breed
Hoekblad incl. verticale afdekking

266

366

-

-

Functioneel frame voor staande
elementen en wandmontage

Functioneel frame voor staande
elementen en wandmontage

262

362

26,0 W

30,0 W

264

364

-

-

Hangelementen resp. wandmontage:
Zie hiervoor de informatie op blz. 4
Hoekblad incl. verticale afdekking
Als er 2 en 3 Raster GENTIS-meubelen over een hoek
worden gepland, is het mogelijk om hoekbladen
incl. verticale afdekkingen in te plannen (hoek niet
bruikbaar). In dit geval kunnen er uitsluitend meubels
in dezelfde hoogte over de hoek worden gepland.

Prijsgr.

I
II

Functioneel frame voor hoekoplossing
De elementen kunnen naar keuze van een functioneel frame
voor staande elementen worden voorzien.
Functioneel frame voor wandmontage
Als u voor de 2 en 3 Raster hoekoplossingen een functioneel
frame voor wandmontage plant, heeft u geen extra
hangbeslag nodig.
Max. belasting: 40 kg
Lees a.u.b. ook de aanvullende informatie over de functionele
frames op blz. 7.
Verlichting voor functioneel frame
Het functioneel frame kan van een LED-verlichting worden
voorzien. LED-verlichting incl. voetschakelaar.
Alternatief kan er ook een afstandsbediening worden besteld
(tegen meerprijs; zie blz. 38). Montage achteraf niet mogelijk.
Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet
worden vervangen. 12 V
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Schlafen: GENTIS

Montageaanwijzingen voor
hangelementen:
A.u.b. zie hiertoe de informatie
en aanwijzingen in het hoofdstuk
„Wandkwaliteit“!

2 Raster lowboards

met afgeronde hoek aan beide zijden
2 Raster lowboards
met afgeronde hoek aan beide zijden
36,2 cm hoog
(38,0 cm hoog incl. 1,8 cm hoge verstelvoeten),
45,0 cm diep

3
4

GENTIS

2 Raster lowboards met afgeronde hoek aan beide zijden

Hangelementen resp. wandmontage:
Zie hiertoe de informatie op blz. 5-6

3

3

140,8

176,0

176,0 cm breed
Klepbeslag
aan de
onderkant

Prijsgr.

I
II
Lade voor elementafsluiting
naar keuze links (L) en/of rechts (R)
Draaideur voor elementafsluiting
naar keuze links (L) en/of rechts (R)

211,2 cm breed

1 lade met gedeelde ladebak

1 klep met 1 tussenschot

1 lade met gedeelde ladebak

1 klep met 1 tussenschot

21721

21728

22121

22128

291L

292R

291L

292R

281L

282R

281L

282R

-

-

-

-

Hangbeslag
Worden elementen als hangelementen gepland,
dan moet een hangbeslag worden besteld.
Max. belasting: 40 kg

2145

2175

-

-

Functioneel frame voor staande elementen
De elementen kunnen naar keuze van een functioneel frame
voor staande elementen worden voorzien.
Functioneel frame voor wandmontage
Als u een functioneel frame voor hangelementen plant, heeft
u een hangbeslag nodig. In dat geval komen de verstelvoeten
te vervallen.
Max. belasting: 40 kg
Lees a.u.b. ook de aanvullende informatie over de functionele
frames op blz. 7.
Verlichting voor functioneel frame
Het functioneel frame kan van een LED-verlichting worden
voorzien. LED-verlichting incl. voetschakelaar.
Alternatief kan er ook een afstandsbediening worden besteld
(tegen meerprijs; zie blz. 38). Montage achteraf niet mogelijk.
Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet
worden vervangen. 12 V

Functioneel frame
voor staande
elementen

Functioneel frame
voor wandmontage

Functioneel frame
voor staande
elementen

Functioneel frame
voor wandmontage

2142

2143

2172

2173

14,5 W

24,0 W

16,0 W

27,0 W

2144

2174

-

-

2141

2171

-

-

Metalen onderstel
19,4 cm hoog;
Hoogglans chroom
De elementen kunnen naar keuze op een metalen
onderstel worden gepland. In dit geval komen de
verstelvoeten te vervallen.

Schlafen: GENTIS
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3 Raster lowboards

met afgeronde hoek aan beide zijden
3 Raster lowboards
met afgeronde hoek aan beide zijden
53,8 cm hoog
(55,6 cm hoog incl. 1,8 cm hoge verstelvoeten),
45,0 cm diep

3 Raster lowboards met afgeronde hoek aan beide zijden

Hangelementen resp. wandmontage:
Zie hiertoe de informatie op blz. 5-6

3

3
140,8

176,0

176,0 cm breed
Klepbeslag
aan de
onderkant

Prijsgr.

I
II
Lade voor elementafsluiting
naar keuze links (L) en/of rechts (R)
Draaideur voor elementafsluiting
naar keuze links (L) en/of rechts (R)

211,2 cm breed

2 laden met gedeelde
ladebakken

Boven:
1 klep met 1 tussenschot
Onder:
1 lade met gedeelde ladebak

2 laden met gedeelde
ladebakken

Boven:
1 klep met 1 tussenschot
Onder:
1 lade met gedeelde ladebak

31711

31718

32111

32118

391L

392R

391L

392R

381L

382R

381L

382R

-

-

-

-

Hangbeslag
Worden elementen als hangelementen gepland,
dan moet een hangbeslag worden besteld.
Max. belasting: 40 kg

2145

2175

-

-

Functioneel frame voor staande elementen
De elementen kunnen naar keuze van een functioneel frame
voor staande elementen worden voorzien.
Functioneel frame voor wandmontage
Als u een functioneel frame voor hangelementen plant, heeft
u een hangbeslag nodig. In dat geval komen de verstelvoeten
te vervallen.
Max. belasting: 40 kg
Lees a.u.b. ook de aanvullende informatie over de functionele
frames op blz. 7.
Verlichting voor functioneel frame
Het functioneel frame kan van een LED-verlichting worden
voorzien. LED-verlichting incl. voetschakelaar.
Alternatief kan er ook een afstandsbediening worden besteld
(tegen meerprijs; zie blz. 38). Montage achteraf niet mogelijk.
Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet
worden vervangen. 12 V

Functioneel frame
voor staande
elementen

Functioneel frame
voor wandmontage

Functioneel frame
voor staande
elementen

Functioneel frame
voor wandmontage

3142

3143

3172

3173

16,0 W

26,5 W

18,5 W

30,0 W

3144

3174

-

-

2141

2171

Metalen onderstel
19,4 cm hoog;
Hoogglans chroom
De elementen kunnen naar keuze op een metalen
onderstel worden gepland. In dit geval komen de
verstelvoeten te vervallen.

26

-

NL 9. 2021

Schlafen: GENTIS

Montageaanwijzingen voor
hangelementen:
A.u.b. zie hiertoe de informatie
en aanwijzingen in het hoofdstuk
„Wandkwaliteit“!

Informatie m.b.t. de
uitlevering:
Let a.u.b. op de informatie op
de blz. met de programmainleiding.

3
4

GENTIS

3 Raster lowboards met afgeronde hoek aan beide zijden

zoals afb.
spiegelb.
Prijsgr.

I
II

Schlafen: GENTIS

176,0

140,8

246,4 cm breed
Klepbeslag
aan de
onderkant

105,6

105,6

70,4

140,8

5

5

4

281,6 cm breed

316,8 cm breed

4 laden (brede laden met gedeelde
ladebakken)

Boven:
2 kleppen (brede
klep met 1 tussenschot)
Onder:
2 laden (brede
lade met gedeelde
ladebak)

Boven:
1 klep met 1 tussenschot, 1 lade
Onder:
2 laden (brede
lade met gedeelde
ladebak)

4 laden (brede laden met gedeelde
ladebakken)

Boven:
2 kleppen (brede
klep met 1 tussenschot)
Onder:
2 laden (brede
lade met gedeelde
ladebak)

Boven:
1 klep met 1 tussenschot, 1 lade
Onder:
2 laden (brede
lade met gedeelde
ladebak)

4 laden (brede laden met gedeelde
ladebakken)

Boven:
2 kleppen (brede
klep met 1 tussenschot)
Onder:
2 laden (brede
lade met gedeelde
ladebak)

Boven:
1 klep met 1 tussenschot, 1 lade
Onder:
2 laden (brede
lade met gedeelde
ladebak)

324111
324112

324181
324182

324171
324172

328111
328112

328181
328182

328171
328172

331111
331112

331181
331182

331171
331172

-

-

-

-

-

-

-

-

-

391L

392R

391L

392R

391L

392R

381L

382R

381L

382R

381L

382R

-

-

-

-

-

-

2215

2245

2285

-

-

-

Functioneel frame
voor staande
elementen

Functioneel frame
voor wandmontage

Functioneel frame
voor staande
elementen

Functioneel frame
voor wandmontage

Functioneel frame
voor staande
elementen

Functioneel frame
voor wandmontage

3212

3213

3242

3243

3282

3283

21,0 W

34,0 W

13,5 W

47,5 W

32,5 W

50,5 W

NL 9. 2021

3214

3244

3284

-

-

-

2211

2241

2281

-

-

-
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Media-accessoires voor lowboards
Meervoudige contactdoos
Meervoudige contactdoos
Inbouw van de meervoudige contactdoos in het lowboard voor de
achterwand naar keuze links (L) of rechts (R) in het vak achter de
klep, inbouw van de schakelaar in het houten dekblad naar keuze
links of rechts (zie schets) mogelijk. A.u.b. de gewenste positie
duidelijk in de order vermelden!
7,4 cm hoog, 44,6 cm lang, 5,7 cm diep

Schakelaar

R

L

Meervoudige contactdoos met aan/uitfunctie
alle 6 contactdozen continustroom
291 L
292 R
-

IR-repeaterset
IR-repeaterset
Infrarood-signaaloverdrachtsset voor het aansturen van media-apparatuur achter houten-/lakfronten. Met een set kan in een vak alle apparatuur
worden aangestuurd. In acht genomen moet worden:
•
•
•
•

Per vak is een set nodig. Bij grote vakken kunnen ook 2 zenders worden geïnstalleerd, om zo het zendvermogen te verhogen. In voorkomende
gevallen hoeft alleen maar een extra zender worden besteld.
De zender moet vlakbij het ontvangeroog van het media-apparaat worden geplaatst.
IR-frequentieband 20 - 60 KHz
Met één ontvanger kunnen tot 3 zenders worden gecombineerd.

IR-repeaterset
1 ontvangeroog en 1
zender incl. staandaard

Er kunnen 3 zenders via één ontvanger incl. masterbox worden gebruikt. Hierdoor is het mogelijk gelijktijdig 3 verschillende vakken in een meubel te
bedienen resp. kan in geval van kritieke toepassingen één meubelvak met meerdere zenders worden uitgerust, om zo het zendvermogen in dit vak te
verhogen resp. 2 naast elkaar staande terminals te bedienen.

2001
-

De IR-repeaterset bestaat uit:
• 1 ontvangeroog (Ø 3,0 cm) incl. staandaard
• 1 elektrische zender
• 1 stekker EVG 12 V
• Kabelklemmen

Extra zender

2003

Lees a.u.b. de informatie in de handleiding goed door!

-

Snoeruitsparingen / subwoofer-bodemuitsparing
Snoeruitsparing K1
zilverkleurig; Ø 8,0 cm
Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in het bovenste blad van een lowboard aan te laten brengen. De uitsparing kan aan de achterkant van het blad worden aangebracht. Positie in het midden van het vak. De afstand vanaf de
achterkant van het element tot het midden van de boring bedraagt 10,0 cm.

K1
-

Snoeruitsparing K2
zilverkleurig; Ø 8,0 cm
Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in de achterwand van een lowboard aan te laten brengen. Positie in het
midden van het vak.

K2

Snoeruitsparing K7
zilverkleurig; 7,0 x 12,0 cm
Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in het bovenste blad van een lowboard aan te laten brengen. Positie in het
midden van het vak, gelijk met de achterkant van het element.

K7

-

Snoeruitsparing K8
zilverkleurig; 12,8 x 3,2 cm
Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in het bovenste blad van een lowboard aan te laten brengen. Positie in het
midden van het vak, gelijk met de achterkant van het element.

K8

Snoeruitsparing K9
13,0 x 1,6 cm
Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in een legplank aan te laten brengen. Positie in het midden van het vak,
gelijk met de achterkant van de legplank.

K9

-

Snoeruitsparing K20
zilverkleurig; Ø 8,0 cm
Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in de tussenzijden van een lowboard aan te laten brengen.

K20
-

28

Subwoofer-bodemuitsparing
Bodemuitsparing 12 x 23,2 cm
Door de bodemuitsparing kan het geluid van de subwoofer ongehinderd uit het lowboard treden.
De exacte positie in de romp wordt in de fabriek bepaald en kan niet worden veranderd.
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Schlafen: GENTIS

Montageaanwijzingen voor
hangelementen:
A.u.b. zie hiertoe de informatie
en aanwijzingen in het hoofdstuk
„Wandkwaliteit“!

3 Raster sideboards

met afgeronde hoek aan beide zijden
3 Raster sideboards
met afgeronde hoek aan beide zijden
53,8 cm hoog
(55,6 cm hoog incl. 1,8 cm hoge verstelvoeten),
45,0 cm diep

3
4

GENTIS

3 Raster sideboards met afgeronde hoek aan beide zijden

Hangelementen resp. wandmontage:
Zie hiertoe de informatie op blz. 5-6

3

140,8

176,0 cm breed
Klepbeslag
aan de
onderkant

zoals afb.
spiegelb.
Prijsgr.

I
II
Lade voor elementafsluiting
naar keuze links (L) en/of rechts (R)
Draaideur voor elementafsluiting
naar keuze links (L) en/of rechts (R)

3

176,0

105,6

105,6

211,2 cm breed

3

246,4 cm breed

2 laden met
gedeelde
ladebakken

Boven:
1 lade met gedeelde ladebak
Onder:
1 klep met
1 tussenschot

2 laden met
gedeelde
ladebakken

Boven:
1 lade met gedeelde ladebak
Onder:
1 klep met
1 tussenschot

4 laden

Boven:
2 laden
Onder:
2 kleppen

Boven:
2 laden
Onder:
1 lade, 1 klep,

31731

31738

32131

32138

32431

32438

324371
324372

391L

392R

391L

392R

-

-

-

391L

392R

381L

382R

381L

382R

381L

382R

-

-

-

-

-

-

Hangbeslag
Worden elementen als hangelementen gepland,
dan moet een hangbeslag worden besteld.
Max. belasting: 40 kg

2145

2175

2215

-

-

-

Functioneel frame voor staande elementen
De elementen kunnen naar keuze van een functioneel frame
voor staande elementen worden voorzien.
Functioneel frame voor wandmontage
Als u een functioneel frame voor hangelementen plant, heeft
u een hangbeslag nodig. In dat geval komen de verstelvoeten
te vervallen.
Max. belasting: 40 kg
Lees a.u.b. ook de aanvullende informatie over de functionele
frames op blz. 7.
Verlichting voor functioneel frame
Het functioneel frame kan van een LED-verlichting worden
voorzien. LED-verlichting incl. voetschakelaar.
Alternatief kan er ook een afstandsbediening worden besteld
(tegen meerprijs; zie blz. 38). Montage achteraf niet mogelijk.
Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet
worden vervangen. 12 V

Functioneel frame
voor staande
elementen

Functioneel frame
voor wandmontage

Functioneel frame
voor staande
elementen

Functioneel frame
voor wandmontage

Functioneel frame voor
staande elementen

Functioneel frame voor
wandmontage

3142

3143

3172

3173

3212

3213

16,0 W

26,5 W

19,0 W

30,0 W

28,5 W

42,5 W

3144

3174

3214

-

-

-

2141

2171

2211

-

-

-

Metalen onderstel
19,4 cm hoog;
Hoogglans chroom
De elementen kunnen naar keuze op een metalen
onderstel worden gepland. In dit geval komen de
verstelvoeten te vervallen.

Schlafen: GENTIS
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4 Raster sideboards

met afgeronde hoek aan beide zijden
4 Raster sideboards
met afgeronde hoek aan beide zijden
71,4 cm hoog
(73,2 cm hoog incl. 1,8 cm hoge verstelvoeten),
45,0 cm diep

4 Raster sideboards met afgeronde hoek aan beide zijden

Hangelementen resp. wandmontage,
standaard-indeling:
Zie hiertoe de informatie op blz. 5-6

3
105,6

140,8 cm breed

70,4

176,0 cm breed

176,0 cm breed

3 laden

Boven/midden:
2 laden
Onder:
1 klep

3 laden met gedeelde ladebakken

Boven/midden:
2 laden met gedeelde ladebakken
Onder:
1 klep met 1 tussenschot

Links: 1 deur
Rechts: 3 laden

Links: 1 deur
Rechts boven/
midden:
2 laden
Rechts onder:
1 klep

zoals afb.
spiegelb.

41431

41438

41731

41738

417511
417512

417581
417582

491L

492R

491L

492R

491L

492R

481L

482R

481L

482R

481L

482R

-

-

-

-

-

-

I
II

Draaideur voor elementafsluiting
naar keuze links (L) en/of rechts (R)

70,4

Klepbeslag
aan de
onderkant

Prijsgr.

Lade voor elementafsluiting
naar keuze links (L) en/of rechts (R)

3

140,8

Hangbeslag
Worden elementen als hangelementen gepland,
dan moet een hangbeslag worden besteld.
Max. belasting: 40 kg

2105

2145

2145

-

-

-

Functioneel frame voor staande elementen
De elementen kunnen naar keuze van een functioneel frame
voor staande elementen worden voorzien.
Functioneel frame voor wandmontage
Als u een functioneel frame voor hangelementen plant, heeft
u een hangbeslag nodig. In dat geval komen de verstelvoeten
te vervallen.
Max. belasting: 40 kg
Lees a.u.b. ook de aanvullende informatie over de functionele
frames op blz. 7.
Verlichting voor functioneel frame
Het functioneel frame kan van een LED-verlichting worden
voorzien. LED-verlichting incl. voetschakelaar.
Alternatief kan er ook een afstandsbediening worden besteld
(tegen meerprijs; zie blz. 38). Montage achteraf niet mogelijk.
Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet
worden vervangen. 12 V

Functioneel frame
voor staande
elementen

Functioneel frame
voor wandmontage

Functioneel frame
voor staande
elementen

Functioneel frame
voor wandmontage

Functioneel frame
Functioneel frame
voor staande
voor wandmontage
elementen

4102

4103

4142

4143

4142

4143

17,5 W

26,0 W

18,5 W

27,0 W

18,5 W

27,0 W

4104

4144

4144

-

-

-

2101

2141

2141

-

-

Metalen onderstel
19,4 cm hoog;
Hoogglans chroom
De elementen kunnen naar keuze op een metalen
onderstel worden gepland. In dit geval komen de
verstelvoeten te vervallen.
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Schlafen: GENTIS

Montageaanwijzingen voor
hangelementen:
A.u.b. zie hiertoe de informatie
en aanwijzingen in het hoofdstuk
„Wandkwaliteit“!

Informatie m.b.t. de
uitlevering:
Let a.u.b. op de informatie op
de blz. met de programmainleiding.

3
4

GENTIS

4 Raster sideboards met afgeronde hoek aan beide zijden

176,0

211,2 cm breed
Klepbeslag
aan de
onderkant

105,6

70,4

5

4

3

3

105,6

105,6

211,2 cm breed

140,8

70,4

246,4 cm breed

246,4 cm breed

3 laden met gedeelde
ladebakken

Boven/midden:
2 laden met gedeelde
ladebakken
Onder:
1 klep met 1 tussenschot

Links: 1 deur
Rechts: 3 laden

Links: 1 deur
Rechts boven/
midden:
2 laden
Rechts onder:
1 klep

6 laden

Boven/midden:
4 laden
Onder:
2 kleppen

Boven/midden:
4 laden
Links onder:
1 lade
Rechts
onder:
1 klep

Links: 1 deur
Rechts: 3 laden met
gedeelde ladebakken

Links: 1 deur
Rechts boven/
midden:
2 laden met gedeelde
ladebakken
Rechts onder:
1 klep met 1 tussenschot

42131

42138

421511
421512

421581
421582

42431

42438

424371
424372

424511
424512

424581
424582

491L

492R

491L

492R

-

491L

492R

491L

492R

481L

482R

481L

482R

481L

482R

481L

482R

-

-

-

-

-

-

-

-

zoals afb.
spiegelb.
Prijsgr.

I
II

2175

2175

2215

2215

-

-

-

-

Functioneel frame voor Functioneel frame voor Functioneel frame voor Functioneel frame voor Functioneel frame voor Functioneel frame voor Functioneel frame voor Functioneel frame voor
wandmontage
wandmontage
wandmontage
wandmontage
staande elementen
staande elementen
staande elementen
staande elementen

Schlafen: GENTIS

4172

4173

4172

4173

4212

4213

4212

4213

21,0 W

32,0 W

30,5 W

42,5 W

32,0 W

47,5 W

32,5 W

46,0 W

4174

4174

4214

4214

-

-

-

-

2171

2171

2211

2211

-

-

-

-
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8 Raster highboards

met afgeronde hoek aan beide zijden
8 Raster highboards
met afgeronde hoek aan beide zijden
141,8 cm hoog
(143,6 cm hoog incl. 1,8 cm hoge verstelvoeten),
45,0 cm diep

8 Raster highboards met afgeronde hoek aan beide zijden

Niet te plannen als hangelementen!

105,6

140,8 cm breed
Klepbeslag
aan de
onderkant

4 laden

Boven:
1 klep
Onder:
3 laden

Boven:
2 kleppen
Onder:
2 laden

Boven:
3 kleppen
Onder:
1 lade

81411

81418

81417

81416

-

-

-

-

Prijsgr.

I
II
Lade voor elementafsluiting
naar keuze links (L) en/of rechts (R)
Draaideur voor elementafsluiting
naar keuze links (L) en/of rechts (R)

891L

892R

881L

882R

-

-

Functioneel frame voor staande elementen
De elementen kunnen naar keuze van een functioneel frame
voor staande elementen worden voorzien.
Lees a.u.b. ook de aanvullende informatie over de functionele
frames op blz. 7.

Functioneel frame voor staande elementen

8102
Verlichting voor functioneel frame
Het functioneel frame kan van een LED-verlichting worden
voorzien. LED-verlichting incl. voetschakelaar.
Alternatief kan er ook een afstandsbediening worden besteld
(tegen meerprijs; zie blz. 38). Montage achteraf niet mogelijk.

26,0 W

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet
worden vervangen. 12 V

8104
-
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Schlafen: GENTIS

GENTIS

8 Raster vitrines
8 Raster vitrines
141,8 cm hoog
(143,6 cm hoog incl. 1,8 cm hoge verstelvoeten),
45,0 cm diep

8 Raster vitrines

Standaard-indeling en aanwijzingen m.b.t.
vitrines:
Zie hiertoe de informatie op blz. 4
Niet te plannen als hangelement!

L

Prijsgr.

I
II

52,8 cm breed

105,6 cm breed

1 deur met glasvulling

2 deuren met glasvulling

85141 L
85142 R

81014

-

-

Functioneel frame voor staande elementen

Functioneel frame voor staande elementen

852

8102

Functioneel frame voor staande elementen
De elementen kunnen naar keuze van een functioneel frame
voor staande elementen worden voorzien.
Lees a.u.b. ook de aanvullende informatie over de functionele
frames op blz. 7.

Verlichting voor functioneel frame
Het functioneel frame kan van een LED-verlichting worden
voorzien. LED-verlichting incl. voetschakelaar.
Alternatief kan er ook een afstandsbediening worden besteld
(tegen meerprijs; zie blz. 38). Montage achteraf niet mogelijk.

-

-

21,5 W

25,5 W

854

8104

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet
worden vervangen. 12 V

LED-inbouwspots voor vitrines
Ø 7,1 cm
De vitrines kunnen naar keuze met LED-inbouwspots worden
voorzien. LED-inbouwspots incl. voetschakelaar. Aan-/uitschakeling van de verlichting naar keuze met een afstandsbediening mogelijk (tegen meerprijs; zie blz. 38).

-

-

2,9 W

2x 2,9 W

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet
worden vervangen. 12 V
N.B.:
Voor type 81014 moeten 2 LED-inbouwspots worden besteld!

7941
Schlafen: GENTIS
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L/R = Deur links/rechts draaiend

Voor type 81014 moeten
2 LED-inbouwspots
worden besteld!

2x

7941

2x

-
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Montageaanwijzingen voor
hangelementen:
A.u.b. zie hiertoe de informatie
en aanwijzingen in het hoofdstuk
„Wandkwaliteit“!

6 Raster hangelementen
6 Raster hangkast
105,6 cm hoog
26,2 cm diep

6 Raster hangkast

3
4

6 Raster hangvitrine

6 Raster hangvitrine
105,6 cm hoog
33,0 cm diep
Aanwijzingen m.b.t. hangkast en hangvitrine:
Zie hiertoe de informatie op blz. 6
Max. belasting hangkast en hangvitrine: 20 kg

105,6 cm breed

105,6 cm breed

3 glazen leggers, 6 glazen tussenschotten

2 deuren met glasvulling

61019
Prijsgr.

I
II
III

-

61014
Prijsgr.

I
II

-

Functioneel frame voor wandmontage
Als u voor de 6 Raster hangvitrine een functioneel frame voor
wandmontage plant, heeft u geen hangbeslag nodig.
Max. belasting: 20 kg
Lees a.u.b. ook de aanvullende informatie over de functionele
frames op blz. 7.
Functioneel frame voor wandmontage

6106
27,5 W

Verlichting voor functioneel frame
Het functioneel frame kan van een LED-verlichting worden
voorzien. LED-verlichting incl. voetschakelaar.
Alternatief kan er ook een afstandsbediening worden besteld
(tegen meerprijs; zie blz. 38). Montage achteraf niet mogelijk.
Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet
worden vervangen. 12 V

6104
Verlichting voor hangkast
De hangkast kan naar keuze van een LED-verlichting worden
voorzien. LED-verlichting incl. voetschakelaar. Aan-/uitschakeling van de verlichting naar keuze met een afstandsbediening mogelijk (tegen meerprijs; zie blz. 38).

30,0 W

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet
worden vervangen. 12 V

6114
LED-inbouwspots voor hangvitrine
Ø 7,1 cm
De vitrine kan naar keuze met LED-inbouwspots worden
voorzien. LED-inbouwspots incl. voetschakelaar. Aan-/
uitschakeling van de verlichting naar keuze met een afstandsbediening mogelijk (tegen meerprijs; zie blz. 38).

2x 2,9 W

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet
worden vervangen. 12 V
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N.B.:
Voor type 61014 moeten 2 LED-inbouwspots worden besteld!

2x
2x

7941
NL 9. 2021
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Accentelementen
2 Raster accent-hangelementen
35,2 cm hoog (in leeruitvoering: 36,8 cm);
33,0 cm diep

2 Raster accent-hangelementen

6 Raster accent-hangelement
105,6 cm hoog (in leeruitvoering: 107,2 cm);
33,0 cm diep
8 Raster accent-hangelement
140,8 cm hoog (in leeruitvoering: 142,4 cm);
33,0 cm diep
Aanwijzingen m.b.t. accentelementen:
Romp en front ook in de uitvoeringen eiken natuurstam, eiken antraciet natuurstam, kernnoten
natuurstam, nappaleer en leer Nubuk-Touch mogelijk.
De binnenromp bij accentelementen in leeruitvoering is grijs mat gelakt. Worden accentelementen in
leeruitvoering besteld, dan wordt de elementbreedte
1,6 cm breder.

3

Hangelementen resp. wandmontage:
Zie hiertoe de informatie op blz. 4

105,6 cm breed
(in leeruitvoering: 107,2 cm)
1 klep met 1
1 klep met 1
tussenschot
tussenschot
(klepbeslag aan de (klepbeslag aan de
bovenkant)
onderkant)

Prijsgr.

I
II
III
IV

3

140,8 cm breed
(in leeruitvoering: 142,4 cm)
1 klep met 1
tussenschot
(klepbeslag aan de
onderkant)

1 klep met 1
tussenschot
(klepbeslag aan de
bovenkant)

3

176,0 cm breed
(in leeruitvoering: 177,6 cm)
1 klep met 1
1 klep met 1
tussenschot
tussenschot
(klepbeslag aan de (klepbeslag aan de
bovenkant)
onderkant)

2108

2109

2148

2149

2178

2179

-

-

-

-

-

-

Functioneel frame voor wandmontage
Als u voor de accent-hangelementen een functioneel frame
voor wandmontage plant, heeft u geen hangbeslag nodig.
Max. belasting: 20 kg
Lees a.u.b. ook de aanvullende informatie over de functionele
frames op blz. 7.

Verlichting voor functioneel frame
Het functioneel frame kan van een LED-verlichting worden
voorzien. LED-verlichting incl. voetschakelaar.
Alternatief kan er ook een afstandsbediening worden besteld
(tegen meerprijs; zie blz. 38). Montage achteraf niet mogelijk.

Functioneel frame voor wandmontage

Functioneel frame voor wandmontage

Functioneel frame voor wandmontage

2106

2146

2176

-

-

-

19,5 W

22,5 W

27,5 W

2104

2144

2174

-

-

Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de armatuur kunnen de lampen niet
worden vervangen. 12 V
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Montageaanwijzingen voor
hangelementen:
A.u.b. zie hiertoe de informatie
en aanwijzingen in het hoofdstuk
„Wandkwaliteit“!

6 Raster
accent-hangelement

I
II
III
IV

Schlafen: GENTIS

L

35,2 cm breed
(in leeruitvoering: 36,8 cm)

35,2 cm breed
(in leeruitvoering: 36,8 cm)

1 deur; 2 legplanken

1 deur; 3 legplanken

632311 L
632312 R

832311 L
832312 R

-

-

Functioneel frame voor wandmontage

Functioneel frame voor wandmontage

636

836

-

-

19,5 W

22,5 W

634

834

NL 9. 2021

GENTIS

8 Raster
accent-hangelement

L

Prijsgr.

3
4

L/R = Deur links/rechts draaiend
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Accessoires voor elementen
Legplanken
in 35,2 cm
brede rompen
resp. achter
34,8 cm brede
deuren

achter 52,4 cm
brede deuren en
kleppen

achter 70,4 cm
brede deuren en
kleppen

achter 105,6 cm
brede kleppen

voor ½ vak
achter 140,8 cm
brede kleppen

voor ½ vak
achter 176,0 cm
brede kleppen

134

154

174

1104

174

184

-

-

-

-

-

-

133
voor 33,0 cm
diepte

Legplank
1,9 cm dik
voor 45,0 cm
diepte

Prijsgr.

-

I
II
III

Prijsgr.

I
II
III

Verlichting
Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen van energieklassen A++ tot A. In de
armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. 12 V

LED-verlichting incl. voetschakelaar. Voor de schakeling is een radio-afstandsbediening
verkrijgbaar (tegen meerprijs).
2,9 W

LED-inbouwspot
Ø 7,1 cm; voor montage in elementen
Montage achteraf is niet mogelijk.
7941
-

Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering
Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. De kleurtemperatuur van de LED-lampen bij gebruik van een voetschakelaar is koud wit. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een 4-kanaals radio-afstandsbediening mogelijk. Met elk van de 4 kanalen kunnen meerdere lampen
aan- en uitgeschakeld worden. Alle 4 kanalen zijn met een druk op de knop dimbaar. De kleurtemperatuur van alle 4 kanalen is traploos instelbaar van koud wit (ca. 6500 Kelvin
= basisinstelling van de LED-lampen) tot warm wit (ca. 2700 Kelvin). Als warm wit wordt gewenst, moet een radio-afstandsbediening worden besteld. Bovendien is het mogelijk
met de knoppen „Alles aan“ resp. „Alles uit“ alle kanalen tegelijk in- resp. uit te schakelen. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger. Indien er op
basis van de meubelplanning meerdere ontvangers nodig zijn, worden deze samen met de bijbehorende kabels vanuit de fabriek meegeleverd (zonder meerprijs). Bij gebruik van
een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

2119
-
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Speciale vervaardigingen
Speciale hoogte-, breedte- en dieptematen
Speciale hoogtematen
•
•
•

Draai-, vouw- en schuifdeuren kunnen m.b.t. de hoogte ingekort worden en wel in stappen van
telkens 1,0 cm.
Onder ooghoogte is het aan te bevelen de bovenkant met een blad van pasmateriaal af te dekken.
A.u.b. in uw order vermelden!
Trapsgewijze hoogte-inkortingen (niet mogelijk bij schuifdeurkasten) tegen meerprijs.

Meerprijs per
inkortingtrap:
00030
-

Speciale breedtematen
Gelden uitsluitend voor draai- en vouwdeurkasten
•
•
•
•

1-drs. elementen, links of rechts aangeslagen, kunnen tot 25 cm breedte ingekort worden (m.u.v. vervormde deuren).
2-drs. elementen kunnen aan beide kanten tot een totale breedte van 50 cm ingekort worden (m.u.v. vervormde deuren).
Interieurindelingen, zoals bijv. laden, kunnen in de breedte niet ingekort worden.
Voor aanwijzingen m.b.t. breedte-inkortingen bij MULTI-FORMA II schuifdeurkasten, zie speciale vervaardigingen
MULTI-FORMA II.

Speciale dieptematen
•
•
•
•
•
•

Voor een diepte-inkorting worden de elementzijden, sokkel, kroonlijst en legplanken ingekort.
Interieurindelingen, zoals bijv. laden, kunnen in de diepte niet ingekort worden.
Bij draai- en vouwdeurkasten is een inkorting van max. 30,0 cm mogelijk.
Bij draaideuren met een diepteversprong is een inkorting van max. 9,0 cm mogelijk.
Bij schuifdeurkasten is een inkorting van max. 30,0 cm mogelijk (van max. 18,0 cm in verbinding met het elektrische
openingssysteem bij MULTI-FORMA II)
N.B.! Om productie-technische redenen is niet elke speciale dieptemaat mogelijk:
Tussen 0 en 2,5 cm wordt altijd 2,5 cm ingekort.
Tussen 4,5 en 5,0 cm wordt altijd 5,0 cm ingekort.
Tussen 27,0 en 27,5 cm wordt altijd 27,5 cm ingekort.

Berekening van de maten i.g.v. een schuine inkorting
Schuine inkorting aan de zijkant
Het schuin inkorten is alleen mogelijk bij 1-drs. elementen. De deur (links of rechts draaiend) is bevestigd
aan de hogere zijde van het element.
Benodigde afmetingen:
H1 =
Plafondhoogte
H2 =
Hoogte van het schuine gedeelte (Indien tussen wand en kastelement een ruimte
		
gewenst wordt, dan a.u.b. de afmeting ervan aangeven.)
B1 =
Breedte van het schuine gedeelte
B2 =
Breedte van het schuine gedeelte
G =
Totale breedte
S =
Kastbreedte
N.B.!
• Als het schuine gedeelte de positie van de deurgreep kruist, dan wordt alleen bij deze deur de positie
van de greep naar onderen verzet.
• Omdat vloeren, plafonds en wanden nooit helemaal recht zijn, dienen m.b.v. een waterpas de exacte
afmetingen berekend te worden.
• Bij plaatsing van een kroonlijst a.u.b. aangeven of deze ook onder het schuine gedeelte aangebracht
moet worden.

max. 46 cm

Schuine inkorting aan de achterkant
Het aan de achterkant schuin inkorten is mogelijk bij alle kastelementen.
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Benodigde afmetingen:
H1 =
Plafondhoogte
H2 =
Hoogte van het schuine gedeelte (Indien tussen wand en kastelement een ruimte
		
gewenst wordt, dan a.u.b. de afmeting ervan aangeven.)
T1 =
Diepte van het schuine gedeelte
T2 =
Diepte van het schuine gedeelte
NL 9. 2021
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Speciale vervaardigingen
GENTIS
Kleerkasten
Speciale hoogtematen:
Draaideur		
- Hout
Draaideur		
- Spiegel

0003
00031

zonder meerprijs
zonder meerprijs

Speciale breedtematen:
Voor 1-drs. element
- Hout
Voor 1-drs. element
- Spiegel
Voor 2-drs. element
- Hout
Voor 2-drs. element
- Spiegel

0005
00051
0006
00061

-

Bij bestelling van extra legplanken en kleerstangen
Meerprijs inkorten per legplank
Meerprijs inkorten per kleerstang

9991
9992

-

Speciale dieptematen:
Meerprijs per element

0007

-

Bij bestelling van extra legplanken
Meerprijs inkorten per legplank

9993

-

Schuine inkorting aan de zijkant:
Meerprijs per element

9994

-

Schuine inkorting aan de achterkant:
Meerprijs per element

99912

-

Speciale vervaardigingen bij voordeelcombinaties:
Prijsberekening: voordeelcombinatie + 15% plus de
gewenste speciale vervaardigingen (zie boven)
Voor andere, eventueel mogelijke speciale vervaardigingen
kunt u zich wenden tot uw verkoopmedewerker bij hülsta.

Speciale artikelen
Kleerkastdeuren zijn ook los verkrijgbaar en worden als volgt berekend:
Voor 1 draaideur/vouwdeur-vleugel: 50% van het betreffende 1-drs. draaideuraanbouwelement
Voor 1 schuifdeur incl. loopwerk: 35% van de 2-drs. schuifdeurkast
Voor deurenoverbouw, type 100 (max. 98 cm breed, alleen ter montage tussen
kasten): 100% van het 2-drs. draaideur-aanbouwelement
Opvulpanelen
voor het aan de zijkanten of bovenkant inbouwen van een kast (onderconstructie en bevestigingsmateriaal zijn door de klant zelf te leveren)
Basisprijs per order
9901
+ prijs per m² in prijsgroep I
990
+ prijs per m² in prijsgroep II
990
Volledige overeenstemming in de fineertekening kan niet gegarandeerd worden.

Kantfineer
in de fabriek aangebracht en gelakt
voor gefineerde en lakuitvoeringen per lopende meter
in prijsgroep I
in prijsgroep II

Schlafen: GENTIS
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Individuele speciale vervaardigingen
Indien de door u gewenste speciale vervaardiging zo individueel is dat deze met de
vele door ons reeds aangeboden en gecalculeerde speciale vervaardigingen niet
samen te stellen zijn, dan zullen wij de prijs met een factor door middel van het type
33 specificeren. Geef bij uw bestelling a.u.b. het bijbehorende aanvraag-nr. en de
aangegeven factor van het type 33 aan.
33

-

165° scharnieren
Kleerkastdeuren kunnen, tegen meerprijs, ook uitgerust worden met
165° scharnieren (uitsluitend i.g.v. gladde, rechte draaideuren mogelijk).
De betreffende deuren a.u.b. duidelijk in uw order vermelden!

Meerprijs voor 165° scharnieren per draaideur:

180

-

Speciale kleuren; „Blauwe Engel“ / emissielabel van de DGM
Speciale kleuren
Alle hülsta-lakkleuren zijn voor bijna alle hülsta-programma’s verkrijgbaar.
Levercapaciteit en prijzen op aanvraag.

9902
9902

-

Mededeling m.b.t. „Blauwe Engel“ (RAL-UZ 38) en emissielabel van de DGM
(Klasse A)
Aan de eisen van de “Blauwe Engel” en het DGM-emissielabel kunnen bij lakkleuren van
de prijsgroepen III en IV (zie hiervoor de verschillende lakuitvoeringen bij het programma
NEO) afhankelijk van de kleurmix (omvang van deze kleuren in de order) mogelijk niet
worden voldaan. De wettelijke bepalingen worden echter in ieder geval nagekomen.
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Schakelmogelijkheden voor verlichting:
Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering
Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering
Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. De kleurtemperatuur van de LED-lampen bij gebruik van een voetschakelaar is koud wit. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een 4-kanaals radio-afstandsbediening mogelijk. Met elk van de 4 kanalen kunnen meerdere lampen
aan- en uitgeschakeld worden. Alle 4 kanalen zijn met een druk op de knop dimbaar. De kleurtemperatuur van alle 4 kanalen is traploos instelbaar van koud wit (ca. 6500 Kelvin
= basisinstelling van de LED-lampen) tot warm wit (ca. 2700 Kelvin). Als warm wit wordt gewenst, moet een radio-afstandsbediening worden besteld. Bovendien is het mogelijk
met de knoppen „Alles aan“ resp. „Alles uit“ alle kanalen tegelijk in- resp. uit te schakelen. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger. Indien er op
basis van de meubelplanning meerdere ontvangers nodig zijn, worden deze samen met de bijbehorende kabels vanuit de fabriek meegeleverd (zonder meerprijs). Bij gebruik van
een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.
I.g.v. een radio-afstandsbediening dienen volgende punten in acht genomen te worden:
- De ontvanger moet achter de achterwand of onder het sokkelblad (onder sokkelbladen minstens 20 mm ruimte nodig) worden gepositioneerd.
- Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W.
- 4 kanalen = 4 verlichtingsgroepen
- 1 verlichtingsgroep = x lampen
- Alle lampen van een verlichtingsgroep kunnen op dezelfde helderheid worden ingesteld met de dimfunctie.
- De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.
- De radio-afstandsbediening is niet verkrijgbaar voor 110 V installaties.
A.u.b. altijd de gebruiks- en programmeerhandleiding in acht nemen!

4-kanaals radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering
Lichtkleur warmer
Lichtkleur kouder
Kanaal 1 t/m 4
(met dimfunctie)
Alles uit
Alles aan
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4-kanaals radio-afstandsbediening
met kleurtemperatuurverandering
Type

2119
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-
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Schakelmogelijkheden voor verlichting:
Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

GENTIS

Toepassingsvoorbeelden (schematische weergaven)
Voorbeeld 1
Verlichting in een wandmeubel
Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1,
d.w.z. de LED-spot in de linker vitrine

3

1

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2,
d.w.z. de LED-spots in het open vak
Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3,
d.w.z. de LED-spot in de rechter vitrine

2

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per
ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering
wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.

Kanaal 3
Kanaal 2
Kanaal 1

Voorbeeld 2
Verlichting in los staande meubels

2

1

2
3

Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1,
d.w.z. de LED-spot en de LED-lichtlijsten in de linker vitrine

2

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2,
d.w.z. de LED-spots en de LED-lichtlijsten in de vitrine in het midden

3

2

1

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3,
d.w.z. de LED-spot en de LED-lichtlijsten in de rechter vitrine

3
1

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per
ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering
wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.

Kanaal 3
Kanaal 2

Kanaal 1

Voorbeeld 3
Verlichting in los staande meubels
Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1,
d.w.z. de LED-spots in de vitrine links, rechts en in het midden
Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2,
d.w.z. de LED-lichtlijsten boven in de vitrine links, rechts en in het midden

1

1

1

2
2

2
3

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3,
d.w.z. de LED-lichtlijsten beneden in de vitrine links, rechts en in het midden
N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per
ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering
wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.

1

3

3

Kanaal 3
Kanaal 2
Kanaal 1
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Benutbare binnenwerkse bedhoogte en ruimte onder het bed
Aanwijzingen m.b.t. de benutbare binnenwerkse bedhoogte:

De draaglijsten bij de hülsta-bedden worden in de middelste positie gemonteerd, d.w.z. deze kunnen 3,2 cm naar boven en naar beneden worden versteld. Door montage in de
onderste positie ontstaat de maximale binnenwerkse bedhoogte.
Bij enkele types bedden is de binnnenwerkse hoogte relatief gering. I.g.v. lattenbodems met een grotere inbouwhoogte wordt de matras nauwelijks door het bedframe omraamd. Bij
het naar boven verzetten van de draaglijsten voor de lattenbodems wordt de binnenwerkse hoogte van het bed dienovereenkomstig geringer.
Zo wordt m.b.v. de maatgegevens van de lattenbodems de binnenwerkse hoogte berekend:

Voorbeeld: bed en lattenbodem hülstaflex basic B
(rug- en voeteneind verstelbaar)

Benutbare binnenwerkse
bedhoogte: 18,0 cm

{

ca. 12,5 cm ligt de matras tussen
de zijden
5,5 cm inbouwhoogte lattenbodem
(bijv.: hülstaflex basic B)

Aanwijzing m.b.t. de ruimte onder het bed:

De ruimte onder de lattenbodem wordt berekend door van de bedhoogte de benutbare binnenwerkse hoogte af te trekken.
Voorbeeld bed: 42,2 cm - 18,0 cm = 24,2 cm.
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Belangrijke informatie
Wandkwaliteit / montagehandleiding
Belangrijke informatie:
De wandkwaliteit dient vóór de verkoopovereenkomst per se worden geklaard en moet vóór montage zorgvuldig door een vakman worden gecontroleerd.
De montage mag uitsluitend door een vakman met zorgvuldige in achtneming van de montagehandleiding worden uitgevoerd.

De door hülsta als standaardset bijgevoegde kunststofpluggen zijn uitsluitend geschikt voor beton ≥ C12/15, indien de wandkwaliteit en de druksterkte als in onderstaande tabel
zijn. In ieder geval is een montage aan lichtbouwwanden uitgesloten.
Bovendien bieden wij voor de onderstaande metselwerkstoffen een bevestigingsset met montagemortel aan (zie montagemortelset hieronder). Ook in die gevallen dient de
montage door een vakman met zorgvuldige in achtneming van de montagehandleiding te worden uitgevoerd. De druksterktes mogen in geen geval lager zijn dan onderstaand
aangegeven.

Bouwstoffentabel

met beschrijving van de sets die voor de volgende soorten metselwerk moeten worden gebruikt:
Montagemortelset uitsluitend geschikt voor onderstaande bouwstoffen!

Standaardset
Beton C12/15
Druksterkte ≥ 15 N/mm²

Volle baksteen Mz 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²

Volle steen van lichtbeton V2
Druksterkte ≥ 2 N/mm²

Volle kalkzandsteen KS 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²

Holle bloksteen van lichtbeton Hbl 2
Druksterkte ≥ 2 N/mm²

Gatenkalkzandsteen KSL 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²

Gasbeton PP2
Druksterkte ≥ 2 N/mm²

Hogegatenbaksteen HLz 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²
Dichtheid ≥ 1,0 kg/dm³
In alle andere gevallen moet per se een andere, passende bevestiging door een vakmonteur worden gekozen. Voor het vakkundig kiezen van
een ander type bevestiging stelt hülsta zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk! Houdt u er a.u.b. ook rekening mee dat bij een onvakkundige
bevestiging van meubelen aan de wand het risico bestaat dat deze van de wand kunnen vallen resp. kunnen omkantelen – vooral bij gebruik
van door de klant zelf aangeschafte, alternatieve bevestigingsmaterialen. Normaal bent u als meubelhandelaar/vakmonteur verantwoordelijk
voor de vakkundige wandbevestiging.

Bevestigingssets
Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst / montageaanwijzingen voor hangelementen
Het merendeel van de meubelen heeft twee wandbevestigingspunten (= aantal draagplaten), indien deze als hangelementen worden gepland. Dit wordt niet expliciet in de typelijst vermeld. Bij een afwijkend aantal wandbevestigingspunten (= draagplaten), wordt dit bij de tekeningen in de typelijst met cijfers in zwarte velden aangeduid. Elke draagplaat
benodigd vier bevestigingsschroeven.
3
4

= 3 draagplaten
= 4 draagplaten enz.

Eén montagemortelset is voldoende voor tot max. 3 draagplaten of 4 hangstaanders.
Belangrijke informatie: Al naar gelang de wandkwaliteit (zie boven afgebeelde metselwerkstoffen) moet de montage m.b.v. de speciale montagemortelset en een in de handel
gangbare spuitpistool worden uitgevoerd – hetgeen overigens een vereiste is voor een veilige en schone montage.

Standaardset
De standaardset bestaat uit 4 kunststof pluggen en 4 bevestigingsschroeven en is voldoende voor 1 draagplaat. De standaardsets bevinden zich overeenkomstig het aantal draagplaten in de beslagdelendoos.

Montagemortelset voor tot max.
3 draagplaten bestaande uit:
9x injectiezeefhulzen
9x inschroefhulzen
1x injectiecartouche
2x statische mengers
1x montagehandleiding
A.u.b. de bevestigingsschroeven uit de standaardset
gebruiken (worden kosteloos meegeleverd).
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Bestelvoorbeeld:
•

Het aantal draagplaten van alle geplande elementen optellen

•

De som door „3“ delen

•

De uitkomst naar boven afronden

=

Het aantal benodigde montagemortelsets

M2
-

45

Uw directe lijn naar hülsta
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
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
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

Speciale wensen? Kom naar ons!
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
hülsta-speciale wensen-team
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000
Mail: Sonderwunsch@huelsta.com

Wij staan ook op zaterdag voor u klaar!
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 hülstaverkoop bereiken van 9:00 tot 17:00 uur.
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Ontwerp en concept wettelijk beschermd, vergissingen voorbehouden, constructie-,
kleur- en materiaalveranderingen in het kader van technische vooruitgang voorbehouden.
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

