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now! minimo
Ze worden zo snel groot – wat goed als de inrichting meedoet en meedenkt. now! minimo is niet alleen een baby- en kindermeubelprogramma 
voor de allerkleintjes, maar ook voor grotere kinderen. Het biedt, behalve plek voor babydromen en luiers, ook begeleiding aan kinderen tijdens hun 
eerste stappen van het leven. Door het vervangen van de babycommode en het bed verandert now! minimo in een mooie juniorkamer. Afgeronde 
kanten en grepen zorgen voor veiligheid, veranderbare meubelen voor duurzaamheid en liefdevolle details bieden inspiratie voor mooie goede-
nachtverhaaltjes.

Planningsaanwijzingen

Uitvoeringsoverzichten

Front van de commode in frontuitvoering

Babycommode (bestaande uit commode,  
aankleedblad en aankleedkussen)

Aankleedkussen met wasbaar  
tijk, design ruit taupe, lade in  
accentuitvoering

Romp van de commode en aankleedblad  
in rompuitvoering

Babybed / bed

Babybed / bed in rompuitvoering

Nachtkastje, boekenkast

Commode

Romp in rompuitvoering

Romp in rompuitvoering

Deuren in frontuitvoering

Deuren in frontuitvoering

Kleerkasten

Lade in accentuitvoering

Lade in accentuitvoering

Romp en indeling in rompuitvoering

Opbergrek, wandplank

Opbergrek en wandplank in rompuitvoering

Het van een melamineharslaag voorziene oppervlak
(sneeuwwit, lichtroze, lichtblauw)
is bijzonder resistent en daarom om hygiënische  
redenen heel geschikt voor een omgeving met kleine  
kinderen, omdat het zeer makkelijk te reinigen is!

• hülsta-SoftFlow: Alle laden zijn volledig uitschuifbaar en uitgerust met geluiddempend zelfsluitme-
chanisme

• Reeds sinds 1996 dragen al onze kastmeubelen en lattenbodems het aan strenge criteria gebonden 
keurmerk “Blauwe engel, want emissiearm” dat producten onderscheidt, die weinig schadelijke 
stoffen bevatten en het milieu ontzien.

• N.B.: Omdat orders automatisch worden ingelezen, moet altijd het juiste typenummer van het 
gewenste meubel worden vermeld. Let hier a.u.b. op tijdens het bestelproces!

Uitvoeringen  
Romp en front

Sneeuwwit

Uitvoeringen  
Accent

Sneeuwwit
Lichtroze
Lichtblauw

Natuurlijk eiken (fineer)
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Planningsaanwijzingen

Commodes plannen
Planningsstap 1

Keuze van het type
in de gewenste uitvoering

Keuze van het type
in de gewenste uitvoering

Planningsstap 2

Keuze van de optionele accessoires
zoals bijv.:
- Aankleedblad
- Aankleedkussen
- Opbergrek (uitsluitend in combinatie  
  met aankleedblad planbaar)
- Ombouw-greepset

Kleerkast plannen
Planningsstap 1

Veranderlijk babybed

... ombouwbaar in een juniorbed
Het babybed is ombouwbaar  
in een juniorbed.

Veranderlijk babybed ...
in de gewenste uitvoering

Babybed incl. 3-voudig verstelbare  
lattenbodem, verwijderbare spijlen  
en zijsteunen; ligvlak: 70 x 140 cm.
Naar keute met matras keerbar  
(met middelzacht babyzijde  
en stevig juniorzijde) of met  
matras minimo.

N.B.: Bij de uitvoering natuurlijk eiken 
vervalt de „tand“ in het bed.

Planningsstap 1

Planningsstap 2

N.B.: Zie hoofdstuk „now! general“ m.b.t. volgende onderwerpen:

- Belangrijke aanwijzingen voor het plannen van verlichtingen
- Afstandsbediening voor LED-verlichting
- IR-repeater-set voor lowboards
- Snoeruitsparing-montageset
- Maatoverzicht flatscreenformaten
- Klepaanslag
- Hangelementen
- Maximale belastingen
- Wandkwaliteit / montagehandleiding

N.B.:
Omdat orders automatisch worden verwerkt, moet in ieder geval  
het correcte typenummer van het gewenste meubel in de order  
vermeld worden. Hier bij de bestelling goed op letten!

Bed plannen
Planningsstap 1 Planningsstap 2

Keuze van de optionele accessoires
zoals bijv.:
- Hoofdeind-/bedkanten-opzetstuk 
- Dekenberging
- Lattenbodem
- Matras

Keuze van het type
in de gewenste uitvoering

Keuze van de optionele accessoires
zoals bijv.:
- Passepartout
- Ombouw-greepset
- Legplanken
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Voordeelcombinatie bestaande uit:
- Kleerkast met 3 deuren
- Babybed incl. lattenbodem
- Commode met 3 laden en aankleedblad

Voordeelcombinatie bestaande uit:
- Kleerkast met 2 deuren en 1 lade
- Babybed incl. lattenbodem
- Commode met 2 deuren en aankleedblad

Voordeelcombinatie bestaande uit:
- Kleerkast met 3 deuren en 1 lade
- Babybed incl. lattenbodem
- Commode met 3 laden en aankleedblad

Uitvoeringen  
Romp en front

Sneeuwwit

Uitvoeringen  
Accent

Sneeuwwit
Lichtroze
Lichtblauw

Natuurlijk eiken (fineer)

VoordeelcombinatieArtikel
Bestelnr.

Accenten in sneeuwwit
Accenten in lichtroze
Accenten in lichtblauw
Accenten in natuurlijk eiken

Artikel

Accenten in sneeuwwit
Accenten in lichtroze
Accenten in lichtblauw
Accenten in natuurlijk eiken

Voordeelcombinatie
Bestelnr.

Artikel

Accenten in sneeuwwit
Accenten in lichtroze
Accenten in lichtblauw
Accenten in natuurlijk eiken

Voordeelcombinatie
Bestelnr.

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

N.B.: Bij de uitvoering natuurlijk 
eiken vervalt de „tand“ in het bed.

N.B.: Bij de uitvoering natuurlijk 
eiken vervalt de „tand“ in het bed.

N.B.: Bij de uitvoering natuurlijk 
eiken vervalt de „tand“ in het bed.

990023
990024
990025
990126

-
-
-
-

990043
990044
990045
990146

-
-
-
-

990063
990064
990065
990166

-
-
-
-

Lade
Bereik onder van 
het hoofdbord en 

voeteneind alsme-
de bedzijden

Lade
Bereik onder van 
het hoofdbord en 

voeteneind alsme-
de bedzijden

Lade
Bereik onder van 
het hoofdbord en 

voeteneind alsme-
de bedzijden
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Bereik onder van 
het hoofdbord en 

voeteneind alsme-
de bedzijden

Artikel
H x B x D in cm

Babybed incl. 3-voudig verstelbare latten- 
bodem, verwijderbare spijlen en zijsteunen

Matrastijk (100% katoensatijn op polyestervlies 
verstept), geschikt voor allergische personen, 
met hoogwaardig rondom stiksel, afneembaar 

en met fijnwasmiddel wasbaar tot 60° C, koud- 
schuim van de matraskern aan één kant met 

naaldviltlaag; volgens DIN EN 16890
Babybed ombouwbaar  

in een juniorbed

Keerbare matras:
babyzijde: middelzacht
juniorzijde: stevig

88 x 80 x 144
Matras voor babybed

voor ligvlak: 70 x 140 cm
Babybed

Bestelnr. Bestelnr.

Nachtkastje,
zitkussen

Accent in sneeuwwit
Accent in lichtroze
Accent in lichtblauw
Accent in natuurlijk eiken

Artikel
H x B x D in cm

Bestelnr.
40 x 45,5 x 40
Nachtkastje Zitkussen

4 x 41 x 35
Bestelnr.

Matras minimo voor babybed
voor ligvlak: 70 x 140 cm

Bestelnr.

Bed Matras,  
lattenbodem

Hoofdeind-/bedkanten-
opzetstuk, dekenberging

Opzetstuk voor hoofdeind of op bedkant om uit bed vallen te voorkomen

Artikel
H x B x D in cm

op wieltjes; dekenberging wordt onder het bed geschoven.  
Er kunnen 2 dekenbergingen per bed worden ingepland.

Bestelnr. Bestelnr.

Hoofdeind-/bedkanten-opzetstuk voor bed
20 x 98 x 2,5 21,1 x 99,4 x 96

Dekenberging voor bed

Matrastijk (100% katoen, satinachtig, wit, gestept), 
geschikt voor allergische personen, met vaste rand 

aan de lange zijden, afneembaar en met fijnwasmiddel 
wasbaar tot 60° C; kern van polyurethaan-schuim, met 
blokjevormige insnijdingen voor perfecte drukverlaging 
en lichaamsaanpassing, verticale boring voor perfecte 
ventilatie – tegen zuurstofgebrek aan het oppervlak 
(„wiegendood“); Öko Tex Standaard 100, klasse 1, 

baby; volgens DIN EN 16890

Zitkussen voor nachtkastje; met grijze bekleding, 100% katoen;  
bekleding wasbaar tot 60° C

Ligvlak: 70 x 140 cm

Bed incl. draaglijsten voor lattenbodem en matras Lattenbodem vlak,  
niet verstelbaar

1 lade

Matras met 7-zones-HR- 
koudschuimkern en rits  

rondom, keerbaar

Voor verdere informatie over matras en  
lattenbodem zie typelijst „now! sleeping“!

40,0 cm hoog  
(41,8 cm hoog  
incl. 1,8 cm hoge  
stelvoetjes) Lade

55293 - 55193 -

55503 -
55504 -
55505 -
55506 -

512 -

55883 - 588 - 599 -

Artikel
H x B x D in cm

Bestelnr.

Bed
78,1 x 98 x 205 78,1 x 108 x 205

voor ligvlak 200 x 90 cm
voor ligvlak 200 x 100 cm
voor ligvlak 200 x 120 cm

Artikel
Bestelnr.

Matras voor bed Lattenbodem voor bed

Ligvlak:  
90 x 200 cm

Ligvlak:  
100 x 200 cm

HF01122 -
HF01123 -

NO928690 -
NO928610 -

78,1 x 128 x 205
Bestelnr. Bestelnr.

550923 - 551023 - 551223 -

Ligvlak:  
120 x 200 cm

NO928620 - HF01124 -

Bestelnr.

Accent in sneeuwwit
Accent in natuurlijk eiken 55886 -

N.B.: Bij de uitvoering natuurlijk 
eiken vervalt de „tand“ in het bed.
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Commodes,  
opbergrek

3 open vakken; opbergrek uitsluitend  
in combinatie met aankleedblad planbaar  

(naar keuze links en/of rechts)

Opbergrek
93,3 x 18 x 22,593,3 x 135,2 x 53,1

Artikel
H x B x D in cm

Bestelnr.Bestelnr.Bestelnr.

Commodes

93,3 cm hoog  
(95,1 cm hoog  
incl. 1,8 cm hoge  
stelvoetjes)

2 deuren met elk 1 legplank,  
1 lade, 2 open vakken

Accent in sneeuwwit
Accent in lichtroze
Accent in lichtblauw
Accent in natuurlijk eiken

2 deuren met 2 legplanken

Lade Lade

Lade

2 deuren met 1 legplank,  
1 lade

Artikel
H x B x D in cm

3 laden

Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Commode
93,3 x 90,2 x 53,1 93,3 x 90,2 x 53,1 93,3 x 90,2 x 53,1

Commode Commode

Accent in sneeuwwit
Accent in lichtroze
Accent in lichtblauw
Accent in natuurlijk eiken

CommodeCommode
93,3 x 135,2 x 53,1

Aankleedbladen,  
aankleedkussen

Aankleedbladen steken aan de achterkant 18 cm en van voren 9 cm uit t.o.v. de commode

Verschoningsvoorziening type 2 tot 15 kg. Wij adviseren voor  
de aankleedbladen het nevenstaande now!-aankleedkussen.

Aankleedkussen met wasbaar tijk,  
design ruit taupe, met thermovliesvulling,  

veiligheid door driezijdige afrolbescherming.

93,3 cm hoog  
(95,1 cm hoog  
incl. 1,8 cm hoge  
stelvoetjes) Lade

55913 -

55103
55104
55105
55106

-
-
-
-

55933
55934
55935
55936

-
-
-
-

55903
55904
55905
55906

-
-
-
-

55113 -

3 laden

Artikel
H x B x D in cm

voor 135,2 cm brede commodes

14 x 135,2 x 80
Bestelnr.

Aankleedkussen
14 x 90,2 x 80
Aankleedblad

6 x 85 x 70
Bestelnr. Bestelnr.

voor 90,2 cm brede commodes

51913 -51903 -

Aankleedblad

51906 - 51916 -

55923
55924
55925
55926

-
-
-
-

Accent in sneeuwwit
Accent in ruit taupe
Accent in natuurlijk eiken

5996 -

Uitvoeringen  
Romp en front

Sneeuwwit

Uitvoeringen  
Accent

Sneeuwwit
Lichtroze
Lichtblauw

Natuurlijk eiken (fineer)
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Kleerkasten

192,0 cm hoog  
(193,8 cm hoog  
incl. 1,8 cm hoge  
stelvoetjes)

2 deuren; indeling:  
2 legplanken en  

1 kleerstang

3 deuren, 1 lade; indeling:  
links 4 legplanken, rechts  
1 legplank en 1 kleerstang

3 deuren; indeling:  
links 5 legplanken, rechts  

2 legplanken en 1 kleerstang

2 deuren, 1 lade; indeling:  
1 legplank en 1 kleerstang

Kleerkast Kleerkast Kleerkast Kleerkast
192 x 135 x 53,1192 x 90 x 53,1 192 x 135 x 53,1192 x 90 x 53,1H x B x D in cm

Accessoires voor kleerkasten

Legplank
voor 90 cm breedtevoor 45 cm breedte

Boekenkast,  
wandplanken,  
muurhaak

Muurhaak  
in knopoptiek

MuurhaakWandplankBoekenkast
32,2 x 90 x 23173,8 x 45,5 x 33,5

Ombouw-greepset voor kleerkasten en 
commodes

Ombouw-greepset  
bestaande uit 2 korte  
greepstangen – voor  
kleerkasten en com- 

modes

Toepassingsvoorbeelden

twee sets van 2

een set van 2

Artikel

Artikel

Artikel

H x B x D in cm

Bestelnr. Bestelnr.

Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.

Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
Accent in sneeuwwit
Accent in lichtroze
Accent in lichtblauw
Accent in natuurlijk eiken

Accent in sneeuwwit
Accent in lichtroze
Accent in lichtblauw
Accent in natuurlijk eiken

Lade Lade

Lade

2,6 x 70 x 25
Bestelnr.

Wandplank

5703 -

5706 -

51003
51004
51005
51006

-
-
-
-

51203 - 51223
51224
51225
51226

-
-
-
-

51213 - 51233
51234
51235
51236

-
-
-
-

540 - 590 -

52903 - 500 -

Artikel

Accent in natuurlijk eiken

Passepartout
voor 135 cm breedte

Bestelnr. Bestelnr.
voor 90 cm breedte

Passepartout

Grepen

Artikel Ombouw-greepset

Bestelnr.
Lak sneeuwwit
Natuurlijk eiken

51356 -5906 - 502
503

-
-
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Zitbank,
opbergbox,
zitkussen

Opbergbox
41,8 x 90 x 38

Zitbank

op wielen; opbergbox wordt  
onder de zitbank geschoven

Zitkussen
4 x 41 x 3533,3 x 89,5 x 35,9

Artikel
H x B x D in cm

Bestelnr.Bestelnr.Bestelnr.
Accent in sneeuwwit
Accent in lichtroze
Accent in lichtblauw
Accent in natuurlijk eiken

Kinderbureautafel

76,5 x 105 x 75
KinderbureautafelArtikel

H x B x D in cm
Bestelnr.

Zitkussen voor zitbank; met grijze bekleding, 
100% katoen; bekleding wasbaar tot 60° C

Wij adviseren om voor de zitbank 2 zitkussens in 
te plannen.

Tafelblad 4-maal in hoogte verstelbaar van 52,8 tot 72,0 cm in 6,4 cm-sprongen;  
knoppen altijd in natuurlijk eiken

Totale breedte incl. uitsteek knop: 111,4 cm

Zithoogte: 33,5 cm

Lade

55493 - 512 -

5113 -

5493
5494
5495
5496

-
-
-
-

Max. belasting: 110 kg

Uitvoeringen  
Romp en front

Sneeuwwit

Uitvoeringen  
Accent

Sneeuwwit
Lichtroze
Lichtblauw

Natuurlijk eiken (fineer)
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Schetsblad voor het  
now! minimo-programma

N.B.!
Vergeet u niet bij elke order die u indient de volgende gegevens te vermelden. U voorkomt daarmee tijdrovende navraag en eventuele vertraging van de levering.

Uitvoering(en) Opdrachtgever Datum Commissie

Checklist
1.) Komen tekening en bestelling met elkaar overeen? Passen de afmetingen en de tekening bij de artikel-nrs.? Zijn de artikel-nrs. correct in de tekening overgenomen?  
     Is de draairichting van de deuren herkenbaar?
2.) Zijn alle artikel-nrs. correct? Hebt u prijs en artikel-nr. eventueel verwisseld?
3.) Bij een combinatie van uitvoeringen: is duidelijk herkenbaar welk type in welke uitvoering geleverd dient te worden?
4.) Zijn accessoires zoals bijv. legplanken enz. in de tekening aangegeven?
5.) Is dit een nalevering? Indien ja, wanneer vond de eerste levering plaats? Indien mogelijk een tekening bijvoegen, waarin de bestaande en nieuwe elementen afgebeeld zijn.

A.u.b. ook de planningsaanwijzingen op de blz. met de inleiding in acht nemen!

A.u.b. ongeliniëerd papier gebruiken en dit vastzetten m.b.v. bijvoorbeeld paperclips.

45
,5

90
/9

0,
2

13
5/

13
5,

2

18
0,

0

27
0,

0

Plattegrond Schaal 1 : 25

53
,1

80

33
,5 20

,9

Stelvoetjes

Boekenkast

Kleerkasten

1,5 / 1,8

Commodes 93,3

173,8

192,0

Nachtkastje/
zitbank

41,8
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Belangrijke informatie:
De wandbevestiging van meubelen dient 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 bevestigingsma-
teriaal (pluggen, schroeven) is uitsluitend geschikt voor het bevestigen van elementen aan beton van sterkteklasse C12/15.

Voor andere bouwstoffen (zie volgende blz.) bieden wij u als bestelartikel een montagemortelset aan. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat ook deze montagemortelset alleen ge-
schikt 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 onvakkenige 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.

Wandbevestiging

Verdere informatie:
Worden 2 tot 8 Raster (aanbouw-) elementen als hangelement gepland dan mag de max. belasting van 40 kg per element om statische redenen niet worden overschreden!

Hangelementen mogen uitsluitend aan beton of metselwerk worden gemonteerd. Gipsplaten en lichtbouwwanden zijn daarvoor niet geschikt.

Worden (aanbouw-) elementen op elkaar gestapeld, dan is voor elk gestapeld element een hangbeslag vereist.

Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 2 cm ruimte aan de bovenkant om de elementen te kunnen ophangen.

Max. belastingen
Max. belastingen
Max. belasting van houten planken en glasplanken (tot 70,5 cm breedte) en laden: 25 kg

Max. belasting van houten planken en glasplanken (tussen 70,5 en 105,7 cm breedte): 15 kg

Max. belasting van houten planken en glasplanken (vanaf 105,7 cm breedte): 10 kg

Max. belasting van dekbladen: 35 kg per strekkende meter i.g.v. vloerelementen.

Zie bovendien de eventueel aangegeven max. belasting bij de afzonderlijke elementen binnenin de typelijst!
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Wandbevestiging

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 type-
lijst 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.

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 injectiepistool worden uitgevoerd – hetgeen overigens een vereiste is voor een veilige en schone montage.

Wandkwaliteit / montagehandleiding
N.B.:
De wandkwaliteit dient vóór de verkoopovereenkomst per se worden geklaard en moet vóór montage zorgvuldig door een vakman worden gecontroleerd. De montage mag uit- 
sluitend 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.

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).

Bevestigingssets

Standaardset
De standaardset bestaat uit 4 kunststofpluggen en 4 bevestigingsschroeven en is voldoende voor 1 draagplaat. De standaardsets bevinden zich overeenkomstig het aantal draag-
platen in de beslagdelendoos. 

= 3 draagplaten
= 4 draagplaten enz.

Volle baksteen Mz 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²

 

Volle kalkzandsteen KS 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²
 
 

Gatenkalkzandsteen KSL 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²
 
 

Hogegatenbaksteen HLz 12
Druksterkte ≥ 12 N/mm²
Dichtheid ≥ 1,0 kg/dm³

Beton C12/15
Druksterkte ≥ 15 N/mm²

Montagemortelset uitsluitend geschikt voor onderstaande bouwstoffen!Standaardset

Volle steen van lichtbeton V2
Druksterkte ≥ 2 N/mm²

 

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

 

Gasbeton PP2
Druksterkte ≥ 2 N/mm²

Bouwstoffentabel
met beschrijving van de sets die voor de volgende soorten metselwerk moeten worden gebruikt:

Bestelvoorbeeld:

•  Het aantal draagplaten van alle geplande elementen optellen

•  De som door „3“ delen

•  De uitkomst naar boven afronden

=  Het aantal benodigde montagemortelsets

Belangrijke informatie

3
4

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.
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