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"Limitations live only in our minds. But if we use our imaginations, our possibilities become limitless."
( Jamie Paolinetti  )



Fauteuil 121



Fauteuil 300 & 300XL



Fauteuil 350



Fauteuil 420



Fauteuil 650



Fauteuil 675



Fauteuil 685



Fauteuil 821



Fauteuil 2300



Fauteuil 205



Kruk 101



Bank 1000



bank 1250 Os de mouton



Bank 1300



bank 1500



Bank 1750



bank 1850



Bank 2300



Bank 3000



Bank 4250



Bank 4500



Bank 5000



Bank 5001



Bank 5500



Bank 7000



Bank 8000



Hoofdborden



Meubelatelier Hustinx gevestigd in Maastricht, kent een lange familietraditie die reeds stamt uit

1945 en heeft haar goede reputatie te danken aan de liefde voor het ambacht. Door geen

concessies te doen aan kwaliteit en immer te streven naar het hoogst haalbare, is onze

reputatie inmiddels doorgedrongen tot in de hoogste regionen, zowel nationaal als

internationaal. Ook op het gebied van speciale projecten weet men ons te vinden, zo hebben wij

meubels op maat vervaardigd voor het Circustheater in Scheveningen, het theater van

Oberhausen en voor diverse theaterproducties van Joop van den Ende.

De meubelen van Meubelatelier Hustinx zijn meubelen van de hoogste kwaliteid.

Zo worden deze meubelen altijd voorzien van een katoenen onderstoffering om de slijtage van

de stoffen bekleding tegen te gaan. De rompen zijn vervaardigd van massief beukenhout en voor

de vulling wor dt gebr uik gemaakt van Bultex, dons en conferel. De stoffen zijn van allerhoogste

kwaliteit en completeren de uitstraling van exclusiviteit waar Meubelatelier Hustinx voor staat.



Deze brochure geeft u een impressie van verschillende fauteuils en sofa’s met varianten van

afwerking en stoffering. Meubelatelier Hustinx staat echter voor maatwerk en informeert u

graag over de mogelijkheden om aan uw specifieke wensen te voldoen.

Meubelatelier Hustinx meubelen staan voor de perfecte eenwording van sfeer en kwaliteit en

dragen bij aan de kunst van het goede leven.

Meubelatelier Hustinx

The Art Of Living




