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Design by Dieter Kusch
Na zijn opleiding als meubelbouwer, studeerde 
hij aan de hogeschool voor hout bewerking en 
techniek, waar hij al snel zijn passie voor 
design ontdekte. In 1963 begon Dieter Kusch 
voor het familiebedrijf te werken en nam in 
1969 – na het voortijdige overlijden van zijn 
vader – de leiding van de firma over en luidde 
zo de tweede generatie van Kusch+Co in. 
Naast zijn functie als directeur besteedde  
hij veel aandacht aan zijn ware passie: het 
ont werpen van zitmeubelen.

Deze architectonische zitbank kenmerkt zich door een strak, gezellig en elegant design  
en schept  overal een ontspannen sfeer. Geschikt voor foyers, lounges of wachtruimtes in 
de horeca, golfclubs, woonzorg- en gezondheidscentra, ziekenhuizen en andere voorname 
interieurs.

Inhoud
Varianten 6
Productgegevens 10
Materialen, uitvoeringen 13
Solutions 14
Kwaliteit, duurzaamheid 15
Referenties 16

kusch.com    3



4    5050 / 5070 Vega



kusch.com    5



Varianten

5050 Armstoel, met houten frame

Het subtiel gebogen houten frame van deze 
armstoel is volledig vervaardigd van massief 
beukenhout en is voorzien van een uiterst 
comfortabele opdekstoffering. 

5060 Armstoel met hoge rug, met houten frame

Deze variant beschikt over een hoge rug-
leuning. De opdekstoffering van alle varianten 
van de serie Vega kan naar keuze met figuur-
naden of gecapitonneerd uitgevoerd worden. 

5050 Bank, met houten frame

De bank is gebaseerd op de vormgeving van 
de armstoel met lage rug. Door de breedte 
van meer dan 150 cm biedt deze bank plaats 
aan twee of drie personen. 

5050/3 5050/3

5060/3 5060/3

5055/5
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5070 Armstoel, met metalen frame

Door de strakke vormgeving lijkt het wel alsof 
de opdekstoffering zwevend op het slanke  
sledeframe van deze armstoel rust. Bovendien 
verkrijgbaar met een zijdelings gemonteerd  
glazen tableau, ideaal voor een drankje of een 
boek. 

5070 Bank, met metalen frame

Twee tot drie personen kunnen comfortabel  
op deze bank plaatsnemen. Ook hier ontstaat 
de illusie dat de opdekstoffering elegant boven 
de grond zweeft. Optioneel verkrijgbaar met 
een glazen tableau.

5073/3 5073/3

5078/5
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5090 5090

5090 5090

5050 Armstoel, met houten frame

Varianten

Armstoel 5050/3,
5050/3H

5060 Armstoel met hoge rug, met houten frame

Armstoel mit hoge rug 5060/3,  
5060/3H

Alle varianten, waarvan het modelnummer eindigt op de letter H, vervullen de normen van onze kuschmed® Hygienic-Line. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Solutions. 

5050 Bank, met houten frame

2 ½-zitsbank 5055/5,  
5055/5H
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50905090

50905090

5070 Armstoel, met metalen frame

Armstoel 5073/3

5070 Bank, met metalen frame

2 ½-zitsbank 5078/5
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5050 Armstoel, met houten frame

Accessoires
• Opdekstoffering gecapitonneerd (niet  

voor kuschmed® Hygienic-Line modellen)
• Armleggers met opdekstoffering
• Kunststofglijders
• Viltglijders
• Protect glides

Productgegevens

• Zithoogte naar keuze 42 of 45 cm
• Optionele zithoogte 50 cm 
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40
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5060 Armstoel met hoge rug, met houten frame

Accessoires
• Opdekstoffering gecapitonneerd (niet  

voor kuschmed® Hygienic-Line modellen)
• Armleggers met opdekstoffering
• Kunststofglijders
• Viltglijders
• Protect glides

• Zithoogte naar keuze 42 of 45 cm
• Optionele zithoogte 50 cm 

80
 / 

83

Gewicht: 19,5 kg

Gewicht: 17,5 kg

1  De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig  
DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument  
ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaats met een 
gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting. 

Maten in cm
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5050 Bank, met houten frame

Accessoires
• Opdekstoffering gecapitonneerd (niet  

voor kuschmed® Hygienic-Line modellen)
• Armleggers met opdekstoffering
• Kunststofglijders
• Viltglijders
• Protect glides

• Zithoogte naar keuze 42 of 45 cm
• Optionele zithoogte 50 cm 

40
 / 

43

(D
IN

1 ) 
 

152

141 5,5 48
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,5

Gewicht: 34,0 kg
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Productgegevens

5070 Armstoel, met metalen frame

Accessoires
• Opdekstoffering gecapitonneerd
• Tableau
• Viltglijders

Accessoires
• Opdekstoffering gecapitonneerd
• Tableau
• Viltglijders

152

140 6 48

69

40
 

(D
IN

1 ) 
 

80

42

64

65

53 6 48

69

40

(D
IN

1 ) 
 

80

42

64

Gewicht: 26,0 kg

Gewicht: 44,0 kg

5070 Bank, met metalen frame

1  De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig  
DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument  
ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaats met een 
gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting. 

Maten in cm
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Materialen, uitvoeringen

5050 / 5070 Vega

Frame, armleggers
• Beuken natuur of gebeitst volgens huis-

collectie (modellen met houten frame)
• Verchroomd of zijdemat verchroomd staal 

(modellen met metalen frame)
• Zijdelen open (modellen met houten frame)
• Armleggers met opdekstoffering (modellen 

met houten frame, niet voor de kuschmed® 
Hygienic-Line modellen)

• Beklede zijdelen, armleggers met opdek-
stoffering (modellen met metalen frame)

Zitting, rug
• Opdekstoffering met figuur naden, meubel-

stof volgens huiscollectie
• Naar wens opdekstoffering gecapitonneerd, 

meubelstof volgens  huiscollectie (niet voor 
de kuschmed®  Hygienic-Line modellen)

• Optioneel stoffering met brandvertragend 
koudschuim of met brandvertragend koud-
schuim en brandwerende onderstoffering

• Onderzijde zitting waterdicht gestoffeerd 
(voor de kuschmed® Hygienic-Line modellen)

Beitskleuren beuken S

beuken natuur

Beitskleuren beuken K

maple  
K 01

sienna  
K 10 (P 10)

puce  
K 11 (P 11)

cream  
K 04

tobacco  
K 02

oak 
K 40

global beech  
K 05

white  
S 40

salem   
S 54

midnight blue  
S 38

arctic  
S 42

pimento  
S 57

light grey  
S 39

tinkerbell   
S 55

scampolo   
S 56

black  
S 10
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Solutions
Samenvatting

Hygiëne

kuschmed® Hygienic-Line 
De producten uit ons kuschmed® Hygienic- 
Line assortiment zijn ontworpen om bacteriën, 
ziektekiemen en schimmels zo weinig mogelijk 
kans te geven om zich aan het meubelstuk  
te hechten of te besmetten. Houtsoorten met 
open poriën, sleuven in de rugleuning, onge-
schikte opdekstoffering, knelgevaar voor de 
vingers, open frames, viltglijders of materialen 
die niet bestendig tegen ontsmettingsmidde-
len zijn, horen hier niet thuis.

Voor deze productlijn komen enkel meubel-
stoffen met bijzondere hygiënische eigen-
schappen, waaronder vocht- of vuilafstotende 
stoffen, of stoffen met nanotechnologisch 
behandelde vezels in aanmerking. Of meubel-
stoffen die met ontsmettingsmiddelen behan-
deld kunnen worden. 

Het oppervlak moet glad en zonder poriën zijn, 
vochtafstotend, langdurig ondoorlatend voor 
ziektekiemen en ze moeten bacteriën in hun 
groei remmen. Alle houten oppervlakken zijn 
verzegeld met een goed dekkende, poriën -
vrije en ontsmettingsmiddelbestendige lak met 
antibacteriële eigen schappen. De metalen 
oppervlakken zijn verchroomd of krijgen een 
zilverhoudende, antibacteriële poedercoating. 
De zilverionen werken snel en effectief tegen 
bacteriekolonies. De ionen diffunderen naar 
de opper vlakte, destabiliseren de celwanden 
van de bacteriën en stoppen de reproductie.

Graag sturen wij u meer informatie toe.

Afhankelijk van het interieur moet project-
meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen 
voldoen. Niet alleen de strenge regelgeving 
m.b.t. brandpreventie vormen een uitdaging 
voor interieurarchitecten en inrichters, maar 
ook het vinden van passende zitmeubelen 
die aan de hygiënevoorschriften voldoen. 
Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplos-
singen aan:

Brandpreventie

Houten onderdelen
Alle houten oppervlakken worden met een 
UV-hardende, milieuneutrale waterlak behan-
deld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeen -
komstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Opdekstoffering
Deze optioneel verkrijgbare stoffering bestaat 
o.a. uit een brandvertragend koudschuim. 
Overeenkomstig het Kusch+Co brandpreven-
tieconcept wordt er bovendien een speciaal 
weefsel “flamline” (goedgekeurd door de 
bouwinspectie en onbrandbaar A2 volgens 
de Duitse norm DIN 4102) tussen de schuim-
stof en de meubelstof verwerkt.

Dit concept vervult vier levensreddende  
veiligheidsmaatregelen. De zitmeubelen:
• zijn zelfdovend,
• verminderen de rookontwikkeling,
• verhinderen het gevaar dat een begin nende 

brand om zich heen grijpt,
• vormen zelf geen brandhaard.

Wij beschikken over testrapporten en exper-
tises over laboratoriumbrandtests uitgevoerd 
overeenkomst Duitse en internationale nor-
men. Voor deze test werden verschillende 
series in uiteenlopende uitvoeringen ingezet.

Wat betreft onze gestoffeerde zitschalen, 
vooral met betrekking tot leer, kunstleer net 
zoals verschillende textiele meubelstoffen net 
zoals onze onbeklede zitschalen van  multiplex, 
laminaat of kunststof voldoen de meeste 
series afhankelijk van hun uitvoering aan de 
normen:
• Duitsland: DIN 66084 P-a
• Frankrijk: NF D 60-013
• Groot-Brittannië: BS 5852 Crib 5
• Italië: UNI 9176
• Europa: EN 1021 deel 1/2

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer  
u meer informatie of testrapporten hierover 
wenst te ontvangen.

14    5050 / 5070 Vega



 Kwaliteit, duurzaamheid
Samenvatting

Kusch+Co producten staan garant voor  
een lange levenscyclus en optimale recy-
cleerbaarheid. Al vanaf het begin van  
het designproces houden wij rekening  
met alle milieu relevante componenten  
en productieprocessen. Gaande van een  
milieuvriendelijke materiaalkeuze en design  
tot de productie en verwerking met als  
doel om een ecologisch verantwoorde  
energiebalans te behouden.

Voor alle producten hebben wij een milieu-
productverklaring opgemaakt conform  
DIN EN ISO 14021, type II. Hierin vindt u  
alle milieurelevante gegevens i.v.m. onze  
producten, inclusief de positieve bijdrage  
aan de LEED certificatie van een gebouw. 
Gelieve ons te contacteren om deze docu-
mentatie aan te vragen.

Duurzaamheid Kwaliteit

Onze producten worden rationeel geprodu-
ceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwali-
teitsmanagementsystemen zijn gecerti ficeerd 
overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp. 
DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke 
audits net zoals ons eigen testlaborato rium 
 helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De zitmeubelen van de serie 5050 / 5070   
Vega voldoen aan alle eisen op het gebied van  
stabiliteit, statische en dynamische belasting, 
stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig  
de geldige Europese richtlijnen, normen en 
voorschriften.

Bovendien testen wij de meeste van onze  
projectmeubelen met zwaardere gewichten  
en extra cycli dan voorgeschreven. Op aan-
vraag voeren wij ook individuele proeven  
door volgens de specificaties van de klant. 

Wij zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN 
ISO 9001:2015. Zodoende zijn wij bevoegd om 
in ons eigen laboratorium te testen of onze pro-
ducten voor de marktlancering voldoen aan 
de normatieve eisen voor projectmeubilair, 
kantoorstoelen en tafels. Na de tests maken 
wij een conformiteitsverklaring op.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons 
brochure “Missie kwaliteit” met meer infor-
matie over onze testmethodes kunt u graag 
bij ons aanvragen.
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België
• AZ St.-Elisabeth Herentals
• dilhome, Dilbeek
• Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper
• OCMW Arendonk
• OCMW Genk
• OCMW Pittem
• Sint-Jozefkliniek, Campus Bornem
• WZC De Vlinder, Harelbeke
• WZC De Zathe, Nieuwpoort
• WZC Huize Sint-Jozef, Ieper 
• WZC Huize Vincent, Temse-Tielrode
• WZC Oase, Campus Aarschot en Tienen
• WZC Paradijs, Lier
• WZC Rustenhove, Ledegem

Denemarken
• Verdishave zorgcentrum, Kopenhagen

Duitsland
• AWO Seniorenzentrum Hagenbeckstraße 

gGmbH, Hamburg
• Deutsche Solar GmbH, Freiberg
• DPUW Deutsche Pflege und Wohnen AG, 

WZC Bessemerstraße, Berlijn
• Fraunhofer Forum, Berlijn
• Helios Ziekenhuis, Warburg
• Hotel Reinhardt Diedrich e. K., Hallenberg
• Husemann, Eickhoff, Salmen & Partner GbR, 

Dortmund
• Seniorenzentrum Sankt Johannes Warburg 

GmbH
• SLK-Kliniken Heibronn GmbH
• St-Antonius Ziekenhuis Gronau
• St. Augustinus-Kliniken gGmbH, Neuss
• Sunderland Hotel, Sundern
• WZC Augustinum Bonn
• Ziekenhuis Oberberg, Districtsziekenhuis 

Gummersbach
• Ziekenhuis Ostalb, Aalen

Frankrijk
• Paris Aéroport – Roissy 

Nederland
• WZC AriënsZorgpalet, Enschede
• WZC Norschoten, Barneveld

Oostenrijk
• Vienna International Airport – JET Lounge, 

Wenen

Rusland
• Federaal wetenschappelijk en medisch  

centrum voor pediatrische hematologie, 
oncologie en immunologie, Moskou

Saoedi-Arabië
• Mouwasat Hospital, Dammam

Referenties
Samenvatting
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Verdishave zorgcentrum, Kopenhagen
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OCMW Pittem

WZC Oase, Campus Aarschot en Tienen
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Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper

dilhome, Dilbeek
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Nederland:   
Kusch+Co B.V.   
Industrieweg 2   
4104 AR Culemborg   

België:   
Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.   
Avenue Herbert Hooverlaan 34   
Bruxelles 1200 Brussel   

Tel. 0345 532844   
info@kusch.nl   
kusch.com 

Tel. 02 7352000   
info@kusch.be   
kusch.com 


