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Uiterst stabiele, houten zitmeubelen gekenmerkt door een klassieke vormgeving. Door 
de harmonische proporties stralen zowel de stoel als de armstoel een aura van sterkte 
en zelfvertrouwen uit. Daardoor is deze serie ideaal geschikt voor woonzorg- en 
 gezondheidscentra of ook voor de horeca.

Design by team form ag
In 1964 riepen de designers Franz Hero en 
Karl Odermatt in het Zwitserse Hinwil team 
form ag in het leven. Zij werken samen met 
vele bekende meubelfabrikanten, waaronder 
interlübke, Ronald Schmitt, COR, art collection 
en natuurlijk Kusch+Co. De ontwerpen van 
deze gevestigde meubeldesigners staan 
garant voor succes en verleggen de grenzen 
op internationaal vlak. Vele producten van  
hun hand hebben nu al het label van moderne 
klassiekers meegekregen.
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De bank is gebaseerd op de vormgeving van 
de armstoel met lage rug en biedt plaats aan 
twee personen. 

Varianten

3700 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel zonder rugbeugel

Op deze elegante, gestoffeerde zitmeubelen 
neemt iedereen graag plaats. Standaard met 
een zithoogte van 42 cm of 45 cm, optioneel 
met 50 cm of 55 cm. De rugleuning van de 
armstoel is in twee verschillende hoogtes ver-
krijgbaar. Optioneel met gesloten armleggers. 
Bovendien kunnen alle varianten aan elkaar 
gekoppeld worden.

3700 Bank zonder rugbeugel

3705/2 3715/4

3715/5
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3700 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel zonder rugbeugel 

3700 Bank zonder rugbeugel

Zonder rugbeugel, dun gestoffeerd 

Zonder rugbeugel, dun gestoffeerd 
Zonder rugbeugel, dun gestoffeerd, zitting uitneembaar

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. 

3715/5

3705/2
3706/2H

3705/4
3706/4H

3715/4 
3716/4H
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3700 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel zonder rugbeugel

Accessoires
• Penkoppeling stoel / stoel, stoel / armstoel, 

armstoel / armstoel
• Rijnummer plaatshouder met nummer  

(niet bij gesloten armleggers)
• Plaatsnummer aan de rug vastgeschroefd
• Gesloten armleggers
• Optie zitting uitneembaar (zithoes niet 

afneembar)
• Kunststofglijders
• Viltglijders
• Metaalglijders
• Protect glides
• 2 wielen vooraan, protect glides achteraan 

(voor armstoelen, enkel t/m zithoogte  
van 45 cm)

• Zithoogte 42 cm of 45 cm
• Optioneel zithoogte 50 cm of 55 cm

Productgegevens

Penkoppeling

Gewicht: 8,0 kg Gewicht met open armleggers: 9,5 kgGewicht met open armleggers: 8,5 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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Stapelen
• Stapelbaar op transportwagen 1011/8:  

4 stuk
• Stapelbaar op transportwagen 3980/8:  

4 stuk
• Stapelbaar op transportwagen 3880/8:  

4 stuk

• 4 stuk aanbevolen
• Hoogte plus 12 cm per stapelbare  

stoel / armstoel
• Diepte plus 6 cm per stapelbare  

stoel / armstoel

• Modellen met gesloten armleggers  
zijn niet stapelbaar

• Gemengde stapel van stoelen en  
armstoelen mogelijk

3700 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel zonder rugbeugel

3700 Bank zonder rugbeugel

Accessoires
• Gesloten armleggers
• Kunststofglijders
• Metaalglijders
• Viltglijders
• Protect glides
• Zithoogte 42 cm of 45 cm

Gewicht met open armleggers: 19,0 kg
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Materialen, uitvoeringen

3700 Palato

Frame, armleggers
• Beuken natuur of gebeitst volgens  

huiscollectie
• Gesloten armleggers, gestoffeerd  

volgens huiscollectie

Zitting, rug
• Dun gestoffeerd, meubelstof volgens 

huiscollectie 
• Optioneel stoffering met brandvertragend 

koudschuim of met brandvertragend  
koudschuim en brandwerende onder-
stoffering

• Grijze kunststoffolie voor onderzijde  
zitting

Beitskleuren beuken K Beitskleuren beuken S

beuken natuur 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

Reduced Mobility

Vele mensen hebben te kampen met een 
beperking in hun mobiliteit. Tot deze groep 
behoren onder andere senioren, zwangere 
vrouwen, zeer kleine mensen net zoals  
mensen met een individuele handicap.  
Zij hebben vaak moeilijkheden met zitten,  
vooral met plaatsnemen en opstaan. Voor  
hen zijn de standaard zithoogtes van 42 of  
45 cm meestal te laag.

Zitmeubelen voor mensen met beperkte 
mobiliteit moeten aan de volgende eisen  
voldoen:
• Zithoogte van minstens 48 cm
• Zittingen die het mogelijk maken om  

een rechte zithouding aan te nemen en 
makkelijker op te staan

• Stabiele armleggers die extra steun bieden 
en waaraan men zich vasthouden kan

• Haast loodrechte poten om struikelgevaar  
te vermijden

De stoelen en armstoelen van de serie 3700 
Palato zijn standaard met een zithoogte van 
42 cm of 45 cm verkrijgbaar, op aanvraag met 
een zithoogte van 50 cm of 55 cm. Deze 
modellen beschikken bovendien over stabiele 
armleggers en bijna loodrecht staande poten. 

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 en hygiëne vormen 
een uitdaging voor interieurarchitecten en 
inrichters, maar ook het vinden van passende 
zitmeubelen die aan de wensen van mensen 
met beperkte mobiliteit voldoen. Kusch+Co 
biedt hiervoor individuele oplossingen 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.

Hygiëne

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.
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 Kwaliteit, duurzaamheid
Samenvatting

DuurzaamheidKwaliteit

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 3700 Palato voldoen aan alle 
eisen op het gebied van stabiliteit, statische 
en dynamische belasting, stevigheid en duur-
zaamheid 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.

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.
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Referenties
Samenvatting

België
• dilhome, Dilbeek
• OCMW Arendonk
• OCMW Genk
• WZC Avondzegen, Eeklo
• WZC De Ril, Middelkerke
• WZC De Vlinder, Harelbeke
• WZC De Waterdam, Roeselare
• WZC Huize Sint-Jozef, Ieper 
• WZC Immaculata, Edegem
• WZC Sint-Elisabeth, Oostende
• WZC Sint-Jozef, Sint-Pauwels

Duitsland
• AMEOS Ziekenhuis, Wahlstedt
• Cordian Hausgemeinschaften,  

Dortmund-Bövinghausen
• Cordian Hausgemeinschaften,  

Duisburg-Laar 
• Kliniek Bad Bentheim
• Kliniek Bremen-Nord
• Klinikum Chemnitz gGmbH
• Lahntalkliniek, Bad Ems
• Nedersaksisch Provinciaal Ziekenhuis, 

Moringen
• Sana WZC Zur Höhe, Hamelen
• Sankt Johannes Seniorenzentrum Warburg 

GmbH, Franz Jordan Huis
• SLK-Kliniken Heilbronn GmbH 
• Städtische Altenpflegeheime Leipzig  gGmbH 

(Stedelijke woonzorgcentra  Leipzig)

Nederland
• Samen Woonzorggroep, Schagen

Saoedi-Arabië
• Mouwasat Hospital, Riyad

WZC De Ril, Middelkerke

OCMW Genk
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WZC De Vlinder, HarelbekeWZC De Vlinder, Harelbeke
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WZC De Vlinder, Harelbeke
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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 


