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Een bijzonder fraai en functioneel zitmeubel waarin het natuurlijk, hernieuwbaar mate
riaal hout in een oogstrelend en speels design verwerkt is. De naar buiten gebogen  
armleggers nodigen iedereen uit om plaats te nemen. Deze kwalitatief hoogwaardige 
zitmeubelen verzekeren u een lange levensduur en optimale gebruiksmogelijkheden.

Design by Jorge Pensi
Hij studeerde architectuur in zijn geboorte
stad Buenos Aires. Sinds 1977 woont hij in 
Barcelona waar hij vooral door zijn alu minium 
meubels een eigen designstijl ont wikkelde. 
Jorge Pensi gaf ook les, o.a. aan de kunst
academie in Stuttgart. Zijn werk is vaak op 
internationale tentoonstellingen en vakbeurzen 
te bewonderen. Samen met de vele internatio
nale prijzen het definitieve bewijs dat Jorge 
Pensi in de smaak valt. Iets wat ook zijn neer
slag vindt in zijn series voor Kusch+Co. 
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3522/4

3527/2 3522/23527/2

3522/43527/4

Varianten

3520 Stapelbare stoel

3520 Stapelbare armstoel

De volledig gestoffeerde zitschaal, verkrijgbaar 
met een rug in twee verschillende hoogtes,  
lijkt boven het extreem slanke houten frame  
te zweven. De opdek stoffering is slank en 
comfortabel uit gevoerd, voor een zachter en 
knusser zitcomfort.

De naar buiten gebogen armleggers onder
strepen het uitnodigende karakter van de 
 zitschaal en ogen dankzij de uitgekiende 
constructie buiten gewoon slank. De rug  van 
de armstoel kan in de normale of in de hoge 
uitvoering besteld worden. 
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3520 Stapelbare stoel

3520 Stapelbare armstoel

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

Volledig gestoffeerde zitschaal 
 

Volledig gestoffeerde zitschaal 
 

3522/2, 
3522/2H

3527/4,
3527/4H

3527/2,
3527/2H

3522/4,
3522/4H
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3520/3550 Stapelbare stoel

Accessoires
• Kunststofglijders
• Viltglijders
• Metaalglijders
• Protect glides

Productgegevens

1  De DINzithoogte wordt gemeten overeenkomstig  
DIN EN 13351. Hiervoor wordt een meetinstrument  
ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaats met een 
gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting. 

2 hoge rug

Maten in cm

Stapelen 
• Stapelbaar op transportwagen 1011/8:  

5 stuk 
• Stapelbaar op transportwagen 3980/8:  

5 stuk 
• Stapelbaar op transportwagen 3880/8:  

5 stuk

• Stapel van 4 stuk aanbevolen
• Hoogte plus 9 cm per stapelbare stoel
• Diepte plus 6 cm per stapelbare stoel

Gewicht: 6,5 – 7,0 kg afhankelijk van model Gewicht: 7,0 – 7,5 kg afhankelijk van model
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3520/3550 Stapelbare armstoel

Accessoires
• Kunststofglijders
• Viltglijders
• Metaalglijders
• Protect glides

Gewicht: 7,5 – 8,0 kg afhankelijk van model Gewicht: 8,0 – 8,5 kg afhankelijk van model

Stapelen 
• Stapelbaar op transportwagen 1011/8:  

5 stuk 
• Stapelbaar op transportwagen 3980/8:  

5 stuk 
• Stapelbaar op transportwagen 3880/8:  

5 stuk

• Stapel van 4 stuk aanbevolen
• Hoogte plus 9 cm per stapelbare armstoel
• Diepte plus 6 cm per stapelbare armstoel
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Materialen, uitvoeringen

3500 Yara

Frame, armleggers
• Beuken natuur of gebeitst volgens  

huiscollectie

Zitschaal
• Volledig gestoffeerd, meubelstof volgens 

huiscollectie 
• Optioneel stoffering met brandvertragend 

koudschuim of met brandvertragend koud
schuim en brandwerende onderstoffering

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 
behandeld 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.

Brandpreventie

Houten onderdelen
Alle houten oppervlakken worden met een 
UVhardende, 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 Pa
• Frankrijk: NF D 60013
• GrootBrittannië: 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.

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 oplossingen aan:
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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 van de serie 3500 Yara  
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.

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
• AZ Groeninge, Kortrijk 
• OCMW Genk
• WZC De Waterdam, Roeselare
• WZC Rustenhove, Ledegem
• WZC SintElisabeth, Oostende

Duitsland
• Ambassade SaoediArabië, Berlijn
• ArbeiterSamariterBund Ortsverband  

Löbau e. V.
• Bayer HealthCare, Wuppertal
• DRK Kliniek Kaufungen
• Gesundheit Nordhessen Holding AG,  

Ziekenhuis Kassel
• Havezate Störmede, Geseke
• Hotel Die Sonne, Frankenberg (Eder)
• Hotel Meerane
• Hotel Reinhard Diedrich e. K., Hallenberg
• Restaurant & Café Schloss Geisa
• Rudolf Virchow Klinikum Glauchau gGmbH
• Sana Kliniken BerlinBrandenburg GmbH, 

Sana Kliniken Sommerfeld
• SLKKliniken Heilbronn GmbH
• Slot Biebrich, Wiesbaden
• St. Bonifatius Hospitalgesellschaft,  

Moeder Teresa Huis, Lingen
• StMariaziekenhuis, Brandenburg  

an der Havel
• Volksbank RheinRuhr eG, Duisburg
• WZC Ahornhof, Bernau 

Koeweit
• Central Bank of Kuwait, Koeweit

Nederland
• Sheraton Amsterdam Airport Hotel  

and Conference Center

Spanje
• Restaurante Alborada, A Coruña

USA
• Fontainebleau Hotel, Fort Lauderdale
• Restaurant Japonais by Morimoto, Chicago

Verenigd Koningrijk
• KPMG, Londen
• PwC, Londen

Hotel Reinhard Diedrich e. K., Hallenberg

OCMW Genk
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WZC Rustenhove, Ledegem

14    3500 Yara



kusch.com    15



0
3/

20
22

 N
L 

Te
ch

ni
sc

he
 w

ijz
ig

in
ge

n 
/ k

le
ur

af
w

ijk
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

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 


