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Veelzijdige zitmeubelen die hun platform delen met de serie uni_verso. Door de  
vormgeving van de zitschaal geldt deze serie als de “kleine broer” van Volpe. De  
platformstrategie van deze patchworkfamilie zorgt ervoor dat projecten met een  
gevarieerd assortiment ingericht kunnen worden waarvan de vormgeving van de  
varianten in dezelfde stijl blijft en optisch een harmonisch beeld bewaart. Zo kan  
iedere ruimte functioneel ingericht worden met perfect op elkaar afgestemde  
zitmeubelen. 

Inhoud
Varianten 6
Productgegevens 10
Materialen, uitvoeringen 14
Solutions 16
Kwaliteit, duurzaamheid 17
Referenties 18

Design by Norbert Geelen
Na zijn studie als industrieel designer aan de 
hogeschool van Essen begon hij zijn freelance 
carrière in de Italiaanse designstudio Mattheo 
Thun in Milaan. In 1997 richtte hij samen met 
Robert Kilders de designstudio bert&bert op. 
Sinds 2005 pendelt Norbert Geelen tussen 
zijn Duitse kantoor in Straelen en zijn Italiaanse 
studio in Milaan. Als designer is hij net zo 
veelzijdig als zijn ontwerpen. Zijn voorkeur 
gaat uit naar lifestyleproducten en meubilair.
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8252/5

Varianten

De zitschaal kan met een veelvoud van 
uiteenlopende frames gecombineerd 
 worden: naast het frame met massief 
houten poten is deze armstoel verkrijgbaar 
met een stalen vierpoots- of draadframe. 
Ook leverbaar met een aluminium kruispoot 
met vier tenen. 

Armstoel

Bank

Deze bank, leverbaar met max. zes zitschalen, 
biedt een uitstekend zitcomfort. Voorzien van 
een stalen draagbalk en aluminium poten. 
Optioneel kunnen de zitplaatsen door stadion-
vormige bladen vervangen worden. Niet alleen 
bieden deze bladen voldoende ruimte om 
persoonlijke spullen af te leggen, bovendien 
garanderen ze voldoende veiligheidsafstand 
tussen de wachtende mensen. 

8242/38240/3

8250/3 8260/3 8275/3

8250/5

8282/3
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Varianten

Zitschaal kunststof

Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering

Zitschaal kunststof, zitting / rug met opdekstoffering

8240 Armstoel, houten poten

Zitschaal kunststof

Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering

Zitschaal kunststof, zitting / rug met opdekstoffering

8250 Armstoel, vierpootsframe

Zitschaal kunststof

Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering

Zitschaal kunststof, zitting / rug met opdekstoffering

8260 Armstoel, draadframe

8250/3

8252/3

8255/3

8260/3

8262/3

8265/3

8240/3

8242/3

8245/3
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Zitschaal kunststof

Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering

Zitschaal kunststof, zitting / rug met opdekstoffering

8270 Armstoel, aluminium kruispoot, draaibaar

Zitschaal kunststof

Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering

Zitschaal kunststof, zitting / rug met opdekstoffering

8250 Bank, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-zitsbank

Zitschaal kunststof

Zitschaal kunststof, zitting met opdekstoffering

Zitschaal kunststof, zitting / rug met opdekstoffering

8280 Armstoel, aluminium kruispoot, verrijdbaar

8270/3

8272/3

8275/3

8280/3

8282/3

8285/3

8250/5

8252/5

8255/5

kusch.com    9



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.

2 ongestoffeerd
3 gestoffeerd 

Maten in cm

Productgegevens

8240 Armstoel, houten poten

Accessoires 
• Kunststofglijders
• Viltglijders
• Metaalglijders
• Protect glides

8250 Armstoel, vierpootsframe

Accessoires 
• Kunststofglijders
• Viltglijders
• Metaalglijders
• Protect glides, geluidsarm

8260 Armstoel, draadframe

Accessoires 
• Kunststofglijders
• Viltglijders

Gewicht: 7,0 – 9,5 kg afhankelijk van model

Gewicht: 8,5 – 11,0 kg afhankelijk van model

Gewicht: 6,5 – 9,0 kg afhankelijk van model

46

82

45

65

45 

55

66

60

46

82

45

65

45 

55

66

60

46

82

45

65

45 

57

66

60

43
,5

 2
/4

5 3

(D
IN

1 )

43
 2
/4

4,
5 3

(D
IN

1 )
43

 2
/4

4,
5 3

(D
IN

1 )
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Accessoires
• Zwarte wielen
• Kwaliteitswielen met verchroomde ring

8270 Armstoel, aluminium kruispoot, draaibaar

8280 Armstoel, aluminium kruispoot, verrijdbaar

Accessoires
• Kunststofglijders
• Kunststofglijders antislip
• Viltglijders
• Edelstaalkap voor glijders

46

Ø 69 50

Gewicht: 8,0 – 10,5 kg afhankelijk van model

82

45

65

45 

55

66

60

46

Ø 69 50

Gewicht: 8,0 – 10,5 kg afhankelijk van model

82

45

65

45 

55

66 59

60

43
,5

 2
/4

5 3

(D
IN

1 )
43

,5
 2
 / 

45
 3

(D
IN

1 )
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Productgegevens

8250 Bank

Accessoires 
• Kunststofglijders
• Kunststofglijders antislip
• Viltglijders
• Edelstaalkap voor glijders
• Rug-rugverbinding
• Wandafstandhouders
• Vloerbevestiging
• Stadionvormig blad i.p.v. zitschaal
• Zithoogte op maat van + 3 t /m + 10 cm

46

Gewicht: 17,0 – 22,0 kg afhankelijk van model

34

66

135

71,5

123

60

Gewicht: 22,0 – 29,5 kg afhankelijk van model

34

205

71,5 71,5

193,5

51

83

45

65

45

55

56

Gewicht: 29,0 – 39,0 kg afhankelijk van model

34

275

71,5 71,5 71,5

263

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.

2 ongestoffeerd
3 gestoffeerd 

Maten in cm

43
 2
 / 

44
,5

 3

(D
IN

1 )

46

66

60

46

66

60

45

66

12    8240/8250 Volpino



46

Gewicht: 39,0 – 54,0 kg afhankelijk van model

66

415

71,5 71,5 71,5 71,5 71,5

403

60

46

Gewicht: 34,0 – 46,5 kg afhankelijk van model

34

66

345

71,5 71,5 71,5 71,5

333

60

34

8250 Bank
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Materialen, uitvoeringen

8240/8250 Volpino

Zitschaal
• Kunststof traffic white, graphite of silk

Opdekstoffering
• Naar keuze zitting met opdekstoffering of 

zitting / rug met opdekstoffering, meubel-
stof volgens huiscollectie 

•  Optioneel stoffering met brandvertragend 
koudschuim

• Optioneel stoffering met vlamvertragend 
koudschuim (B1)

Metalen frame
• Stalen frame gepoedercoat, verchroomd 

of zijdemat verchroomd
• Kolom / aluminium kruispoot gepoedercoat, 

gepolijst of verchroomd (voor modellen 
8270, 8280)

• Aluminium poten gepoedercoat of gepolijst 
(bank)

• Stalen draagbalk gepoedercoat (bank)

Houten poten
• Beuken natuur of gebeitst volgens 

huiscollectie
• Optioneel hoogwaardig edelhout oak 

natuur
• Consolen gepoedercoat

Bankbladen
• Stadionvormig bankblad volkernmateriaal 

HPL black, met een HPL Resopal- afwerking 
Traceless TP black, moeilijk brandbaar, 
zwarte randen, drager gepoedercoat

oak

EdelhoutKunststof Bladbedekking HPL Resopal®

Traceless TP black 
0901-TP, 
moeilijk brandbaar, 
voor tafel- en bankbladen

silk 
35

traffic white
30

graphite 
34

Alle aanbevolen kleuren benaderen de originele kleurnuance. Een perfecte overeenstemming van de kleuren kunnen wij niet garanderen. 

Kleurnuances harmoniërend met de kunststofkleuren

Kleur RAL NCS RESOPAL Plain Colour PANTONE RGB CMYK

traffic white 30 9003 S 0300-N 9417-60 snow white – 249 / 248 / 247 1 / 1 / 2 / 2

graphite 34 7021 S 8502-B 0901-60 black 447 47 / 54 / 55 25 / 5 / 15 / 90

silk 23 075 70 10 S 3005-Y20R 1500N-60 soft grey Warm Gray 3 192 / 184 / 176 5 / 10 / 25 / 30

Alle zitschalen vervullen de brandveiligheidsvoorwaarden van 
de Europese norm EN 1021 en van de Britse norm BS 5852 
Crib 5. De zitschaal in traffic white met de brandvertrager 
Tatren Plus, voldoet zelfs aan de classificatie DIN 66084 P-a 
na het doorstaan van de “test met een papieren kussen”.

14    8240/8250 Volpino



Beitskleuren beuken S PoedercoatingBeitskleuren beuken K

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

silver 98  
(metallic effect)

DB 703  
iron mica

silk

RAL 9005  
jet black

silver aluminium 
(metallic effect)

RAL 9006 
white aluminium 
(metallic effect)

RAL 9003  
signal white
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Solutions
Samenvatting

Brandpreventie

Afhankelijk van het interieur moet project-
meubilair tegenwoordig aan specifieke  
eisen voldoen. Niet alleen de strenge regel-
geving m.b.t. brandpreventie vormt een  
uitdaging voor interieurarchitecten en inrich-
ters, maar ook het vinden van passende  
zitmeubelen voor mensen met beperkte 
mobiliteit. Kusch+Co biedt hiervoor indivi-
duele oplossingen aan:

Zitschaal
Alle zitschalen vervullen de brandveiligheids-
voorwaarden van de Europese norm EN 1021 
en van de Britse norm BS 5852 Crib 5. De zit-
schaal in traffic white met de brandvertrager 
Tatren Plus, voldoet zelfs aan de classificatie 
DIN 66084 P-a na het doorstaan van de “test 
met een papieren kussen”.

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 
uit een brandvertragend koudschuim of uit een 
vlamvertragend koudschuim (B1). Als dit vlam-
vertragend koudschuim (B1) gecombineerd 
wordt met de meubelstoffen skai Parotega NF, 
Cura en Xtreme, dan is de stoffering in over-
eenstemming met het Kusch+Co Brand-
preven  tie concept. Deze combinatie vervult 
vier levens reddende veiligheidsmaatregelen:
• is zelfdovend,
• vermindert de rookontwikkeling,
• verhindert het gevaar dat een beginnende 

brand om zich heen grijpt,
• vormt 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

Bankbladen 
De bladen van HPL volkern zijn moeilijk  
brandbaar overeen komstig de norm  
DIN EN 13501 B s1 d2.

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

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

Naast de standaard zithoogte van 45 cm zijn 
de banken van 8250 Volpino met een op 
maat gemaakte zit hoogte tussen 48 en 55 cm 
verkrijgbaar. Deze modellen beschikken 
bovendien over stabiele armleggers die deel 
uitmaken van de zitschaal. Daardoor is deze 
serie bij uitstek geschikt voor mensen met 
beperkte mobiliteit. 

Graag sturen wij u meer informatie toe.
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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 8240/8250 
Volpino voldoen aan alle eisen op het gebied 
van stabiliteit, statische en dynamische  
belasting, stevigheid en duurzaamheid over-
eenkomstig 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 
• AZ Maria Middelares, Gent
• AZ Sint-Augustinus, Veurne
• Kliniek Sint-Jozef, Pittem
• OCMW Lede
• Sint-Jozefkliniek, Campus Bornem
• WZC De Gerda, Sint-Niklaas
• WZC De Vlinder, Harelbeke
• WZC De Zilvermolen, Zwijnaarde
• WZC Sint-Anna, Herentals
• WZC Sint-Elisabeth, Oostende
• WZC Ter Durme,  Lokeren 

Brazilië
• Bayer S.A., São Paulo
• Microsoft Technology Centre, São Paulo
• SAP Brazil, São Paulo

Colombia
• Terranum Arquitectura SAS, Bogota

Duitsland
• AHG Kliniek Schwerinermeer, Lübstorf
• Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt, 

Berlijn
• Berufsgenossenschaftliches Universitäts-

klinikum Bergmannsheil gGmbH, Bochum
• Charité – Universiteitskliniek Berlijn
• Cruise Center Steinwerder, Hamburg
• CSL Behring, Marburg
• Deutsche Rentenversicherung, Bad Pyrmont
• Fressnapf Tiernahrungs GmbH, Krefeld 
• Gläserne Manufaktur, Dresden
• Musterring, Rheda-Wiedenbrück
• Rheumazentrum Mittelhessen  

GmbH & Co. KG (Centrum voor Rheuma  
en Revalidatie), Bad Endbach

• St-Antonius Ziekenhuis Gronau
• Städtische Werke Magdeburg  

GmbH & Co. KG, Magdeburg
• Universitair Ziekenhuis Münster
• Volksbank Rhein-Ruhr eG, Duitsburg
• W. & L. Jordan GmbH, Kassel
• Zalando SE, Berlijn

Frankrijk
• Aéroport de Lyon – Saint Exupéry

Ierland
• Mater Misericordiae Hospital, Dublin

Nederland
• Bizon Software B.V., Eindhoven
• Delicees Restaurant, Dordrecht
• Hampshire Newport Hotel, Huizen
• Van Weel Bethesda Ziekenhuis, Dirksland
• Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Nieuw-Zeeland
• Telecom, Auckland und Wellington

Oostenrijk
• Erste Bank, Wenen

Spanje
• Clínica Dental Center, Ronda

Vereningd Koningrijk
• Deutsche Bank AG, Birmingham
• Lloyd’s, London
• Royal London, London
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Charité – Universiteitskliniek Berlijn
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Referenties
Samenvatting

 

Erste Bank, Wenen
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Rheumazentrum Mittelhessen GmbH & Co. KG (Centrum voor Rheuma en Revalidatie), Bad Endbach

Cruise Center Steinwerder, Hamburg
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Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt, Tempelhof Lounge, Berlijn
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Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil gGmbH, Bochum Fotografie door photodesigner mark wohlrab, kamen

St-Antonius Ziekenhuis Gronau
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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 


