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Dit unieke zitmeubel is een klasse apart! Met zijn individuele vormgeving zou het in
een museum voor een kunstwerk kunnen doorgaan. Het mooie design wordt enkel
geëvenaard door het buitengewone zitcomfort. De zachte, soepele zitschaal uit één
stuk omsluit en ondersteunt het lichaam en verleent zo een gevoel van geborgenheid.
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6
10
14
18
19
20

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.

kusch.com
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Varianten

Kruk
Ook zonder rug springt de elegante vormgeving van de Volpe kruk meteen in het
oog. Leverbaar met verschillende metalen
frames of een houten frame.

Armstoel
Voor de zitschaal heeft u de keuze uit
een royaal scala van verschillende frames:
kolom met kruispoot, piramide-frame of
draadframe. Ook leverbaar met poten van
beuken natuur of optioneel van edelhout
oak natuur.

6
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Armstoel met hoge rug
De Volpe armstoel met hoge rug is duidelijk
ontworpen om in te kunnen ontspannen.
Ook leverbaar met verschillende metalen
frames of een houten frame.

Bijzettafel
Het tafelblad van deze bijzettafel rust op
een kolom op een kruispoot met dezelfde
vormgeving als de gelijknamige armstoel.
Daarom rondt deze bijzettafel de stoelen
serie functioneel perfect af, bijvoorbeeld
bij designgeoriënteerde opstellingen. Naar
keuze is de bijzettafel met een slank tafelblad van gesatineerd glas verkrijgbaar.

kusch.com
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Varianten
8205/3
5215/3

8202/3
8212/3

Kruk

8205/3

8202/3
8212/3

olz?
Kolom met kruispoot

8222/3

5215/3

8225/3

8222/3

8232/3

8212/0
8222/0

Piramide-frame
Draadframe

8232/0
8225/3

5215/3
8205/3

Houten poten

8235/3
8237/0

8212/3
8202/3

5215/3

8239/3
8237/0

8235/3

8225/3

Armstoel

8237/0

8202/3

8205/3
8232/3
8222/3

Piramide-frame
Draadframe

8210/3

8237/3

8205/3
8239/3

8220/3

8225/3

5215/3

8230/3

8212/3

8232/3
5215/3
8222/3
8235/3
Holz?
8
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8237/3

8235/3
8212/3

Houten poten

8225/3

8237/3

8232/3

8222/3

Kolom met kruispoot

8237/0

8222/3

8237/3

8239

olz?

8205/3
8202/3

Holz? Armstoel met hoge rug

Holz?

8212/3

8205/3
8212/38202/3
8222/3
8205/3

5215/3

5215/3 8212/3 8225/3
8205/3
8212/3

8222/3

5215/3 8232/3

8225/3

5215/3
Kolom met kruispoot

5215/3

8225/3

8237/0
8222/3

8232/3

8225/3
8237/3

8202/3
5215/3

8222/3

8222/3

8235/3
8232/3
8239/3
8235/3

8212/3

8215/3

8235/3

8225/3

Piramide-frame

8225/3

Draadframe

8222/3

Houten poten

8235/3

8232/3

5215/3

8232/3
8225/3

8222/3

8225/3

8239/3

8235/3

8222/3

8235/3
8232/3
Bijzettafel

8232/3

8225/3
8235/3

8235/3
8232/3

Bijzettafel vierkant / rechthoekig, houten tafelblad

8200/6

Bijzettafel vierkant / rechthoekig, glazen tafelblad

8210/6

8235/3

Bijzettafel rond, houten tafelblad

8205/6

Bijzettafel rond, glazen tafelblad

8215/6

kusch.com
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Productgegevens

Kruk / armstoel / armstoel met hoge rug, met kruispoot, piramide-frame of draadframe

8212/0
55

Ø5

40,5/43,5
(DIN1)

57

42/45

Accessoires
• Zitting en / of rug met geribbelde structuur
• Kunststofglijders (voor modellen met
piramide-frame of draadframe)
• Hoogteverstelbare kunststofglijders
(voor modellen met kruispoot)
• Kunststofglijders antislip (voor modellen
met kruispoot of piramide-frame)
• Viltglijders

Ø 72

Gewicht: 9,5 kg

8210/3
72

69

42/45

41,5/44,5
(DIN1)

81/84
37

Ø5

64

53

47

Ø 72

Gewicht: 14,0 kg

8215/3
72

76
53

Ø 72
1

 e DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig
D
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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Gewicht: 19,5 kg

64

42/45

41,5/44,5
(DIN1)

Ø5

37

111/114

47

8222/0

8232/0
55

40,5
(DIN1)

57

55

40,5
(DIN1)

42

42

57

54

54

54

54

Gewicht: 8,0 kg

Gewicht: 8,0 kg

8220/3

8230/3
69

72

47

53

53

Gewicht: 12,5 kg

Gewicht: 12,5 kg

8225/3

8235/3

72

76

76

47

53

Gewicht: 18,0 kg

54

54

64
42

(DIN1)

42

37

(DIN1)

42

37

42

64

111

111
54

64

54

72
53

47

42

1

54

42

37

42
42

(DIN1)

37

54

54

(DIN )

64

81

81

47

69

72

54

Gewicht: 18,0 kg

kusch.com
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Productgegevens

Kruk / armstoel / armstoel met hoge rug, met houten poten

8237/0
57

55

41,5
(DIN1)

42

Accessoires
• Zitting en / of rug met geribbelde structuur
• Kunststofglijders
• Viltglijders
• Metaalglijders
• Protect glides

54

52

Gewicht: 7,0 kg

8237/3
72

69
53

41,5
55

(DIN1)

37

42

64

81

47

52

Gewicht: 11,5 kg

8239/3
72

76
53

55
1

 e DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig
D
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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Gewicht: 17,0 kg

(DIN1)

41,5

37

42

64

111

47

52

Bijzettafel met houten tafelblad

82008200

90

55

53

53

41,5

8200/6

55

41,5 41,5
cm cm

70

Vierkante / rechthoekige bijzettafel

8200 8200
8200

70

90

8205
41,58205
cm
41,5 cm
41,5 cm

Ronde bijzettafel

8205/6

8200cm
41,5 41,5
cm
8205 8205
41,5 cm
8205

80

41,5

8220
41,58220
cm
41,5 cm
41,5 cm
41,5 41,5
cm
8205cm

Ø 70

53

Ø 80

8220 8220
8220
41,5 cm
Tafelbladen

8225
41,58225
cm
41,5 cm
D
41,5 cm

E

J

K

Randen

1
8220cm
41,5 41,5
cm

2

6

7

8

25

30

31

8225 8225
41,5 cm
8225
8210
Bijzettafel met glazen tafelblad8210
41,5 cm
41,5 cm
41,5 cm

8210 8210
8210
41,5 cm

90

55

53

53

41,5

8210/6

41,5 41,5
cm cm
8225

41,5 41,5
cm8210
cm

55

8215
41,5 8215
cm
41,5 cm
41,5 cm

70

Vierkante / rechthoekige bijzettafel

90

70

8215 8215
41,5 cm
8215

Ronde bijzettafel

8215/6

8230
41,5 8230
cm
41,5 cm
41,5 cm
41,5 41,5
cm8215
cm

80

41,5

8230 8230
8230
41,5 cm
8235
41,5 8235
cm
41,5 cm
41,5 cm

53

Ø 80

41,5 41,5
cm8230
cm
Tafelbladen

8235 8235
41,5 cmM
8235
41,5 cm
41,5 cm
41,5 cm
8235

Accessoires
• Hoogteverstelbare
41,5 cm

kunststofglijder of
kunststofglijder (optioneel antislip)
• Hoogteverstelbare viltglijder of viltglijder

kusch.com
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Materialen, uitvoeringen

8200/8230 Volpe

8200 Volpe bijzettafel

Zitting, zitschaal
• Meubelstof volgens huiscollectie
• Optioneel stoffering met brandvertragend
koudschuim of met brandvertragend
koudschuim en brandwerende onder
stoffering

Houten poten
• Beuken natuur of gebeitst volgens
huiscollectie
• Optioneel hoogwaardig edelhout oak
natuur
• Console gepoedercoat

Frame
• Kolom gepoedercoat, verchroomd of
zijdemat verchroomd
• Aluminium kruispoot gepoedercoat,
gepolijst of verchroomd

Beitskleuren beuken S

Poedercoating

Metalen frame
• Kolom / aluminium kruispoot / frame
gepoedercoat
• Kolom / frame verchroomd of zijdemat
verchroomd
• Aluminium kruispoot gepolijst of
verchroomd

Beitskleuren beuken K

beuken natuur

global beech
K 05

maple
K 01

arctic
S 42

white
S 40

salem
S 54

RAL 9003
signal white

RAL 9006
white aluminium
(metallic effect)

silver aluminium
(metallic effect)

cream
K 04

oak
K 40

tobacco
K 02

pimento
S 57

tinkerbell
S 55

scampolo
S 56

silver 98
(metallic effect)

DB 703
iron mica

RAL 9005
jet black

terra
K 03

sienna
K 10 (P 10)

puce
K 11 (P 11)

midnight blue
S 38

light grey
S 39

black*
S 10

silk

* Voor beuken, ahorn en kers fineer niet leverbaar.

Edelhout
Alleen voor houten poten

Beitskleuren eiken K
Alleen voor tafels

oak

eiken natuur

cognac oak
K 45 (P 45)

solid oak
K 43 (P 43)

lounge oak
K 44 (P 44)

noce oak
K 46 (P 46)

light oak
K 50

dark oak
K 51

14
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Fineerbladen met gesloten poriën

BU Beuken

AH Ahorn

KB Kers

Fineerbladen met open poriën

NB Notenboom

ES Es

EI Eik

Bladbedekking HPL Resopal ®
Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking
HPL Resopal
HPL = High Pressure Laminate
300 x 150 cm
Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering.
300 x 130 cm
Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering
alabaster, maple, soft grey, north sea,
ebony en Resopal+Hipercare.
210 x 130 cm
Tafelblad met moeilijk brandbare HPL
Resopal-toplaag silver grey en global
beech. Andere kleuren zijn bij grotere
bestellingen op aanvraag verkrijgbaar.

frosty white
1573-60

alabaster
D 431-60

maple
4230-60

global beech
4306-60 1

silver grey
0160-60 1

soft grey
1500N-60

north sea
D90-60

ebony
10622-60

sol oak
4176-60

shadow nut
4079-60

blu fes
0754

Bladbedekking HPL Resopal ®+Hipercare ®

pearl white
0105-60

Bladbedekking Fenix NTM ®
Leverbare afmetingen voor decor bladbedekking
Fenix NTM
300 x 150 cm
Tafelblad in Fenix NTM uitvoering.

1

bianco kos
0032

beige arizona
0748

castoro ottawa
0717

grigio londra
0718

verde comodora
0750

rosso jaipur
0751

cacao orinoco
0749

grigio antrim
0752

grigio bromo
0724

nero ingo
0720

Ook in moeilijk brandbare u
 itvoering verkijgbaar.

kusch.com

15

Materialen, uitvoeringen

Bladrand afwerking
1

2

ABS snow white

ABS white 2

ABS maple 2

ABS beech 2

ABS oak

ABS silver grey 2

ABS soft grey

ABS north sea

ABS ebony

ABS black

25

6

ABS aluminium

30

1

Ook in moeilijk brandbare u
 itvoering verkijgbaar.

2

A
 ntibacteriële laag
Optioneel gebeitst naar huiscollectie (blad HPL)

3
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7

ABS shadow nut

8

massief beuken 3

31

PP bianco kos

PP beige
arizona

PP castoro
ottawa

PP grigio londra

PP verde
comodora

PP rosso jaipur

PP cacao
orinoco

PP grigio antrim

PP grigio bromo

PP nero ingo

PP blu fes

Tafelbladen

D

E

18,0 kg/m2

FSP-HPL1/27 mm
3-laagse spaanplaat
met een HPL- of
Fenix NTM-afwerking.

17,5 kg/m2

FSP-FU 1/27 mm
3-laagse spaanplaat
met een edelhouten
fineerafwerking.

J

20,5 kg/m2

K

20,0 kg/m2

MDF-FU/27 mm
MDF-plaat met een
edelhouten fineerafwerking.

MDF-HPL/27 mm
MDF-plaat met een
HPL- of Fenix NTM-
afwerking.

M

38,7 kg/m2

G/15 mm
Gesatineerde glasplaat
met gepolijste randen.

Randen

1

25

2

KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS.

FA2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS op
MDF-tafelblad, afgekante
randen 50 mm.

30

6

KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS met
een aluminium deklaag.

7

HK2 / 2 mm
2 mm hout.

UK2 / 2 mm
2 mm hout, tafelblad HPL
Resopal, rand verzonken.

8
FB2 / 2 mm
2 mm hout op MDF-tafelblad,
afgekante randen 50 mm.

31

KK1 / 1 mm
1 mm kunststof PP.

FA1 / 1 mm
1 mm kunststof PP op
MDF-tafelblad, afgekante
randen 50 mm.

Welk tafelblad, welke rand?
Deze tabel geeft een overzicht van alle mogelijke combinaties.

1
D

1

E

1

J
K

2

•
•

25

6

7

•

•
•

•

8

30

31

•
•
•

•

M
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Solutions
Samenvatting

Brandpreventie
Afhankelijk van het interieur moet projectmeubilair tegenwoordig aan specifieke eisen
voldoen. Vooral de strenge regelgeving
m.b.t. brandpreventie vormt een uitdaging
voor interieurarchitecten en inrichters.
Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

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.

Houten onderdelen
Alle houten oppervlakken zoals edelhouten
fineerafwerkingen en edelhouten randen
worden met een UV-hardende, milieuneutrale
waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk
brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN
13501 B s2 d0.

Wij beschikken over testrapporten en exper
tises over laboratoriumbrandtests uitgevoerd
overeenkomst Duitse en internationale normen. Voor deze test werden verschillende
series in uiteenlopende uitvoeringen ingezet.

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

Tafelbladen
Tafelbladen met een 3-laagse spaanplaat
als kern en uitgevoerd in HPL of fineer zijn
ook in een moeilijk brandbare uitvoering
verkrijgbaar.
Aarzel niet om ons te contacteren wanneer
u meer informatie of testrapporten hierover
wenst te ontvangen.
Graag sturen wij u meer informatie toe.

Kwaliteit, duurzaamheid
Samenvatting

Kwaliteit

Duurzaamheid

Onze producten worden rationeel geprodu
ceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd
overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp.
DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke
audits net zoals ons eigen testlaboratorium
helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.
De zitmeubelen van de series 8200/8230
Volpe 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 aanvraag voeren wij ook individuele proeven
door volgens de specificaties van de klant.

Daarenboven testen wij de stevigheid van
onze tafels vrijwillig met een bijkomende
h orizontale schuifproef met zwaardere
gewichten en meer cycli dan vereist.
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 informatie 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 milieurelevante 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 documentatie aan te vragen.

De tafels van de serie 8200 Volpe voldoen
aan alle eisen op het gebied van stabiliteit,
statische en dynamische belasting, stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig de
geldige Europese richtlijnen, normen en
voorschriften.

Milieuproductverklaring

8200 Volpe

conform ISO 14021, type II

Milieuaspecten

Ecologische
verantwoordelijkheid
Lang voordat een product in
productie gaat, denken wij bij
Kusch+Co na over de mogelijke
gevolgen voor de natuur van
alle componenten en productie
processen.
Duurzaamheid
Kusch+Co interpreteert duurzaam
heid als de realistische, handhaaf
bare en betaalbare combinatie van
milieubeleid, rationeel beheer en
maatschappelijke verantwoordelijk
heid. Dat geldt niet alleen voor
onze productie, maar vooral voor
de communicatie met onze mede
mensen, medewerkers en partners.
Wij voegen de daad bij het woord.
Certificatie
Om een constante productkwaliteit
te waarborgen zijn alle processen
bij Kusch+Co gecertificeerd in
overeenstemming met de normen
DIN EN ISO 9001:2015 voor kwali
teitsmanagement en DIN EN ISO
14001:2015 voor milieumanage
ment. Daarom kunnen wij 5 jaar
garantie op onze producten aan
bieden.

Levenscyclus

2 Productie

3 Transport

1 Materiaal

• Metaalbehandeling
Onze poedercoating bevat noch
vluchtige organische stoffen (VOS)
noch zware metalen en is daarom
fysiologisch onschadelijk. De
chroomlaag van de serie 8200
Volpe blinkt uit door een uit
stekende corrosiebescherming en
is fysiologisch volledig onschade
lijk zowel tijdens de productie als
tijdens het gebruik. Wij gebruiken
geen tensioactieve stoffen voor
onze verchroominstallatie. Tensio
actieve stoffen zijn vermoedelijk
uiterst kankerverwekkend.

• Door de ruimtebesparende ver
pakking is er niet zoveel energie
voor het transport nodig.
• Ons verpakkingsmateriaal wordt
meermaals hergebruikt en wordt
achteraf gerecycled.
• Kusch+Co is in overeenstemming
met het duale afvalverwerkings
systeem van de firma Interseroh
gecertificeerd. Zij recyclen jaarlijks
ongeveer 20 ton verpakkings
materiaal voor ons.

• Productieafval
Alle afvalproducten die tijdens
onze productie ontstaan (stof
resten, schuim, snijafval van
metaal) worden door erkende
afvalverwerkingsbedrijven opge
haald die voor de recycling ver
antwoordelijk zijn. Het houtafval,
dat tijdens de verwerking van
het massief hout ontstaat, wordt
volledig in onze stookinstallatie
verbrand om onze fabrieken te
verwarmen. Zo sparen wij kost
bare stookolie.

• Doordat de meeste componenten
snel en eenvoudig vervangbaar
zijn, hebben onze producten een
zeer lange levensduur. Dat is onze
bijdrage voor een milieubewust
milieubeheer.

• De modellen van de serie 8200
Volpe bevatten geen gevaarlijke
stoffen (zoals lood, kwik, PVC).
• De modellen van de serie 8200
Volpe vallen binnen de PAKgrens
waarden.
• De verwerkte schuimen bevatten
noch formaldehyde noch CFK’s
en zijn conform OekoTex®
Standard 100.
• In de mate van het mogelijke
kleven wij de schuim op de zit
schalen vast m.b.v. dispersielijm
op waterbasis zonder organische
oplosmiddelen. Om technische
redenen is het evenwel onver
mijdelijk om een zeer kleine hoe
veelheid oplosmiddelhoudende
lijm te gebruiken; direct huidcon
tact met deze lijm is uitgesloten.
• Alle kunststof componenten
zijn voor recycling gelabeld.
• Alle houtproducten zijn afkomstig
van duurzame, legale en gecon
troleerde bronnen.
• Serie 8200 Volpe bevat geen
stoffen die overeenkomstig § 57
van de Europese verordening
REACH nr. 1907/2006 onder de
registratieplicht vallen.

4 Gebruik

5 Afvalverwerking
• De modellen van de serie 8200
Volpe zijn zo ontworpen dat ze
makkelijk demonteerbaar zijn.
Zo kunnen de materialen volgens
materiaalsoort gesorteerd en
gerecycleerd worden.
• De modellen van de serie 8200
Volpe zijn tot 98 % recyclebaar.
Het is niet mogelijk om kleef
stoffen, smeervet, oliën en
schroeven te recyclen.

98 %

Milieuproductverklaring

8230 Volpe

conform ISO 14021, type II

Milieuaspecten

Ecologische
verantwoordelijkheid
Lang voordat een product in
productie gaat, denken wij bij
Kusch+Co na over de mogelijke
gevolgen voor de natuur van
alle componenten en productie
processen.
Duurzaamheid
Kusch+Co interpreteert duurzaam
heid als de realistische, handhaaf
bare en betaalbare combinatie van
milieubeleid, rationeel beheer en
maatschappelijke verantwoordelijk
heid. Dat geldt niet alleen voor
onze productie, maar vooral voor
de communicatie met onze mede
mensen, medewerkers en partners.
Wij voegen de daad bij het woord.
Certificatie
Om een constante productkwaliteit
te waarborgen zijn alle processen
bij Kusch+Co gecertificeerd in
overeenstemming met de normen
DIN EN ISO 9001:2015 voor kwali
teitsmanagement en DIN EN ISO
14001:2015 voor milieumanage
ment. Daarom kunnen wij 5 jaar
garantie op onze producten aan
bieden.

Levenscyclus

2 Productie

3 Transport

1 Materiaal

• Metaalbehandeling
Onze poedercoating bevat noch
vluchtige organische stoffen (VOS)
noch zware metalen en is daarom
fysiologisch onschadelijk.

• Door de ruimtebesparende ver
pakking is er niet zoveel energie
voor het transport nodig.
• Ons verpakkingsmateriaal wordt
meermaals hergebruikt en wordt
achteraf gerecycled.
• Kusch+Co is in overeenstemming
met het duale afvalverwerkings
systeem van de firma Interseroh
gecertificeerd. Zij recyclen jaarlijks
ongeveer 20 ton verpakkings
materiaal voor ons.

• De modellen van de serie 8230
Volpe bevatten geen gevaarlijke
stoffen (zoals lood, kwik, PVC).
• De modellen van de serie 8230
Volpe vallen binnen de PAKgrens
waarden.
• De verwerkte schuimen bevatten
noch formaldehyde noch CFK’s
en zijn conform OekoTex®
Standard 100.
• In de mate van het mogelijke
kleven wij de schuim op de zit
schalen vast m.b.v. dispersielijm
op waterbasis zonder organische
oplosmiddelen. Om technische
redenen is het evenwel onver
mijdelijk om een zeer kleine hoe
veelheid oplosmiddelhoudende
lijm te gebruiken; direct huidcon
tact met deze lijm is uitgesloten.
• Alle kunststof componenten
zijn voor recycling gelabeld.
• Alle houtproducten zijn afkomstig
van duurzame, legale en gecon
troleerde bronnen.
• Serie 8230 Volpe bevat geen
stoffen die overeenkomstig § 57
van de Europese verordening
REACH nr. 1907/2006 onder de
registratieplicht vallen.

• Houtlak
Door het gebruik van UVdrogende
waterlakken in combinatie met
een hoogmoderne lakstraat voor
zien van een spuitrobot met elek
trostatische spuitpistolen (sinds
april 2014) zijn wij erin geslaagd
om de overspray tot het absolute
minimum terug te brengen.
Bovendien zijn we in alle spuit
kabines van natfiltratie op droog
filtratie overgegaan, waardoor
wij minder energie en water
verbruiken. De overspray wordt
optimaal door de droogfilter op
gevangen. Gedroogde lakresten
kunnen bij het normale huisvuil.
De UVdrogende lakken op water
basis bevatten noch PAK’s noch
schadelijke immissies.
• Productieafval
Alle afvalproducten die tijdens
onze productie ontstaan (stof
resten, schuim, snijafval van
metaal) worden door erkende
afvalverwerkingsbedrijven opge
haald die voor de recycling ver
antwoordelijk zijn. Het houtafval,
dat tijdens de verwerking van
het massief hout ontstaat, wordt
volledig in onze stookinstallatie
verbrand om onze fabrieken te
verwarmen. Zo sparen wij kost
bare stookolie.

4 Gebruik
• Doordat de meeste componenten
snel en eenvoudig vervangbaar
zijn, hebben onze producten een
zeer lange levensduur. Dat is onze
bijdrage voor een milieubewust
milieubeheer.
5 Afvalverwerking
• De modellen van de serie 8230
Volpe zijn zo ontworpen dat ze
makkelijk demonteerbaar zijn.
Zo kunnen de materialen volgens
materiaalsoort gesorteerd en
gerecycleerd worden.
• De modellen van de serie 8230
Volpe zijn tot 95 % recyclebaar.
Het is niet mogelijk om kleef
stoffen, smeervet, oliën en
schroeven te recyclen.

95 %

Milieuproductverklaring

8200 Volpe

conform ISO 14021, type II

Milieuaspecten

Ecologische
verantwoordelijkheid
Lang voordat een product in
productie gaat, denken wij bij
Kusch+Co na over de mogelijke
gevolgen voor de natuur van
alle componenten en productie
processen.
Duurzaamheid
Kusch+Co interpreteert duurzaam
heid als de realistische, handhaaf
bare en betaalbare combinatie van
milieubeleid, rationeel beheer en
maatschappelijke verantwoordelijk
heid. Dat geldt niet alleen voor
onze productie, maar vooral voor
de communicatie met onze mede
mensen, medewerkers en partners.
Wij voegen de daad bij het woord.
Certificatie
Om een constante productkwaliteit
te waarborgen zijn alle processen
bij Kusch+Co gecertificeerd in
overeenstemming met de normen
DIN EN ISO 9001:2015 voor kwali
teitsmanagement en DIN EN ISO
14001:2015 voor milieumanage
ment. Daarom kunnen wij 5 jaar
garantie op onze producten aan
bieden.

Levenscyclus

2 Productie

1 Materiaal

• Metaalbehandeling
Onze poedercoating bevat noch
vluchtige organische stoffen (VOS)
noch zware metalen en is daarom
fysiologisch onschadelijk. De
chroomlaag van de serie 8200
Volpe blinkt uit door een uit
stekende corrosiebescherming en
is fysiologisch volledig onschade
lijk zowel tijdens de productie als
tijdens het gebruik. Wij gebruiken
geen tensioactieve stoffen voor
onze verchroominstallatie. Tensio
actieve stoffen zijn vermoedelijk
uiterst kankerverwekkend.

• De modellen van de serie 8200
Volpe bevatten geen gevaarlijke
stoffen (zoals lood, kwik, PVC).
• De modellen van de serie 8200
Volpe vallen binnen de PAKgrens
waarden.
• Alle kunststof componenten
zijn voor recycling gelabeld.
• De gebruikte spaanplaten voldoen
aan de criteria van de emissie
klasse E1.
• Alle houtproducten zijn afkomstig
van duurzame, legale en gecon
troleerde bronnen.
• Serie 8200 Volpe bevat geen
stoffen die overeenkomstig § 57
van de Europese verordening
REACH nr. 1907/2006 onder de
registratieplicht vallen.

• Houtlak
Door het gebruik van UVdrogende
waterlakken in combinatie met
een hoogmoderne lakstraat voor
zien van een spuitrobot met elek
trostatische spuitpistolen (sinds
april 2014) zijn wij erin geslaagd
om de overspray tot het absolute
minimum terug te brengen.
Bovendien zijn we in alle spuit
kabines van natfiltratie op droog
filtratie overgegaan, waardoor
wij minder energie en water
verbruiken. De overspray wordt
optimaal door de droogfilter op
gevangen. Gedroogde lakresten
kunnen bij het normale huisvuil.
De UVdrogende lakken op water
basis bevatten noch PAK’s noch
schadelijke immissies.

• Productieafval
Alle afvalproducten die tijdens
onze productie ontstaan (stof
resten, schuim, snijafval van
metaal) worden door erkende
afvalverwerkingsbedrijven opge
haald die voor de recycling ver
antwoordelijk zijn. Het houtafval,
dat tijdens de verwerking van
het massief hout ontstaat, wordt
volledig in onze stookinstallatie
verbrand om onze fabrieken te
verwarmen. Zo sparen wij kost
bare stookolie.
3 Transport
• Door de ruimtebesparende ver
pakking is er niet zoveel energie
voor het transport nodig.
• Ons verpakkingsmateriaal wordt
meermaals hergebruikt en wordt
achteraf gerecycled.
• Kusch+Co is in overeenstemming
met het duale afvalverwerkings
systeem van de firma Interseroh
gecertificeerd. Zij recyclen jaarlijks
ongeveer 20 ton verpakkings
materiaal voor ons.
4 Gebruik
• Doordat de meeste componenten
snel en eenvoudig vervangbaar
zijn, hebben onze producten een
zeer lange levensduur. Dat is onze
bijdrage voor een milieubewust
milieubeheer.
5 Afvalverwerking
• De modellen van de serie 8200
Volpe zijn zo ontworpen dat ze
makkelijk demonteerbaar zijn.
Zo kunnen de materialen volgens
materiaalsoort gesorteerd en
gerecycleerd worden.
• De modellen van de serie 8200
Volpe zijn tot 97 % recyclebaar.
Het is niet mogelijk om kleef
stoffen, smeervet, oliën en
schroeven te recyclen.

97 %

kusch.com
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Referenties
Samenvatting

België
• AZ Damiaan, Oostende
• AZ Sint-Elisabeth, Herentals
• AZ Sint-Maarten, Mechelen
• OCMW Langemark
• Sint-Jozefkliniek, Campus Bornem
Brazilië
• Hospital Beneficência Portuguesa,
São Paulo
Denemarken
• Capgemini Danmark A/S, Vallensbæk
Strand
Duitsland
• Agaplesion Diaconaal Ziekenhuis Hamburg
• Duitse Luchtverkeersassociatie BDL, Berlijn
• Frankfurt Airport – Leisure Zone
• Gemeenschappelijke Federale Commissie
(Gemeinsamer Bundesausschuss), Berlijn
• HTW – Hogeschool voor Techniek
en Economie, Berlijn
• Husemann, Eickhoff, Salmen & Partner
GbR, Dortmund
• Parlement van de deelstaat Nedersaksen,
Hannover
• Sal’s Kitchen, Keulen
• Silver Tower, Deutsche Bahn AG,
Frankfurt am Main
• SMA Solar Technology AG, Niestetal
• Universitair Ziekenhuis Tübingen
• Volksbank Rhein-Ruhr eG, Duisburg
Frankrijk
• Paris Aéroport – Orly
Koeweit
• Kuwait International Airport
Oostenrijk
• Vienna International Airport – JET Lounge,
Wenen
Verenigd Koninkrijk
• Compuware Ltd., Slough
Verenigde Arabische Emiraten
• Air France, Dubai
Zwitserland
• Air France, Genève

Volksbank Rhein-Ruhr eG, Duisburg

20

8200 / 8230 Volpe
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AZ Damiaan, Oostende
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Hospital Beneficência Portuguesa, São Paulo 
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Nederland:
Kusch+Co B.V.
Industrieweg 2
4104 AR Culemborg

Tel. 0345 532844
Fax 0345 532855
info@kusch.nl
kusch.com

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

Tel. 02 7352000
Fax 02 7350800
info@kusch.be
kusch.com

