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Wanneer kunststof een perfecte symbiose vormt met hout of aluminium, is het resultaat
een stoel die vorm geeft aan de toekomst van het zitten. Deze serie overtuigt door
een gezond en ergonomisch zitcomfort, een praktische functionaliteit, veelzijdigheid
en elegantie. Zijn vormgeving is net zo fascinerend als uniek.

Inhoud
Varianten
Productgegevens
Materialen, uitvoeringen
Solutions
Kwaliteit, duurzaamheid
Referenties

12
16
22
25
26
27

Design by Scaffidi & Johansen
Antonio Scaffidi en Mads K. Johansen
zijn beide afgestuurd aan de Danish
Design School in Kopenhagen. Terwijl
Antonio Scaffidi profiteert van de symbiose
van zijn Italiaanse passie met het Noorse
licht, vertrouwde Mads K. Johanson op
zijn langdurige ervaring als kunstschrijnwer
ker. Op de voorgrond staan steeds een
onberispelijke functionaliteit en de visie dat
design zichzelf verklaart. Mads K. Johansen
is overleden in de herfst van 2014.
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Varianten

3600 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel met houten poten
Hout en kunststof verenigen zich tot één
geheel dankzij de onzichtbare schroef
verbindingen. Ook met opdekstoffering
verkrijgbaar. Deze serie bestaat uit een
stoel en armstoel, beide varianten zijn
stapelbaar.

3600/2

3607/2

3602/2

3600 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel met hoge rug en houten poten
Naast de aantrekkelijke vormgeving hebben
deze varianten nog andere pluspunten inzake
ergonomie te bieden. De hoge rug biedt een
aangename steun tot aan de schouders en
ontlast zo de spieren van de schouders en
de nek optimaal.

3610/2

3612/2

3610/2

3600 Barkruk met houten poten
De barkruk is een hoger uitgevoerde versie
van de stapelbare stoel zonder in te boeten
aan stapelbaarheid en elegantie. Door de
verchroomde stalen voetensteun is een com
fortabele zithouding verzekerd. Ook met
opdekstoffering voor zitting en rugleuning
verkrijgbaar. De barkruk is verkrijgbaar in
twee zithoogtes, 65 en 82 cm. Hierdoor is
hij geschikt voor elke toonbank of statafel.

3600/0

12

3600 / 3650 Arn

3600/0

3650 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel met aluminium poten
Bij deze varianten wordt aluminium ingezet
ipv hout, de vormgeving blijft onveranderd.
In deze uitvoering zijn deze varianten ook
tijdelijk buiten inzetbaar.

3650/4

3650/2

3657/2

3650 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel met hoge rug en aluminium poten
Velen vinden het aangenaam wanneer de
rugleuning van een stoel een stabiele steun
aan de zithouding verleent en op die manier
de spieren van de nek en de schouders ont
last. Deze variant met hoge rug is specifiek
daarvoor ontworpen.

3660/2

3662/4

3660/4

kusch.com
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Varianten
Holz
3600/2

3602/2

3607/2
3610/2

3612/2

3617/2

3600 Arn

Holz
Holz

3600/2

3602/2

3607/2
3610/2

3612/2

3600/4
3600/2

3602/2
3600/2,
3600/2H

3602/4

3610/2
3607/2
3600/4,
3600/4H

3607/4
3610/4

3612/2
3610/2,
3610/2H

3612/4

3617/2
3610/4,
3610/4H

Gestoffeerde zitting, kunststof rug

3602/2,
3602/2H

3602/4,
3602/4H

3612/2,
3612/2H

3612/4,
3612/4H

Gestoffeerde zitting, kunststof rug met opdekstoffering

3607/2

3607/4

3617/2

3617/4

3600/4
3600/2

3602/4
3602/2

3607/4
3610/4
3607/2
3610/2

3612/4
3612/2

3600/4

3602/4

3610/4
3607/4

3612/4

3650/2

3652/2

3657/2
3660/2

3662/2

Kunststof zitting / rug

Kunststof zitting / rug

3600/0

Gestoffeerde zitting, kunststof rug

3602/0

Gestoffeerde zitting, kunststof rug met opdekstoffering

3650 Arn

3607/0

3600/4

3602/4

3607/4
3610/4

3612/4

3650/2

3652/2

3657/2
3660/2

3662/2

3650/2
3650/4

3652/2
3652 /4

3660/2
3657/2
3657
/4
3660/4

3662/2
3662/4

3617/2

3617/4

Holz
3617/4
3617/2

Metall
3617/4

3667/2

Metall
3617/4

Metall
3667/2

3667/2
3667/4

Metall

Kunststof zitting / rug

Gestoffeerde zitting, kunststof rug

3650/2
3650/4

3650/4

Gestoffeerde zitting, kunststof rug met opdekstoffering

3650/4

3652/2

3657/2
3660/2

3662/2

3667/2

3652 /4
3650/2,
3650/2H

3657
/4
3660/4
3650/4,
3650/4H

3662/4
3660/2,
3660/2H

3667/4
3660/4,
3660/4H

3652/2,
3652 /4
3652/2H

3652/4,
3660/4
3657
/4
3652/4H

3662/2,
3662/4
3662/2H

3662/4,
3667/4
3662/4H

3657/2

3657/4

3667/2

3667/4

3652 /4

3657
/4
3660/4

3662/4

3667/4

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.
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Productgegevens

3600/3650 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel

59

54

50

Maten in cm

16

3600 / 3650 Arn

53,5

53,5

niet mogelijk

66
45

(DIN1)

43 2 / 44 3

82
45

(DIN1)

82

43 2 / 44 3
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
ongestoffeerd
3
gestoffeerd
4
gegevens / afmetingen niet op comfortopdekstoffering
van toepassing
1

45

23

Gewicht:
3600 Arn: 5,5 – 6,5 kg afhankelijk van model
3650 Arn: 5,5 – 6,5 kg afhankelijk van model

Koppelelement

54

52

45

38,5

15

Accessoires
• Kunststofglijders
• Viltglijders
• Protect glides (voor modellen 3600)
• Protect glides, geluidsarm (voor modellen
3650)
• Wielen (zithoogte blijft identiek,
voor modellen 3650)
• Optie: zithoogte 42 cm (modellen 3600 /
3650), 50 cm of 55 cm (enkel modellen
3650)
• Koppelelement stoel / stoel,
stoel / armstoel
• Zitplaatsnummering (enkel in combinatie
met koppelelement)
• Optie zitting met comfortopdekstoffering
(20 mm dikker)

Gewicht:
3600 Arn: 6,0 – 7,0 kg afhankelijk van model
3650 Arn: 6,0 – 7,0 kg afhankelijk van model

3600/3650 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel
Stapelen ongestoffeerd, gestoffeerd 4
• 6 stuk
• Hoogte plus 9 cm per stapelbare
stoel / armstoel
• Diepte plus 4 cm per stapelbare
stoel / armstoel

74

127

74

127

Stapelen 4
• Stapelbaar op transportwagen 1011/8:
10 stuk
• Stapelbaar op transportwagen 3980/8:
8 stuk
• Stapelbaar op transportwagen 3981/8:
10 stuk
• Stapelbaar op stapelwagen 3880/8:
8 stuk
• Gemengde stapel van stoelen en
armstoelen mogelijk
• Met wielen stapelbaar
• De onderste stapelbare stoel / armstoel
met wielen vervangt de transportwagen /
stapelwagen

kusch.com
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Productgegevens

3600/3650 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel met hoge rug

31

Maten in cm

18

3600 / 3650 Arn

53,5

53,5

niet mogelijk

66
45

(DIN1)

43 2 / 44 3

45

(DIN1)

90

90

43 2 / 44 3
 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.
2
ongestoffeerd
3
gestoffeerd
4
gegevens / afmetingen niet op comfort-opdekstoffering
van toepassing
1

45

52

45

Gewicht:
3600 Arn: 6,0 – 7,0 kg afhankelijk van model
3650 Arn: 6,0 – 7,0 kg afhankelijk van model

Koppelelement

58

59

58

50
38,5

15

Accessoires
• Kunststofglijders
• Viltglijders
• Protect glides (voor modellen 3600)
• Protect glides, geluidsarm (voor modellen
3650)
• Wielen (zithoogte blijft identiek,
voor modellen 3650)
• Optie: zithoogte 42 cm (modellen 3600 /
3650), 50 cm of 55 cm (enkel modellen
3650)
• Koppelelement stoel / stoel,
stoel / armstoel
• Zitplaatsnummering (enkel in combinatie
met koppelelement)
• Optie zitting met comfort-opdekstoffering
(20 mm dikker)

Gewicht:
3600 Arn: 6,5 – 7,5 kg afhankelijk van model
3650 Arn: 6,5 – 7,5 kg afhankelijk van model

3600/3650 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel met hoge rug
Stapelen ongestoffeerd, gestoffeerd 4
• 6 stuk
• Hoogte plus 9 cm per stapelbare
stoel / armstoel
• Diepte plus 4 cm per stapelbare
stoel / armstoel

78

135

78

135

Stapelen 4
• Stapelbaar op transportwagen 1011/8:
10 stuk
• Stapelbaar op transportwagen 3980/8:
8 stuk
• Stapelbaar op transportwagen 3981/8:
10 stuk
• Stapelbaar op stapelwagen 3880/8:
8 stuk
• Gemengde stapel van stoelen en
armstoelen mogelijk
• Met wielen stapelbaar
• De onderste stapelbare stoel / armstoel
met wielen vervangt de transportwagen /
stapelwagen

kusch.com
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Productgegevens

3600/3650 Barkruk
Accessoires
• Kunststofglijders
• Viltglijders
• Protect glides (voor modellen 3600)
• Protect glides, geluidsarm (voor modellen
3650)
• Zithoogte 82 cm, optioneel 65 cm
• Optie zitting met comfort-opdekstoffering
(20 mm dikker)

55

54

38,5

65 / 82
(DIN1)

63 2 / 64 3
80 2 / 813

20 / 37

102 / 119

15

23

45

Gewicht:
3600 Arn: 8,0 – 9,0 kg afhankelijk van model

Stapelen ongestoffeerd, gestoffeerd 4
• 5 stuk op een effen ondergrond
• Hoogte plus 9 cm per barkruk
• Diepte plus 4 cm per barkruk

 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.
2
ongestoffeerd
3
gestoffeerd
4
gegevens / afmetingen niet op comfort-opdekstoffering
van toepassing
1

Maten in cm

20
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70

138 / 155

138 / 155

70

kusch.com
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Materialen, uitvoeringen

3600/3650 Arn
Zitting, rug, armleggers
• Chassis (onderstel zitting) van glasvezel
versterkt polyamide
• Zitting, rug en armleggers van polypropyleen
• Chassis, zitting, rug en armleggers
signal white, black grey of quartz grey
Opdekstoffering
• Naar keuze zitting met opdekstoffering of
zitting/rug met opdekstoffering, meubel
stof volgens huiscollectie
• Optie zitting met comfort-opdekstoffering
(20 mm dikker), meubelstof volgens huis
collectie
• Optioneel stoffering met brandvertragend
koudschuim of met brandvertragend koud
schuim en brandwerende onderstoffering

Houten poten
• Beuken natuur of gebeits volgens
huiscollectie
• Eiken natuur of gebeits volgens
huiscollectie
Aluminium poten
• Mat zilver geanodiseerd
• Optioneel glanzend zilver geanodiseerd
• Poedercoating op aanvraag

Kunststof

signal white

light grey

silk

tinkerbell

quartz grey

black grey

Alle kunststofkleuren
ook voor buitengebruik

Kleurnuances harmoniërend met de kunststofkleuren

Kleur

RAL

NCS

RESOPAL Plain Colour

PANTONE

RGB

CMYK

signal white

9003

S 0502-B

D354-60 designer white

–

249 / 248 / 247

1/1/2/2

light grey

7047

–

0160-60 silver grey

Cool Gray 3

229 / 228 / 228

12 / 9 / 9 / 0

silk

075 70 10

S 3005-Y20R

1500N-60 soft grey

Warm Gray 3

192 / 184 / 176

5 / 10 / 25 / 30

tinkerbell

110 80 20

S 2020-G40Y

0666-60 pistatcio

7485

177 / 191 / 138

20 / 0 / 40 / 10

quartz grey

7039

S 5502-R

–

403

105 / 99 / 93

50 / 40 / 50 / 40

black grey

7021

S 7502-B

10622-60 ebony

446

19 / 31 / 43

45 / 15 / 5 / 95

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

Beitskleuren beuken S

Beitskleuren eiken K

beuken natuur

global beech
K 05

maple
K 01

arctic
S 42

white
S 40

salem
S 54

Eiken natuur

cognac oak
K 45 (P 45)

solid oak
K 43 (P 43)

cream
K 04

oak
K 40

tobacco
K 02

pimento
S 57

tinkerbell
S 55

scampolo
S 56

lounge oak
K 44 (P 44)

noce oak
K 46 (P 46)

light oak
K 50

sienna
K 10 (P 10)

puce
K 11 (P 11)

midnight blue
S 38

light grey
S 39

black
S 10

dark oak
K 51

Buitengebruik
De modellen 3650/2, 3650/4, 3650/0,
3660/2 en 3660/4 in alle kleuren zijn geschikt
voor een tijdelijk buitengebruik. Door de goede
mechanische eigenschappen zijn de kunststof
componenten weliswaar bestand tegen weers

invloeden. Zichtbare kleurveranderingen, ver
kleuringen net zoals niet te verwijderen veront
reiniging zijn helaas onvermijdelijk en worden
daarom niet gedekt door de garantie. Een
permanent buitengebruik in extreme klimaten /

weeromstandigheden (zoals de tropen, lang
durige vorstperiode, overmatige blootstelling
aan UV-straling en temperaturen constant
> 40 °C) is niet mogelijk en moet afhankelijk
van het seizoen beperkt worden.

kusch.com
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Solutions
Samenvatting

Afhankelijk van het interieur moet project
meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen
voldoen. Kusch+Co biedt hiervoor indivi
duele oplossingen aan:

•
•
•
•
•

Brandpreventie

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

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.
Kunststof
De kunststof onderdelen van deze zit
meubelenserie voldoen aan de vereisten
van de brandpreventienormen DIN EN 1021
deel 2 en NF D 60-013.
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 mul
tiplex, 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

zitting hygiënisch veilig is. M.b.v. afdicht
stoppen worden de boorgaten voor de arm
leggers dichtgemaakt.

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 eigenschappen. De metalen
oppervlakken zijn verchroomd of krijgen een
zilverhoudende, antibacteriële poedercoating.
De zilverionen werken snel en effectief tegen
bacteriekolonies. De ionen diffunderen naar
de oppervlakte, destabiliseren de celwanden
van de bacteriën en stoppen de reproductie.
3600 / 3650 Arn H-modellen hebben alumi
nium poten of beuken poten met een verze
geld oppervlak net zoals een ongestoffeerde
rugleuning. De geïntegreerde dichtingsband
van silicone in het chassis, die tussen de basis
en de zitting verwerkt is, zorgt ervoor dat de

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
alle varianten van de serie 3600 / 3650 Arn
leverbaar met een optionele zithoogte van
42 cm; serie 3650 Arn ook met een zithoog
te van 50 cm of 55 cm. Bovendien beschik
ken ze over stabiele armleggers en vrijwel
verticaal staande poten. Ook een rechte zit
houding is probleemloos mogelijk. De stoelen
en armstoelen van de serie 3650 Arn met
een maximale zithoogte van 45 cm zijn in
staat om een gewicht tot en met 150 kg te
dragen.
Graag sturen wij u meer informatie toe.

kusch.com
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Kwaliteit, duurzaamheid
Samenvatting

Kwaliteit

Duurzaamheid

Onze producten worden rationeel geprodu
ceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwali
teitsmanagementsystemen 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.

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.

De zitmeubelen van de serie 3600 / 3650 Arn
voldoen aan alle eisen op het gebied van
stabiliteit, statische en dynamische belasting,
stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig
de geldige Europese richtlijnen, normen en
voorschriften.

Alle conformiteitsverklaringen net zoals ons
brochure “Missie kwaliteit” met meer infor
matie over onze testmethodes kunt u graag
bij ons aanvragen.

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.

Statische belastingsproef
DIN EN 16139 Level 1
(=
^ DIN EN 13761)
3600 / 3650 Arn
1.
160 kg
2.
130 kg

1.
56 kg

3600/2, 3600/4, 3602/2, 3602/4,
3607/2, 3607/4, 3610/2, 3610/4,
3612/2, 3612/4, 3617/2, 3617/4
tot 110 kg gebruikersgewicht,
3650/2, 3650/4, 3652/2, 3652/4,
3657/2, 3657/4, 3660/2, 3660/4,
3662/2, 3662/4, 3667/2, 3667/4
tot 150 kg gebruikersgewicht voor
alle zithoogtes

DIN EN 16139 Level 2
(=
^ DIN EN 15373 Level 3)
3650 Arn
1.
200 kg
2.
160 kg

1.
70 kg

3600/0, 3600/2, 3600/4, 3602/0,
3602/2, 3602/4, 3607/0, 3607/2,
3607/4, 3610/2, 3610/4, 3612/2,
3612/4, 3617/2, 3617/4
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3667/2,
3667/4

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 docu
mentatie aan te vragen.

kusch.com

27

Referenties
Samenvatting

België
• AZ Groeninge, Kortrijk
• Sint-Jozefkliniek, Campus Bornem
• WZC De Gerda, Sint-Niklaas
• WZC De Vlinder, Harelbeke
• WZC Huize Sint-Jozef, Ieper
• WZC Sint-Elisabeth, Oostende
• WZC Ter Durme, Lokeren
Costa Rica
• Secrets Papagayo, Guanacaste
Duitsland
• Aachener Straßenbahn und Energie
versorgungs AG (Busmaatschappij)
• Arena Sportsbar, Sportforum Leipzig
• Barmherzige Brüder Rilchingen gGmbH
(Barmhartige Broeders), Kleinblittersdorf-
Rilchingen
• Borromäus Hospital Leer gGmbH
• Caritas Organisatie voor Sociale Dienst
verlening St-Elisabeth, Vechta
• Categoraal Ziekenhuis Bad Bentheim
• Charité – Universiteitskliniek Berlijn
• Christophorus-Werk Lingen e. V.,
WZC Schapen
• Competentiecentrum Dementie,
Schönebeck
• Danuvius Klinik GmbH, Petershausen
• Freckenhorster Werkstätten GmbH,
Warendorf
• Helios Klinikum, Berlijn-Buch
• Helios St. Johannes Klinik, Duisburg
• IBM Deutschland Research & Development
GmbH, Böblingen
• Klinikum Oberberg GmbH, Gummersbach
• Klinikum Wahrendorff GmbH, Sehnde
• Krankenhaus Wittmund gGmbH
• LWL-Kliniek Paderborn en Dortmund
• Regionaal Ziekenhuis Augsburg
• Regionaal Ziekenhuis Obermain, Ebensfeld
• Rheumazentrum Mittelhessen
GmbH & Co. KG (Centrum voor Rheuma
en Revalidatie), Bad Endbach
• Robert Bosch Ziekenhuis, Stuttgart
• Saksisch Ziekenhuis Arnsdorf
• SRH Zentralklinikum Suhl GmbH
(Centraal ziekenhuis)
• Sophien- und Hufeland-Klinikum gGmbH
Weimar
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• St-Mariaziekenhuis, Dresden
• St. Joseph Krankenhaus Berlin-Tempelhof
GmbH
• St. Rochus-Hospital Telgte GmbH
• Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH
(Openbare nutsbedrijven)
• WZC Marienheim, Bad Münstereifel
• WZC St. Anna, Keulen-Lindenthal
• WZC St. Josef, Meckenheim
• Zorgvereniging voor zwaar gehandicapte
personen e. V., Coppenbrügge
Frankrijk
• WZC Résidence au Maire, Parijs
Mexico
• La Galería Del Gourmet, San Pedro Garza
García
Oostenrijk
• DoN in het Office Park, Vienna International
Airport, Wenen
Verenigde Arabische E
 miraten
• BurJuman Shopping Centre, Dubai

DoN in het Office Park, Vienna International Airport, Wenen
kusch.com
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Charité – Universiteitskliniek Berlijn

WZC De Vlinder, Harelbeke

Rheumazentrum Mittelhessen GmbH & Co. KG (Centrum voor Rheuma en Revalidatie), Bad Endbach
30
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WZC Ter Durme, Lokeren
kusch.com

31

03/2022 NL Technische wijzigingen / kleurafwijkingen voorbehouden

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

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

