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Een prestigieuze naam – “San Siro” is de bijnaam voor het Giuseppe Meazza stadion  
in Milaan – voor een  buitengewone  tafelserie. Dit voetbalstadion stond model voor  
de vormgeving van één van de nieuwe tafelbladvormen. Ook de asymmetrische vorm 
van een  kiezelsteen diende als inspiratiebron. Een mooie en elegante  vormgeving  
met slanke poten en verjongingen aan het einde. De poten zijn m.b.v. metalen consolen 
aan het tafelblad vastgeschroefd. 

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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Varianten

6150 Tafel

De massief beuken poten gaan over in de 
 elegante metalen consolen en zijn met behulp 
hiervan in het tafelblad vastgeschroefd. Het 
resultaat is dat deze tafels, verkrijgbaar met 
een veelvoud van tafelbladen, er steeds bij-
zonder slank uitzien.

6170 Bijzettafel

De bijzettafel met aangepaste framehoogte. 
Verkrijgbaar met vierkante, kiezelvormige en 
ronde tafelbladen. 

6150/6 6153/6

6150/6 6152/6 6155/6

6170/6 6172/6 6175/6
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Productgegevens

6150/6 
Tafel vierkant  

6152/6 
Tafel kiezelvormig  

6150/6 
Tafel rechthoekig  

6150 Tafel
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Productgegevens

6155/6 
Tafel rond  

6153/6 
Tafel stadionvormig  

6150 Tafel
70

140

80

160 200

10
0

Ø 80 Ø 90Ø 70

Ø 150Ø 140Ø 120Ø 100

Accessoires • Kunststofglijders
• Metaalglijders
• Viltglijders
• Protect glides
• Voorschotten op korte / lange 

zijden (voor tafels 6150/6)

• Koppeling tafel / tafel (voor tafels 
6150/6)

• Elektrificatie (voor rechthoekige 
tafels 6150/6 en stadionvormige 
tafels 6153/6)

Maten in cm

Tafelbladen

Randen

D E
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Verstevigingsbalk onder het tafelblad met lengte vanaf 150 cm
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6170/6 
Bijzettafel vierkant / rechthoekig  

6175/6 
Bijzettafel rond  

6172/6 
Bijzettafel kiezelvormig  

6170 Bijzettafel
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Accessoires • Kunststofglijders
• Metaalglijders
• Viltglijders
• Protect glides
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6100 san_siro

*  Voor beuken en ahorn fineer niet leverbaar.

beuken natuur

Beitskleuren beuken K

eiken natuur solid oak   
K 43 (P 43)

dark oak  
K 51

cognac oak   
K 45 (P 45)

lounge oak   
K 44 (P 44)

noce oak   
K 46 (P 46)

light oak  
K 50

Beitskleuren beuken S Beitskleuren eiken 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

oak

Edelhout Poedercoating

silver 98  
(metallic effect)

silver aluminium 
(metallic effect)

RAL 9006 
white aluminium 
(metallic effect)

DB 703  
iron mica

silk

RAL 9005  
jet black

RAL 9003  
signal white

Materialen, uitvoeringen

Poten en consolen 
• Beuken natuur of gebeitst volgens 

 huiscollectie
• Optioneel hoogwaardig edelhout  

oak natur 
• Gepoedercoate consolen

BU Beuken AH Ahorn

NB   Notenboom ES Es EI Eik

Fineerbladen met gesloten poriën

Fineerbladen met open poriën
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Materialen, uitvoeringen

1   Ook in moeilijk brandbare  uitvoering  verkijgbaar.

2  Antibacteriële laag
3 Optioneel gebeitst naar huiscollectie (blad HPL)

Leverbare afmetingen voor decor  blad bedekking  
Fenix NTM

300 x 150 cm
Tafelblad in Fenix NTM uitvoering.

Bladbedekking Fenix NTM®

verde comodoro 
0750

blu fes 
0754

bianco kos 
0032

grigio bromo 
0724

grigio antrim 
0752

rosso jaipur 
0751

cacao orinoco 
0749

nero ingo 
0720

Leverbare afmetingen voor decor  blad bedekking  
HPL Resopal Antibacterial
HPL = High Pressure Laminate

300 x 150 cm
Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering 
frosty white, alabaster, shadow nut en 
north sea.

300 x 130 cm
Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering 
pearl white,  maple, global beech,  
sol oak, silver grey, soft grey en ebony.

210 x 130 cm
Tafelblad met moeilijk brandbare HPL 
Resopal-toplaag global beech en silver 
grey. Andere kleuren zijn bij grotere 
bestellingen op aanvraag verkrijgbaar.

Bladbedekking HPL Resopal® Antibacterial

soft grey  
1500N-60

north sea  
D90-60

ebony 
10622-60

silver grey  
0160-60 1

shadow nut 
4079-60
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Bladrand afwerking

Stootrand voor bladranden

ABS snow white

ABS silver grey 2

ABS shadow nutABS white 2 ABS maple 2

ABS black

ABS oakABS beech 2

ABS soft grey ABS north sea ABS ebony

1

30

625

4

33

7 10 11

ABS aluminium massief beuken 3

104 11 33

jet black

PP blu fesPP bianco kos

PP grigio bromoPP grigio antrim

PP rosso jaipur PP cacao 
 orinoco

PP nero ingo

PP verde como-
doro
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Materialen, uitvoeringen

1   Ook in moeilijk brandbare  uitvoering  verkijgbaar.

Welk tafelblad, welke rand?
Deze tabel geeft een overzicht van alle combinaties die technisch mogelijk zijn.

Tafelbladen

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

D 18,0 kg/m2

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

E 17,5 kg/m2

Randen

1

KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS.

4

KS2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS met 
een stootrand.

11

US2 / 2 mm
2 mm hout met een 
 stootrand, tafelblad HPL 
Resopal, rand verzonken.

10

HS2 / 2 mm
2 mm hout met een 
 stootrand.

25

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

7

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

6

HK2 / 2 mm
2 mm hout.

30

KK1 / 1 mm
1 mm kunststof PP.

33

KS1 / 1 mm
1 mm kunststof PP met een 
stootrand.

1 25 6 7 4 10 11 30 33

D 1 • • • • • • • • •
E 1 • •
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Voor de elektrificatie van onze tafels gebrui- 
ken wij enkel goedgekeurde onderdelen  
met het VDE-keurmerk. Alle tafels met een 
elektrificatiemodule voldoen aan de eisen  
van de geldige Europese richtlijnen, normen 
en regelgeving. De onderdelen worden  
door een vakman overeenkomstig de voor-
schriften gemonteerd, getest, gelabeld en 
gedocumenteerd.

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.

Déclaration  
environnementale du produit
conformément à ISO 14021, type II

Milieuproductverklaring
conform ISO 14021, type II

6100  san_siro
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 com
municatie met onze medemensen, 
medewerkers en partners. Wij voe
gen de daad bij het woord. Duur
zaamheid is een werkwoord! Iedere 
dag opnieuw voeren onze mede
werkers hun taken uit overeenkom
stig de milieurichtlijnen binnen ons 
bedrijf. Vanaf het begin van het 
design proces wanneer de techni
sche tekeningen gemaakt worden 
markeren wij alle recycleerbare 
kunststofcomponenten met de aan
wijzing van de kunststof soort, de 
recyclingcode en datumstempel 
voor een correcte sortering van de 
materialen en volledige traceerbaar
heid. Wij definiëren onze milieudoel
stellingen en voeren deze actief uit  
in het kader van de verplichte, jaar
lijkse energieaudit overeenkomstig 
ISO 50001. Boven dien hebben wij 
vrijwillig de 10 Global Compact prin
cipes geïmplementeerd.

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. Wij voldoen aan alle voor
waarden en vereisten opgelegd 
overeenkomstig ISO 45001 Bedrijfs
veiligheid. Wij garanderen dat alle 
voorschriften nauwgezet opgevold 
worden.

Levenscyclus
1 Materiaal
• De modellen van de serie 6100 

 san_siro bevatten geen gevaar
lijke stoffen (zoals lood, kwik, 
PVC).

• De modellen van de serie 6100 
 san_siro vallen binnen de PAK 
grenswaarden. 

• Geen enkel materiaal of opper 
vlak bevat zeer zorgwekkende 
stoffen (ZZS) die op de kandida
tenlijst staan in een concentratie 
van meer dan 0,1 % van het totale 
productgewicht. Een aparte ver
klaring waarin wij onze conformi
teit van de REACH verordening 
bevestigen staat ter beschikking.

Déclaration  
environnementale du produit
conformément à ISO 14021, type II

Milieuproductverklaring
conform ISO 14021, type II

Deze certificaten bewijzen dat de serie 6100  san_siro niet schadelijk voor  
het milieu is en sociaal verantwoord is. Minstens 70 % van het hout dat 
voor deze serie verwerkt werd, is PEFC gecertificeerd. Certificaatnr. 
44702071290.

6100  san_siro
Milieuaspecten

Overzicht materiaal

Model 6150/6 6150/6
Gewicht 16,9 kg 26,2 kg
Afmetingen (in cm) 70 x 70 140 x 70
Recyclebaar 96,3 % 97,6 %

6150/6 Tafel vierkant
70 x 70 cm, spaanplaat 27 mm,  
HPL, kunststof rand

6150/6 Tafel rechthoekig
140 x 70 cm, spaanplaat 27 mm,  
HPL, kunststof rand

Andere  2,4 %
Staal 8,3 %
Kunststof 2,0 %

HPL 7,9 %

Massief hout 15,9 %

Spaanplaat 63,5 %

Andere 3,7 %

Staal 13,1 %

Kunststof 2,1 %

HPL 6,2%

Massief hout 25,0 %

Spanplaat 49,9 %

Brandpreventie, kwaliteit, duurzaamheid
Samenvatting

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

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

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

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 tafels van de serie 6100 san_siro voldoen 
aan alle eisen op het gebied van stabiliteit, 
statische en dynamische belasting, stevig-
heid en duurzaamheid overeenkomstig de 
geldige Europese richtlijnen, normen en 
voorschriften.

Daarenboven testen wij de stevigheid van  
onze tafels vrijwillig met een bijkomende 
 horizontale schuifproef met zwaardere 
gewichten en meer cycli dan vereist.

Brandpreventie Duurzaamheid

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.

kusch.com    15



Referenties
Samenvatting

België
• AZ Groeninge, Kortrijk 
• OCMW Wommelgem
• Sint-Jozefkliniek, Campus Bornem
• WZC De Gerda, Sint-Niklaas
• WZC De Ril, Middelkerke
• WZC De Vlinder, Harelbeke
• WZC De Zathe, Nieuwpoort
• WZC Sint-Anna, Herentals
• WZC Sint-Elisabeth, Oostende
• WZC Ter Durme,  Lokeren 

Cyprus
• PwC Central, Nicosia

Denemarken
• Sundhedshus Nørrebro, Kopenhagen

Duitsland
• Dienst Studentenvoorzieningen Berlijn
• Fressnapf Tiernahrungs GmbH, Krefeld
• Kreishaus Rhein-Sieg-Kreis, Siegburg
• Lebenshilfe im Nürnberger Land  

(Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten), 
Altdorf 

• Sal’s Kitchen, Keulen
• St-Antonius Ziekenhuis Gronau
• Steverbett-Hotel, Lüdinghausen
• Volksbank Rhein-Ruhr eG, Duisburg

Nederland
• Universiteit Utrecht

Oostenrijk
• Webster Vienna Private University, Wenen

USA
• Biotrial Inc., New York
• Hunter College, New York
• JPMorgan Chase Bank, New York

Verenigd Koninkrijk
• Ealing Hospital, Southall
• Ernst & Young, Londen
• Generator Hostel, Londen

Fressnapf Tiernahrungs GmbH, Krefeld

WZC De Zathe, Nieuwpoort
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WZC Sint-Elisabeth, Oostende
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WZC Ter Durme,  Lokeren
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WZC De Ril, Middelkerke
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WZC De Zathe, Nieuwpoort

WZC De Vlinder, Harelbeke
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Volksbank Rhein-Ruhr eG, Duisburg
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WZC De Ril, Middelkerke
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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 


