
3700 PALATO
Productverklaring met betrekking tot milieuzorg en duurzaamheid

Ecologische 
verantwoordelijkheid
Lang voordat een product in 

productie gaat, denken wij 

bij Kusch+Co na over milieu-

vriendelijke componenten en 

productieprocessen.

Duurzaamheid
De duurzame ontwikkeling van

onze producten is verankerd in

onze bedrijfsfilosofie – vanaf de

eerste ontwerpen op de teken-

tafel wordt er rekening gehouden

met de latere productcyclus, van

de fabricage tot de uiteindelijke

recyclage.

Certificatie
Om een constante productkwali-

teit te waarborgen zijn alle pro-

cessen bij Kusch+Co gecertifi-

ceerd in overeenstemming met 

de normen DIN EN ISO 9001:2000

voor kwaliteitsmanagement en

DIN EN ISO 14001:2005 voor

milieumanagement. Daarom kun-

nen wij 5 jaar garantie op onze

producten aanbieden.

Levenscyclusanalyse

Materiaal
• De modellen van de serie 3700

Palato bevatten geen gevaarlijke

stoffen (zoals lood, kwik, PVC,

chroom VI).

• De modellen van de serie 3700

Palato vallen binnen de PAK-

grenswaarden.

• De verwerkte schuimen bevat-

ten noch formaldehyde noch

cfk’s en zijn conform Öko-Tex®

Standard 100.

Productie
• Een milieuvriendelijke productie

die gecertificeerd is in over-

eenstemming met DIN EN ISO

14001:2005.

• Door het “lak-in-lak”-recupera-

tiesysteem hoeven wij geen

milieuschadelijke lakafval meer

te verwerken. 

• Het houtafval, dat tijdens de

verwerking van het massief

hout ontstaat, wordt volledig in

onze stookinstallatie verbrand

om stookolie te sparen. 

• Kusch+Co is PEFC gecertifi-

ceerd als houtverwerkend

bedrijf.

Transport
• Doordat onze producten ruim-

tebesparend verpakt worden,

verbruiken wij minder transport-

energie.

• Ons verpakkingsmateriaal 

wordt meermaals hergebruikt

en wordt achteraf gerecycled.

• Kusch+Co is in overeenstem-

ming met het duale afvalver-

werkingssysteem van de firma

Interseroh gecertificeerd. 

Zij recyclen jaarlijks ongeveer 

20 ton verpakkingsmateriaal

voor ons.

Gebruik
• Doordat de meeste componen-

ten snel en eenvoudig vervang-

baar zijn, hebben onze produc-

ten een zeer lange levenscyclus.

Recyclebaarheid
• De modellen van serie 3700

Palato zijn demonteerbaar. De

componenten worden daarna

volgens materiaalsoort gesor-

teerd.

• De modellen van serie 3700

Palato zijn tot 96,8 % recycle-

baar.

Milieu-
product- 
verklaring

http://www.deprojectinrichter.com


* Als de modellen met de meubelstof Urban Plus bekleed zijn, dan
kan het percentage voor de meubelstof opgesteld worden bij het
recyclingpercentage. Urban Plus is voor 100 % samengesteld uit
gerecyclede materialen.
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Andere 3,2 %

Multiplex 35,5 %

Massief 28,0 %

hout

Poly 24,7 %
Meubelstof* 8,6 %

3735/2 Palato

Andere 2,9 %

Multiplex 32,0 %

Massief 35,0 %

hout

Meubelstof* 7,8 %

3735/4 Palato

Deze certificaten bewijzen dat de

serie 3700 Palato niet schadelijk

voor het milieu is en sociaal ver-

antwoord is

Overzicht materiaal

Model 3735/2 3735/4
Gewicht 9,0 kg 10,0 kg

Percentage massief hout en multiplex 63,5% 67,0%

Recyclebaar 96,8% 97,1 %

Ons hout stamt uit bossen met een duurzaam en gecertificeerd beheer.

Alle componenten zijn demonteerbaar en kunnen achteraf volgens 

materiaalsoort gesorteerd en gerecycled worden. Het is niet mogelijk 

om kleefstoffen, smeervet, oliën en schroeven te recyclen.

Poly 22,3 %



Afvalverwerkingsmanagement
Voor de verpakking maakt Kusch+Co enkel gebruik van golfkarton, karton, noppenfolie en schuim-

folie. Deze materialen zijn volledig recyclebaar, zodat het volume verpakkingsmateriaal drastisch

verminderd wordt.

Afvalverwerkingsmanagement
Voor de verpakking maakt Kusch+Co enkel gebruik van golfkarton, karton, noppenfolie en schuim-

folie. Deze materialen zijn volledig recyclebaar, zodat het volume verpakkingsmateriaal drastisch

verminderd wordt.

Hergebruik van grondstoffen
Doordat de producten van Kusch+Co een zeer lange levensduur hebben, kunnen ze hergebruikt

worden voor andere projecten. Deze lange levenscyclus is o.a. mogelijk doordat de componenten,

zoals de meubelstof, snel en eenvoudig vervangbaar zijn. 

Regionale materialen 
Dit punt hangt af van de plaats van de eindmontage van de producten.

Regionale materialen 
Dit punt hangt af van de plaats van het project. De productie van Kusch+Co bevindt zich in

59969 Hallenberg, Duitsland.

Hernieuwbare materialen
Vele meubelstoffen zijn vervaardigd van hernieuwbare materialen, zoals katoen, wol of leer.

Alle materialen waarop dit van toepassing is:

Cava 3 Stofgroep 1 Nappaleer Leergroep 1

Remix Stofgroep 2 Segrijnleer Leergroep 2

Uno Stofgroep 2 Nature Soft Leergroep 3

Bass 3 Stofgroep 3

Credit 2.1 Construction Waste Management,
50 % van het verpakkingsafval wordt

hergebruikt

Credit 2.2 Construction Waste Management,
75 % an het verpakkingsafval wordt

hergebruikt

Credit 3.3 Resource Reuse,
30 % van de inrichting en meubilair

Credit 5.1 Regional Materials,
20 % afkomstig van plaatselijke 

leveranciers

Credit 5.2 Regional Materials,
10 % afkomstig van plaatselijke leve-

ranciers en regionaal geproduceerd

Credit 6 Rapidly Renewable Materials 

Commercial Interiors 2.0 Materials & Resources
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De modellen van serie 3700 Palato kunnen maximaal 6 Credit Points tot de LEED-certificatie bijdragen.

Kusch+Co ondersteunt LEED
Het LEED-systeem (Leadership in Energy and Environmental Design) is door de U.S. Green

Building Council in de Verenigde Staten in het leven geroepen.

Met dit systeem kunnen gebouwen worden gecertificeerd waarvan de inrichting van het fun-

dament tot de zolder in overeenstemming is met de milieunormen. Ook de modellen van de

serie 3700 Palato leveren Credit Points op en kunnen zo hun bijdrage leveren aan de succes-

volle LEED-certificatie van het gebouw.

CFK Chloorfluorkoolstofverbinding
PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
PEFC Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes

Het aantal Credit Points kan variëren per project en moet voor ieder project afzonderlijk worden berekend. Het percentage van 
het gerecyclede materiaal wordt berekend op basis van de gegevens die onze leveranciers doorgegeven hebben. Deze gegevens
kunnen zowel gemiddelde waarden als andere informatie bevatten. Kusch+Co heeft geen invloed op de productieprocessen van
de leveranciers en zodoende ook niet op de samenstelling en andere veranderingen. Deze fiche wordt geregeld gecontroleerd en
indien nodig geactualiseerd.
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