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Dynamische vormgeving gepaard met een sportieve uitstraling – deze armstoelen, 
waarvan de zitschalen in twee verschillende hoogtes verkrijgbaar zijn, weerspiegelen 
de flair van onze tijd. Pittig, agiel en en ook een tikkeltje eigenwijs. Met een fasci nerend 
royaal scala aan afwerkingsmogelijkheden. Veelvoud van framevariaties.  Oppervlakken 
in verschillende kleuren. Vrije materiaalmix voor de zitschaal.

Na zijn studie als industrieel designer aan de 
hogeschool van Essen begon Norbert Geelen 
zijn freelance carrière in de Italiaanse design
studio 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

8610 Armstoel, vierpootsframe

8630 Armstoel, sledeframe

Een tikkeltje anders dan normaal. In tegen
stelling tot de meestal overkragende achter
poten is dit vierpootsframe bijna symmetrisch 
ontworpen. Positief is dat het vierpootsframe 
daardoor een buitengewoon elegante uit
straling heeft.

Het lijkt alsof de zitschaal gewichtloos boven 
het draadframe zweeft. Door de trapezium
vormige vormgeving in combinatie met het 
ronde buizenstaal oogt dit frame bijzonder 
slank.
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8640 Armstoel, aluminium kruispoot, draaibaar

8650 Kruk / armstoel, aluminium kruispoot, draaibaar / hoogteverstelbaar

De zitschaal van deze variant is hoogte
verstelbaar van 42 tot en met 54 cm.  
De kruk is bijzonder praktisch: voorzien  
van dezelfde kruispoot maar met een  
zitting ipv een zitschaal. Ofwel inzetbaar  
als individuele zitplaats of als steun voor  
de voeten en benen. Draaibaar en hoogte
verstelbaar.

Door en door stijlvol. De vierstralige kruispoot 
rijst naar boven. Daardoor blijft veel ruimte 
onder de kolom. De zitschaal is draaibaar, en 
biedt dankzij de geïntegreerde gasveer een 
aangenaam zitcomfort. Optioneel verkrijgbaar 
met een terugstelmechaniek of met een Relax 
zitneiging – zithoogte 43 cm.
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Vierpootsframe

Sledeframe

Kolom met kruispoot, draaibaar

Kolom met kruispoot, draaibaar / hoogteverstelbaar

8610/3

8630/3

8640/3

8650/3

8615/3

8635/3

8645/3

8655/3 8650/0

8610 Armstoel, vierpootsframe

8630 Armstoel, sledeframe

8640 Armstoel, aluminium kruispoot, draaibaar

8650 Kruk / armstoel, aluminium kruispoot, draaibaar / hoogteverstelbaar

Varianten

8615/38610/3

8635/38630/3

8645/38640/3

8655/3 8650/08650/3

8615/38610/3

8635/38630/3

8645/38640/3

8655/3 8650/08650/3

8615/38610/3

8635/38630/3

8645/38640/3

8655/3 8650/08650/3

8615/38610/3

8635/38630/3

8645/38640/3

8655/3 8650/08650/3
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Productgegevens

8610 Armstoel, vierpootsframe

8630 Armstoel, sledeframe

Accessoires
• Opdekstoffering met biesnaad (alleen in 

dezelfde materiaal en kleur als de meubel
stof voor de zitschaal)

• Opdekstoffering zitting in een andere 
meubel stof resp. kleur dan de zitschaal

• Wisselglijders, naar keuze kunststofglijders, 
viltglijders of protect glides

Accessoires
• Opdekstoffering met biesnaad (alleen in 

dezelfde materiaal en kleur als de meubel
stof voor de zitschaal)

• Opdekstoffering zitting in een andere 
meubel stof resp. kleur dan de zitschaal

• Kunststofglijders
• Viltglijders

Gewicht: 10,5 kg

Gewicht: 11,5 kg

Gewicht: 12,0 kg

Gewicht: 13,0 kg
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1  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. 

Maten in cm
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8640 Armstoel, aluminium kruispoot, draaibaar

Accessoires
• Opdekstoffering met biesnaad (alleen in 

dezelfde materiaal en kleur als de meubel
stof voor de zitschaal)

• Opdekstoffering zitting in een andere 
meubel stof resp. kleur dan de zitschaal

• Comfortgasveer
• Met terugstelmechaniek  

(niet voor de Relaxzitneiging)

• Relaxzitneiging (zithoogte 43 cm)
• Kunststofglijders
• Kunststofglijders antislip
• Viltglijders
• Edelstaalkap voor glijders

Accessoires
• Opdekstoffering met biesnaad (alleen in 

dezelfde materiaal en kleur als de meubel
stof voor de zitschaal, alleen voor armstoel)

• Opdekstoffering zitting in een andere 
meubel stof resp. kleur dan de zitschaal 
(alleen voor armstoel)

• Comfortgasveer

• Kunststofglijders
• Kunststofglijders antislip
• Viltglijders
• Edelstaalkap voor glijders
• Zwarte wielen
• Kwaliteitswielen met verchroomde ring
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8650 Kruk / armstoel, aluminium kruispoot, draaibaar / hoogteverstelbaar
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Productgegevens

1  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. 

Maten in cm
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Materialen, uitvoeringen

8600 Lupino

Zitschaal armstoel
• Volledig gestoffeerd, met opdekstoffering  

of zitting , meubelstof volgens huiscollectie

Zitting kruk
• Volledig gestoffeerd, meubelstof volgens 

huiscollectie

Opdekstoffering
• Optioneel stoffering met brandvertragend 

koudschuim
• Optioneel stoffering met moeilijk brandbaar 

koudschuim (B1)

Frame
• Staal gepoedercoat, verchroomd of zijdemat 

verchroomd
• Aluminium kruispoot, gepoedercoat of 

 gepolijst
• Aluminium kolom, verchroomd

Poedercoating

silk

silver 98  
(metallic effect)

RAL 9006 
white aluminium 
(metallic effect)

DB 703  
iron mica

RAL 9005  
jet black

RAL 9003  
signal white
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Solutions
Samenvatting

Brandpreventie

Graag sturen wij u meer informatie toe.

Opdekstoffering

Deze optioneel verkrijgbare stoffering bestaat 
uit een brandvertragend koudschuim of uit 
een moeilijk brandbaar koudschuim (B1).  
Als dit moeilijk brandbaar koudschuim (B1) 
gecombineerd wordt met de meubelstoffen 
skai Parotega NF, skai Palma NF, Niroxx, 
Field, Cres en Xtreme, dan is de stoffering in 
overeenstemming met het Kusch+Co Brand
preventieconcept. Deze combinatie vervult 
vier levensreddende 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 Pa
• Frankrijk: NF D 60013
• GrootBrittannië: BS 5852 Crib 5
• Italië: UNI 9176
• Europa: EN 1021 deel 1/2

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

Afhankelijk van het interieur moet project
meubilair 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:
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Kwaliteit, duurzaamheid
Samenvatting

Kusch+Co GmbH & Co. KG  P.O. Box 1151  59965 Hallenberg  Germany  T +49 2984 300-0  F +49 2984 3004-100  welcome@kusch.com  www.kusch.com 

8 6 0 0  L U P I N O
M I L I E U A S P E C T E N

Milieu-
product-  
verklaring
conform ISO 14021, type II

96 %

E C O L OG I S C H E  
V E R A N T WOO R D E L I J K H E I D

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.

D U U R Z A A M H E I D

Kusch+Co interpreteert duurzaam
heid als de realistische, hand haaf
bare en betaalbare combinatie van 
milieubeleid, ratio neel beheer en 
maatschappelijke verantwoordelijk
heid. Dat geldt niet alleen voor  
onze productie, maar vooral voor  
de communi catie met onze mede
mensen, medewerkers en partners. 
Wij voegen de daad bij het woord.

C E R T I F I C AT I E

Om een constante productkwaliteit 
te waarborgen zijn alle processen 
bij Kusch+Co gecertificeerd in 
 overeenstemming met de normen 
DIN EN ISO 9001 voor kwaliteits
management en DIN EN ISO 14001 
voor milieumanagement. Daarom 
kunnen wij 5 jaar garantie op onze 
producten aan bieden.

L E V E N S C YC L U S

1  M AT E R I A A L

•  De modellen van de serie 8600 
 Lupino bevatten geen gevaar lijke 
stoffen (zoals lood, kwik, PVC).

•  De modellen van de serie 8600 
 Lupino vallen binnen de PAK
grenswaarden.

•  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 8600  Lupino bevat geen  
stoffen die overeenkomstig § 57 
van de Europese verordening 
REACH nr. 1907/2006 onder de 
registratieplicht vallen.

2  P R O D U C T I E

•   M E TA A L B E H A N D E L I N G 
  Onze poedercoating bevat noch 

vluch tige organische stoffen (VOS) 
noch zware metalen en is daa rom 
fysiologisch onschadelijk. De 
chroomlaag van de serie 8600 
 Lupino blinkt uit door een uit
stekende corrosiebescherming en 
is fysiologisch volledig onschade
lijk zowel tijdens de productie als 
tijdens het gebruik. Wij gebruiken 
geen tensio actieve stoffen voor 
onze ver chroom installatie. Tensio
actieve stoffen zijn vermoedelijk 
uiterst kankerverwekkend.

•   P R O D U C T I E A F VA L
  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  T R A N S P O R T

•  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 afvalver werkings
systeem van de firma Interseroh 
gecertificeerd. Zij recyclen jaarlijks 
ongeveer 20 ton verpakkings
materiaal voor ons.

4  G E B R U I K

•  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  A F VA LV E R W E R K I N G

•   De modellen van de serie 8600 
 Lupino zijn zo ontworpen dat  
ze  makkelijk demonteerbaar zijn.  
Zo kunnen de materialen volgens 
materiaalsoort gesorteerd en 
gerecycleerd worden.

•  De modellen van serie 8600 
 Lupino zijn tot 96 % recyclebaar. 
Het is niet mogelijk om kleefstof
fen, smeervet, oliën en schroeven 
te recyclen. 

Kusch+Co GmbH & Co. KG  P.O. Box 1151  59965 Hallenberg  Germany  T +49 2984 300-0  F +49 2984 3004-100  welcome@kusch.com  www.kusch.com 

8 6 0 0  L U P I N O
M I L I E U A S P E C T E N

Milieu-
product-  
verklaring
conform ISO 14021, type II

Deze certificaten bewijzen dat de serie 8600  Lupino niet schadelijk voor  
het milieu is en sociaal verantwoord is. Minstens 90 % van het hout dat 
voor deze serie verwerkt werd, is PEFC gecertificeerd. Certificaatnr. 
44702071290.

*  Als de modellen met de meubelstoffen Urban, Xtreme en Elevation 
bekleed zijn, dan kan het percentage voor de meubelstof opgeteld 
 worden bij het recyclingpercentage. Deze meubelstoffen zijn voor 100 % 
samengesteld uit gerecyclede materialen.

PEFC/04-31-0797

OV E R Z I C HT  M AT E R I A A L

Model   8610/3 8615/3 8650/3
Gewicht  10,5 kg 12,0 kg 12,0 kg
Recyclaatpercentage*  7,7 % 6,8 % 18,0 %
Recyclebaar  96,2 % 96,6 % 96,6 %

8 6 10 / 3  L U P I N O

8 6 15 / 3  L U P I N O

8 6 5 0 / 3  L U P I N O

Andere 3,8 %

Andere 3,4 %

Andere 3,4 %

Fleece 4,7 %

Fleece 5,9 %

Fleece 4,2 %

Meubelstof* 4,7 %

Meubelstof* 6,7 %

Meubelstof* 4,2 %

Poly 3,8 %

Poly 15,1 %

Poly 12,6 %

Staal 28,3 %

Staal 25,2 %

Staal 18,5 %

Aluminium 17,6 %

Multiplex 44,3 %

Multiplex 43,7 %

Multiplex 39,5 %

DuurzaamheidKwaliteit

Onze producten worden rationeel geprodu
ceerd. De geïmplementeerde milieu en kwali
teitsmanagementsystemen zijn gecertificeerd 
overeenkomstig DIN EN ISO 14001 resp.  
DIN EN ISO 9001. Externe, onafhankelijke 
audits net zoals ons eigen testlaboratorium  
helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De zitmeubelen 8600 Lupino 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.

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. 

Kusch+Co is gecertificeerd overeenkomstig 
DIN EN ISO 9001 en zodoende bevoegd om 
zelf te testen of de producten voldoen aan de 
GSproefvoorwaarden en voor deze producten 
een conformiteitsverklaring op te maken.

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  
recycleerbaarheid. 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 verant
woorde 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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Kusch+Co GmbH & Co. KG
P.O. Box 1151  
59965 Hallenberg  
Germany

T +49 2984 3000  
F +49 2984 3004100  
welcome@kusch.com
kusch.com


