
hygienic 
solutions 



Bescherming 
tegen virussen, 
microben en co.

Hygiënische 
oplossingen.

Voor alle 
 inte rieurs waar 
 mensen met 
elkaar in con-
tact komen.



Door de COVID19crisis moeten overal 
ter wereld hygiëneconcepten aangepast 
worden. Nog nooit was het risico om 
besmettelijke infectieziekten te verspreiden 
groter dan nu.

Een reden daarvoor is het inzetten van 
ongeschikte zitmeubelen net zoals opper
vlakken met open poriën, sleuven, en 
 andere moeilijk toegankelijke plekken die 
een grondige ontsmetting onmogelijk 
maken. Voeg daar nog onaangepaste 
opdekstofferingen of meubelstoffen aan 
toe en het wordt duidelijk waarom meubilair 
een risico kan zijn.

Voor nog meer hygiënische veiligheid!
Overal in openbare ruimtes.

Niet alleen ziekenhuizen, gezondheids
centra, sociale instellingen en andere 
gezondheidsrelevante omgevingen zijn 
betroffen. De noodtoestand geldt ook voor 
restaurants, hotels, kantoren, scholen, 
 universiteiten, luchthavens ... m.a.w. in alle 
omgevingen waar pathogenen zich snel 
kunnen verspreiden en vermeerderen. 
Besmetting is o.a. ook mogelijk door de 
contactvlakken op zitmeubelen en tafels.



Wij hebben iets 
tegen virussen, 
microben en co.

Op het gebied van hygiëne, en dan vooral 
 inzake reiniging en ontsmetting van zit
meubelen beschikt Kusch+Co over een grote 
schat aan ervaring. Vooral wat hygiëne voor 
projectmeubilair aangaat staan wij bekend  
als specialisten. Sinds 2006 produceren wij 
hygiëne-georiënteerde zitmeubelen, ont
wikkeld in samenwerking met het Duitse 
 Instituut voor Hygiëne en Milieugeneeskunde, 
aangesloten bij het Vivantes Klinikum, Berlin. 
Aanvankelijk alleen voor de zorgsector. Onder
tussen hebben wij ons aanbod ook voor 
 interieurs in openbare ruimtes uitgebreid  
en aangepast.
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• Ontworpen zodat virussen, ziektekiemen en 
schimmels vrijwel geen mogelijkheid hebben 
om zich aan de oppervlakken te hechten

• Geen verborgen of moeilijk toegankelijke 
 plekken die een grondige ontsmetting ver
hinderen

• Poriënvrije houten, metalen en kunststof
oppervlakken 

• Alle contactvlakken – tafelframes en bladen, 
stoelframes net zoals zittingen, rug en  
armleggers – beschikken over een anti
bacteriële resp. bacteriostatische bescherm
laag

• Opdekstoffering ondoorlatend voor vloeistoffen, 
langdurig ondoorlatend en bacteriostatisch 
voor ziektekiemen



Eenvoudig te reinigen. 
Veilig te ontsmetten.

Het kuschmed® HygienicLine assortiment biedt een 
royaal scala aan producten in verschillende uitvoeringen. 
Tafels met houten of metalen poten, optioneel opper
vlakken met een volledige of gedeeltelijke antibacteriële 
beschermlaag. Zitmeubelen met zitting, rug en arm
leggers van hout, kunststof, met opdekstoffering, een 
selectie van meubelstoffen, net zoals houten of metalen 
frames. Ook hier zijn de oppervlakken optioneel met een 
volledige of gedeeltelijke antibacteriële beschermlaag 
verkrijgbaar. 

Een QRcode op het productlabel bevat een link waarmee 
u een lijst van geschikte ontsmettingsmiddelen net zoals 
instructies kan oproepen. Belangrijke informatie voor de 
poetsploeg, hygiëneexperten en facility managers. Dat 
betekent een betere bescherming voor de gebruikers!
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De vuistregel ist: eerst reinigen, daarna ontsmetten – 
het is wetenschappelijk bewezen dat deze volgorde 
de beste hygiënische veiligheid biedt. Doordat de 
ziektekiemen zich bijna altijd in vuil en druppeltjes 
 nestelen, is het noodzakelijk om het oppervlak eerst  
te reinigen. Een grondige reiniging maakt trouwens 
een ontsmetting niet overbodig, en omgekeerd.



Hygiënisch effect.

Optioneel voor nog meer hygiënische veiligheid:  
Alle contactvlakken – bij de zitmeubelen zijn dat de zitting dragers, 
zittingen, rug en armleggers net zoals de houten of metalen 
poten, bij de tafels zijn dat het tafelblad net zoals de houten of 
metalen poten – kunnen met een extra antibacteriële bescherm
laag uitgevoerd worden. De beschermlaag is vrij van schadelijke 
stoffen en emissies:
–  antibacteriële beschermingslaag of
–  verzegeld met een bacteriostatische, zilverionenhoudende 

beschermingslaag

Verwijdert tot 99,99 % van de bacteriën!
Zodra deze oppervlakken met vochtigheid in contact komen, 
worden de zilverionen (Ag+) geactiveerd. Deze verminderen het 
aantal bacteriën doordat zij de celdeling verhinderen. Ook zeer 
efficiënt tegen multiresistente pathogenen, waaronder MRSA.

Vooral in drukbezochte omgevingen kunnen bacteriën zich snel 
vermeerderen. De antibacterieel beschermde oppervlakken 
verhinderen de groei van bacteriën tussen de reinings en ont
smettingscycli en bieden zo een betere bescherming tegen 
gevaarlijke infecties. 

Met  
antibacteriële 
beschermlaag

Zonder  
antibacteriële 
beschermlaag
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De efficiëntie van de oppervlakken met een antibacteriële 
beschermlaag varieert naargelang van de additieven net zoals 
van de gebruikte materialen en de kwaliteit van het oppervlak. 
Volgens de gegevens van onze leverancier verminderen de 
oppervlakken het aantal bacteriën van 100.000.000 tot 10.000 
(log reductie 4), wat overeenkomt met een efficiëntieniveau 
van 99,99 %.

De antibacteriële bescherming is zelfwerkend, bewezen  
door een 24uur test bij 36 °C op een RESOPAL® Antibacterial 
oppervlak. Tot de testorganismen behoorden o.a. de pathogenen 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
 aeruginosa, Listeria monocytogenes, Salmonella enterica en 
Staphylococcus aureus (MRSA). Proef uitgevoerd op 04/06/2019 
door de ISEGA, het onderzoek en testinstituut in Aschaffenburg, 
onder de leiding van Dr. Ralf Derra.

Met  
antibacteriële  
beschermlaag

Bron: RESOPAL®

Zonder  
antibacteriële bescherm

laag

Reinigings- en ontsmettingscyclus 

 



Opdat mensen in de 
 toekomst weer met elkaar 
in contact kunnen komen.

In ziekenhuizen en woonzorgcentra ...
Hier geldt hygiëne voorop! Niet alleen in de verschillende zorgafdelingen, 
maar ook in alle ruimtes. Met de zitmeubelen van het kuschmed® 
HygienicLine assortiment is het mogelijk om alle interieurs hygiënisch 
in te richten – tot en met hygiënegeoriënteerde bureaustoelen voor  
de werkplek.

In cafeteria’s, kantines, restaurants ...
Naast een algemene properheid wint ook hier de hygiënische zuiver
heid aan belang. Het doel is natuurlijk om het besmettingsgevaar door 
aanstekelijke ziektekiemen tot een minimum te herleiden. Dankzij de 
hygiënische zitmeubeloplossingen van Kusch+Co is dat geen probleem. 
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In hotels, feestzalen en conferentieruimtes ...
Iedere dag nieuwe bezoekers en gasten die hier overnachten, een feest 
vieren of aan een vergadering of opleiding deelnemen – ook hier treedt 
de hygiënische zuiverheid naast de algemene reinheid steeds meer op 
de voorgrond. De zitmeubelen en tafels van Kusch+Co zijn afgestemd 
op een veelvoud van interieurs en bieden een hoge mate aan hygiëni
sche veiligheid.

In openbare wachtruimtes ...
Daartoe behoren luchthavens, bus en treinstations, cruise terminals, 
musea en openbare gebouwen – overal waar vele mensen uit verschil
lende landen samenkomen, is het besmettingsgevaar met aanstekelijke 
ziektekiemen bijzonder groot. Daarom geldt ook hier: met het hygiëne 
georiënteerde, eenvoudig te reinigen en efficiënt te ontsmetten wacht
meubilair van Kusch+Co kan dit plan in daden omgezet worden. 



Brandpreventie.

Zitmeubelen met een geoptimaliseerd brandpreventieconcept die 
speciaal ontwikkeld zijn voor zones die tijdens een brand als vluchtroute 
dienen en daarom brandlastvrij moeten zijn. Dat is van toepassing in 
foyers net zoals in wachtzalen en ontvangsthallen. Deze comfortabele 
en designgeoriënteerde zitmeubelen vervullen vier levensreddende 
veiligheidsmaatregelen:
• zijn zelfdovend,
• verminderen de rookontwikkeling,
• verhinderen het gevaar dat een begin nende  

brand om zich heen grijpt,
• vormen zelf geen brandhaard.



Zitmeubelen afgestemd op de wensen van personen met een handicap. 
Een lagere of hogere zithoogte, wigvormige opdekstoffering of wandelstok
houder. Een behandel en patiëntenstoel. Varianten voor het ziekenhuis 
en woonzorgcentra, ook verkrijgbaar met ondoorlatende meubelstoffen. 

Zitmeubelen voor mensen met corpulente postuur. Een veelvoud aan 
varianten, dynamische belastbaarheid goedgekeurd tot en met 150 kg. 
Niet te vergeten de Bariatric Seating. Zitmeubelen met genereuze afme
tingen en een extreem stabiel frame. Draagvermogen tot en met 300 kg. 
Deze varianten zijn ook in een kuschmed® HygienicLine uitvoering ver
krijgbaar.
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sBeperkte mobiliteit.



Informatieuitwisseling.



Onze thematische brochures kan u bestellen op
welcome@kusch.com
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fire  
prevention
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Brandpreventie
Zitmeubelen en tafels met een 
geoptimaliseerd brandpreventie-
concept en de inzetmogelijkheden.  

hygienehygiene
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Hygiëne
Het kuschmed® Hygienic-Line 
 concept. Zitmeubelen voor alle 
omgevingen waar veel mensen 
samenkomen. 

Reinigen en ontsmetten
Tips en instructies voor een gron-
dige reiniging en ontsmetting. 
Bevat van lijst van passende ont-
smettingsmiddelen.  

cleaning and 
disinfection
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Missie kwaliteit
Informatie over onze kwaliteits-
proeven en –methoden. De meu-
belen van Kusch+Co overtreffen de 
wettelijke normen en voorschriften. 

Voor meer informatie 
kan u de thematische 
brochures in PDF- 
formaat binnenhalen.

mission 
 statement 

 quality
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shaping the way we sit

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 


