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Opties voor nog meer 
hygiënische veiligheid:
Alle contactvlakken, zittingdragers, zit-
tingen, rug- en armleuningen net zoals 
houten of aluminium poten zijn volledig 
vrij van schadelijke stoffen en emissies
• antibacteriële beschermingslaag of
• verzegeld met een bacteriostatische 

beschermingslaag

Extra voordelen:
• Actieve bacteriostatische werking 

voor de contactvlakken
• Merkbaar betere vuilafstoting van 

kunststofoppervlakken, bijvoorbeeld 
minder verkleuren door jeans

• Poriënvrije kunststofoppervlakken ver-
hinderen het binnendringen van vloei-
stoffen en bieden zo een langdurige 
bescherming tegen vuil

• Verbeterd reinigingsproces
• Verbeterde krasweerstand en minder 

zichtbare gebruikssporen op de 
oppervlakken

• Compatibel met de meeste kleurloze 
ontsmettingsmiddelen die officieel 
goedgekeurd en toegelaten zijn, vb. 
Dismozon, Bacillo AFl, Terralin protect, 
Perform, die in staat zijn om o.a. het 
COVID-19-virus te elimineren

• Geen invloed op het brandgedrag van 
de kunststof componenten

• Oppervlakken zijn ook geschikt voor 
tijdelijk buitengebruik

Bescherming tegen virussen, 
microben en co.
Hygiënische oplossingen.

Voor alle interieurs waar mensen met elkaar in contact komen.

        Door de  
COVID-19-

crisis moeten overal
ter wereld hygiëne-

concepten 
aangepast 
worden.

Vuilafstotende, 
poriënvrije houten, 
metalen en kunst-
stofoppervlakken

Oppervlakken die ervoor zorgen 
dat virussen, ziektekiemen en 
schimmels vrijwel geen moge-
lijkheid hebben om zich vast te 
hechten

Geen verborgen of moeilijk toeganke lijke 
plekken die een grondige ont smetting 
verhinderen

Naadloze onderkant van 
de zitting, ideaal voor ont-
smetting door afvegen

Zelfklevende, langdurig hygiëneveilige 
afdichtingslip tegen binnendringen van 
vloeistoffen en vetten, compatibel met 
ontsmettingsmiddelen

Maximale hygiëne gegarandeerd!
Serie 3600 / 3650 Arn. Deze serie dient als voorbeeld voor de 
verschillende varianten in ons kuschmed® Hygienic-Line 
assortiment en voor een veelvoud van onze series in onze 
portfolio.

Sinds 2006 produceren wij hygiëne-georiënteerde zitmeubelen. 
Aanvankelijk alleen voor de zorgsector. Ondertussen hebben wij 
ons aanbod ook voor interieurs in openbare ruimtes uitgebreid en 
aangepast. Deze zitmeubelen en tafels zijn eenvoudig te reinigen 
en garanderen een veilige ontsmetting met alle gebruikelijke ont-
smettingsmiddelen. 

Brand-
preventie

Hoog dynamisch 
draagvermogen 

Drie 
zithoogtes

Geteste 
 veiligheid

150 
kg

Stabiel chassis met 
onzichtbare, binnenliggende 
schroefverbindingen voor 
de poten, armleggers en 
opdekstoffering

Arn tafels: tafelblad RESOPAL®  Antibacterial. Houten of aluminium poten. 
Direct aan het tafelblad vastgemaakt. 

Opdekstoffering ondoorlatend voor 
vloeistoffen, langdurig ondoorlatend 
voor ziektekiemen, remt bacteriën in 
hun groei af

Zelfdichtende opdekstofferings-
methode, onzichtbare en ontoe-
gankelijke bevestiging van de 
meubelstoffen
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