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Snelleverproducten voor gezondheidscentra!
Sinds het uitbreken van het coronavirus zien gezondheidsinstellingen 
zich gedwongen om zo snel mogelijk nieuwe intensieve zorg afdelingen 
en quarantaine-eenheden in te richten. Snelheid en een eenvoudige 
hantering hebben in dit geval topprioriteit.

Als extra ondersteuning bieden wij alle klanten in de gezondheidszorg de 
mogelijkheid aan om een selectie van onze beproefde series 2200 ¡Hola! 
en 3650 Arn net zoals de tafelseries 3050 en 3650 Arn binnen enkele 
dagen geleverd te krijgen. Deze varianten bieden nog vele voordelen die 
momenteel levensreddend kunnen zijn.

Voor meer details over de uitvoeringen kan u steeds terecht bij 
uw contactpersoon bij Kusch+Co of door een e-mail te sturen aan 
welcome@kusch.com.

3650/2 Stapelbare stoel
B 50 cm, D 54 cm, H 82 cm, ZH 45 cm, ZH DIN 43 cm, 5,5 kg.
Poten zilver geanodiseerd, zitdrager/zitting/rug kunststof.1, 2
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3660/2 Stapelbare stoel met hoge rug
B 50 cm, D 58 cm, H 90 cm, ZH 45 cm, ZH DIN 43 cm, 6 kg.
Poten zilver geanodiseerd, zitdrager/zitting/rug kunststof.1, 2

Eenvoudige reiniging en ontsmetting.
Er zijn geen houten oppervlakken met open poriën, noch sleuven in 
de rugleuning, noch ongeschikte opdekstofferingen, knelgevaar, of 
oppervlakken die niet geschikt zijn voor ontsmettingsmiddelen. Alle 
oppervlakken in metaal zijn verchroomd of geanodiseerd. De uitgekozen 
varianten geven bacteriën, ziektekiemen en schimmels zo weinig 
mogelijk kans om zich aan het meubelstuk te hechten en op deze manier 
minimaliseren ze het risico om mensen met een zwakke gezondheid, 
patiënten, bezoekers en verplegend personeel te besmetten.

Serie 3650 Arn, Design by Scaffidi & Johansen

3650/4 Stapelbare armstoel
B 59 cm, D 54 cm, H 82 cm, ZH 45 cm, ZH DIN 43 cm, 6 kg.
Poten zilver geanodiseerd, armleggers/zitdrager/zitting/rug kunststof.1, 2

3660/4 Stapelbare armstoel met hoge rug
B 59 cm, D 58 cm, H 90 cm, ZH 45 cm, ZH DIN 43 cm, 6,5 kg.
Poten zilver geanodiseerd, armleggers/zitdrager/zitting/rug kunststof.1, 2



care

Alleen voor bepaalde modelversies en zolang de voorraad strekt. kusch.com

2200/2 Stapelbare stoel
B 48 cm, D 53 cm, H 82 cm, ZH 45 cm, ZH DIN 42 cm, 5 kg.
Poten verchroomd, zitting/rug kunststof.2

2200/4 Stapelbare armstoel
B 58 cm, D 53 cm, H 82 cm, ZH 45 cm, ZH DIN 42 cm, 6 kg,
Poten verchroomd, armleggers/zitting/rug kunststof.2

Serie 2200 ¡Hola!, Design by Jorge Pensi

Tafelserie 3050, Design by Kusch+Co Designteam

3650/6 Tafel vierkant/rechthoekig
Framehoogte/hoogte onderzijde blad 71,1 cm, blad afmetingen op 
aanvraag. Poten zilver geanodiseerd, blad met HPL-coating.

Tafelserie 3650 Arn, Design by Scaffidi & Johansen

3050/6 Tafel vierkant/rechthoekig met consolen (hoog)
Framehoogte/hoogte onderzijde blad 71 cm, blad afmetingen op 
aanvraag. Poten met consolen verchroomd, blad met HPL-coating.

3051/6 Tafel vierkant/rechthoekig met consolen (plat)
Framehoogte/hoogte onderzijde blad 71 cm, blad afmetingen op 
aanvraag. Poten met consolen verchroomd, blad met HPL-coating.

1 Op aanvraag ook leverbaar met poten in 
beukenhout.

2 Kunstsfoff kleuren op aanvraag.

We geven u graag meer informatie:

Kusch+Co B.V.
Industrieweg 2
4104 AR Culemborg

Tel. 0345 532844
Fax 0345 532855
info@kusch.nl


