
Overal waar vele reizigers samenkomen zijn de nieuwe afstandsregels van kracht. Wij bieden de nodige ondersteuning voor de implementatie van 
deze veiligheidsmaatregelen. En wij kunnen nog meer helpen. In de toekomst zal de hygiënische veiligheid een nog grotere rol spelen. Vooral in 
wachtruimtes krijgt een veilige ontsmetting, naast een eenvoudige reiniging, een hogere prioriteit. Ook op dit gebied kunt u op ons vertrouwen! 
Wij beschikken over een rijke ervaring en know-how inzake interieurinrichting in de zorgsector en van luchthavens.

Handel nu meteen! Contacteer ons voor een betere hygiënische veiligheid! Kusch+Co GmbH T +49 2984 300-0 welcome@kusch.com kusch.com

Korte termijn Lange termijnMiddellange termijn

Zitplaatsen blokkeren met veiligheidslinten
Met onze veiligheidslinten kunnen zitplaatsen snel en eenvoudig 
geblokkeerd worden. Geschikt voor banken, rijen of individuele zit-
plaatsen. De frisse, groene kleur staat symbool voor zuiverheid, en 
het stopsymbool in verkeersbord-look is voor iedereen eenvoudig 
te begrijpen. Optioneel in andere afmetingen verkrijgbaar. 
Ook individuele vormgeving en logo zijn mogelijk. 

Extra armleggers
Afhankelijk van de vereisten kan de afstand tussen de zitplaatsen door 
het verplaatsen van de zitschalen en door de montage van extra arm-
leggers vergroot worden. Dat biedt meer privacy en minder contact 
met de andere zittende mensen. Door een antibacteriële bescherm-
laag voor de armleggers kan de hygiënische veiligheid 
verbeterd worden. 

Nieuwe zitschalen uit PU
De momentele zitschalen kunnen door de nieuwe Retro-Fit zitschalen 
uit PU vervangen worden. Een toekomstbestendige oplossing! Ten 
eerste kan zo de vereiste veiligheidsafstand bereikt worden. Ten 
tweede verbetert het de hygiënische 
veiligheid door een eenvoudige 
reiniging en grondige ontsmetting. 
Ten derde bieden de PU-zitschalen 
een beter zitcomfort.

Scheidingswand tussen de zitplaatsen
De minimale veiligheidsafstand varieert naargelang van het land. 
Daarom hebben wij ook in dit geval flexibele oplossingen paraat 
voor alle wachtbanken van Kusch+Co, ook voor andere merken. 
De scheidingswand wordt ofwel direkt op de draagbalk of aan het 
tafelblad gemonteerd. De vereiste veiligheidsafstand komt tot stand 
door het verplaatsen van de zitplaatsen. De scheidingswand is ver-
krijgbaar in acrylglas, veiligheidsglas, metaal of hout met stof bekleed. 
De klant kan de afmetingen zelf bepalen.

Innovatieve configuraties
Met de serie Creva soft is het mogelijk om wachtruimtes stijlvol en veilig 
in te richten. Deze serie kenmerkt zich door een lounge-uitstraling. Door 
het combineren van de modules kunnen afgescheiden zitplaatsen 
geconfigureerd worden. De onderling afwisselende zitplaatsen 
kunnen door de scheidingswanden zowel visueel als akoestisch van 
elkaar afgeschermd worden. 

Zitschalen vervangen door tafelbladen
Een snelle en gunstige oplossing, beschikbaar voor alle wacht-
banken van Kusch+Co. De tafelbladen zijn uitgevoerd met een zwarte 
kunststof-laminaat toplaag. Optioneel leverbaar met het RESOPAL®

Antibacterial oppervlak met een zelfwerkend afdoden 
van het aantal ziektekiemen. Extra stickers met 
verbodsymbool verkrijgbaar.

Wegens COVID-19-crisis     ontstaan nieuwe hygiëne-
concepten, ook met betrekking tot zitmeubelen! Meer 

afstand   
houden!!

Ook op zitplaatsen 
direct naast 

elkaar. 


