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Design by Udo Feldotto
Na zijn opleiding als beeldhouwer, besloot  
hij in 1985 als freelance designer een sprong  
in de meubelindustrie te wagen. Hij ging een 
partnerschap met Simon Desanta aan, een 
bekend designer die voor Kusch+Co al enkele 
series ontworpen had. In deze periode richtte 
Udo Feldotto zijn eigen design- en ontwikke-
lingsstudio op. Hij is gespecialiseerd in produc-
ten voor de zorgsector, kantoor- en project-
meubilair, huis- en slaapkamermeubelen en 
telecommunicatie.

Deze patiëntenstoel is ontworpen voor comfort en ontspanning, met een houten frame 
voor een huiselijke sfeer, ook geschikt voor kleine ingrepen en veilig patiëntentransport. 
Makkelijk te bedienen door het verplegend personeel en de gebruikers, ook als ze een 
beperkte mobiliteit hebben. Deze serie is speciaal ontwikkeld voor de thuisverzorging 
van ouderen, voor begeleid wonen, voor het gebruik in woonzorg- of gezondheidscentra. 
Deze armstoel voldoet aan alle nodige technische, medische en hygiënische veiligheids-
standaards.
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Varianten

7200/7210 Patiënten-armstoel

7200/7210 Patiënten-armstoel

Zonder urinefolie, kunststofglijder 
 

Met urinefolie, kunststofglijder 

Zonder urinefolie, wielen 
 

Met urinefolie, wielen

7201/3, 
7201/3H

7200/3

7211/3, 
7211/3H

7210/3

Alle varianten, waarvan het modelnummer eindigt op de letter H, vervullen de normen van onze kuschmed® Hygienic-Line. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Solutions.

Deze armstoel met een houten frame kenmerkt 
zich zowel door zijn functionële als aantrekke-
lijke vormgeving en is speciaal ontworpen 
voor de zorgsector. Verkrijgbaar met wielen of 
glijders, en met een royaal scala aan opties. 
Alle functies zijn eenvoudig te bedienen.
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7200/7210 Patiënten-armstoel

Standaard
• Zit- en rughoes afneembaar, urinefolie in de 

zitting en onderste ruggedeelte (modellen 
7200/3, 7210/3)

• Kunststof- of viltglijder (modellen 7201/3, 
7200/3)

•  Een traploze, synchrone instelling van zitting, 
rug en armleggers en beensteun met een 
minimale krachtinspanning

• Synchroonmechanisme met gasveer, ver-
stelhendel zowel links als rechts. Traploos 
vergrendelbaar in een comfortabele posite

Accessories
• Verbindingsstuk met beschermkap (voor 

infuusstandaard en draaibare eettablets)
• Visco-elastisch schuim voor zitting en rug

Eettablet draaibaar /   
klapbaar (7292/8)

Lectuurrek, afneembaar 
(7220/8)

Transportbeugel (modellen 
met wielen)

Hoofd- /  schouder- (7240/8) 
en neksteun (7245/8)

In hoogte verstelbare infuus-
standaard (7291/8)

Eettablet met blokkering 
(7201/8)

Neksteun met elastieken 
band (7210/8)

Tijdens het transport doet 
de neerklapbare beensteun 
ook dienst als voetensteun

Eettablet draaibaar 
(7290/8)

Opdekstoffering voor arm-
leggers (7235/8)

Productgegevens

1  De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig  
DIN EN 1335-1. 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

Wielen vooraan stuurbaar, 
achteraan stuur- en vastzet-
baar

6    7200 Care



7200/7210 Patiënten-armstoel
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Features

Voordelen voor de beheerder
•  Zowel de huisbewoners als de familieleden 

zijn tevreden over de gezellige, comfortabele 
inrichting

•  Door de vervangbare componen ten heeft 
dit product een lange levensduur, door de 
modulaire constructie kunnen nieuwe com-
ponenten achteraf gemonteerd worden

Voordelen voor het personeel
•  De zithouding van de patiënt kan snel en met 

weinig kracht traploos versteld worden
•  De ingebouwde gasveer zorgt voor een 

soepele bediening
•  De weerstand in het mechanisme zorgt voor 

een veilige, gelijkmatige verstelling
•  Het mechanisme is onderhoudsvrij en niet 

onderhevig aan slijtage
•  Door de gladde afwerking kan deze stoel 

eenvoudig en snel ontsmet worden
•  Door de clips is de zitting afneem baar, zodat 

ook het onderstel gereinigd kan worden
•  Verkrijgbaar met afneembare hoezen en 

urine folie
•  Met wielen is deze fauteuil mobiel en flexibel 

inzetbaar
•  Goed manoeuvreerbar, “ter plekke” draaibaar

Voordelen voor de gebruiker
•  Elegant, charmant design, frame en arm-

leggers zijn van beuken natuur of gebeitst 
volgens huiscollectie

•  Door de comfortabele stoffering is langdurig 
zitcomfort gegarandeerd

•  Het traploze mechanisme is makkelijk te 
bedienen en maakt een snelle verstelling 
mogelijk

•  De beensteun past zich synchroon aan de 
houding aan

•  De optionele zijdelingse hoofd- en schouder-
steun ondersteunen het hoofd in een gezonde 
houding tijdens een dutje

•  Het onderhoudsvrije mecha nisme is niet 
onderhevig aan slij tage en kan niet ongewild 
worden versteld

•  Een veilig en gebruikersvriendelijk product
•  Verkrijgbaar in twee varianten: als normale 

fauteuil zonder wielen of als mobiele fauteuil 
op wielen, met transportbeugel en neerklap-
bare beensteun, die tijdens het transport ook 
als voetensteun kan dienen

•  Lectuurrek, eettablet, infuusstandaard net 
zoals de opdekstoffering voor de armleggers 
zijn praktische accessoires

7200/7210 Patiënten-armstoel
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Bladbedekking HPL Resopal®

Materialen, uitvoeringen

7200 Care

Frame, armleggers
• Beuken natuur of gebeitst volgens  

huiscollectie, metaaldelen DB 703 iron 
mica gepoedercoat

• Armleggers achteraan aan het frame vast-
gemaakt via een lagerelement in de rug en 
vooraan d.m.v. een aluminium beslag met 
het mechanisme verbonden

• Transportbeugel gepoedercoat of 
 verchroomd (modellen 7211/3, 7210/3)

• Beensteun gestoffeerd

Zitting
• Vormstuk van multiplex ong. 10 mm ligt op 

het zitraamwerk en is dankzij de insteek-
hoek en clip makkelijk verwisselbaar

• Polyether kussen 50 mm, GV 5040, en  
30 mm, GA 5050 met Diolen bedekt, 
onderzijde is met neteldoek bespannen

• Onderzijde Roy Med grijs (modellen 
 kuschmed® Hygienic-Line)

Rug
• Vormstuk van multiplex ong. 10 mm
• Vooraan met een polyether kussen 40 mm, 

GV 5030
• Aan de bekken is het kussen 20 mm extra 

dik, volumegewicht 35 met Diolen bedekt
• Achteraan met een polyether kussen 5 mm, 

volumegewicht 35

Opdekstoffering
• Zitting / rug gestoffeerd, meubelstof volgens 

huiscollectie 
• Zit- en rughoes afneembaar, urinefolie in de 

zitting en onderste ruggedeelte (modellen 
7200/3, 7210/3)

• Optioneel stoffering met brandvertragend 
koudschuim of met brandvertragend koud-
schuim en brandwerende onderstoffering

Eettablets
• HPL Resopal silver grey, geschuimde  

kanten
• Beugel verchroomd (voor eettablets 

7290/8, 7292/8)

silver grey 
0160-60 
voor eettablets

Poedercoating

DB 703  
iron mica

Beitskleuren beuken SBeitskleuren beuken K

beuken natuur

terra  
K 03

maple  
K 01

sienna  
K 10 (P 10)

puce  
K 11 (P 11)

cream  
K 04

tobacco  
K 02

oak 
K 40

global beech  
K 05

white  
S 40

salem   
S 54

midnight blue  
S 38

arctic  
S 42

pimento  
S 57

light grey  
S 39

tinkerbell   
S 55

scampolo   
S 56

black  
S 10
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Solutions 
Samenvatting

groei remmen. Alle houten oppervlakken zijn 
verzegeld met een goed dekkende, poriën -
vrije en ontsmettingsmiddelbestendige lak met 
antibacteriële eigen schappen. De metalen 
oppervlakken zijn verchroomd of krijgen een 
zilverhoudende, antibacteriële poedercoating. 
De zilverionen werken snel en effectief tegen 
bacteriekolonies. De ionen diffunderen naar 
de opper vlakte, destabiliseren de celwanden 
van de bacteriën en stoppen de reproductie.

Reduced Mobility

Vele mensen hebben te kampen met een 
beperking in hun mobiliteit. Tot deze groep 
behoren onder andere senioren, zwangere 
vrouwen, zeer kleine mensen net zoals  
mensen met een individuele handicap.  
Zij hebben vaak moeilijkheden met zitten,  
vooral met plaatsnemen en opstaan.

De zitmeubelen van de serie 7200 Care  
zijn speciaal afgestemd op de wensen van 
patiënten of hulpbehoevende mensen. 

Graag sturen wij u meer informatie toe.

Afhankelijk van het interieur moet project-
meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen 
voldoen. Niet alleen de strenge regelgeving 
m.b.t. brandpreventie en hygiëne vormen 
een uitdaging voor interieurarchitecten en 
inrichters, maar ook het vinden van passende 
zitmeubelen die aan de wensen van mensen 
met beperkte mobiliteit voldoen. Kusch+Co 
biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Brandpreventie

Houten onderdelen
Alle houten oppervlakken worden met een 
UV-hardende, milieuneutrale waterlak behan-
deld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeen -
komstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Opdekstoffering
Deze optioneel verkrijgbare stoffering bestaat 
o.a. uit een brandvertragend koudschuim. 
Overeenkomstig het Kusch+Co brandpreven-
tieconcept wordt er bovendien een speciaal 
weefsel “flamline” (door de bouwinspectie als 
onbrand  baar materiaal goedgekeurd volgens 
de Duitse norm DIN 4102 A2) tussen de 
schuimstof en de meubelstof verwerkt.

Dit concept vervult vier levensreddende  
veiligheidsmaatregelen. De zitmeubelen:
• zijn zelfdovend,
• verminderen de rookontwikkeling,
• verhinderen het gevaar dat een begin-

nende brand om zich heen grijpt,
• vormen 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 P-a
• Frankrijk: NF D 60-013
• Groot-Brittannië: 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.

Hygiëne

De producten uit ons kuschmed® Hygienic- 
Line assortiment zijn ontworpen om bacteriën, 
ziektekiemen en schimmels zo weinig mogelijk 
kans te geven om zich aan het meubelstuk  
te hechten of te besmetten. Houtsoorten met 
open poriën, sleuven in de rugleuning, onge-
schikte opdekstoffering, knelgevaar voor de 
vingers, open frames, viltglijders of materialen 
die niet bestendig tegen ontsmettingsmidde-
len zijn, horen hier niet thuis.

Voor deze productlijn komen enkel meubel-
stoffen met bijzondere hygiënische eigen-
schappen, waaronder vocht- of vuilafstotende 
stoffen, of stoffen met nanotechnologisch 
behandelde vezels in aanmerking. Of meubel-
stoffen die met ontsmettingsmiddelen behan-
deld kunnen worden. 

Het oppervlak moet glad en zonder poriën zijn, 
vochtafstotend, langdurig ondoorlatend voor 
ziektekiemen en ze moeten bacteriën in hun 
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 Kwaliteit, duurzaamheid 
Samenvatting

Milieu-
product-  
verklaring
conform ISO 14021, type II

7200 Care
Milieuaspecten

Ecologische  
verantwoordelijkheid

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.

Duurzaamheid

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.

Certificatie

Om een constante productkwaliteit 
te waarborgen zijn alle processen 
bij Kusch+Co gecertificeerd in 
 overeenstemming met de normen 
DIN EN ISO 9001:2015 voor kwali
teits management en DIN EN ISO 
14001:2015 voor milieumanage
ment. Daarom kunnen wij 5 jaar 
garantie op onze producten aan
bieden.

Levenscyclus

1 Materiaal

•  De modellen van de serie 7200 
 Care bevatten geen gevaar lijke 
stoffen (zoals lood, kwik, PVC).

•  De modellen van de serie 7200 
 Care vallen binnen de PAKgrens
waarden.

•  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 7200  Care bevat geen  
stoffen die overeenkomstig § 57 
van de Europese verordening 
REACH nr. 1907/2006 onder de 
registratieplicht vallen.

2 Productie

•  Metaalbehandeling 
  Onze poedercoating bevat noch 

vluch tige organische stoffen (VOS) 
noch zware metalen en is daa rom 
fysiologisch onschadelijk. De 
chroomlaag van de serie 7200 
 Care 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.

•  Houtlak 
  Door het gebruik van UVdrogende 

waterlakken in combinatie met 
een hoogmoderne lakstraat voor
zien van een spuit robot met elek
trostatische spuitpistolen (sinds 
april 2014) zijn wij erin geslaagd 
om de overspray tot het absolute 
minimum terug te brengen. 
Bovendien zijn we in alle spuit
kabines van natfiltratie op droog
filtratie overgegaan, waardoor  
wij minder energie en water 
 verbruiken. De overspray wordt 
optimaal door de droogfilter op 
gevangen. Gedroogde lakresten 
kunnen bij het normale huisvuil. 
De UVdrogende lakken op water
basis bevatten noch PAK’s noch 
schadelijke immissies.

•  Productieafval
  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 Transport

•  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 Gebruik

•  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 Afvalverwerking

•   De modellen van de serie 7200 
 Care zijn zo ontworpen dat ze 
 makkelijk demonteerbaar zijn.  
Zo kunnen de materialen volgens 
materiaalsoort gesorteerd en 
gerecycleerd worden.

•  De modellen van de serie 7200 
 Care zijn tot 97 % recyclebaar. 
Het is niet mogelijk om kleef
stoffen, smeervet, oliën en 
schroeven te recyclen. 

97 %

Milieu-
product-  
verklaring
conform ISO 14021, type II

7200 Care
Milieuaspecten

Overzicht materiaal

Model    7210/3
Gewicht    26,0 kg
Recyclebaar*    97,8 % 

Deze certificaten bewijzen dat de serie 7200  Care niet schadelijk voor  
het milieu is en sociaal verantwoord is. Minstens 70 % 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.

Staal 38,2 %

Multiplex 19,9 %

Andere 2,2 %
Meubelstof* 3,4 %
Poly 6,7 %

Kunststof 9,7 %

Massief hout 19,9 %

7210/3 Patiënten-armstoel, met urinefolie, wielen

DuurzaamheidKwaliteit

Onze producten worden rationeel geprodu-
ceerd. De geïmplementeerde milieu- en kwali-
teitsmanagementsystemen zijn gecerti ficeerd 
overeenkomstig DIN EN ISO 14001:2015 resp. 
DIN EN ISO 9001:2015. Externe, onafhankelijke 
audits net zoals ons eigen testlaborato rium 
 helpen ons bij het bewaken van onze kwaliteit.

De zitmeubelen van de serie 7200 Care 
 voldoen aan alle eisen op het gebied van  
stabiliteit, statische en dynamische belasting, 
stevigheid 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. 

Wij zijn gecertificeerd overeenkomstig DIN EN 
ISO 9001:2015. Zodoende zijn wij bevoegd om 
in ons eigen laboratorium te testen of onze pro-
ducten voor de marktlancering voldoen aan 
de normatieve eisen voor projectmeubilair, 
kantoorstoelen en tafels. Na de tests maken 
wij een conformiteitsverklaring op.

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 recy-
cleerbaarheid. Al vanaf het begin van  
het designproces houden wij rekening  
met alle milieu relevante componenten  
en productieprocessen. Gaande van een  
milieuvriendelijke materiaalkeuze en design  
tot de productie en verwerking met als  
doel om een ecologisch verantwoorde  
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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België
• OCMW Arendonk
• OCMW Hamme

Denemarken
• Rigshospitalet, Glostrup

Duitsland
• Curanum Bad Schwartau
• DRK Ziekenhuis Neuwied
• Duits Hartcentrum, Berlijn
• Evangelisch Ziekenhuis Hattingen
• Klinikum Ingolstadt GmbH
• Longkliniek Immenhausen
• Main-Kinzig-Kliniken GmbH, Gelnhausen
• Rosa Körner Stichting, Weissach
• Sozialstation Böblinger Kirchengemeinden 

gGmbH, Böblingen
• St. Marien-Hospital Lüdinghausen GmbH
• Stichting voor Innovatie & Zorg, Freuden-

stadt
• Universitair Medisch Centrum Tübingen
• WZC Haus Regenta, Bad Schussenried
• WZC Haus Waldblick, Spechbach
• WZC St. Elisabeth, Heilbronn

Rusland
• Federaal wetenschappelijk en medisch 

centrum voor pediatrische hematologie, 
oncologie en immunologie, Moskou

Zwitserland
• Berit Paracelsus Klinik AG, Speicher

Referenties
Samenvatting

Federaal wetenschappelijk en medisch centrum voor pediatrische hematologie, oncologie en 
immunologie, Moskou
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OCMW Arendonk
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OCMW Arendonk
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Nederland:   
Kusch+Co B.V.   
Industrieweg 2   
4104 AR Culemborg   

België:   
Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.   
Avenue Herbert Hooverlaan 34   
Bruxelles 1200 Brussel   

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

Tel. 02 7352000   
Fax 02 7350800   
info@kusch.be   
kusch.com 

Lotus Imane

Lotus Imane
Meinema | De Meubelmakelaar | 0031 - 20 311 8396


