
creva soft

www.demeubelmakelaar.nl  |  +31 (0)20 280 1100

https://www.demeubelmakelaar.nl/kantoormeubelen/lounge-meubelen-kantoor/kusch-en-co-7900-creva-soft
https://www.demeubelmakelaar.nl/kantoormeubelen/lounge-meubelen-kantoor/kusch-en-co-7900-creva-soft


2    7900 Creva soft



Inhoud
Varianten 8
Productgegevens 12
Materialen, uitvoeringen 16
Solutions 20
 Kwaliteit, duurzaamheid  22
Impressies 23

Soft Seating in een nieuwe stijl. Deze serie bestaat uit krukken, banken, armstoelen  
en biedt veelzijdige mogelijkheden voor elegante configuraties en rustige toevluchts-
oorden voor ontspanning. Zo onstaan nieuwe inrichtingsperspectieven voor een veel-
voud van interieurs, waaronder kantoren, lounges en lobby’s, wachtzalen en natuurlijk 
ook bars en cafés. 

Design by kaschkasch
In 2011 richtten Florian Kallus en Sebastian 
Schneider hun eigen designstudio op. Dit 
dynamische duo wekt het enthousiasme door 
hun creaties op het gebied van meubel- en 
lichtdesign net zoals Art Direction. In samen-
werking met internationale ondernemingen, 
o.a. Kusch+Co, geven ze vorm aan klassieke 
en modulaire designs die zich kenmerken door 
een symbiose van innovatie, functionaliteit en 
esthetica. 
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7900 Kruk  /  krukbank, zonder zij- en rugpanelen

Deze drie  basisvarianten vormen de construc-
tieve kern van deze serie. Tegelijkertijd zijn  
ze ook alleenstaande ziteenheden. De vorm-
geving is consequent kubusvormig en de zit-
tingen bieden een luxueuze en comfortabele 
opdekstoffering. De poten zijn vervaardigd 
van buizenstaal, optioneel van beuken- of 
eikenhout, met antislip kunststofglijders.

7910 Armstoel  /  zitsbank, lage zij- en rugpanelen

In combinatie met de volledig gestoffeerde 
zij- en rugpanelen transformeren de basis-
varianten zich in comfortabele armstoelen 
en 2- of 3-zitsbanken. Standaard met rug-
kussen. Optioneel met zijkussen en elektri-
ficatiemodule.

Varianten
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7900 Bijzettafel

7930 Armstoel  /  zitsbank, hoge zij- en rugpanelen

De vormgeving van de bijzettafel is perfect 
afgestemd op de zitmeubelen. Inzetbaar als 
middelpunt in een stoelenopstelling of als extra 
tafelblad voor kleine spullen. De poten zijn 
vervaardigd van buizenstaal, optioneel van 
beuken- of eikenhout, met kunststofglijders. 
Het tafelblad is uitgevoerd in HPL, Fenix of 
fineer. 

Samen met de hoge zij- en rugpanelen zijn 
deze varianten bij uitstek geschikt als toe-
vluchtsoord om zich even terug te trekken. 
Gaande van individuele armstoelen tot 2- of 
3-zitsbanken die aan elkaar gekoppeld kunnen 
worden. 
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Kruk

2-krukbank

3-krukbank

Bijzettafel

Armstoel

2-zitsbank

3-zitsbank

Armstoel met bevestiging voor rugkussen

2-zitsbank met bevestiging voor rugkussen

3-zitsbank met bevestiging voor rugkussen

Armstoel

2-zitsbank

3-zitsbank

Armstoel met bevestiging voor rugkussen

2-zitsbank met bevestiging voor rugkussen

3-zitsbank met bevestiging voor rugkussen

7900/0

7900/6

7910/3

7915/5

7930/3

7935/5

7903/0

7902/0

7913/5

7918/5

7912/5

7917/5

7933/5

7938/5

7932/5

7937/5

7900 Kruk  /  krukbank, zonder zij- en rugpanelen

7900 Bijzettafel

7910 Armstoel  /  zitsbank, lage zij- en rugpanelen

7930 Armstoel  /  zitsbank, hoge zij- en rugpanelen

Varianten
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Productgegevens

7900 Kruk  /  krukbank, zonder zij- en rugpanelen

Gewicht: 22,5 kg

Gewicht: 31,5 kg

Gewicht: 14,0 kg

Accessoires
• Kunststofglijders
• Kunststofglijders, antislip
• Optioneel poten beuken natuur of gebeitst 

volgens huiscollectie
• Optioneel poten eiken natuur of gebeitst 

volgens huiscollectie
• Elektrificatiemodule (links, rechts, voor- of 

achteraan of aan alle zijden)

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. 

2 Poten van metaal en hout

Maten in cm

47
47

47

23
23

23

72

72

72

72

145

218

58 2

58 2

58 2

58 2

131 2

58 2

42
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1 )

42
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1 )
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7910 Armstoel  /  zitsbank, lage zij- en rugpanelen

Gewicht: 49,5 kg

Gewicht: 66,5 kg

Gewicht: 33,5 kg

Accessoires
• Kunststofglijders
• Kunststofglijders, antislip
• Optioneel poten beuken natuur of gebeitst 

volgens huiscollectie
• Optioneel poten eiken natuur of gebeitst 

volgens huiscollectie
• Rug- en zijkussen, met of zonder bevesti-

gingsmogelijkheid
• Zittingen en panelen kunnen in verschillende 

kleuren en materialen bekleed worden
• Panelen hebben steeds dezelfde kleur
• Elektrificatiemodule (links, rechts, of aan 

beide zijden)

42
 

(D
IN

1 )

72

47

16

87

7778

4872

58 258 2

42
 

(D
IN

1 )

72

47

16

87

77151

48145

58 2131 2

42
 

(D
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1 )

72

47

16

87

77224

48218

58 2204 2
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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. 

2 Poten van metaal en hout

Maten in cm

7930 Armstoel  /  zitsbank, hoge zij- en rugpanelen

Accessoires
• Kunststofglijders
• Kunststofglijders, antislip
• Optioneel poten beuken natuur of gebeitst 

volgens huiscollectie
• Optioneel poten eiken natuur of gebeitst 

volgens huiscollectie
• Rug- en zijkussen, met of zonder bevesti-

gingsmogelijkheid
• Zittingen en panelen kunnen in verschillende 

kleuren en materialen bekleed worden
• Panelen hebben steeds dezelfde kleur, 

 uitvoering in leer niet mogelijk
• Elektrificatiemodule (links, rechts, of aan 

beide zijden)

Gewicht: 76,5 kg

Gewicht: 100,5 kg

Gewicht: 53,0 kg
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9
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Elektrificatie

7900 Bijzettafel

• Elektrificatie overeenkomstig DIN VDE 
0701-0702 2008 (links, rechts of aan beide 
zijden van de armstoelen en banken, links, 
rechts, voor- of achteraan of aan alle zijden 
van de krukken, krukbanken en bijzettafels):

 –  op het land aangepaste contactdozen
 –  USB-opladers

72

72

39
,4

22
,5

2,
1

14
,8

72

58 2

Accessoires
• Kunststofglijders
• Kunststofglijders, antislip
 Elektrificatiemodule (links, rechts, 

voor- of achteraan of aan alle zijden)

Tafelbladen

Randen

A B

1 6 7 25 30

7900/6
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Materialen, uitvoeringen

7900 Creva soft 7900 Creva soft bijzettafel

Zit, zij-  /  rugpanelen, kussen
• Volledig gestoffeerde zitting (kruk, krukbank)
• Volledig gestoffeerde zitting, zij- en rug-

panelen (armstoel, zitsbank)
• Optioneel stoffering met brandvertragend 

koudschuim of met brandvertragend  
koudschuim en brandwerende onder-
stoffering

• Altijd met rugkussen (armstoel, zitsbank)
• Optioneel met zijkussen (armstoel, zitsbank)
• Vulling van het kussen optioneel brandver-

tragend

Poten 
• Black gepoedercoat staal
• Optioneel beuken natuur of gebeitst volgens 

 huiscollectie
• Optioneel eiken natuur of gebeitst volgens 

 huiscollectie

Corpus
• Volledig gestoffeerde corpus
• Optioneel corpus met brandvertragend 

koudschuim of met brandvertragend  
koudschuim en brandwerende onder-
stoffering

Poten 
• Black gepoedercoat staal
• Optioneel beuken natuur of gebeitst volgens 

 huiscollectie
• Optioneel eiken natuur of gebeitst volgens 

 huiscollectie

black

solid oak   
K 43 (P 43)

dark oak  
K 51

cognac oak   
K 45 (P 45)

lounge oak   
K 44 (P 44)

noce oak   
K 46 (P 46)

light oak  
K 50

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

Poedercoating

BU Beuken KB  KersAH Ahorn NB   Notenboom ES Es EI Eik

Fineerbladen met gesloten poriën Fineerbladen met open poriën

*  Voor beuken, ahorn en kers fineer niet leverbaar.

beuken natuur

Beitskleuren beuken K

eiken natuur

Beitskleuren beuken S Beitskleuren eiken K
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pearl white 
0105-60

frosty white 
1573-60

sol oak  
4176-60

alabaster  
D 431-60

silver grey  
0160-60 1

soft grey  
1500N-60

north sea  
D90-60

ebony 
10622-60

maple  
4230-60

global beech 
4306-60 1

shadow nut 
4079-60

grigio bromo 
0724

verde comodora 
0750

beige arizona 
0748

grigio antrim 
0752

blu fes 
0754

bianco kos 
0032

castoro ottawa 
0717

rosso jaipur 
0751

cacao orinoco 
0749

grigio londra 
0718

nero ingo 
0720

1   Ook in moeilijk brandbare  uitvoering  verkijgbaar.

Leverbare afmetingen voor decor  blad bedekking  
HPL Resopal
HPL = High Pressure Laminate

300 x 150 cm
Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering.

300 x 130 cm
Tafelblad in HPL Resopal-uitvoering  
maple, soft grey, north sea, ebony  
en Resopal+Hipercare.

210 x 130 cm
Tafelblad met moeilijk brandbare HPL 
Resopal-toplaag silver grey en  global 
beech. Andere kleuren zijn bij grotere 
bestellingen op aanvraag verkrijgbaar.

Bladbedekking HPL Resopal®

Bladbedekking HPL Resopal®+Hipercare®

Leverbare afmetingen voor decor  blad bedekking  
Fenix NTM

300 x 150 cm
Tafelblad in Fenix NTM uitvoering.

Bladbedekking Fenix NTM®
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1

30

625 7

ABS snow white

ABS aluminium

ABS silver grey 2

ABS shadow nutABS white 2 ABS maple 2

ABS black

ABS oakABS beech 2

ABS soft grey ABS north sea ABS ebony

PP grigio bromo

PP verde 
 comodora

PP beige 
 arizona

PP grigio antrim

PP blu fesPP bianco kos PP castoro 
 ottawa

PP rosso jaipur PP cacao 
 orinoco

PP grigio londra

PP nero ingo

Materialen, uitvoeringen

1   Ook in moeilijk brandbare  uitvoering  verkijgbaar.

2  Antibacteriële laag
3 Optioneel gebeitst naar huiscollectie (blad HPL)

Bladrand afwerking

massief beuken 3
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1 25 6 7 30

A 1 • • • • •
B 1 •

Welk tafelblad, welke rand?
Deze tabel geeft een overzicht van alle combinaties die technisch mogelijk zijn.

Tafelbladen

FSP-HPL1 / 21 mm
3-laagse spaanplaat  
met een HPL- of  
Fenix NTM- afwerking.

A 14,0 kg/m2

FSP-FU 1 / 21 mm
3-laagse spaanplaat  
met een edelhouten 
 fineerafwerking.

B 13,5 kg/m2

Randen

1

KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS.

25

KK2 / 2 mm
2 mm kunststof ABS met 
een aluminium deklaag.

7

UK2 / 2 mm
2 mm hout, tafelblad HPL 
Resopal, rand verzonken.

6

HK2 / 2 mm
2 mm hout.

30

KK1 / 1 mm
1 mm kunststof PP.
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Solutions
Samenvatting

Tafelbladen
Tafelbladen met een 3-laagse spaanplaat  
als kern en uitgevoerd in HPL of fineer zijn 
ook in een moeilijk brandbare uitvoering 
 verkrijgbaar.

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer  
u meer informatie of testrapporten hierover 
wenst te ontvangen.

Graag sturen wij u meer informatie toe.

Houten onderdelen
Alle houten oppervlakken zoals edel houten 
fineerafwerkingen en edelhouten randen 
 worden met een UV-hardende, milieuneutrale 
waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk  
brandbaar overeen komstig de norm DIN EN 
13501 B s2 d0.

Opdekstoffering, corpus en vulling
De stoffering en de volledig gestoffeerde 
corpus van de bijzettafel zijn optioneel ver-
krijgbaar met 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. 
De vulling van het kussen is optioneel brand-
vertragend.

Dit concept vervult vier levensreddende 
veilig heids maat regelen. De zitmeubelen en 
de bijzettafel:
• 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

 Afhankelijk van het interieur moet project-
meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen 
voldoen. De strenge regelgeving m.b.t. 
brandpreventie vormt een uitdaging voor  
interieurarchitecten en inrichters. Kusch+Co 
biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Brandpreventie
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Getest en goedgekeurd
Een onafhankelijke geluidsabsorptievermogen-
proef met de serie Creva soft, uitgevoerd onder 
leiding van Dr. Max Funk, Institut-LAB GmbH in 
71134 Aidlingen, levert het bewijs voor de uit-
muntende eigenschappen van deze serie om 
de ruimteakoestiek te verbeteren.

Bron: Institut-LAB GmbH

Serie Creva soft – getest in de galmkamer overeenkomstig DIN EN ISO 354:2003

Opdat werknemers geen stress ondervinden 
of zelfs ziek worden door geluidsoverlast, 
gelden er strikte regels. Als maatstaf wordt het 
beoordelingsniveau genomen dat tijdens het 
planningsproces van de ruimtes ook rekening 
houdt met het pertinente frequentiebereik 
tussen 100 Hz en 5.000 Hz en de geluids-
kenmerken. 

Regels en voorschriften
Overeenkomstig VDI 2058 uitgave 3 en E VDI 
2569 mogen de volgende grens waarden voor 
geluid niet overschreden worden: < 55 dB (A) 
voor kantoorwerk en < 70 dB (A) voor een-
voudig en voornamelijk mechanisch werk. 
Deze geluidsterkten komen overeen met een 
normaal tot luid gesprek. 

Alle geluiden die in een kantoorruimte ontstaan 
veroorzaken samen de achtergrondgeluiden. 
Overeenkomstig DIN EN ISO 111690 mag de 
geluidsterkte hiervan niet hoger zijn dan 
30  – 40 dB (A) in individuele kantoorruimtes 
en 35 – 40 dB (A) in kantoortuinen.

Tijdens de planningfase voor een optimaal 
akoestisch comfort is het daarom niet alleen 
belangrijk om het rumoer zo klein mogelijk te 
houden, maar ook om tegelijkertijd optimale 
voorwaarden voor een goede spraakverstaan-
baarheid te bieden. Samen met het reduceren 
van de geluidsterkte (van de akoestische druk) 
speelt ook de nagalmtijd een belangrijke rol.

Bijvoorbeeld, overeenkomstig DIN 18041 moet 
een conferentieruimte (gebruikt voor “commu-
nicatie en training) met een ruimtevolume van 
250 m3 een nagalmtijd van 0,60 seconden 
hebben. Voor kantoren in het algemeen geldt 
een nagalmtijd tussen 0,5 en 0,8 seconden 
afhankelijk van de grootte.

Goede ruimteakoestik
Wat zijn de voorwaarden voor een goede 
ruimteakoestiek? Om te beginnen moeten 
alle hierboven vermelde voorschriften vervuld 
zijn. Vervolgens is het essentieel dat iedereen 
elkaar tijdens de gesprekken duidelijk kan ver-
staan en dat storende geluidspieken vermeden 
worden, maar natuurlijk ook dat alle geluiden 
die in een kantoor ontstaan het gemiddelde 
geluidsniveau van de omgeving niet overstijgen.

Meetgegevens van de geluidsabsorptie-
vermogenproef met het proefvoorwerp 
afhankelijk van de frequentie

Interieurplanning
Om een geschikte en ideale ruimteakoestiek te 
realiseren, moet de planning van het interieur 
individueel op de omgeving toegesneden zijn. 
Het doel is het om de geluidsbronnen efficiënt 
en doelmatig te minimeren, de geluidsover-
dracht te onderbreken en de geluidsreflecties 
op harde oppervlakken door het inzetten van 
geluidsabsorberende materialen zo goed 
mogelijk te verhinderen. 

Meer informatie over dit complex thema vindt 
u in de Duitstalige brochure “Ruimteakoestiek – 
akoestische voorschriften op de werkplek” 
van de Duitse industrievereniging IBA. Deze 
brochure kan u bij ons aanvragen.

De juiste interieurinrichting verbetert  
de akoestiek
Als vuistregel geldt dat ongeveer de helft van 
alle oppervlakken in een ruimte over geluids-
absorberende eigenschappen moet beschik-
ken. In dat opzicht is het mogelijk om met de 
serie Creva soft de ruimteakoestiek aanzienlijk 
te verbeteren.

Akoestiek
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Kusch Creva soft 1-persoonsarmstoel (laag)

Kusch Creva soft 1-persoonsarmstoel (hoog)

Kusch Creva soft 2-zitsbank (laag)

Kusch Creva soft 2-zitsbank (laag, zijkant ruimte)

Kusch Creva soft 2-zitsbank (hoog)

Kusch Creva soft 3-zitsbank (laag)

Kusch Creva soft 3-zitsbank (laag, zijkant ruimte)

Kusch Creva soft 3-zitsbank (hoog)
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 Kwaliteit, duurzaamheid
Samenvatting

DuurzaamheidKwaliteit

Milieu-
product-  
verklaring
conform ISO 14021, type II

7900 Creva soft
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 7900 
Creva soft bevatten geen gevaar-
lijke stoffen (zoals lood, kwik, 
PVC).

•  De modellen van de serie 7900 
Creva soft vallen binnen de PAK-
grenswaarden.

•  De verwerkte schuimen bevatten 
noch formaldehyde noch CFK’s 
en zijn conform Oeko-Tex® 
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 7900 Creva soft 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.

•  Houtlak 
  Door het gebruik van UV-drogende 

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 UV-drogende 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 7900 
Creva soft zijn zo ontworpen dat  
ze  makkelijk demonteerbaar zijn. 
Zo kunnen de materialen volgens 
materiaalsoort gesorteerd en 
gerecycleerd worden.

•  De modellen van de serie 7900 
Creva soft zijn tot 98 % recycle-
baar. Het is niet mogelijk om 
kleef stoffen, smeervet, oliën en 
schroeven te recyclen. 

98 %

Milieu-
product-  
verklaring
conform ISO 14021, type II

7900 Creva soft
Milieuaspecten

*  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.

Dit certificaat bewijst dat de serie 
7900 Creva soft niet schade lijk 
voor het milieu is en sociaal ver-
antwoord is.

Overzicht materiaal

Modell  7900/0 7910/3 7933/5
Gewicht  14,0 kg 33,5 kg 100,5 kg
Recyclebaar*  98,6% 99,1 % 99,6 %

7900/0 Kruk, zonder zij- en rugpanelen

7910/3 Armstoel, lage zij- en rugpanelen

7933/5 3-zitsbank, hoge zij- en rugpanelen

Andere 1,4 %

Andere 0,9 %

Andere 0,4 %

Meubelstof* 5,0 %

Meubelstof* 7,2 %

Meubelstof* 9,8 %

Poly 5,0 %

Poly 11,6 %

Poly 12,3 %

Kunststof 1,4 %

Kunststof 0,6 %

Kunststof 0,2 %

Staal 16,4%

Staal 15,8%

Staal 37,9 %

Multiplex 51,4 %

Multiplex 63,3 %

Multiplex 61,3 %

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 7900 Creva soft 
voldoen aan alle eisen op het gebied van 
stabili teit, statische en dynamische belasting, 
stevigheid en duurzaamheid overeenkomstig 
de geldige Europese richt lijnen, normen en 
voorschriften.

De tafels van de serie 7900 Creva soft 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. 

De zitmeubelen van de serie 7900 Creva soft  
met elektrificatiemodules zijn getest over een-
komstig:
• DIN VDE 0701-0702 juni 2008
en voldoen aan de vereisten van de Europese 
richtlijnen
• 73/23/EEG; 93/68/EEG  

(laagspanningsrichtlijn)
• 89/336/EEG; 93/68/EEG (EMC-richtlijn)

Voor de elektrificatie van onze tafels gebrui-
ken wij enkel goedgekeurde onderdelen  
met het VDE-keurmerk. Alle tafels met een 
elektrificatiemodule voldoen aan de eisen  
van de geldige Europese richtlijnen, normen 
en regelgeving. De onderdelen worden  
door een vakman overeenkomstig de voor-
schriften gemonteerd, getest, gelabeld en 
gedocumenteerd.

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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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 

https://www.demeubelmakelaar.nl/kantoormeubelen/lounge-meubelen-kantoor/kusch-en-co-7900-creva-soft



