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Bisonyl
Uiterlijk boven/onderzijde: glanzend 
Totaal gewicht: +/- 680 gr/m2 

Scheurbestendigheid: 300/300N DIN53363 
UV bestendigheid: zeer goed 
Weefsel: Polyester
Treksterkte: +/- 3000 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid: -30 / + 70 C

Stamskin-top
Stamskin-top is een stevige, kunstleren bekleding 
met een lange levensduur, gemakkelijk te reinigen 
met een vochtige doek met eventueel wat groene 
zeep. De stof is zacht, soepel, enigszins elastisch 
en heeft een goede grip. Nog belangrijker: 
Stamskin-top is waterdicht en brandwerend, klasse 
b (zelfdovend). Er is keuze uit tien kleuren. Voor 
uitvoeringen in Stamskin-top geldt een meerprijs.

Wetcare
Wetcare meubelstoffen zijn waterdicht en toch 
ademend. Wij leveren Wetcare uit de Ancona serie. 
Dankzij volledige waterdichtheid kunnen schim-
mels, bacteriën,virussen en vocht niet doordringen 
tot de vulling. Verder is zowel de buitenkant als 
de binnenkant voorzien van een vlamvertragende 
coating, goedgekeurd volgens de normen DIN 4102 
B2 en BS5852. De Wetcare nano-coating elimineert 
bovendien hinderlijke geurtjes die na verloop van 
tijd kunnen ontstaan. De Wetcare stof is leverbaar 
in diverse rustige natuurtinten. Voor Wetcare geldt 
een meerprijs.

Houtsoorten

Paneelkleuren

*Voor Ahorn en Dark Hazelnut geldt een meerprijs
**Al onze producten worden standaard uitgevoerd in beuken of wit

Brandwerendheid: < 100 mm/min. DIN75200

Alle genoemde prijzen in deze catalogus zijn op basis van uitvoering 
in Bisonyl, tenzij anders vermeld.

N.B. De kleurenstalen kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. 
Er zijn extra kleuren beschikbaar, laat u hierover adviseren door één van onze adviseurs. 

Barry Emons voor en door 
de zorg
U leest het goed. Dat we er voor u zijn zal geen verbazing 
wekken, maar dat we er door de zorg zijn vraagt om uitleg. 
Ons bedrijf werkt meer en meer samen met instellingen om tot 
nieuwe producten en diensten te komen. In 2019 hebben we 
een aantal producten ontwikkeld met een specifieke zorgop-
dracht voor ogen. Co-creatie is zinvol, maar bovenal leuk. Als u 
een casus heeft waar geen pasklare oplossing voor is, vraag dan 
ons multidisciplinaire team om met u mee te denken. 

BEKENDE NAMEN KOMEN SAMEN
We werken niet alleen samen met zorginstellingen maar ook 
met zielsverwanten. Ervaar het Maar en de BiM werkwijze 
hebben dezelfde mentaliteit en benadering van de zorg. De 
bewoner staat, net als bij ons, centraal en elke euro die u kunt 
investeren in de kennis van een zorgverlener is de meest 
waardevolle euro. We hebben verschillende projecten samen 
lopen. In deze catalogus treft u ze allemaal aan. Ook Diva 
Dichtbij hoort bij de partners; contact maken met muziek past 
bij ons. Daarnaast werken we aan een fantastische invulling die 
beschikbaar wordt voor de SensiView. 

VANZELFSPREKEND: 7 DAGEN SERVICE EN VERHUUR
In een tijd dat veel bedrijven zich terugtrekken achter een muur 
van internet, doen wij dat uiteraard niet. Service blijft het hart 
van Barry Emons. “Barry Emons komt altijd” is een begrip met 
inhoud. We zijn er niet alleen voor verkoop, maar ook juist voor 
service, garantie, verhuizingen en advies. We zijn daarnaast 
gestart met 7 dagen per week storingsdienst voor klanten met 
een onderhoudscontract. Voor meer informatie neem contact 
op met uw adviseur.

NIEUWE DIRECTEUR/EIGENAAR BARRY EMONS
In de loop van 2019 heb ik Barry Emons overgenomen. Dit 
prachtige bedrijf bestaat 35 jaar en past bij mij, want we heb-
ben namelijk dezelfde drijfveer “Iedereen mag meedoen”. Dat is 
wie we zijn in woord en gebaar. U kunt in deze catalogus al de 
eerste nieuwe producten zien die ons team heeft ontwikkeld.
We hopen u het gehele jaar door nog vaak te verbazen en te 
inspireren.

Veel leesplezier!
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