Persbericht
Natuurlijk design van TEAM 7
op Interieur 2018
Op de stand van TEAM 7 beleeft u de innige band die de designmeubelmaker heeft met de natuur en het bos. De geëxposeerde
meubelen in wit eikenhout en donker notenhout komen van bomen die tientallen jaren konden groeien. Zo draagt elk meubelstuk het
unieke karakter van de boom in zich waaruit het is gemaakt. Ontdek hoe design en natuur perfect samengaan bij TEAM 7.
tak tafel met notenhouten onderstel
De natuurhouten tak tafel, oorspronkelijk uitgebracht met metalen frame en poten, is recent ook met een heel fijn houten
onderstel verkrijgbaar. Op de stand staat een model in donker notenhout.
Dankzij de diverse uitvoeringsmogelijkheden past deze hedendaagse klassieker in elk interieur. Zo combineert de tafel prachtig
met stoelen met een metalen onderstel door het contrast tussen het warme hout en het koele metaal.
Drie eenvoudige handbewegingen - tak, tak, tak - volstaan om het revolutionaire, gedempte uittrekmechanisme te bedienen en
tak met 50 of 100 cm te verlengen tot 350 cm.
•

Ontwerp: Jacob Strobel

•

Iconics Awards 2016: Interior Innovation - Selection

•

Red Dot Award: Product Design 2016

•

Tafelblad dikte: 16 mm

•

Breedte: 90, 100 en 110 cm

•

Keuze uit 10 verschillende lengtes

•

Poten: houtsoort naar keuze of afwerking in glanzend chroom, mat chroom, brons, roestvrij staal
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lui met draaiend onderstel
De lui stoel, eveneens een design van Jacob Strobel, trekt de aandacht met de glimlach die door de vouwen in de bekleding
wordt gesuggereerd. Deze charmeur is hier gepresenteerd met draaiend onderstel in glanzend metaal en een natuurlederen
bekleding. Een ideale partner in de eetkamer of het home office.
De driedimensionale vormgeving maakt zowel ontspannen zitten als een actieve rechte houding vooraan op de stoel mogelijk.
Na het opstaan draait de lui stoel automatisch in beginpositie terug.
Onderstel draaiend: glanzend / mat zwart / roestvrijstalen finish
Onderstel houten poten: houtsoort naar keuze
Bekleding
•

Softstrick: Canvas / Clara

•

Stof: vochtregulerende wol

•

Leder: gepigmenteerd of openporig natuurleder

hi! met ledverlichting
hi! is met een totaalgewicht van slechts 1,6 kg in het hele huis inzetbaar. De basis is een elegant onderstel uit massief natuurhout.
De hoogwaardige verbinding van de afzonderlijke poten met een overlappend kruis en mooie ambachtelijke pen- en-gatverbindingen bieden een uitzonderlijke stabiliteit. Op de stand van TEAM 7 wordt hi! getoond met richtbare ledverlichting.
Uitvoeringsmogelijkheden:
•

met houten blad

•

met glazen blad

•

met draaibare en richtbare ledverlichting

•

met schoenlepel
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lift: nu ook elektrisch
De getoonde lift salontafel is de elektrische uitvoering, zodat gebruikers gewoon met een knop onder het tafelblad het tafelblad
kunnen verhogen. Het is fascinerend om dit in werking te zien op de stand.
De stevige constructie maakt het mogelijk om met grotere tafelbladen te werken (100 x 100 en 120 x 70 cm). Daardoor is deze
salontafel interessant als uitbreiding van de eettafel. Ideaal voor wie compact woont en kostbare ruimte wil uitsparen door
slim, multifunctioneel meubilair te gebruiken.
De praktische lade-indeling van lift biedt veel opbergruimte. De touchbediening maakt comfortabel openen mogelijk en zorgt
voor een greeploze look.

filigno sideboard
Met filigno verlegt TEAM 7 grenzen op het gebied van design en meubeltechnologie. De zijkanten en bovenbladen van filigno
meubilair zijn gemaakt van massief hout, maar de paneeldikte bedraagt slechts 12 mm, wellicht een unicum in de meubelwereld.
Het design werd bekroond met een interior innovation award. Op de beurs krijgt u een sideboard te zien in notenhout met
fronten van glas in de kleur ‚steel‘ mat.
Gebruikers kunnen deze filigno meubelen perfect combineren met cubus en cubus pure meubilair. filigno kan worden voorzien
van de cubus pure metalen poten of van een terugwijkende sokkel.
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cubus pure highboard
cubus pure is een modulair corpussysteem voor alle woonruimtes. Typerend zijn de strakke vlakken en kanten. Gekleurd glas
- op de stand in de kleur ‚pearl‘ - omvat de fronten en zet het natuurhout in de kijker. Dit ontwerp van Sebastian Desch werd
bekroond met een iF product design award 2014.

Designelement
Het designelement van TEAM 7 kan losstaand of geschakeld in bijvoorbeeld woonwanden worden gebruikt. De flexibele
indeling laat gebruikers toe regelmatig te variëren in hun interieur. Het is ook mogelijk glazen fronten te voorzien.
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Home entertainment
Niet voor niets gebruikt de beroemde pianobouwer Steinway & Sons esdoornhout van TEAM 7 voor zijn klankkasten. Hout
laat klank prachtig resoneren en dat hoort u als u een home entertainment meubel van TEAM 7 in huis heeft. Er zijn speciale
voorzieningen als afgedekte kabelgoten, optionele koeling en diverse aansluitings- en schakelmogelijkheden tussen diverse
modules.

sidekick
Het vernieuwende ontwerp van de sidekick koppelt speels design aan functionaliteit. Al naargelang zijn opstelling is de sidekick
een praktische salontafel of een geraffineerde bijzettafel. U switcht van gebruikswijze door de tafel gewoon om te klappen. Dan
wordt het zijvlak een horizontaal tafelblad dat door de geschraagde constructie naar je toekomt en comfortabel te gebruiken is.
Dit ontwerp van Stefan Radinger is op de stand te bekijken in donker notenhout wildsortering en wit eiken.
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U-legplanken
TEAM 7 design is open design. U combineert wat u wil, hoe u wil, waar u wil. Met deze U-legplanken in donker notenhout
creëert u plaats voor praktische voorwerpen en decoratieve accessoires.

Waldkante
Waldkante is een prachtige wand- en hoekbekleding uit onbehandeld, zuiver natuurhout, op de stand uitgevoerd in donker
notenhout.
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