Persbericht
Uitgelezen zitcomfort van TEAM 7

Achter een goed ontworpen stoel zit een heel verhaal. Met de opkomst van de industriële meubelproductie zien we concepten
verschijnen die ook nu nog populair zijn. Klassiekers van na de Eerste Wereldoorlog tot heden, modellen die een mooi design
met functionaliteit weten te paren.
De Oostenrijkse meubelmaker TEAM 7 heeft zijn plaats verdiend in deze traditie, maar onderscheidt zich door een unieke
combinatie van ambachtelijke knowhow en industriële productie die ook ruimte laat voor uitvoeringen op maat. Zo vind je in een
TEAM 7 stoel naast klassieke houtverbindingen ook extreem precies CNC-freeswerk dat geraffineerde constructies toelaat.
De stoelen van TEAM 7 leveren met hun milieuvriendelijke ontwerp een bijdrage aan de toekomst. Met hout, metaal en diverse
bekledingsmaterialen hebben bekende designers comfortabel zitcomfort gecreëerd voor alle soorten interieurs. Tijd voor een
rondgang door een uniek aanbod van hoogwaardige stoelen.
lui & grand lui
lui, een ontwerp van Jacob Strobel, oogt tegelijk ontspannen en formeel. Casual met klasse dus, topcomfort en een perfecte
look. De aangename zitting maakt lui direct herkenbaar. Deze volgt helemaal de lichaamsvorm en zorgt met een volledig
omsluitend gemodelleerde bekleding van ergonomisch schuim voor eersteklas zitcomfort. Hoogwaardig leder, natuurleder of
heerlijk zachte Softstrick maken de fijne zitervaring compleet.
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lui is eveneens beschikbaar met draaiend onderstel dat na het opstaan terug naar beginpositie draait. Een uitvoering die niet
alleen aan tafel maar ook in een kantooromgeving hoge ogen gooit.
Strak opgespannen langs buiten en met opvallende plooien aan de binnenkant: de grand lui stoel volgt het design van de lui.
Ergonomische armleuningen vormen een gesloten zitting. Samen met de driedimensionaal gevormde bekleding zorgen ze voor
eersteklas zitcomfort. Dit is een comfortabele eetkamerstoel om urenlang aan tafel te ontspannen.
grand lui is beschikbaar in stof, leder of natuurlijk leder, monochroom of tweekleurig. Het mooie draadstalen onderstel zorgt
ervoor dat grand lui er heel licht uitziet. Het elegante draaiend onderstel is net zo organisch als de zitting zelf. Bij het opstaan
draait de stoel automatisch in zijn uitgangspositie terug. Met het houten onderstel kiest u voor puur natuurlijke materialen.

aye
De aye stoel, bekroond met een Interior innovation award, overtuigt met de perfecte
combinatie van vormelijke schoonheid en comfort. Fijne naden volgen de randen van de
bekleding. De comfortabele en elastische zitting en optionele ergonomische armleuningen
zorgen voor heerlijk zitcomfort. De opvallende uitsnijding van de rugleuning maakt de aye
stoel luchtig en makkelijk hanteerbaar.
Talrijke leder-, natuurleder- en stofkleuren, een- of tweekleurig gecombineerd, en poten in
verschillende houtsoorten geven een enorme waaier van uitvoeringsmogelijkheden.
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f1
Centraal in het design van de f1 sledestoel staat het sierlijke frame dat lijkt op een
doorlopende lus. De naar boven toe fijner wordende rugleuning met flexibele schouderzone
en lendensteun bevordert een ergonomische zithouding. De optionele armleuningen
bieden extra zitcomfort.

girado
De girado sledestoel valt op met zijn rugleuning uit schitterend gevormd natuurhout. Zijn
sculpturale uitstraling nodigt uit tot ontspannen zitten. Optioneel is een met leder beklede
rugleuning beschikbaar.

mylon
De mylon stoel is geconstrueerd volgens de principes van een klassieke stoel, maar in een hedendaags design. Hij kan met
heel veel tafels worden gecombineerd. De rugleuning loopt schijnbaar naadloos over in de doorgetrokken achterste poten en
geeft de stoel een uitgepuurde look. Met zijn elegante ronding omsluit hij het lichaam. Met zijn driedimensionaal gevormde
zitting uit natuurhout van 30 mm biedt hij een eersteklas zitcomfort dat een gewone houten stoel helemaal niet kan evenaren.
Al even comfortabel is de beklede versie van de mylon met zijn elastische zitting in combinatie met actief ademende stof of
leder.
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eviva
De eviva stoel overtuigt met zijn combinatie van zuiver natuurhout en hoogwaardige lederen stofbekledingen. Fijner wordende, sterk afgeschuinde houten profielen geven de stoel
een bijzondere visuele lichtheid. Het elastische net en de ergonomische vorm van de
rugleuning bieden uitmuntend zitcomfort.

s1
De s1 stoel is tijdloos qua ontwerp en traditioneel in zijn ambachtelijke uitvoering. Edel hout
en openkantig verwerkt volnerfleder, een hoogwaardig opgebouwde zitting en een flexibele
rugleuning maken de s1 buitengewoon wat betreft comfort en esthetiek. Beschikbaar in
zuiver natuurhout en bekleed. Zit- en rugleuning van de houten stoel zijn ergonomisch
gevormd en in hun afmetingen optimaal aan het lichaam aangepast.

ark
De ark barkruk is een stijlvolle partner bij het kookeiland en de bar. De lichte look dankt hij aan de zwevende zitting en de fijner
wordende, uitwijkende poten. De bekleding en de hoogwaardige bekleding uit leder of stof worden door een stang, tegelijk
een designelement, op hun plaats gehouden, wat voor een heerlijk comfortabel zitgevoel zorgt. Een fijne bies in dezelfde
kleur als de stang accentueert de contouren van de elegante zitting. ark is in de hoogtes 67 en 80 cm verkrijgbaar, met twee
verschillende hoogtes van rugleuning.
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magnum stoel & magnum tafel
Het frame van de magnum sledestoel bekoort met zijn uitgepuurde ontwerp en laat een licht
verende beweging toe voor een dynamische, comfortabele zithouding. Het actief ademende
Stricktexweefsel versterkt dit luchtige gevoel. Het past zich perfect aan aan het lichaam en
biedt een uitstekende luchtcirculatie voor maximaal zitcomfort. Verkrijgbaar in een brede
kleurenwaaier met en zonder natuurhouten armleuningen. Het frame in verchroomd staal
is in verschillende kleuren beschikbaar. Nu ook in matzwarte poederlak.
Bij een goede stoel hoort natuurlijk een goede tafel. Kunt u de magnum al? In 2005 won
TEAM 7 met de magnum tafel zijn eerste, grote designprijs: de red dot design award. Nog
altijd behoort deze tafel tot de absolute bestsellers dankzij het tijdloze design en het unieke,
met één hand bedienbare uittrekmechanisme.
Door de geïntegreerde inlegbladen kan de magnum tafel in een handomdraai met 50,
tweemaal 50 of 100 cm verlengd worden. De gepatenteerde 2soft uitklaptechniek verzekert
in beide richtingen een gedempte beweging en dus absoluut bedieningscomfort.

Over TEAM 7
TEAM 7 staat voor voor natuurlijkheid en tijdloze klasse. Het merk staat synoniem voor een moderne lifestyle in het teken van
duurzaamheid en esthetiek. Een van de belangrijkste succesfactoren naast het ecologische motief is het unieke design dat TEAM 7
ondertussen al afgerond 50 internationale bekroningen heeft opgeleverd.
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