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Nieuw TeAM 7 desigN voor 
2019 op iMM cologNe

TEAM 7, de internationale trendsetter in duurzaam en natuurlijk designmeubilair, presenteert zijn nieuwste modellen, collectie-

uitbreidingen en stoffen op imm cologne 2019. Maak kennis met prachtige nieuwkomers voor de eet-, leef- en slaapruimte en andere 

nieuwigheden.

imm cologne, Hal 11.3, Stand P030/Q039

LivingKitchen, Hal 4.2, Stand B10

woNeN

Nieuw filigno meubilair voor de leefruimte
Tesseraux + Partner, het ontwerpbureau dat recent hoge ogen gooide met het filigno kookeiland, breidt deze zeer succesvolle 

lijn nu uit met prachtige wandmeubelen voor de woonruimte.

Wat filigno bijzonder maakt, is de zeer fijne materiaaldikte. TEAM 7 demonstreert zijn technologische uitmuntendheid met 

massief houten platen van slechts 12 mm die het meubelcorpus omvatten als een passe-partout. Een fijne schaduwvoeg van 

slechts 2 mm tussen het bovenblad en de zijkanten doorbreekt de massiviteit van het volume en benadrukt het ranke ontwerp. 

Een zijdelingse kopse aanlijmer onderstreept het bijzondere vakmanschap.

Uiteraard combineert dit nieuwe filigno living meubilair perfect met het gelijknamige kookeiland, maar combinaties met cubus 

pure zijn eveneens perfect mogelijk. Zo is een volledige integratie van keuken, eet- en leefruimte mogelijk.
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Legplanken

Legplanken met boekensteunen in verstek aan de zijkanten bieden open opbergruimte. 

Ze kunnen vrij of op een rij worden opgesteld en zijn beschikbaar in L-, C- en U-vormen. 

De achterwand, dikker voor wandmontage, is aan de zijkanten afgeschuind om het 

karakteristieke 12 mm dunne uiterlijk te behouden. Een borstel compenseert oneffenheden 

in de muur. Indirecte ledverlichting is als optie mogelijk.

filigno shelving

Wandpanelen met legplanken boven elkaar kunnen zelfs tot aan het plafond worden 

gepland, volledig open of gedeeltelijk met opbergruimte.

Onderstel

Nieuwe houten wangen als onderstel geven filigno meubelen een solide, stabiele basis. 

Als alternatief kunnen filigno meubelen met een cubus pure metalen onderstel, een 

terugspringende sokkel of wandgemonteerd worden uitgevoerd.
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Houttekening

Met filigno kunnen houten fronten consequent met verticale of horizontale houttekening 

worden uitgevoerd. Dit betekent dat ook combinaties van laden en draaideuren met een 

doorlopende houttekening mogelijk zijn.

Greep

Natuurlijke houten fronten kunnen worden uitgevoerd met houten grepen. Een lichte 

uitfrezing aan de onderzijde maakt ze aangenaam hanteerbaar.

Planningsvrijheid

Net als cubus en cubus pure kan filigno living individueel worden gepland met talrijke 

hoogtes, breedtes en dieptes uit het TEAM 7 corpussysteem. Naast de verschillende 

houtsoorten zijn de fronten van draaideuren, luiken en kleppen ook verkrijgbaar in gekleurd 

glas of keramiek.
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lui stoel | ontwerp Jacob Strobel
De nieuwe grand lui stoel, een voortzetting van de succesvolle lui, heeft armleuningen die een 

gesloten zitting creëren. Het oorspronkelijke silhouet en de typerende plooien van de bekleding 

van de lui blijven volledig behouden, zodat de lui en de grand lui elkaar mooi aanvullen in een 

interieur. Het ontwerp is van de hand van Jacob Strobel.

Eersteklas zitcomfort

Net als bij de lui stoel is ook de grand lui uitgerust met een bekleding van ergonomische 

schuimvormen, afgewerkt met leder of stof, voor een uitstekend zitcomfort. De ergonomisch 

doordachte hoogte van de armleuningen maakt het zitcomfort compleet. Dit maakt grand 

lui de ideale eetkamerstoel voor talloze comfortabele uren aan tafel.

Onderstellen

Verschillende onderstelvarianten maken de grand lui veelzijdig inzetbaar. Hij kan worden 

gecombineerd met de lui stoel om bij tal van tafels en banken te passen. Ook in het 

thuiskantoor - zoals met sol of atelier - slaat hij een goed figuur.

Draadstaal

Het onderstel van draadstaal geeft grand lui een bijzondere lichtheid. Het 

combineert het design van een kruispoot met dat van een stoel met vier poten. Er 

is keuze uit een afwerking in glanzend chroom, roestvrij staal of matzwart. Om 

een perfecte stabiliteit te garanderen, kan het draadframe tijdens de montage ter 

plaatse nauwkeurig worden ingesteld.

Draaiend onderstel 

Het luchtige, elegante draaiend onderstel van grand lui past met zijn organische 

design bij de zitting. Het kan chroomglanzend, matzwart of in roestvrij staal worden 

uitgevoerd. Een speciaal mechanisme dat de stoel bij het opstaan automatisch in de 

uitgangspositie terugdraait, zorgt voor extra comfort.

Natuurhout 

Kruiselings verbonden en licht uitlopende poten met zichtbare houtverbindingen 

onderstrepen het vakmanschap en geven grand lui een grote stabiliteit. Een lichte 

ronding past perfect bij de elegante zitting.
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Bekledingen

Net als bij een kledingstuk wordt de bekleding van de gewelfde rug aangespannen, terwijl 

aan de binnenzijde een aantrekkelijk plooienpatroon ontstaat dat subtiel doet denken aan 

een glimlach.

Leder

•	 slijtvast	en	onderhoudsvriendelijk	gepigmenteerd	leder

•	 onbehandeld	natuurlijk	leder

Stof

•	 vocht-	en	temperatuurregulerende	wol



Deze en andere persteksten zijn beschikbaar op www.team7.at.

Contact:

TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

Braunauer Straße 26  |  A-4910 Ried

T +43/7752/977-700  |  F +43/7752/977-222

info@team7.at  |  www.team7.at

Persrelaties

Aries Press & PR 

Martine Baetslé – martine@ariespr.be - +32 472 675 439 

Persteksten en fotomateriaal zijn beschikbaar op

www.ariespr.be/newsroom. Gebruikersnaam: ariespr | Paswoord :  1991

- 6 -

tema, een universele tafel

eTeN

Het elegante, uitgepuurde design geeft de tema tafel een tijdloze esthetiek. tema is 

beschikbaar als vaste tafel met een lengte tot 300 cm en als uittrektafel tot 350 cm.

Tafelblad

Het tafelblad heeft een houttekening die doorloopt over de zijkanten, wat de hoogwaardige 

ambachtelijke kwaliteit in de verf zet. De korte zijdes van het tafelblad zijn kops afgewerkt. 

De inlegbladen en het innovatieve nonstop-uittrekmechanisme zijn door de ingenieuze 

constructie onzichtbaar in het tafelblad verborgen. 

Onderstel

Voor de tema tafel zijn twee onderstellen beschikbaar. Met houten wangen en een 

dwarsverbinding wordt het strakke, lineaire design versterkt. Met A-poten krijgt de tema 

tafel een moderne, expressieve look. Beide uitvoeringen bieden royale benenruimte.

Nonstop uittrekmechanisme

Het gepatenteerde nonstop uittrekmechanisme van TEAM 7 laat toe de tema tafel in 

slechts één intuïtieve, comfortabele beweging uit te trekken. De synchroon uittrekbare 

tafelbladen gaan in het midden open, waar de gedempte inlegbladen heel precies naar 

buiten klappen. Zo creëert u in een oogwenk vier extra zitplaatsen. Het onderstel blijft 

op zijn plaats, extra handig wanneer de tafel op een tapijt staat of in combinatie met een 

zitbank die altijd midden voor de tafel staat.

Nieuw voor de eetruimte in 2019 zijn de tema tafel en de yps bank met massief onderstel. 
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yps bank met massief onderstel 
De yps collectie breidt uit met een bank op een onderstel van twee houten wangen met dwarsverbinding. Daardoor past ze ook 

perfect bij de tema tafel en uiteraard yps tafel. 



Deze en andere persteksten zijn beschikbaar op www.team7.at.

Contact:

TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

Braunauer Straße 26  |  A-4910 Ried

T +43/7752/977-700  |  F +43/7752/977-222

info@team7.at  |  www.team7.at

Persrelaties

Aries Press & PR 

Martine Baetslé – martine@ariespr.be - +32 472 675 439 

Persteksten en fotomateriaal zijn beschikbaar op

www.ariespr.be/newsroom. Gebruikersnaam: ariespr | Paswoord :  1991

- 8 -

nieuw bij mylon

slApeN

Design

Het slanke onderstel, afgeleid van het gelijknamige bed, vinden we terug in het mylon 

nachtkastje, de commodes en de bank. Door de inspringende zijdes en de conische poten 

ziet het meubilair er ondanks de royale opbergruimte licht en luchtig uit. Bed en bijbehorend 

meubilair vormen een stijlvol ensemble met een harmonisch samenspel van rechte lijnen 

en precieze rondingen.

Nachtkastje

Het mylon nachtkastje is verkrijgbaar in massief natuurlijk hout. Het kan in twee 

verschillende hoogtes worden gekozen, ook open of met een lade.

Jacob Strobel heeft zijn mylon lijn vervolledigd met een commode, nachtkastje en bank. Ook in deze nieuwe ontwerpen laat hij hout in 

al zijn pracht tot uiting komen.
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Commode

Ook in natuurlijk hout biedt de mylon commode praktische opbergruimte in verschillende 

afmetingen. In de poten geïntegreerde hoogteverstellers compenseren oneffenheden in de 

vloer. Door de verdieping van het bovenblad kan de mylon ladenkast ook direct tegen de 

muur worden geplaatst, ondanks de plint.

•	 Beschikbaar	in	breedte	80,	100	en	130	cm.

•	 Verschillende	hoogtes	beschikbaar.	

Bank

De mylon bank biedt opbergruimte voor spreien, kussens en meer. Verschillende breedtes 

maken de combinatie met verschillende bedmaten mogelijk. Dankzij de geïntegreerde 

demping kan het deksel comfortabel worden geopend en gesloten. Inspringende zijdes 

zorgen voor een goede grip en maken een eenvoudige en veilige hantering mogelijk.

De aangename bekleding biedt eersteklas zitcomfort. De bekleding kan in stof of leder 

worden gekozen. Als welgekomen zitmeubel met geïntegreerde opbergruimte past de 

mylon bank ook perfect in de hal.
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zwevende consoles
Overal bruikbaar

De console is een praktisch legplankje en een voordelig alternatief voor een nachtkastje. 

De universele vorm maakt de combinatie met alle TEAM 7 bedden (met uitzondering van 

het riletto bed) mogelijk. De console is nauwkeurig aanpasbaar aan de materiaaldikte van 

de bedzijde en kan eenvoudig worden gemonteerd. Optioneel kan deze worden uitgebreid 

met een hi!-leeslamp.
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Nieuw voor de keuken

KeuKeN

Nieuwe grepen

Kastfronten met grepen zijn opnieuw de trend. TEAM 7 biedt een brede waaier van 

ergonomische grepen voor zijn keukens:

•	 aluminium	en	beuk/natuurlijk	eiken/wit	eiken/noten

•	 plezier	van	natuurlijk	hout	nu	ook	tot	in	de	greep

•	 design	van	Sebastian	Desch

•	 interessante	contrasten	met	keramiek	en	glas

nieuwe lade-indelingen

•	 uitvoerbaar	op	maat

•	 combinatie	van	notenhout	of	beuken	en	aluminium	met TEAM 7 logo

•	 kruidenpotjes

•	 geïntegreerde	snijplank

Nieuw: filigno shelving system

Het nieuwe filigno shelving system of wandpaneel is een open opbergoplossing in 

fascinerend fijne en toch zeer sterke uitvoering:

•	 hoge	draagkracht	door	speciale	constructie

•	 ideaal	voor	open	keukens	en	woonruimtes

•	 comfortabel	werken	in	de	keuken
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maple fabric

MATeriAleN

Maple fabric is geweven met een hoog aandeel viscose, een glanzende vezel die wordt 

gemaakt van hout. De viscose die we gebruiken geeft de maple stof een speciale glans die 

verandert met de lichtinval en de kijkhoek.

Maple wordt geweven met chenilledraad en heeft een zachte dikte die de structuur van het 

weefsel laat uitkomen.

•	 81%	viscose,	15%	linnen,	4%	polyester

•	 lichtweerkaatsend	volgens	lichtinval

•	 licht	fluwelige	look

•	 zelfde	prijs	als	andere	stoffen

•	 13	kleuren

•	 toepassing:

•	 eetruimte:	stoelen	en	banken

•	 slaapkamer:	float en mylon bed, mylon bank
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matzwart

AfwerKiNg

Met de nieuwe metaalkleur matzwart speelt TEAM 7 in op de industriële look die een vaste waarde is geworden in onze interieurs. 

Voor de lui en grand lui stoelen en de tak tafel biedt deze uitvoering nieuwe combinatiemogelijkheden. 


