
Bewaar deze service- en kwaliteitspas, die een belangrijk deel vormt 
van uw koopovereenkomst. De behandelde productinformatie en 
productspecifieke eigenschappen zijn onvoorwaardelijk op te volgen.

i
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Bij vragen of bijzondere omstandigheden die in deze 

in omvang beperkte brochure niet worden behandeld, 

kunt u contact opnemen met uw verdeler.

i

i

Voor u
gemaakt.

De Europese loofbomen waaruit ons meubilair wordt gemaakt, kunnen tientallen

jaren groeien in duurzaam beheerde bossen. Uitsluitend met zuivere natuurolie

veredelde oppervlakken bevorderen een natuurlijk en gezond klimaat in uw

woning. TEAM 7 meubilair is eenvoudig te onderhouden en te herstellen en

behoudt zijn natuurlijke schoonheid vele decennia.
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Bewaar alle documenten van uw meubilairaankoop, ook na de wette-

lijke garantieperiode van twee jaar, zorgvuldig. wanneer u vervang- of 

herstellingsstukken nodig heeft, vergemakkelijkt u met deze docu-

mentatie de ondersteuning voor het product dat u heeft aangekocht.

Voor u
gegroeid.

Voor u
ontworpen.

it́ s a tree story.

We werken niet met een voorraad maar uitsluitend in opdracht van de klant.  

Ons voor zijn design bekroonde meubilair is door ontwerpers ontwikkeld, door  

interieuradviseurs op maat van uw interieurarchitectuur en ideeën op plan gezet,  

en door onze schrijnwerkers in de traditie van het Oostenrijkse vakmanschap  

uitgevoerd. Elk meubel is een met veel handwerk gemaakt, uniek stuk.  

En het mooiste is dat er voor elke woonruimte een TEAM 7 meubel bestaat.

Uw comfort is onze drijfveer. We willen dan ook meer bieden dan  

‘standaardmeubels’ en streven ernaar uiterst flexibele producten te  

vervaardigen. Om uw woning nog comfortabeler in te richten, creëren we  

visionaire, hoogwaardige oplossingen. Ons dertigkoppige ontwerpteam  

werkt voortdurend aan vooruitstrevende oplossingen, zoals het synchroon  

uittrekssysteem van onze nox tafel.

TEAM 7 service- en kwaliteitspas
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Beste klant,

we danken u van harte dat u voor een kwaliteitsproduct van TEAM 7 

gekozen heeft. De meubels van TEAM 7 zijn vandaag al de klassiekers van 

morgen: uitsluitend op bestelling geproduceerd met natuurhout, veredeld 

met natuurlijke olie, gemaakt volgens traditioneel Oostenrijkse ambacht, 

voorzien van innovatieve techniek en ontworpen in een tijdloze vormentaal.

Het is voor ons een erezaak elke klant dat meubelstuk te kunnen vervaardigen dat

bij hem past, op maat op zijn individuele noden en levensstijl en alleen voor hem

gemaakt. Bij ons wordt niet uit voorraad gewerkt, enkel in opdracht. Individualiteit

begint al bij het materiaal: de platen voor onze meubels maken we zelf. Onze eigen

platenfabriek werkt met zeven houtsoorten en laat toe bijzondere verwachtingen

in te vullen. Van boom tot afgewerkt meubel hebben we controle over de gehele

waardecreatieketen. Dit verzekert niet alleen de vertrouwde hoge kwaliteit van

onze meubels, maar is ook een garantie voor een productie op maat van mens

en natuur.

Uit respect voor de natuur werken we uitsluitend met Europese loofhoutsoorten

uit duurzaam beheerde bossen. Dit verzekert dat geen roofbouw op de natuur

wordt gepleegd en we onze natuurlijke grondstoffen voor de toekomstige

generaties intact houden. We engageren ons voor de natuur; dat kunt u vaststellen

in materialen, in fabricatie, in tijdloos mooie ontwerpen.

Opdat u lang plezier zou beleven aan uw waardevolle interieurobjecten, 

informeren we u in de volgende pagina‘s over de belangrijkste 

producteigenschappen van uw kwaliteitsmeubel. Over bijvoorbeeld 

veranderingen door dagelijks gebruik, door licht en zon, door uw binnenklimaat, 

en zaken als correct gebruik en belangrijke reinigings- en onderhoudsinstructies.

De basis voor deze service- en kwaliteitspas vormt:

• de algemene industriële productienorm;

• de regelgeving en controlecriteria voor industrieel geproduceerde  

 producten aansluitend op de RAL GZ 430, RAL Deutsches Institut  

 für Gütesicherung en Kennzeichnung e. V. St. Augustin;

• de geldende DIN-, EN- en ISO-normen en standaarden, evenals de  

 toepasselijke staat van techniek (maatgevend is hier het tijdstip van levering).

Fundamenteel is natuurlijk, zoals voor alle gebruiksgoederen, de 

algemene staat van het meubilair en het inrichtingsobject.

Dagelijks gebruik laat sporen na, de omgeving oefent invloed uit op het uitzicht

van het meubel. Licht, warmte en met name het binnenklimaat werken in:

natuurhout verandert door wisselende temperaturen en schommelingen in de

luchtvochtigheid. Het leeft en ademt, een eigenschap die duidelijk tot een beter

binnenklimaat bijdraagt.

Meubels blijven alleen mooi wanneer ze correct gebruikt worden. TEAM 7

woonmeubels worden alleen voor algemene woonruimtes gemaakt (meubilair

voor projectoplossingen op aanvraag). Wintertuinen en badkamers vallen niet

onder algemene woonruimtes.

Een passend gebruik en een regelmatig onderhoud van uw dagelijkse voorwerpen

moet vanzelfsprekend zijn. Wie lang plezier aan zijn meubilair wil beleven, moet

dit onderhoud vergelijken met zijn persoonlijke lichaamsverzorging.

Lees onze gebruiks- en onderhoudsrichtlijnen zorgvuldig en neem ze ter harte.

Volg belangrijke richtlijnen op! Dan zal u nog lang plezier beleven aan uw nieuwe

TEAM 7 meubilair.

Dr. Georg Emprechtinger, CEO 

Zaakvoerder-eigenaar

Hermann Pretzl, COO 

Zaakvoerder

TEAM 7 service- en kwaliteitspas
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MILIEU & ENERGIE BELANG VOOR GEBRUIKER CONTROLE EN GUNNING PRODUCTEN OF LOCATIES

Oostenrijks 
Kwaliteitskeurmerk

gezond wonen door
• geringe emissies van meubel (formaldehyde, VOS)
• legaal, duurzaam bosbeheer
• controle componenten op kankerverwekkende, giftige,  
 genetischmodificerende of vruchtbaarheidsverstorende stoffen
• controle naleving meubelnormen (constructie, duurzaamheid 
 en kwaliteit) (Zie ook pg 19)

Gunning Milieuministerie 
(BMLFUW)

Vereniging 
Consumenteninformatie
(VKI) controleert

alle meubilair behalve 
bekleed zitmeubilair

eco Certificaat

• producten die een gezonde woonomgeving,  
 zonder schadelijke stoffen, ondersteunen 
• gezond en veilig: uitgebreid getest op emissies  
 en schadelijke stoffen
• transparante testcriteria

eco-Institut Germany 
test en gunt

aos slaapsysteem

KWALITEIT BELANG VOOR GEBRUIKER CONTROLE EN GUNNING PRODUCTEN OF LOCATIES

Austria Keurmerk

keurmerk Oostenrijkse ondernemingen Kamer van Koophandel 
Oostenrijk  
controleert en gunt

Ried i. I. en Pram
(centrale, fabriek 1,
fabriek 2, fabriek 3)

VEILIGHEID BELANG VOOR GEBRUIKER CONTROLE EN GUNNING PRODUCTEN OF LOCATIES

GS 
Keurmerk

gemonitorde veiligheid door
• naleving gereedschaps- en  
 productveiligheidsregelgeving (GPSG)
• naleving alle betreffende richtlijnen en normen
• naleving regelgeving m.b.t. veiligheid en gezondheid 
 (Zie ook pg 18)

TÜV Rheinland LGA
Products GmbH  
controleert en gunt

totale keukenassortiment,
kookeiland k7, mobile
bed, schrijftafel mobile,
schrijftafel-draaistoel,
luierkast mobile, volvlak
verlijmde glasfronten

ID 1215 - 33411 - 001

TEAM 7 service- en kwaliteitspas

certificaat en keurmerken
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A TEAM 7 
SERVICE- EN KWALITEITSPAS

afgeven, verbleken 
> zie verkleuringen

allergieën 
Wat betreft onze geteste en op gezondheids-

gebied risicoloze TEAM 7 oppervlakken en de 

gebruikte natuurlijke materialen zijn ons geen 

problemen bekend. Er bestaat geen garantie voor 

antiallergische meubels omdat de gevoeligheid 

of reactie van elke persoon zeer verschillend kan 

zijn. Op vraag kunnen bij onze verdelers vooraf 

monsters ter beschikking worden gesteld. 

B TEAM 7 
SERVICE- EN KWALITEITSPAS

belastbaarheid
De belastbaarheid van inlegbodems, glasbodems, 

lades, legborden, wandplaten en tafelbladen 

hangt af van de grootte, het materiaal en andere 

factoren. Deze functionele delen zijn door TEAM 7 

deskundig volgens de geldende EN-norm gemaakt 

en getest. Duidelijk aangegeven bovengrenzen zijn 

onverkort op te volgen. Fundamenteel is eveneens 

een voldoende en stabiele wandbevestiging. 

> zie ook wandbevestiging en doorbuigen  

De belastbaarheid van armleuningen is beperkt. 

Ze zijn in geen geval geschikt om op te zitten. 

beoordelingscriteria, 
visuele controle 
meubilair
(bron RAL GZ 430, 2016)

• beoordelingsbasis: ogen normaal zicht, diffuus  

 daglicht (geen direct zonlicht of kunstlicht). In een 

 normale gebruikspositie niet-zichtbare of enkel  

 bij strijklicht zichtbare onregelmatigheden worden 

 niet in aanmerking genomen bij de beoordeling. 

• beoordeling evenwichtige totaalindruk:  

 afstand ca. 2–3 m

• beoordeling details: afstand ca. 0,7 m 

> zie ook verder pg. 19 

beslag
TEAM 7 meubilair is met hoogwaardig beslag 

uitgerust. Het blijft noodzakelijk verantwoordelijk 

te handelen, regelmatig en bij afwijkingen het 

beslag opnieuw af te stellen en te onderhouden 

om een probleemloze werking te behouden. 

reinigen van beslag

Om beslag schoon te maken (kleppen, scharnieren 

en geleidingssystemen) gebruikt u best een niet 

pluizend doek. Om de reinigingskracht te verbeteren 

mag dit licht bevochtigd worden. Na schoonmaken 

altijd droog nawissen. Geleidingssystemen zoals 

uittrekmechanismes van lades kunnen zo nodig ook 

met een stofzuiger worden ontstoft. In geen geval 

stoomreinigers of reinigingsmiddelen als 

schuurcrème gebruiken.

constructieve delen
Niet-zichtbare constructieve delen kunnen in een 

andere houtsoort zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld  

sokkelframes.

D TEAM 7 
SERVICE- EN KWALITEITSPAS

design
Het unieke karakter van hout verplicht ons 

unieke meubels te maken. Dit tweede van onze 

zeven verhalen over TEAM 7 vat samen waar het 

bij design op aankomt: het maken van elegant 

meubilair waarvan de esthetische kwaliteit ook 

jaren actueel blijft, minstens zolang als het 

waardevol verouderende hout en ons gedegen 

kwaliteitsproduct zelf. Levendig natuurhout, ons 

favoriete materiaal, speelt meestal de hoofdrol, 

daarom is ons design zo helder en uitgepuurd. 

We hebben onze wortels diep in het houtambacht. 

Daarvan getuigen de karakteristieke traditionele 

en innovatieve ambachtelijke accenten die met hun 

esthetiek een internationaal publiek aanspreken. 

doorbuigen
Al naargelang het materiaal en de afmetingen is 

ondanks correct gebruik het doorbuigen van  

tafelbladen, legborden, rekken, lades en  

wandplaten niet te vermijden. Dat is in het kader 

van de norm of de tolerantie ook toelaatbaar  

zolang de veiligheid en de functionaliteit niet  

worden beïnvloed.  

> zie ook belastbaarheid 

duurzaamheid
> zie brochure duurzaamheid/milieuverklaring

www.team7-design.com/nl/service/

duurzaamheidsverklaring/

elektronische onderdelen
Om warmte- of hittebelasting te vermijden mogen 

apparaten en lampen niet worden afgedekt. 

Bovendien moet erop worden toegezien enkel ver-

vanglampen en apparaten met het juiste vermogen 

(beschadiging transfo) te gebruiken. De installatie 

van elektronische componenten mag alleen door 

een vakman gebeuren. Hou rekening met de richt-

lijnen in de handleiding en montagehandleiding.  

> zie ook tv en multifunctionele delen 

TEAM 7 service- en kwaliteitspas

E TEAM 7 
SERVICE- EN KWALITEITSPAS

C
TEAM 7 

SERVICE- EN KWALITEITSPAS
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functionele delen
Functionele delen zijn technisch noodzakelijke 

verbindingen tussen vaste en bewegende  

materialen. Ze kunnen alleen betrouwbaar 

functioneren wanneer ze goed onderhouden 

worden. Hou dus rekening met de voorschriften 

uit de handleiding en montagehandleiding. Qua 

installatie en materiaal vereisen de functionele 

delen een juiste speling en maattolerantie. 

De grootste afwijking tussen voegen van  

gelijke breedte in een meubel mag circa 25 % 

van de totale voegbreedte bedragen en niet meer 

dan 1 mm per meter voeglengte overschrijden. 

Uitzonderingen uitsluitend tot 2 mm per meter, 

desgevallend, bij een plafondhoog kastsysteem. 

De voegbreedte moet wanneer wenselijk cor-

rigeerbaar zijn (uitzondering ladekasten in de 

breedte of horizontaal). (bron RAL GZ 430, 2016) 

> zie ook montagehandleiding, handleiding,  

beslag, wandbevestiging

G TEAM 7 
SERVICE- EN KWALITEITSPAS

garantie
Algemene garantieaanspraken worden conform de  

wettelijke bepalingen afgewikkeld. In gemotiveerde  

gevallen worden reparaties uitgevoerd. 

Verdergaande aanspraken zijn uitgesloten.

geoliede oppervlakken
TEAM 7 veredelt zijn meubilair uitsluitend met een 

zelf ontwikkelde natuurolie. De hoofdbestanddelen 

zijn lijnolie, zonnebloemolie, sojaolie, carnaubawas 

en bijenwas. Witte TEAM 7 hardwasolie en  

zachtwasolie zijn bijzondere varianten. Door een 

groter gehalte aan vaste deeltjes (inzonderheid 

carnaubawas) ontstaat een hoger weerstandsver-

mogen tegen water en vet. Door deze behandeling 

blijft het hout openporig. Het kan vocht opnemen  

en weer afgeven aan de omgevingslucht.  

 

Om de waardevolle eigenschappen van het  

natuurhout te behouden, is het belangrijk  

TEAM 7 meubilair uitsluitend met TEAM 7  

onderhoudsmiddelen te verzorgen. Los vuil kan 

met een stofdoek afgenomen worden, in geen geval 

mogen kunstvezeldoeken (bv. microvezeldoekjes)  

of stoomreinigers worden gebruikt. Gelieve onvoor-

waardelijk de TEAM 7 onderhoudsinstructies te 

volgen. Daarin staan gedetailleerde aanwijzingen, 

ook voor speciale oppervlakken zoals venetiaanse 

eik. In het bijzonder bij grootporige houtsoorten 

met wit-geoliede oppervlakken zoals wit-geoliede 

eik kan het volgens de gebruiksintensiteit van het 

meubel noodzakelijk zijn die oppervlakken grondiger 

te onderhouden of opnieuw te oliën. Voordeel is dat 

de oppervlakken beurt na beurt beter beschermd 

zijn. Hou echter onvoorwaardelijk rekening met het 

onderwerp ‘onderhoudsinterval‘ in deze Service-  

en kwaliteitspas en de TEAM 7 onderhoudsricht-

lijnen. Hier vindt u gedetailleerde richtlijnen, ook 

voor speciale oppervlakken als venetiaanse eik. 

REACTIES: zuurhoudende of chemische reinigers,

vloeistoffen en materialen (tafellakens, weekmakers,

metalen) kunnen het houtoppervlak beschadigen 

of verkleuren en moeten onmiddellijk worden 

verwijderd. Zie erop toe dat op het oppervlak niet 

langdurig vocht- of dampplekken achterblijven.

Gelieve onvoorwaardelijk de TEAM 7 onderhouds-

handleiding te volgen. Alle in olie gedrenkte

doeken en reinigingspads na gebruik wassen en

veilig wegwerpen!

> zie ook onderhoudsinstructies en 

www.team7.at/nl/over-ons/zorg  

geur
Het is algemeen bekend dat nieuwe producten in 

het begin een geur afgeven. De beoordeling daarvan 

is zeer subjectief en hangt van de gevoeligheid 

van de betreffende persoon af. We bevelen aan de 

ruimte en het meubel goed te laten luchten en indien 

nodig met de TEAM 7 meubelzeep te behandelen. 

Bepaalde natuurlijke materialen zoals natuurhout 

en echt leder behouden altijd een zekere geur. 

 

glas algemeen
Ons glas, afkomstig uit floatglasproductie, 

beantwoordt aan de toepasselijke EU-normen. 

Irisering zoals lichte wolkvorming, ringen, 

slieren en trekafwijkingen in de spectrumkleuren 

zijn bij gepolariseerd licht fysisch bepaald en 

nauwelijks te vermijden. Kleine belletjes, ver-

troebelingen, puntfouten, slieren en golven zijn 

toelaatbare materiaaleigenschappen zolang 

veiligheid en functionaliteit gewaarborgd zijn.

De inschatting van deze onregelmatigheden ge-

beurt bij diffuus daglicht op een afstand van 0,7 m. 

Absoluut zuiver glas is volgens soort en grootte 

productietechnisch niet realiseerbaar. Glas is 

bijzonder gevoelig voor krassen, daarom mogen 

bijvoorbeeld geen scherpe voorwerpen op het 

glas worden gezet. Water en andere vloeistoffen 

zo snel mogelijk verwijderen om na opdrogen kal-

kranden te voorkomen. ook warme of diepgevroren 

voorwerpen kunnen bij contact schade veroor-

zaken. Ten gevolge van verschillende glasdiktes 

varieert de kleur met de toepassing en kunnen 

aan de randen groenverkleuringen optreden. 

OPGELET: Glas is niet krasbestendig!  

bevestiging vastgeschroefde  

klapgrepen op glas

Vastgeschroefde klapgrepen alleen met een 

handschroevendraaier bevestigen. Nooit een 

accuschroevendraaier gebruiken die met zijn 

grotere kracht glasbreuk kan veroorzaken.

glas verlichting 

Verlicht kristalglas, met name bij ledverlichting, 

kent naargelang plaats van de kijker, de kijkhoek, 

overige verlichting en lichtinval verschillende 

kleureffecten in het groengamma. Wanneer de  

locatie verandert, verandert ook het lichtspel in  

de groenkleuren. Dit geldt in het bijzonder voor 

verlichte glazen legborden. Dit is geen tekortkoming 

maar een productgebonden eigenschap. 

gekleurd glas

Gekleurd glas is ondoorzichtig, op de onderkant 

gelakt glas. Al naargelang de dikte en de grootte 

van het glas kunnen ten aanzien van het monster 

verschillen optreden. Door variaties in het  

productieproces en bij de grondstof kwarts kunnen 

door de natuurlijke groene schijn van het glas kleur-

verschillen voorkomen die niet te vermijden zijn.

optiwhite

Optiwhite glas wordt door precies gedoseerde 

metaalzouten ontkleurd en is verregaand vrij van 

groentinten. Het blijft evenwel mogelijk dat door 

toepassing van verschillende glasdiktes lichte 

groenverkleuringen aan de randen optreden. 

veiligheidsglas

TEAM 7 gebruikt voor bepaalde productgroepen 

speciaal veiligheidsglas. Dat glas wordt in een oven 

tot 700° verhit en bruusk weer afgekoeld. Zo is het 

oppervlak gehard, worden spanningsvelden in het 

glas onderbroken en de buig- en impactweerstand 

verhoogd. De hardheid en de krasbestendigheid van 

het glasoppervlak wijzigen niet. Scherpe voor-

werpen als bijvoorbeeld ruw keramiek kunnen net 

als bij gewoon glas krassen veroorzaken. Door de 

hoge temperatuur en snelle afkoeling kan het glas 

een beetje trekken (tolerantie 2 mm op 1 m). Ook 

minuscule insluitingen en brandplekjes behoren 

tot de typische kenmerken van veiligheidsglas. 

Veiligheidsglas mag niet aan hoge temperaturen 

worden blootgesteld omdat de nikkelsulfideinslu-

itingen tot breuk kunnen leiden. Bij breuk valt het 

glas in kleine, ongevaarlijke stukjes uit elkaar. 

TEAM 7 service- en kwaliteitspas
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glasreiniging
ruitenreiniging

Bij glas- en ruitenreiniging mogen vetoplos-

sende reinigingsmiddelen niet met het geoliede 

houtoppervlak in contact komen. In vochtige 

toestand kunnen op het glasoppervlak voor-

bijgaande visuele verstoringen optreden die 

na het afdrogen niet meer zichtbaar zijn.

OPGELET: Glas is niet krasbestendig!  

ruitenreiniger voor verlichte glasbladen

Na het schoonmaken van verlichte glasbladen is  

het belangrijk goed na te wissen, bij voorkeur 

met een verse, ongebruikte doek. Er mogen 

alleen silicone- en zuurvrije reinigingsmiddelen 

worden gebruikt. 

ruitenreiniging glanzend glas

Het is algemeen bekend dat vingerafdrukken op glas 

achterblijven. Schoonmaken is echter makkelijker 

dan velen denken. Principieel kan glas worden 

schoongemaakt met de gebruikelijke glasreini-

gingsproducten waarbij de voorschriften moeten 

worden nageleefd. Waarmee mag glas in geen 

geval worden gereinigd? Sterk alkalische wasmid-

delen, zuren (fluorwaterstofzuur), fluorhoudende 

producten, krassende werktuigen, scheermesjes, 

schrapers. Verf- en lijmresten kunnen worden 

verwijderd met gebruikelijke oplosmiddelen 

(spiritus, aceton) en nagespoeld met water.

OPGELET:

Deze vermelde oplosmiddelen mogen alleen 

aan de niet-gelakte glaskant worden gebruikt. 

Bovendien moet erop worden toegezien geen 

componenten zoals siliconenvoegen te lang 

met oplosmiddelen in contact te brengen. Altijd 

naspoelen met zuiver water. Bij palladiumglas 

geen microvezeldoekjes gebruiken: die kunnen 

krassen in het oppervlak veroorzaken. 

ruitenreiniging satijnglas

In tegenstelling tot blank glas heeft gesatineerd 

glas aan één kant een licht ruwig oppervlak. 

Het schoonmaken is echter even eenvoudig als 

bij normaal glas. Er mogen alleen silicone- en 

zuurvrije reinigingsmiddelen worden gebruikt. 

reiniging van:

• ‘normaal‘ vuil: Reiniging met de gebruikelijke  

 schoonmaakmiddelen. 

• hardnekkig vuil (ingedroogde etensresten):  

 Bij hardnekkig vuil is het aanbevolen eerst op  

 een niet-zichtbare plaats het reinigen te testen.  

 Het is eveneens aanbevolen met de gebruikelijke  

 schoonmaakmiddelen voor te behandelen. Best  

 de betreffende plek eerst te laten inweken en  

 dan met een lichte spoelmiddeloplossing aan te  

 pakken. Afsluitend naspoelen met zuiver  

 water. Deze aanbevelingen berusten op  

 jarenlange ervaring. De aanwijzingen op  

 de schoonmaakmiddelen opvolgen. 

> zie ook www.team7.at of www.jemako.com

H TEAM 7 
SERVICE- EN KWALITEITSPAS

handleiding
Lees de meegeleverde handleiding voor het

gebruik van het meubel aandachtig door. Door de

instructies niet te volgen kan schade door gebruik

ontstaan.

> zie ook montagehandleidingen

huisdieren
Huisdieren kunnen veel plezier verschaffen.

Klauwen en muilen kunnen echter aanzienlijke

en dikwijls onherstelbare schade aan meubilair

toebrengen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt

bij de eigenaar van de dieren.

I TEAM 7 
SERVICE- EN KWALITEITSPAS

interieurindeling
Interieurindelingen van kasten en lades zijn om  

ecologische redenen in beuk vervaardigd. Op  

aanvraag kan deze ook in notenhout worden  

uitgevoerd. Voor keukens, aanrechten en vitrine- 

kasten zijn speciale antislip en geluidsdempende  

inlegmatten beschikbaar.

K TEAM 7 
SERVICE- EN KWALITEITSPAS

kantelbeveiliging
> zie wandbevestiging

keramiek
Keramiek is een anorganisch materiaal met 

oppervlak dat maximaal weerstand biedt. Het is 

bestand tegen chemicaliën en huishoudelijke 

vlekken. Oppervlakken laten zich moeiteloos

reinigen met gebruikelijke schoonmaakmiddelen. 

Niet geschikt zijn metalen schuursponzen en

schuurmiddelen. Die kunnen tot glansverschillen

leiden. Keramiek is een zeer vast materiaal. 

Toch moeten stoten op hoeken en kanten 

worden vermeden. Keramieken bladen blijven 

onder invloed van hitte vormvast en stabiel.

> zie ook keukenwerkbladen, deel keramiek.

keukenwerkbladen
De hoogwaardige keukenwerkbladen van TEAM 7

worden in verschillende materialen zoals massief

hout, HPL-compact, kwartssteen en keramiek

aangeboden. Gelieve geen hete pannen direct op

het werkblad te zetten, gebruik onderleggers.

Voegen en wandaansluitingen beschermen tegen

vocht en damp. Bij slijtage de voeg door een

vakman laten vernieuwen.

natuurhout (massief hout)
> zie ook geoliede oppervlakken, lijm, lichtechtheid,

luchtvochtigheid, verzorgingshandleiding,

kleur- en structuurverschillen bij natuurhout  

en echte houtfineer

TEAM 7 service- en kwaliteitspas
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K TEAM 7 service- en kwaliteitspas

HPL-Compact

reiniging 

Als reinigingsmiddelen bevelen we aan: zuiver 

warm water, zachte zeep of huishoudzeep, 

gebruikelijke schoonmaakmiddelen zonder 

schurende stoffen, waspoeder. Voor het reinigen 

zelf is het aanbevolen schone poetsdoeken, zachte 

sponzen of zachte (nylon) borstels te gebruiken. 

Met reinigingsmiddel inzepen, zo nodig laten 

inwerken, met zuiver water naspoelen, zo nodig 

meermaals. Reinigingsproduct totaal verwijderen 

om strepenvorming te vermijden. Met zuigkrachtige, 

zuivere doeken (beter: keukenrol) droogwissen. 

Doeken regelmatig wisselen. Glasreiniger isook 

betrouwbaar. Bij reiniging geen slijpende of 

schurende producten (schuurpoeder, schuurspons, 

staalwol) gebruiken, geen polijstmiddel, -was, 

meubelreiniger of bleekmiddel gebruiken. Geen 

reinigingsmiddelen gebruiken die sterke zuren 

of zouten bevatten zoals ontkalkers op basis van 

methaanzuur, sulfaminezuur, ontstopper, zoutzuur, 

zilverpoetsmiddel of ovenreiniger.

HPL-compactplaten en brand

HPL-compactplaten zijn moeilijk ontbrandbaar en

werken brandvertragend zodat de vluchttijd langer

wordt. Bij onvolledige verbranding kunnen zoals bij

elk organisch materiaal giftige stoffen in de rook

terechtkomen.

BELANGRIJKE TIP

Strepen ontstaan veelal door schoonmaak met

organische oplosmiddelen, bij gebruik van koud

water en veelgebruikte doeken of zeemvellen.

Om schoon te maken zonder achterblijvende

strepen is het aanbevolen na te spoelen met zuiver

heet water en af te drogen met keukenrolpapier.

HPL-Compact

kwartssteen

reiniging

Kwartssteen is van nature zuiver, duurzaam,  

hygiënisch en eenvoudig te verzorgen. Het materiaal 

is gemakkelijk te reinigen doordat de combinatie 

van natuurlijke kwartskristallen en polymeren voor 

een bijzonder glad, poriënvrij oppervlak zorgt dat 

maximaal vuilafstotend werkt. Wijn, azijn, thee, 

koffie, citroensap, fruit- en groentesappen en nog 

veel meer zijn moeiteloos te verwijderen. Het is het 

eenvoudigst een verse vlek met een vochtige doek af 

te wissen. Ingedroogd vuil is hardnekkiger.  

Hier helpt meestal een scheutje azijn in het  

spoelwater of een gebruikelijk schoonmaakproduct 

met azijn. Aansluitend goed naspoelen met zuiver 

water en droogwrijven (zo nodig herhalen).

Verf en markeerstiften kunnen het oppervlak van

kwartssteen indringen en verkleuren en mogen

hiermee niet in aanraking komen.

Het is aanbevolen dit soort vlekken met een

gepast oplosmiddel aan te pakken. Nadien grondig

schoonmaken met azijnreiniger of huishoudreiniger.

Huishoudchemicaliën vormen voor kwartssteen

normaal gezien geen risico. Het contact met

sterke schuur-, bleek- of kleurstoffen, batterijzuur,

agressieve oplosmiddelen, beitsen moet worden

vermeden. Het aandeel van minstens 95 % natuurlijk

kwarts in het materiaal geeft een hoge weerstand

tegen krassen. Voor snijwerk is het aanbevolen een

snijplank te gebruiken.

Kwartssteen is weinig gevoelig voor warmte. Bij

extreme hitte, zoals potten en pannen die direct van

het vuur komen, zijn onderleggers aangewezen.

OPGELET:  

Afmetingstoleranties tot circa 2 mm mogelijk!

 
 
 

 

kwartssteen

keramiek

reiniging

Werkbladen uit keramiek laten zich met de

gebruikelijke reinigingsmiddelen moeiteloos

schoonmaken.

chemicaliënbestendig

Het keramische werkblad biedt weerstand tegen

organische en anorganische oplosmiddelen en is

weinig gevoelig voor afsplinteren. Ontsmettings-  

en reinigingsmiddelen beschadigen het oppervlak

niet. Het kan eenvoudig worden gereinigd. De

oppervlakte-eigenschappen blijven behouden.

De enige stof die een keramisch werkblad kan

aantasten is fluorwaterstofzuur.

hygiënisch

Het keramische werkblad is ideaal voor  

levensmiddelen omdat geen stoffen kunnen 

uitdampen en geen zwammen, bacteriën of 

schimmels in het oppervlak kunnen dringen.

vuurbestendig

Doordat het keramische werkblad uit  

100 % niet-organisch materiaal bestaat, is  

het onbrandbaar. Bij brand is er geen rookont-

wikkeling en komen geen giftige stoffen vrij.

hittebestendig

Het werkblad uit keramiek blijft ook bij warmte-

inwerking stabiel qua vorm en oppervlak.

OPGELET:  

Afmetingstoleranties tot circa 2 mm mogelijk!

kleurmonsters
Hout is een van de edelste, mooiste en meest 

veelzijdige natuurproducten. Elk stuk hout is uniek. 

Kleurverschillen hangen af van de structuur en het 

groeigebied van het hout. Met de jaren evolueert het 

meubeloppervlak van tint door omgevingsinvloeden 

zoals daglicht. Bij productie volgens kleurenmonster 

trachten we de kleur zo goed mogelijk te benaderen. 

Desondanks zijn er bij de materialen hout-, leder-  

en glasafwijkingen mogelijk. Een absolute kleur- 

gelijkheid is niet mogelijk. 

keramiek

K TEAM 7 
SERVICE- EN KWALITEITSPAS
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K

Geen boom is als een andere. De levensgeschiedenis van een  

boom is afhankelijk van typische groeikenmerken, jaarringen,  

splinthout, samendrukkingen en het specifieke nerfpatroon.  

Ze maken elk meubelstuk uniek, eenmalig en niet-inwisselbaar. 

Verschillende klimaatomstandigheden, temperatuur, licht en 

luchtvochtigheid beïnvloeden niet alleen het hout, maar ook onszelf. 

> zie ook lichtechtheid en luchtvochtigheid 

Hout en fineer uit verschillende stammen verschillen altijd  

grondig. Daarom is geen absolute kleur- en structuurgelijkheid  

mogelijk tussen front en corpus, dwars- en langslopende fronten,  

houtmonsters van TEAM 7, toonzaalmodellen en geproduceerde 

meubelstukken. Wanneer een meubel later met een onderdeel wordt 

gecompleteerd, zijn er natuurlijke kleurverschillen die mettertijd 

naar elkaar toe zullen evolueren. De kleurverschillen zijn een 

wezenskenmerk en een echtheidsteken van natuurhouten meubilair.

beukenhout

spiegel en insluiting

insluiting en puntknoop

wervelingen

knoop

elzenhout

knoop en insluiting

merkstralen

langs- en kops hout

kleuronderscheid van langs- en kops hout

verder op de volgende pagina

kleur- en structuurverschillen en typische kenmerken van houtsoorten
toegestaan bij TEAM 7 natuurhouten platen
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knopen en wervelingen

kernbeuk

kerninloper
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splint

notenhout

knoest 

esdoornhout

insluiting

tongen en golven

knoestennest

eikenhout

spiegel

knoest en puntknoest

donkere stopverfplekken tot ongeveer 20 cm2

wildsortering (bij eikenhout en notenhout)

vraatgangen van mossels

venetiaanse eik

kleur- en structuurverschillen en typische kenmerken van houtsoorten
toegestaan bij TEAM 7 natuurhouten platen

K TEAM 7 service- en kwaliteitspas

insluitingen

kersenhout

groene inloper

spiegel
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K–LTEAM 7 service- en kwaliteitspas

kunstvezeldoeken
Geloof niet alles wat reclame aanprijst. Niet  

alles wat beschikbaar is voor het afstoffen en  

schoonmaken van chroom, roestvrij staal,  

metaal, spiegels en glas, is ook goed voor  

natuurhouten meubilair. 

Uit voorzorg en ervaring vragen we geen  

microvezeldoekjes te gebruiken voor meubel- en 

keukenoppervlakken, hoogglans, stofbekledingen,  

leder, kunstleder en stoffen van om het even  

welk type. Witte, zuivere doeken, bijvoorbeeld 

vaatdoeken of raamdoeken zijn beter geschikt, met 

name in combinatie met het juiste reinigingsproduct.  

Vraag advies bij twijfel. 

> zie ook geoliede oppervlakken L TEAM 7 
SERVICE- EN KWALITEITSPAS

ledverlichting
Ledverlichting is bijzonder energie-efficiënt 

waardoor minder CO2 wordt uitgestoten en de 

stroomkosten dalen. In vergelijking met een 

halogeenlamp heeft een led een hogere 

werkingsgraad en langere levensduur.  

Ledverlichting laat toe materialen anders  

te belichten.

leder
Leder is door zijn slijtvastheid en toepassings-

mogelijkheden een aantrekkelijk materiaal. Het 

houdt zijn waarde en is tijdloos mooi. Bij gepaste 

behandeling en onderhoud is het zo goed als 

onbeperkt houdbaar. Het slijtbestendige en zachte 

oppervlak krijgt mettertijd een mooi patina dat 

getuigt van zijn geschiedenis. In leder zit  

ʼgegroeide‘ ervaring. Elk dier, elke huid is anders. 

In hun natuurlijke omgeving zijn dieren aan 

uiteenlopende invloeden blootgesteld. Die laten 

sporen na en vormen een individueel huidoppervlak. 

Fijne kleurnuances en onregelmatigheden 

vertellen de geschiedenis van het leder. Zo geven 

elk stuk leder en elk meubel onuitwisbare tekens 

van echtheid en maken ze tot unieke stukken.

In gekleurd natuurlijk leder komen de natuur- en 

groeimerktekens (nekplooien, nerven, scheuren, 

doornscheuren en natuurlijke uitrekkingen) nog 

sterker naar voren dan in ongeverfd leder doordat 

de huidstructuur verandert door het opnemen van 

de verf. Zo nemen de nerven bijvoorbeeld minder 

verf op, waardoor deze opvallen door de mindere 

kleurintensiteit. 

Deze visuele verf- en structuurverschillen zijn een 

teken van de natuurlijkheid van het leder, ze hebben 

geen enkele invloed op de bijzondere eigenschappen 

ervan. Verhitting door de zon of een hittebron 

kan het materiaal uitdrogen en bros maken. Door 

regelmatige verzorging kunt u deze invloeden 

tegengaan en zult u lang genieten van uw product.

Vlekken mogen niet worden verwijderd met 

ontvlekkers (terpentijn, benzine) of door te wrijven, 

maar moeten direct met een goed zuigend doek 

voorzichtig worden gedept. Vetvlekken kunnen  

mettertijd in het leder trekken. De zittingen worden 

in de eerste maanden wat soepeler en elastischer. 

Door gebruik verliest het vullingsschuim zijn 

stugheid en wordt meer indrukbaar. Hoe groter  

het beklede oppervlak, hoe meer vorming van  

golven en rimpels. Wissel af en toe uw favoriete 

plekje om zitkuilen te voorkomen. Zie de  

verzorgingshandleiding voor het verzorgen van leder. 

L1-leder – gepigmenteerd leder

Gepigmenteerd leder is doorgekleurd en met een 

verflaag bekleed. Het wordt ook dikwijls bijgewerkt 

door schuren of een voorzien van een motief. Zo 

wordt een meer effen oppervlak verkregen, is het 

leder beter beschermd tegen verbleking en zijn 

grotere onregelmatigheden beter verborgen. 

Voordelen van gepigmenteerd leder zijn de  

slijtvastheid, de houdbaarheid en de onderhouds-

vriendelijkheid. Gepigmenteerd leder is bijzonder 

goed geschikt voor meubilairtoepassingen. Ook met 

deze oppervlaktebehandeling blijft het leder soepel.

L3-leder – semi-anilineleder

Semi-anilineleder is een volnerfleder (het behoudt 

zijn natuurlijke uitzicht) met lichte finish. Door de 

lichte oppervlaktefinish wordt het leder slijtvaster, 

duurzamer en onderhoudsvriendelijker. Het  

excellente zitcomfort en aangename gevoel van 

anilineleder blijven intact.
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L7-natuurleder – anilineleder

Ons natuurleder is chroomvrij gelooid zuiver 

anilineleder. Het aangename gevoel van het leder, 

licht nubuck uitgevoerd, met zijn licht geoliede 

en gewaxte oppervlak, laat gedeeltelijk wegpo-

litoeren van krassen en gebruikssporen toe. De 

doorzichtige veredeling benadrukt natuurlijke 

kenmerken (nerven, nekplooien, insecten-

beten ...)die het leder zijn unieke karakter geven. 

Kleurverschillen van huid tot huid en in een huid 

zelf zijn ook natuurlijk kenmerk van dit ledertype, 

net als de tekening die ontstaat bij aanraking van 

het nubuckleder. Met zijn openporige oppervlak 

zal dit leder vloeistof direct opnemen. Bij schoon-

maken en onderhoud geeft het leder een beetje 

kleur af. Dit zijn kenmerken eigen aan het product.

> zie ook verkleuring,  

rimpelvorming/golvenvorming en  

www.team7.moebelpflegeshop.de 

 

lichtechtheid
De lichtechtheid is de weerstand van een materiaal

tegen lichtinvloeden (zon, daglicht, kunstlicht zoals

halogeen). Een absolute lichtechtheid bestaat niet,

zon en licht beïnvloeden elk materiaal. Natuurlijke

producten moeten daarom meer bescherming

tegen licht hebben dan synthetische. De hiermee

verbonden kleurveranderingen hebben geen effect

op de bruikbaarheid of levensduur.

Natuurhout kan verdonkeren of vergelen, daarom

dienen waardevolle meubelstukken zeker

beschermd tegen directe lichtinval worden

opgesteld. Door de oppervlakken regelmatig te

behandelen met een verzorgingsproduct kan men

het verdonkeren of verlichten wat vertragen.

lijm
Bij platenproductie evenals meubelproductie wordt

uitsluitend geteste witlijm gebruikt die geen enkel

risico voor de gezondheid inhoudt.
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2 mm

1 m

te droog binnenklimaat

krimpen: minder dan 40 % luchtvochtigheid

Natuurhout reageert op zijn omgeving, het ‘werkt‘.

Volgens de luchtvochtigheid zal het hout uitzetten

of samentrekken (kromtrekken). Daarom moet 

het genoeg tijd krijgen om zich aan de ruimte aan  

te passen.

L–M

te vochtig binnenklimaat

kromtrekken: meer dan 60 % luchtvochtigheid

zwellen: bij te vochtige lucht neemt het drogere

hout vocht af uit de lucht. Daardoor vergroten de

houtcelwanden. Het hout wordt groter.

krimpen: Bij te droge lucht staan de houtcellen

vocht af aan de omgevingslucht. De celwanden

worden dunner.

Hout werkt als een natuurlijke airco, neemt  

vochtigheid op uit de lucht en geeft die langzaam 

weer af. Meubilair uit natuurhout kan dus niet 

worden ingezet bij zeer hoge of lage luchtvoch-

tigheden, omdat het trekt en er spleten of open 

lijmvoegen kunnen ontstaan. Bij te hoge  

luchtvochtigheid dreigt schimmelvorming en  

materiaalschade. Bovendien kunnen  

afmetingsverschillen ontstaan van tafelnaar 

inlegbladen of tussen pen en pengat. 

Optimaal voor mensen en planten is een  

constante luchtvochtigheid van 40 tot 60 % en een  

kamertemperatuur van 18 tot 23° C. Onder deze  

omstandigheden worden onze meubels  

geproduceerd. Wanneer wij ons goed voelen 

in een ruimte geldt dat ook voor natuurhout. 

Extreme klimaatomstandigheden zoals hoge 

luchtvochtigheid of sterke zoninval zijn niet 

alleen schadelijk voor de mens maar ook voor 

het hout. We bevelen aan een thermometer en 

een hygrometer in de ruimte te plaatsen om 

de waarden precies te kunnen controleren. 

afwijking: Al bij levering kan een afwijking van  

2 mm/1 m bij kromtrekkende fronten en 

kanten optreden. (Bron RAL GZ 430, 2016)

luchtvochtigheid
constant binnenklimaat

luchtvochtigheid: tussen 40 en 60 %     

kamertemperatuur: 18 tot 23° C

M TEAM 7 
SERVICE- EN KWALITEITSPAS

marmer
Zoals hout is marmer een zuiver natuurproduct. 

Marmer heeft uiteraard een veel langere  

ontstaansgeschiedenis. Voor Carrara-marmer  

zijn donkergroene tot zwarte stippen en structuren 

typerend die zich op de soms lichte en gelijkmatig 

glanzende oppervlakken aftekenen. Pas na verdere 

verwerking verschijnen in de steen aanwezige  

gasbellen als kleine open plekjes. 

Deze plekjes zijn tekens van de natuurlijke wording 

van het materiaal, een bewijs van echtheid en  

blijvende waarde. Omdat marmer een kalkgesteente 

is, moet contact met zuurhoudende vloeistoffen 

worden vermeden (wijn, azijn, koolzuurhoudende 

drank, fruitsap ... ). Om de waarde te behouden  

moet marmer regelmatig worden schoongemaakt 

en verzorgd. Onze marmer wordt in de fabriek 

gegrond, zodat vuil nauwelijks kan indringen. Deze 

impregnatie moet van tijd tot tijd worden herhaald. 

Gelieve de handleiding te volgen voor het verzorgen 

van marmer.  

> zie www.team7.moebelpflegeshop.de 

matras
Bij opslag en transport van matrassen wordt door

puntsgewijze belasting de lucht uit de holle ruimte

geperst. Zo kan de matras kleiner worden. Door

herhaaldelijk opschudden wordt de oorspronkelijke

maat weer hersteld.

metaal
Voor de zichtbare stukken gebruikt TEAM 7

verchroomde en gegalvaniseerde metalen, naast

gepolijst, geanodiseerd of gelakt aluminium. Het

is aanbevolen deze metalen met een licht sopje

en aansluitend zuiver water te reinigen. In geen

geval alcohol of schurende schoonmaakmiddelen

gebruiken die het oppervlak kunnen beschadigen.

Door de lichtbreking op het oppervlak kan het

uitzicht van de metaalverf variëren.

Bij de productie kunnen productiegerelateerde

lichte strepen, punten of oneffenheden op het

oppervlak ontstaan. Deze eigenschappen zijn op

een afstand van 0,7 m te beoordelen.

Een bijzonder geval zijn de palladiumoppervlakken 

(gechromeerd metaal). Om producttechnische 

redenen kan het lijken of deze oppervlakken 

een kleine golf- en wolkenvorming vertonen 

(enkel qua uitzicht). Dit is eigen aan het product 

en kan geen aanleiding tot klachten vormen.

TEAM 7 service- en kwaliteitspas

L TEAM 7 
SERVICE- EN KWALITEITSPAS
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M–NTEAM 7 service- en kwaliteitspas

montagehandleidingen
De montage moet worden uitgevoerd door 

geschoolde vaklieden. Voor elektrische en 

elektronische toestellen en onderdelen moet 

de gebruiks- en montagehandleiding van de 

fabrikant nauwgezet worden gevolgd. Bij elk te 

monteren meubel is een montagehandleiding 

gevoegd. Die moet voor gebruik absoluut worden 

gelezen, instructies moeten worden opgevolgd. 

Bij twijfel een vakman om advies vragen. 

TEAM 7 is niet aansprakelijk voor schade ten 

gevolge van niet-correcte zelfmontage. 

> zie ook wandbevestiging 

N TEAM 7 
SERVICE- EN KWALITEITSPAS

natuurhout
TEAM 7 vindt het belangrijk in harmonie met  

mens en natuur te produceren. Daarom hecht  

onze onderneming veel waarde aan Europese  

loofhoutsoorten uit duurzaam beheerde bossen  

en ziet ze er streng op toe dat geen tropisch hout 

wordt verwerkt. Uit respect voor de natuur gebruikt  

TEAM 7 alleen wat weer aangroeit. Zo is het bomen-

bestand voor de komende generaties verzekerd.

Ecologie en kwaliteit gaan bij TEAM 7 hand in hand. 

Het beste hout wordt uitsluitend met natuurolie 

behandeld, langzaam en rustig gedroogd en in de 

eigen platenfabriek tot trekvaste verlijmde  

natuurhouten platen verwerkt, met het grootste 

respect voor de gezondheid. TEAM 7 beheerst de 

volledige waardecreatieketen. Van boom tot  

afgewerkt meubel is elke stap in het werkproces  

doordrongen van de liefde voor hout. Deze  

passie voor de natuur is dan ook merkbaar in  

de woonkamer. 

natuurhouten platen
TEAM 7 gebruikt geen tropisch hout maar  

uitsluitend Europees loofhout uit duurzaam  

beheerde bossen, dat in een eigen fabriek tot  

bijzonder vormvaste platen wordt verwerkt.  

De platen worden in verschillende gebruiks- 

kwaliteiten uitgevoerd. Houtkenmerken zoals  

verkleuringen, holtes, splint, knopen, die een  

boom van nature uit bezit, worden conform de  

TEAM 7 richtlijnen verwerkt. 

> zie ook kleur- en structuurverschillen

gebruik:

• legborden

• corpuszijkanten

gebruik:

• bovenbladen

• corpuszijkanten

doorlopend

met zwaluwstaarten

lijmhout
(doorlopend of met zwaluwstaartverbindingen)

Dunne massief houten lamellen zijn ofwel  

doorlopend in de breedte stomp met elkaar  

verlijmd ofwel in de lengte via zwaluwstaarten en  

aansluitend in de breedte stomp met elkaar verlijmd.

G3

Op een speciaal ontwikkelde middenlaag in spar

met V-vormige inkepingen (“Dendro Light“) zijn

aan de boven- en onderzijde stabiele lagen uit

natuurhout aangebracht en zo met elkaar verlijmd

dat ze in tegengestelde richting lopen. De plaat is

daardoor bijzonder trekvast, licht en kwalitatief

te verwerken. Met deze plaat kan men zonder

natuurlijke bronnen te verspillen ook grote diktes in

natuurhout realiseren.

tafelplaat

De tafelplaat bestaat uit naast elkaar liggende,

puntsgewijs verlijmde lijsten die aan beide kanten

door dwarslopende fineer worden afgewerkt.

Afsluitend met een edelfineerlaag in langsrichting. 

gebruik: 

• rugpanelen

• glasfronten

De gefineerde triplexhoutplaat bestaat uit

kruiselings op elkaar gelijmde schilfineer met

afsluitend edeldekfineer. Fineertriplexhout biedt

een hoge vastheid, maatzekerheid en vormvastheid.

 

gebruik: 

• rugwanden

• ladebodems

gefineerde triplexplaat
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middellaag elzenhout*

bij voorbeeld: deklaag kernbeuk

*Om correct ecologisch en constructief te produceren, 

mag de middellaag vandeze drielagige platen in een 

andere houtsoort zijn dan de andere, zichtbare lagen.

N–R
TEAM 7 drielagige technologie
(deklaag doorlopend of met zwaluwstaartverbinding)

De TEAM 7 drielagige technologie verbindt een compromisloze esthetiek met uitmuntende stabiliteit. Ze bestaat uit drie lagen natuurhout die

kruiselings op elkaar zijn verlijmd. De afzonderlijke lagen kunnen niet meer ongehinderd werken. Dit verleent de TEAM 7 drielagige plaat een

• zeer grote sterkte

• maatvastheid en vormvastheid.

Elke laag bestaat uit hoogwaardig natuurhout, afkomstig van Europees loofhout uit duurzaam beheerde bossen en duurzaam geproduceerd

in de eigen fabriek. Dit laat controle van het volledige productieproces toe.

• ecologisch en duurzaam

De productiewijze van de TEAM 7 drielagige technologie garandeert een milieubewust gebruik van het waardevolle materiaal hout, wat typerend

is voor de producten van TEAM 7. De TEAM 7 drielagige plaat is geschikt voor de volledige interieuruitwerking, laat zich uitmuntend verwerken

en overtuigt door kwaliteit van topklasse.

gebruik:

• fronten

• tafelbladen

nieuwbouw
Bij nieuwbouw komt in regel een zeer hoge

vloer- en wandvochtigheid voor die na enkele

maanden verdwijnt. De noordkant van het gebouw

lijdt daar het meest onder. Waarden boven de 90 %

bouwvocht en een luchtvochtigheid van meer dan

60 % zijn geen uitzondering.

Zie er daarom op toe meubilair in geen geval

niet-deelbaar of over een grote oppervlakte aan

de muur te monteren vooraleer de vloer en wand

droog zijn. Anders kan vochtschade (krimpen,

zwellen) of schimmel optreden.

Het is belangrijk voldoende luchtcirculatie te laten

achter het meubel. De optimale luchtvochtigheid

in de kamer ligt tussen de 40 en 60 %, de  

kamertemperatuur tussen de 18 en 13° C.

> zie ook luchtvochtigheid

onderhoud
Regelmatige onderhoudsbeurten zijn noodzakelijk

voor meubilair, net als voor een auto. Afhankelijk

van het gebruik treden veranderingen op. Raadpleeg

de montage-, gebruiks- en onderhoudsrichtlijnen.

O TEAM 7 
SERVICE- EN KWALITEITSPAS

aanbevolen onderhoudsinterval

1 jaar: eetkamer (tafels) 

 keuken (werkbladen, achterwand nissen)

3 jaar:  keuken (fronten)

 eetkamer (stoelen, bijmeubilair)

5 jaar:  slaapkamer (kasten, bijmeubels, bedden) 

 woonkamer 

 (woonwanden, bijmeubels, salontafels) 

 kind (mobile)

Volgens gebruiksintensiteit ook vroeger! 

Alle in olie gedrenkte doeken en reinigingspads 

na gebruik wassen en veilig wegwerpen!

opmeten, opstellen en  
aanpassen
Voor deskundige interieurplanning is een  

zorgvuldige opmeting even belangrijk als het 

opstellen en aanpassen van de meubels. Al in de 

planningsfase moet met eventuele hindernissen  

als trappen en smalle deuren rekening worden  

gehouden, evenals de levermaat van de meubels en 

de draagkracht van de muren en de vloeren. Denk 

erom dat voor volumineuze, niet-demonteerbare 

meubels de nodige doorgangbreedtes beschikbaar 

moeten zijn. Omdat de lokale condities variëren en 

wanden, vloeren en plafonds zelden perfect recht 

zijn, moet met oneffenheden rekening worden  

gehouden. De koper is er verantwoordelijk  

voor dat de meubels ook daadwerkelijk in de  

woning passen! Om de hoge kwaliteit van alle  

TEAM 7 meubels duurzaam te kunnen garanderen,  

worden onze meubels door de handelaar op 

plan getekend, geleverd en gemonteerd. 

> zie ook montagehandleidingen

Bovendien moeten meubels loodrecht worden

opgesteld, mogen ze niet te dicht bij lichtbronnen

staan en niet worden blootgesteld aan eenzijdige

warmtetoevoer of vloerverwarming. Daardoor

kunnen mogelijk gevolgschade of functionele

problemen ontstaan zoals uitdrogen, kromtrekken,

verbleken, splijten, piepen, klemmen, krassen  

of kantelen.

> zie ook nieuwbouw

radioactiviteit
Bij TEAM 7 wordt geleverd hout met een Geigerteller

gecontroleerd. Wanneer radioactiviteit wordt 

vastgesteld, dan wordt de levering geweigerd. 

R TEAM 7 
SERVICE- EN KWALITEITSPAS
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R–S
ripels en plooien
Bekledingsmaterialen als leder rekken uit bij

gebruik onder invloed van de lichaamswarmte en

de vochtigheid. Bij een eenzit verandert snel na

ingebruikname de zithardheid.  

Die vermindert afhankelijk van de zitwijze, -duur  

en het gewicht van de gebruiker. Dit is een normaal 

proces dat plaatsvindt in elke bekleding.

RICHTLIJN:

Hoe zachter het bekledingsmateriaal en hoe groter

het beklede oppervlak, hoe groter de neiging tot

rimpel- en plooivorming.

Deze visuele verandering heeft geen invloed op

gebruik, functie of levensduur. Gladstrijken of

opkloppen van overtrekken of kussens volgens

gebruiksintensiteit is de gebruikelijke oplossing.

> zie ook leder en Stricktex

slaapsysteem
natuurlijk latex

Voor de matrassen van het aos slaapsysteem  

gebruiken we enkel 100 % natuurlijk latex. Dit  

onderscheidt zich door zijn hoge puntelasticiteit  

die voor goed ligcomfort zorgt (ergonomie,  

drukverdeling). Natuurlijk latex wordt in gebruik 

iets zachter. Door zonnestraling (UV-straling) wordt 

het harder, verbrokkelt het en verliest het zijn 

oorspronkelijke elasticiteit. Onderhoud: regelmatig 

ventileren, tegen zonnestralen beschermen.

TENCEL® vezel/maïsvezel

Deze vezels gebruiken we als vulling voor de

hoes TENCEL®/maïs. TENCEL® kan vochtigheid

opnemen en later weer aan de omgeving afstaan.

Maïs is volumineus en werkt warmte-isolerend. Dit

zorgt voor een droog en aangenaam slaapklimaat.

De hoes verbindt het aos verenelement en de

matras tot een compact geheel. Onderhoud:

wasbaar tot 60 %.

wol

De zuivere scheerwol gebruikt voor de wollen

hoes is kbT gecertificeerd en afkomstig van Franse

Merinoschapen. Zuivere scheerwol kan tot 33 %

van zijn eigen gewicht aan vocht opnemen en biedt

aldus een droog en aangenaam slaapklimaat. De

hoes verbindt het aos verenelement en de matras

tot een compact geheel. Onderhoud: niet wasbaar,

regelmatig luchten.

TEAM 7 service- en kwaliteitspas

S TEAM 7 
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sortering
corrigeren van knoesten

TEAM 7 gaat uit van verschillende toepassings-

criteria. Al naargelang de uitvoering zijn voor de 

fronten andere kwaliteitscriteria van toepassing dan 

voor het corpusmateriaal. Ook in het reksysteem 

en bij open corpussystemen kunnen zichtbare 

knoopreparaties of gelijkaardig voorkomen.

splint

Splinthout is standaardhout uit de buitenkant van

de stam. Bij notelaar is splint duidelijk lichter dan

het donkere kernhout.

Door bewust splinthoutlamellen te gebruiken

ontstaat een interessant, uniek nerfpatroon.

stoffen
Softstrick 

De hoge elasticiteit en het actieve ademen van het 

materiaal zorgen voor een zeer zacht zitgevoel en 

buitengewoon comfort. Softstrick is gemaakt uit 

twee Trivera CS-draden, die gedeeltelijk andere 

kleuren hebben. Trevira CS is niet alleen weer-, 

verouderings- en UV-bestendig, maar ook  

permanent brandvertragend (DIN 4102).  

Puntige, scherpe, hete of vochtige voorwerpen of 

overstretching leiden tot schade aan het weefsel.

Door ecologische productie via moderne  

technologie, die zeer weinig energie verbruikt en 

het feit dan Trevira veiligheidsvezels recyclebaar 

zijn, heeft het Europese Öko-Tex-Prüfinstitut 

de nauwelijks ontvlambare Trevira-vezels het 

certificaat Ecotex Standaard 100 verleend.

Wat typeert Softstrick?

• hoge kleurglans en lichtechtheid

• onderhoudsvriendelijk

• hoge wrijvingsweerstand

• anti-allergisch

Softstrick onderhoud en reiniging

1. Substantiebevattende, korstige vlekken

 direct mechanisch verwijderen (borstelen),

 desgevallend vooraf inweken en aansluitend

 wegnemen.

2. Reiniging met een universeel neutraal

 schoonmaakproduct (ev. ook droogschuim).

 Geen grote wrijfbewegingen of schurende

 middelen.

Veel vlekken laten zich normaal gezien met

zuiver lauw water verwijderen. Desgevallend kan

een beetje zeep worden toegevoegd. Vlekken

altijd voorzichtig verwijderen om sterke verbleking

te vermijden.

> zie ook verkleuringen en 

www.team7.moebelpflegeshop.de

Stricktex

Naast aanpassingsvermogen en actief ademen  

biedt Stricktex een zeer hoog zitcomfort.  

Trevira CS biedt aanvullend door verouderingsen  

UV-bestendigheid via vezelmodificatie een  

permanente brandvertragende eigenschap  

(DIN 4102). Puntige, scherpe, hete of vochtige  

objecten of overtrekken kunnen het opgespannen  

weefsel beschadigen. 

Door ecologische productie via moderne  

technologie, die zeer weinig energie verbruikt en 

het feit dan Trevira veiligheidsvezels recyclebaar 

zijn, heeft het Europese Öko-Tex-Prüfinstitut 

de nauwelijks ontvlambare Trevira-vezels het 

certificaat Ecotex Standaard 100 verleend.

Wat typeert Stricktex?

• hoge kleurglans en lichtechtheid

• onderhoudsvriendelijk

• hoge wrijvingsweerstand

• anti-allergisch

Stricktex onderhoud en reiniging

1. Substantiebevattende, korstige vlekken

 direct mechanisch verwijderen (borstelen),

 desgevallend vooraf inweken en aansluitend

 wegnemen.

2. Reiniging met een universeel neutraal

 schoonmaakproduct (ev. ook droogschuim).

 Geen grote wrijfbewegingen of schurende

 middelen.

Veel vlekken laten zich normaal gezien met

zuiver lauw water verwijderen. Desgevallend kan

een beetje zeep worden toegevoegd. Vlekken

altijd voorzichtig verwijderen om sterke verbleking

te vermijden.

> zie ook verkleuringen en

www.team7.moebelpflegeshop.de
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wol

Voor onze meubels gebruiken we uitsluitend zeer 

hoogwaardige stoffen. Die stoffen bestaan voor 

minstens 90 % uit scheerwol. Wol, een natuur-

lijke vezel, wordt uit schapenhaar gewonnen. 

Het is een organisch gegroeid natuurproduct. 

Daarom heeft elke wolbaal een eigen kleur die 

zich van andere laat onderscheiden. Dit zijn geen 

onregelmatigheden of schoonheidsfoutjes maar 

bewijzen van de echtheid en blijvende waarde.

Deze natuurlijke vezel onderscheidt zich door vele

positieve eigenschappen.

• wol geeft mee bij belasting en zal nadien weer 

 samentrekken

• wol is zeer slijtvast en kreukelt nauwelijks

• wol is zacht en ademt actief

• wol is meer vuilafstotend dan andere stoffen

• wol heeft een vochtafstotend oppervlak 

 zodat vloeistoffen makkelijk kunnen 

 worden afgewist voor vlekken ontstaan

• wol is van nature moeilijk ontvlambaar

Het belangrijkste aan een bekledingsstof is zijn

blijvende waarde. Zorg daarom voor onderhoud en

aandacht, zodat alles er even mooi blijft uitzien als

op de eerste dag. Naast regelmatig stofzuigen is het

aanbevolen een- tot tweemaal per jaar een speciaal

onderhoudsmiddel te gebruiken om het meubel te

reinigen. Blijvende vlekken kunnen in de meeste

gevallen door snel optreden worden vermeden.

Vlekken mogen niet met ontvlekkers (terpentijn,

benzine) of wrijven worden verwijderd maar moeten

direct met een zuigkrachtig doek worden afgewist.

Vetvlekken kunnen met de tijd in het materiaal

trekken.

Hou er rekening mee dat sterke UV-straling tot 

kleurverandering kan leiden. De zittingen worden  

in de eerste maanden een beetje zachter en  

elastischer. Door gebruik verliest het meubelschuim  

zijn aanvankelijke stugheid en wordt zachter. Hoe 

groter het beklede oppervlak, hoe meer golven en 

kuilen kunnen ontstaan. Verwissel af en toe van 

zitplaats om kuilen te vermijden. Volg de  

onderhoudsinstructies van stoffen om de wol  

te onderhouden.  

> zie ook verkleuring, golven en rimpels en  

www.team7.moebelpflegeshop.de

T TEAM 7 
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tafels
Bij tafels met uittrekbladen of inlegbladen zijn de 

lijmvoegen en de houtnerven van de afzonderlijke 

lamellen niet tot op het eind van het inleg- of  

uittrekblad doorlopend, zodat kleur- en structuur-

verschillen van deze bladen met het tafelblad 

optreden. Zie foto.

Tussen tafelblad en inleg- of uittrekblad kunnen

eveneens geringe hoogteverschillen ontstaan. Geen

hete objecten rechtstreeks op het tafelblad zetten.

> zie ook luchtvochtigheid, lichtechtheid  

(kleurverschillen) en geoliede oppervlakken

verschuivende kogellagerkooi

Het zogenaamde ‘cage creeping’ of verschuiven van 

de kogellagerkooi kan bij alle soorten van geleiders 

optreden. De oorzaak is dat de lagers waarop de 

bewegende geleiders lopen, bij het uittrekken 

tijdens de eerste millimeter niet rollen maar glijden, 

en dat daardoor de eindstop kan verschuiven. Als 

gevolg hiervan kan het uittrekblad van een tafel 

niet meer volledig worden uitgetrokken. Om de 

volledige uittreklengte te herstellen, brengt u het 

uittrekmechanisme voor ca. de laatste 20 cm met 

een korte, krachtige beweging tegen de eindstop. 

OPGELET:

Verzeker u ervan dat het uittrekmechanisme 

door geen andere weerstanden wordt geblokkeerd.

transport
Laden en lossen moet door minstens twee 

geschoolde arbeiders van de transporteur of de 

meubelhandel gebeuren, omdat omvangrijke  

niet-demonteerbare meubels normaliter  

heel wat zwaarder zijn.

Aanwijzingen op de verpakking als ‘Opgelet glas‘, 

‘Deze zijde boven‘ en ‘Niet kantelen‘ moeten strikt

worden opgevolgd. Beschermverpakkingen pas na 

het transport en direct voor de montage  

verwijderen. Het aantal onderdelen in de verpakking 

en het aantal pakken bij ontvangst van het meubel 

nakijken. Tekortkomingen aan de verpakking 

moeten direct aan de meubelhandel worden gemeld 

en voldoende worden gedocumenteerd (foto‘s).

OPGELET: 

Omsnoeringsbanden zijn geen draaghulp!

Laattijdig gemelde transportschade kan niet

worden vergoed.

Controleer de verpakking nauwgezet voor ze wordt 

weggeworpen opdat geen kleine onderdelen, beslag, 

handleidingen enzovoorts per ongeluk worden 

weggegooid. Bij terugzending van goederen moet 

dit in een afdoende, voor het meubel passende 

verpakking gebeuren. Om transport en montage 

zonder hindernissen van het meubel mogelijk 

te maken, moet de transportweg vrij zijn.

> zie ook opmeten, opstellen, aanpassen

TV – en multifunctionele 
delen
Elektrische en elektronische onderdelen kunnen 

gemakkelijk oververhitten. Zorg voor deze onder-

delen altijd voor voldoende luchtcirculatie omdat 

anders gevolgschade onvermijdelijk is. Ook voor 

televisies en andere elektronische toestellen 

die in reksystemen of kasten zijn geïntegreerd, 

is het belangrijk een hittepiek te vermijden. Volg 

eveneens de aanwijzingen van de fabrikant.

vaatwasmachine
Na beëindiging van het spoelprogramma mag de

vaatwasmachine niet onmiddellijk worden geopend.

Wacht ongeveer dertig minuten, opdat de

ontsnappende waterdamp geen schade zou

veroorzaken. Bij vaatwassers met AutoOpenfunctie

bevelen we aan deze uit te schakelen.

venetiaanse eik
Het materiaal voor deze bijzondere oppervlakken  

is afkomstig van vijftig tot honderd jaar oude veneti-

aanse eiken palen die regelmatig worden vervangen. 

Opvallende vraatgangen van mossels en sporen 

van de getijden zijn typerend voor dit hout. Op de 

plaatsen met vraatgangen schijnt de middelste laag 

(met zwaluwstaartverbinding) massieve eik door. De 

typerende kleur van de deklaag met de natuurlijke 

V TEAM 7 
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vraatgangen in combinatie met de iets  

lichtere middelste laag geven een bijzonder  

mooie en individuele uitstraling.  

TEAM 7 is de eerste fabrikant die dit 

materiaal in drielagige platen realiseert.

> zie ook geoliede oppervlakken en

onderhoudsaanbevelingen

verkleuringen
(niet-kleurvast textiel)

Niet-kleurvaste stoffen zoals jeans en T-shirts 

kunnen verkleuringen op lichte of eenkleurige  

bekledingsmaterialen zoals Stricktex of leder  

veroorzaken. Deze vlekken laten zich niet 

verwijderen uit de meeste stoffen, bij leder 

uitsluitend wanneer ze nog zeer recent zijn. Deze 

visuele veranderingen ontstaan door gebruik. 

Bij meubilairbekledingen spreken we van  

kleurvastheid wanneer ze nauwelijks verkleuren. De 

meeste moderne meubelstoffen hebben een hoge 

kleurvastheid. Het is mogelijk dat zeer donkere en 

felle kleuren in het begin lichtjes verkleuren, maar 

slechts binnen een opgegeven, gecontroleerde 

marge. Zulke verkleuringen uitsluitend verwijderen 

met een zachte, witte en schone doek, gedestilleerd 

water en een beetje neutrale zeep. Enkel voorzichtig 

wrijven en bij wissen op een groot oppervlak werken 

om randen en druksporen te vermijden. Geen 

microvezeldoeken en stoomreinigers gebruiken.

vervang- en wisselstukken
Principieel mogen enkel originele onderdelen van de 

fabrikant worden gebruikt. Vervang- en wissel-

stukken van derden kunnen gevaren inhouden.

verzorgingsinstructies
Voor het dagelijks reinigen van natuurhout  

uitsluitend een droog katoenen doek gebruiken.  

Naargelang de graad van vervuiling kan het doek  

licht beneveld worden om de reinigingskracht  

te vergroten. 

Meubels mogen geen zware, scherpe, vochtige, 

hete, chemisch gevaarlijke of schurende objecten 

dragen omdat die indrukkingen of randen kunnen 

veroorzaken. Bij het morsen van zuurhoudende 

dranken als alcohol of vruchtensap moet u die  

direct met een zuigkrachtig doek wegdeppen  

opdat ze niet in het fijne oppervlak zouden  

inwerken. Nooit met druk over het oppervlak 

wrijven om vlekken weg te nemen. Ook tabaksrook, 

milieuinvloeden en kookdampen laten sporen na 

op meubilair. Daarom is het belangrijk meubilair 

regelmatig te verzorgen opdat u er lang plezier 

zou aan beleven. (zie onderhoudsinstructies) 

Nog een positief effect is dat door regelmatig  

onderhoud met TEAM 7-olie die oppervlakken  

steeds meer weerstand bieden. Een overzicht  

van verzorgingsproducten en richtlijnen  

vindt u op www.team7.at.

> zie ook ruitenreiniging, geoliede oppervlakken

en www.team7moebelpflegeshop.de

vilt
Vilt is een product met waardevolle eigenschappen: 

de ‘aangroeibare‘ grondstof wol is duurzaam,  

luchtdoorlatend, huidvriendelijk, elastisch,  

isolerend en door zijn natuurlijke vetgehalte  

vuilafstotend. 

Vilt is een hoogwaardig natuurproduct van 100 % 

zuivere scheerwol. Kleine kleurafwijkingen 

en kleinere insluitingen van natuurvezels op 

het oppervlak zijn het bewijs van de volledig 

natuurlijke oorsprong van het materiaal.

> zie ook www.team7.at

vloerbescherming
TEAM 7 levert voor zijn stoelen en een aantal tafels

vilt- en kunststofglijders mee die op het meubel zelf

kunnen worden omgewisseld. Om vloeren tegen  

krassen te beschermen, moet een vloerbeschermer  

geplaatst worden op het vloerdeel.

W TEAM 7 
SERVICE- EN KWALITEITSPAS

wandbevestiging
Ons meegeleverde bevestigingsmateriaal is  

uitsluitend geschikt voor beton-, baksteen- en  

snelbouwsteenwanden. Voor andere wandtypes 

moeten absoluut speciale pluggen worden  

gebruikt. Wie deze veiligheidsaanbeveling niet volgt, 

beschikt niet over toereikende wandbevestiging 

en kan gevolgschade veroorzaken! Meegeleverde 

pluggen enkel in massieve muren gebruiken! 

Zo nodig proefboring uitvoeren. Bij snelbouwmuren 

zonder slag boren! Maak het boorgat stofvrij. Om 

veiligheidsredenen mag slechts één openings-

mechanisme gebruikt worden. Voor meubilair dat 

bij geopende functionele delen (deuren, uittrekbare 

delen) een kantelmoment veroorzaakt, moet  

constructiegewijs een extra kantelbeveiliging  

worden aangebracht. Daartoe moet een vakman  

testen en controleren of de bevestigingsmaterialen  

in de muur de optredende krachten kunnen  

weerstaan!

> zie ook montagerichtlijnen

Waldkante
Met zijn unieke oppervlaktestructuur uit zuiver 

natuurhout zorgt de decoratieve wandbekleding 

Waldkante van TEAM 7 voor een totaal nieuwe 

look in uw woonkamer. Waldkante, gemaakt van 

onbehandeld, natuurlijk elzen- of notenhout uit 

duurzaam beheerde bossen, bekoort niet alleen 

door zijn levendige uitstraling maar bevordert – vrij 

van pesticiden en schadelijke stoffen – ook een 

gezond binnenklimaat. Met de hand gemaakt in 

onze fabriek van natuurhouten platen overtuigt 

Waldkante door zijn uitzonderlijke vakmanschap. 

Dankzij het meegeleverde montagesysteem 

laten de afzonderlijke elementen zich flexibel 

en eenvoudig tegen de wand bevestigen.

OPGELET: Gelieve de montagehandleiding te volgen.
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meubelkwaliteit
(GS-keurmerk/geprüfte Sicherheit)

Het keurmerk ‘geprüfte Sicherheit‘ duidt aan dat

een product aan de vereisten van de Geräte- und

Produktsicherheitsgesetzes (GPSG) voldoet, die

bijvoorbeeld in de arbeidsgezondheidsvoorschriften

van beroepsorganisaties, DIN-normen en Europese

normen of andere algemeen erkende voorschriften

van de technische wereld worden vereist.

Wij zijn een van de weinige producenten met een 

eigen testlaboratorium om TEAM 7 producten al  

van bij de creatie te testen op het gebied van bouw,  

functie, ergonomie, stabiliteit en veiligheid. Dit 

vormen de hoekstenen voor de latere kwaliteit. 

andere

In het laboratorium wordt nagegaan dat alle 

toepasbare DIN- en ISO-normen evenals de 

Oostenrijkse Ö-normen worden opgevolgd. 

De meetkwaliteit van het laboratorium wordt via 

een intern protocol gemonitord. Naast de kwaliteit 

van de oppervlakken gaat daarbij bijzonder veel 

aandacht naar de vereisten voor kindermeubilair. 

Daardoor hebben veel van onze meubels het 

internationaal erkende GS-keurmerk verworven.

Het GS-keurmerk is afgedrukt in de betreffende

montagehandleiding.

nakoopservice
Nakoopservice wil zeggen dat afzonderlijke 

onderdelen of reserveonderdelen uit hout, maar 

geen complete wooneenheden, achteraf kunnen

worden besteld. Principieel niet mogelijk voor 

stoelen, matrassen, lattenbodems, leer, stof, 

verlichting, beslag en door ons zelf ingekochte

artikelen. Neem a.u.b. altijd contact op met uw 

verkoopmedewerker. Wij zullen u zo goed mogelijk 

adviseren over het mogelijk achteraf produceren en

over alternatieve technische oplossingen.  

Stuurt u ons a.u.b. als bewijs de originele 

rekening met de aankoopdatum.

OPGELET: 

Bij latere bestellingen kan een gelijke kleur niet 

worden gegarandeerd, aangezien het hout is 

blootgesteld aan een natuurlijk donker- en

lichtwordingsproces. De onderdelen worden door 

TEAM 7 volgens de laatste stand van techniek 

(vorm, constructie, materiaal, functie) geleverd.

Alle modellen zijn beschermd. Hout is een  

natuurlijk, levend materiaal! Structuur, knoesten, 

houttekening en kleurverschillen, alsmede

uitzetten en krimpen zijn, zoals algemeen 

bekend, kenmerkend voor hout.

TEAM 7 service- en kwaliteitspas
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klachtenprocedure

Ecologie in eigen huis en in de werkomgeving heeft 

zeer veel te maken met comfort, gezondheid en 

ook kostenbesparing. De meeste mensen brengen 

immers 90 % van hun tijd binnen door. Daarom is 

meubilair dat quasi vrij is van schadelijke stoffen 

en totaal risicoloos is voor de gezondheid, bijzonder 

belangrijk voor de woon-, slaap- en kinderkamer, 

evenals de kantoor- en schoolomgeving. 

De gebruikte houtmaterialen mogen maximaal de 

halve grenswaarde ‘E1‘ bereiken voor formaldehyde. 

Kunststoffen zijn slechts minimaal als functionele 

delen of als bekleding van werkbladen aanwezig, 

PVC is geheel uitgesloten. Omdat gebruikelijke  

meubellakken en andere middelen voor opper-

vlaktebehandeling nog maandenlang na montage 

vluchtige organische stoffen (VOS) vrijgeven, zijn 

in deze richtlijnen zeer lage restemissiewaarden 

vastgelegd (bewijs: testkamermetingen). Aanvullend 

moeten de droogen hardingsinstallaties regelmatig  

geoptimaliseerd en onderhouden worden.  

De gebruikte houtsoorten moeten uit legale bronnen 

afkomstig zijn, in geen geval is gerooid tropisch 

hout toegelaten. Daarenboven moet het hout uit 

bossen afkomstig zijn die volgens de principes van 

duurzaam bosbeheer ontgonnen worden. De  

naleving van de wet is uiteraard een voorwaarde 

voor gunning van het keurmerk. Bovendien moeten 

bedrijven een afvalverwerkingsplan of een  

milieumanagementsysteem implementeren. Zo  

kunnen ecologische zwakke punten bij productie  

worden aangewezen en verbeterd. 

De verpakking moet het uitdampen van  

restemissies toelaten. Daarbij moet benadelen van 

de gezondheid (bv. sick building syndrom) evenals 

geuroverlast worden vermeden. Voor peuter- en  

kleutermeubilair worden aanvullende eisen  

gesteld aan de oppervlakkwaliteit en strenge 

veiligheidsnormen opgelegd. Verplichtingen op 

het gebied van kwaliteit en duurzaamheid van het 

meubel, reparatievriendelijkheid of beschikbaarheid 

van vervangstukken zijn principes van ecodesign. 

Ze richten ze op de verhoging van de levensduur 

van het meubel en zorgen zo tegelijk voor milieu- 

en kostenbesparing. Voor de gezondheid van 

de gebruikers zijn ergonomische bureau- en 

schoolmeubelen absoluut noodzakelijk. Criteria 

in overeenstemming met de betreffende normen 

en de terbeschikkingstelling van informatie 

voor ergonomisch correcte indeling en gebruik 

zijn eveneens bestanddelen van de richtlijn.

• De algemene industriële productienorm is van toepassing.

• De regelgeving en de testcriteria voor industrieel vervaardigde producten opgenomen in de RAL GZ 430, 

 Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. St. Augustin.

• De geldende DIN-, EN- en ISO-normen en standaarden, evenals de staat van de techniek (maatgevend is het 

 tijdstip van de levering).

• Beoordelingsbasis: normale ogen, diffuus daglicht (zonder directe inval van zon- of kunstlichtstraling).  

 In een gebruiksomgeving niet-zichtbare of normale elementen zoals onregelmatigheden die enkel in  

 strijklicht zichtbaar zijn, worden van de beoordeling uitgesloten.

• beoordeling van de evenwichtige totaalindruk: afstand ca. 2–3 m

• beoordeling van de details: afstand ca. 0,7 m 

   Algemeen geldt natuurlijk zoals voor alle gebruiksgoederen, ook meubilair en interieurobjecten, 

   de algemene staat.

• behandeling van de klacht uitsluitend via een partner: 

 De partner is het eerste aanspreekpunt bij behoefte aan service en voert een onderzoek ter plaatse 

 met zijn eigen klantendienst.

• voor onderzoek door onze kwaliteitsdienst zijn volgende gegevens noodzakelijk: 

 - ons opdracht-/productienummer 

 - gedetailleerde documentatie/foutbeschrijving evenals daadwerkelijke/vermoedelijke 

    klachtenoorzaak/oorzaak

• minstens 3 schadefoto‘s uit verschillende hoeken: 

 - een nabije foto van de fout op ongeveer 50 cm afstand in combinatie met een referentieobject, 

    bijvoorbeeld een muntstuk 

 - foto van het vol ige onderdeel (fout markeren) 

 - foto van het gehele meubel (fout markeren) 

 - foto van het meegeleverde kwaliteitscertificaat

• Bij transportschade: kopie van de leveringsbon waarop schade is aangeduid en bevestigd door transporteur en 

 foto beschadigde deel in de originele verpakking.

• Bij ontvangst voor herstelling: termijn bekendmaken waarop het verpakte retourproduct klaar voor ophaling is.

richtlijnen en verplichtingen Oostenrijks milieukeurmerk

TEAM 7 service- en kwaliteitspas
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Algemene garantieaanspraken worden conform de wettelijke bepalingen afgewikkeld. In gemotiveerde
gevallen worden reparaties uitgevoerd. Verdergaande aanspraken zijn uitgesloten.
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Behoudens vergissingen, druk- en zetfouten!
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