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eenvoudig dagelijks onderhoud
Hout is van nature sterk. Dat maakt onze keukens zeer onder-

houdsvriendelijk. Dagelijks onderhoud kan eenvoudig met een 

droog of licht vochtig katoenen doek.

POSITIEF 
BINNENKLIMAAT
Echt, openporig natuurhout brengt sfeer en warmte in uw huis.  

Het ademt, neemt vocht op en geeft dat bij droge lucht weer af.  

Gevolg is een aangenaam binnenklimaat. Bovendien is hout van 

nature antistatisch en het trekt geen stof aan.

ZUIVER 
NATUURHOUT

Onze keukens uit zuiver natuurhout  

garanderen een gezonde kookomgeving.  

Geen wonder, want de bomen komen uit  

gezonde bossen. Hout dat tientallen decennia  

kan groeien in duurzaam beheerde bossen,  

verwerken we met de grootste zorg. De opper-

vlakken veredelen we met zuivere, natuurlijke  

olie. De talrijke positieve eigenschappen van  

het hout voor uw woning blijven behouden. We 

hebben de gehele productieketen van boom tot  

afgewerkte keuken in de hand. Zo is de  

milieuvriendelijke productie van onze  

keukens verzekerd.

filosofie    54    filosofie



duurzaam en hygiënisch
De corpussen en lades van onze keukens  

zijn volledig uit zuiver natuurhout gemaakt.  

Dat geeft ze een enorme stabiliteit en  

draagkracht. Uitsluitend met natuurlijke  

olie veredeld is het hout vrij van schadelijke  

stoffen. Het behoudt zijn antibacteriële  

werking voor de hygiënische bewaring  

van levensmiddelen.

DESIGN EN 
INNOVATIE
Voor ons begint duurzaamheid bij design. 

Wat lang plezier schenkt, blijft ook lang 

behouden. Daarom kiezen we voor een 

tijdloze esthetiek en combineren we die met 

de modernste techniek. Onze ontwerpers en 

productontwikkelaars werken continu aan 

innovaties die maximaal voor ergonomie en 

comfort zorgen. Hun drijfveer is uw  

onbeperkte kookplezier voor vele jaren. 

3-lagen-technologie
In onze platenfabriek maken we hoogwaar-

dige platen van drie lagen die uitzonderlijk 

vormvast zijn. Deze technologie biedt unieke 

mogelijkheden op het gebied van design  

en functionaliteit.

AMBACHTELIJKE 
KWALITEIT

We maken meubels sinds 1959. Die ervaring  

kunt u voelen. Elke TEAM 7 keuken is een  

uniek stuk, met veel handwerk gemaakt door  

ervaren meubelmakers volgens de Oostenrijkse  

ambachtelijke traditie. Vakmanschap over goede 

houtbewerking wordt bij ons van generatie  

op generatie doorgegeven en garandeert de  

hoge kwaliteit van onze producten. 

testwinnaar in Duitsland
In een consumenten onderzoek in  

Duitsland, is de TEAM 7 keuken als  

testwinnaar uit de bus gekomen in de  

categorie „design“. Het magazine  

TESTBILD ondervroeg voor dit onderzoek 

5000 consumenten, die 30 keukenmerken  

op de volgende criteria beoordeelden:  

kwaliteit, duurzaamheid, functionaliteit, 

design, prijs-kwaliteitverhouding.

filosofie    76    filosofie



Wat is uw lievelingskleur?
Kies zelf uw favoriete kleur voor alle  

glasoppervlakken uit de volledige  

NCS-kleurenwaaier (tegen meerprijs).

OPDRACHTGESTUURDE
PRODUCTIE
We werken niet uit voorraad maar produceren in opdracht.  

Onze productie in opdracht laat maximale flexibiliteit toe om  

uw droomkeuken te creëren. Tal van kasttypes, samen met  

kosteloze hoogte-, breedte- en diepteafkortingen* maken  

individuele planning en bijzondere projecten mogelijk.  

*behalve kasten met functioneel beslag

INDIVIDUELE 
PLANNING

Elke keuken wordt exact volgens uw  

wensen en behoeften gepland. Talrijke  

houtsoorten, materialen, grepen en de  

meest actuele kast interieurs maken tal  

van configuraties mogelijk.

filosofie    98    filosofie



Door onze productie op maat en brede  

keuzewaaier laten alle meubelprogramma‘s  

zich naar wens combineren en passen ze  

perfect bij elkaar. 

De keuken is dikwijls de eerste stap in het plannen 

van uw woning. Wij maken natuurhouten meubels 

voor alle woontoepassingen en bieden geraffineerde 

oplossingen voor open interieurs.  

DE EERSTE STAP NAAR   
EEN GEZONDE VOEDING:  
EEN GEZONDE KEUKEN.

it́ s a tree story.

filosofie    1110    filosofie



black line | houtsoort notenhout, glas zwart mat, rookglas



uittrektafel, aanvullende werkbladen in een handomdraai

profielgreep, ergonomisch ontwerp voor optimaal comfort

black line
Gekleurd glas, profielgrepen en sokkels in mat zwart 

vormen de ingrediënten voor de elegante uitstraling 

van de black line keuken. Echt natuurhout zorgt voor 

een fascinerend contrast en verleent de black line, 

in combinatie met de open uitvoering, een bijzonder 

warme sfeer.

De video van black line vindt u op  

www.team7-design.com/nl en op YouTube.

black line    1514    black line    



designelementen
Flexibel integreerbare designelementen  

brengen sfeer en variatie het keukenont- 

werp. Open of gesloten bieden ze ruimte aan  

decoratieve accessoires en keukenspulletjes.

black line    1716    black line    



kastinterieursysteem
Hoogwaardig, antracietkleurig plaatstaal 

verleent het kastinterieursysteem een 

bijzonder fijne en exclusieve uitstraling. 

De fronten en de zijkanten van de lades 

kunnen in hetzelfde natuurhout als het 

corpus worden uitgevoerd, als klassevol 

persoonlijk accent.

18    kastinterieursysteem



filigno | houtsoort eikenhout witte olie, phedra keramiek



flexibele organisatie, praktische lade-indelingen van 100% natuurhout  

perfect opgeborgen, veel opbergruimte aan beide kanten van het kookeiland

filigno
Hout en keramiek bepalen het ontwerp van de 

filigno keuken. Typerend is de fijne afwerking 

met natuurhouten platen van 12 mm, gemaakt 

met de meest actuele 3-lagen-technologie. 

Een opstaand werkblok in keramiek zorgt voor 

een comfortabele werkhoogte.

De video van filigno vindt u op  

www.team7-design.com/nl en op YouTube.

filigno    2322    filigno



filigno
Net zoals de corpussen wordt ook het kastinterieur uit 

echt, massief natuurhout vervaardigd. 
 

Draai-schuifdeuren laten zich na openen in het corpus 

schuiven. Dit garandeert maximale bewegingsvrijheid 

en optimale circulatieruimte tijdens het koken. Achter de 

fronten kunnen aanvullende werkbladen, legborden en 

inbouwapparaten worden voorzien. In gesloten toestand 

zijn die niet zichtbaar waardoor de keuken er bijzonder 

aantrekkelijk uitziet.

24    filigno



ledverlichting, dimbaar en beschikbaar in twee lichtkleuren 

meenemer voor binnenlade, neemt bovenste lade bij openen mee

filigno
Met keramiek kunnen in geselecteerde kasten en  

in nissen boeiende accenten worden gelegd. Dit  

natuurlijke materiaal bekoort door zijn excellente  

kras- en hittebestendigheid en weerstand tegen  

vloeistoffen. Hierdoor zijn keramische fronten zeer 

eenvoudig te onderhouden.

filigno    2726    filigno



linee | houtsoort eikenhout, glas middengrijs mat



linee
Dit veelzijdige opbergsysteem maakt een 

perfecte overgang naar andere leefruimtes 

mogelijk en biedt plaats aan nuttige en mooie 

objecten. Ideaal voor een open interieur.  

Fijne extra‘s als afdekbare schakelaars en 

stopcontacten vervolledigen dit moderne 

keukenontwerp.

linee    3130    linee    



greeploze uitvoering, opent handig bij lichte aanraking

stijlvolle oplossing, praktisch stopcontact achter uittrekbaar blad

linee
De variantenrijke linee biedt veel uitvoerings- 

mogelijkheden: van eenvoudige wandkeuken  

tot en met woonkeuken met kookeiland –  

perfect afgestemd op uw behoeften. Een  

waaier van innovatieve details zorgt voor  

meer comfort en ongelimiteerd kookplezier.

De video van linee vindt u op  

www.team7-design.com/nl en op YouTube.

linee    3332    linee    



ark
De ark barkruk, beschikbaar in twee zithoogtes, 

is een stijlvolle partner voor kookeilanden en 

barmeubelen. De rugleuning van de zitting, ook in 

twee hoogtes verkrijgbaar, en de hoogwaardige 

bekleding uit leder of stof zorgen voor langdurig 

comfortabel zitcomfort. Mooie ambachtelijke  

houtverbindingen geven het ranke onderstel  

een grote stabiliteit.

linkse barkruk: houtsoort eikenhout, stof Clara 144, leder donkerbruin (bies)

rechtse barkruk: houtsoort notenhout, leder zwart en taupe (bies)
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linee | houtsoort notenhout, glas kiezel mat



praktische legplanken, brengen leven in de keuken

lade-indeling, flexibel in de breedte en diepte combineerbaar

linee
Van klassiek tot modern: de linee keuken biedt 

met zijn keuzewaaier perfecte oplossingen voor 

elk interieur en voor elke smaak. Onderkasten 

met schuifdeuren maken grotere fronten  

mogelijk en bieden nog meer ontwerpvrijheid 

voor uw keuken.

linee    3938    linee    



verlichtingssysteem, verlichte nissen zorgen voor een  

gezellige sfeer en perfect licht bij het werken

linee
Met een geslaagde materialenmix biedt  

onze linee keuken alles wat u voor een  

individueel keukenontwerp nodig heeft. De  

indrukwekkende aanbouwtafel biedt extra  

plaats om om aan te eten of te werken. 

houtsoort eikenhout, glas taupe mat

linee    4140    linee    



l1 | houtsoort elzenhout, glas wit mat



l1
Slimme U-wandplanken vormen een 

mooi plekje om kruiden en planten op 

te zetten. Ze geven de l1 keuken een 

charmante, jonge frisheid. Praktische, 

niet-zichtbare aansluitingen aan de  

onderkant van het barmeubel zorgen 

voor handige connectiemogelijkheden.

l1    4544    l1    



barmeubel, kan vrijstaand of geschakeld worden uitgevoerd

materialencombinatie, werkbladen en achterwanden kunnen in  

verschillende materialen worden uitgevoerd

l1
De l1 komt uit het linee keukenprogramma: dezelfde 

kwaliteit, hetzelfde uitzicht en dezelfde houtsoorten. 

Alleen de selectie van kasten is beperkt, net als de 

keuze uit twee grepen. Het prijsvoordeel dat hierdoor 

ontstaat maakt de l1 tot een aantrekkelijke TEAM 7 

instapkeuken, ideaal voor een eerste woonst.

houtsoort kernbeuk, glas brons mat en donkerbruin mat

l1    4746    l1    



k7 | houtsoort notenhout, glas brons mat
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traploos in de hoogte verstelbaar van 74 tot 114 cm

comfortabel instelbaar met ingewerkte knop

k7
Centraal in de k7 staat het traploos in de  

hoogte verstelbare kookeiland. Zo kunt u het  

werkblad ergonomisch op uw persoonlijke  

hoogte afstellen, als tafel, bar of werkpek.  

Onze gepantenteerde, wereldwijd unieke  

heftechnologie werkt bijna geruisloos.

De video van k7 vindt u op www.team7-design.com/nl en op YouTube.

k7    5150    k7    



k7
De ingewerkte k7 pendelgreep past  

perfect in het metalen profiel van de 

fronten en toont pas zijn ware aard bij 

aanraking. De radicaal moderne uitrus- 

ting realiseert optimale opbergruimte  

en garandeert overzicht en orde. 

k7    5352    k7    



loft | houtsoort wild notenhout, rookglas 



loft
De loft keuken is de moderne landhuiskeuken  

voor de enthousiaste kok/houtliefhebber die echt 

ambacht en natuurlijke materialen naar waarde 

weet te schatten. Het open ontwerp geeft de loft 

keuken een warme uitstraling en vormt tegelijk de 

perfecte omgeving voor heel veel kookgenoegen.

De video van loft vindt u op www.team7-design.com/nl en op YouTube.

56    loft    



loft
De talrijke elementen van de lade-indelingen 

kunt u naar wens samenstellen en later  

uitbreiden. Doordachte verlichtingssystemen 

brengen veel licht in de keuken en zorgen voor 

een aangename sfeer.

loft    5958    loft    



loft | houtsoort wild eikenhout, gesatineerd glas



loft
Met de loft aanbouwtafel, beschikbaar met 

geïntegreerde besteklade of met uittrekblad, 

verandert u uw keuken in de perfecte ont-

moetingsplek voor het hele gezin. Veelzijdige 

niselementen houden kookbenodigdheden 

en extra‘s altijd binnen handbereik.

loft    6362    loft    



rondo | houtsoort kernbeuk, blank glas



rondo
Open planken, kroonlijsten, dekbladen en  

afgeronde kanten benadrukken discreet het 

landhuiskarakter van onze rondo keuken.  

Kleine, leuke details en niselementen  

zoals het elegante flessenrek maken deze  

charmante verschijning compleet. 
 

De opzetkast met rolluik garandeert  

flexibiliteit in de uitvoering. Fronten in 

natuurhout, roestvrijstalen finish of zwarte 

roestvrijstalen finish bieden in combinatie 

met hoogte-, breedte- en diepteafkortingen 

een grote persoonlijke planningsvrijheid.

De video van rondo vindt u op www.team7-design.com/nl en op YouTube.

rondo    67



rondo
Een afwerking met massieve houten platen, 

verbonden in verstek, rond het werkblad in 

natuursteen benadrukt het ambachtelijke 

vakmanschap van rondo. Bij het koken houdt 

u de handen vrij dankzij deze knappe,  

natuurhouten kookboek- en tablethouder.

rondo    6968    rondo    



MATERIALEN
Natuurlijke materialen in onze keukens  

garanderen een gezonde omgeving voor het  

bereiden van uw gerechten. En net zoals bij 

koken is ook de persoonlijke inrichting van uw 

keuken een kwestie van ingrediënten. Kies 

 uit de talrijke houtsoorten en combineer ze  

met hoogwaardig, gekleurd glas of  

keramische oppervlakken.

donkerbruin

kersenhout

384

zwart (70240)

brons (alleen mat) staal (alleen mat)

wild eikenhout 
witte olie

mokka  
(optiwhite)

wild eikenhout

basalt zwart

248

anthraciet (70241)

pearl (alleen mat)

eikenhout  
witte olie

taupe (optiwhite)

eikenhout

iron moss

188

donkerbruin 
(74024)

zwart

esdoornhout 
witte olie

kiezel (optiwhite)

kernbeuk

cement

144

taupe (72218)

anthraciet

wild notenhout

zand (optiwhite)

beukenhout

phedraarctic white

983

wit (71018)

middengrijs  
(optiwhite)

notenhout

wit (optiwhite)

elzenhout

*alle lederkleuren (L1) volgens TEAM 7 kleurenmonsters

stofkleuren Clara | toepassing: ark barkruk

lederkleuren* | toepassing: ark barkruk, lux barkruk

keramiek | toepassing: fronten

glaskleuren | glanzend of mat

houtsoorten

Wat is uw lievelingskleur?
Kies zelf uw favoriete kleur voor alle  

glasoppervlakken uit de volledige  

NCS-kleurenwaaier (tegen meerprijs).

uitvoeringsmogelijkheden    7170    uitvoeringsmogelijkheden  



GO 

ovale stanggreep 

roestvrijstalen finish 

EF 

ronde stanggreep 

12 mm 

roestvrijstalen finish 

GR 

ronde greep 

roestvrij staal

MG 

metalen greep 

roestvrijstalen finish 

GKU 

rechthoekige  

stanggreep 

roestvrijstalen finish 

AP-SD, AP-TD 

servo-drive  

(elektrisch) of touch-

beslag (mechanisch)

GFU 

greepvoeg 

roestvrijstalen finish 

PG 

pendelgreep 

roestvrijstalen finish 

FG 

lijstgreep  

ingewerkt  

roestvrijstalen finish 

GPE 

profielgreep 

roestvrijstalen finish 

GPS 

profielgreep 

roestvrijstalen finish 

zwart

GREPEN
Uw keuken krijgt zijn finishing touch met 

de keuze van de gepaste grepen. Functio-

naliteit en esthetiek geven samen aan elke 

keuken een persoonlijke toets met keuze uit 

pendelgrepen, profielgrepen, stanggrepen of 

gewoon in een greeploze uitvoering. 

stanggrepen

greeploos

profielgrepen

uitvoeringsmogelijkheden    7372    uitvoeringsmogelijkheden  



*slechts een keuze uit de op de markt beschikbare oppervlakken

zwart

zwart

iron moss

esdoornhout witte olie

donkergrijs

donkergrijs

cement

notenhout

zand

zand 

phedra

eikenhout

amazonaswit

basalt zwart

arctic white

beukenhout

werkbladen kwartssteen*

werkbladen keramiek*

werkbladen hout

hout 

Zuiver natuurhout werkt antibacterieel. 

Bovendien is het uitzonderlijk sterk  

en onderhoudsvriendelijk. 

 

keramiek 

Keramiek heeft een grote krasbestendigheid 

en reageert niet op vloeistoffen en hitte. 

 

kwartssteen 

Kwartssteen heeft een lange levensduur en 

is door zijn homogene oppervlak eenvoudig 

schoon te maken.

WERKBLADEN
Voor elke TEAM 7 keuken is er keuze uit werk- 

bladen in keramiek, natuursteen, kwartssteen of 

hout. Aanvullend kunnen onze keukens met tal  

van materialen die als keukenwerkblad geschikt 

zijn, worden gecombineerd. Onze TEAM 7  

keukenverdelers helpen u graag verder.

uitvoeringsmogelijkheden    7574    uitvoeringsmogelijkheden  



LADE- 
INDELINGEN

Goed ontworpen accessoires brengen  

orde in uw keuken. De elementen van de  

lade-indeling kunnen in de breedte en  

diepte flexibel worden gecombineerd en  

altijd worden uitgebreid. Veelzijdige inzet- 

stukken benutten elk hoekje en bewaren  

alle voedingsmiddelen hygiënisch en veilig.

uitvoeringsmogelijkheden    7776    uitvoeringsmogelijkheden  



OPBERG- 
OPLOSSINGEN

Geen centimeter gaat verloren. Met onze 

opbergoplossingen zijn ingrediënten  

en bestek altijd binnen handbereik.  

De uitrusting op maat vergroot het  

kookplezier. Orde en overzicht spelen  

een even grote rol als ergonomie.

uitvoeringsmogelijkheden    7978    uitvoeringsmogelijkheden  



VERLICHTING, 
NISSYSTEEM

Helder licht om bij te werken en sfeervol licht  

om te ontspannen: onze ledverlichtings- 

systemen zijn dimbaar en beschikbaar in  

twee lichtkleuren, koel wit en warm wit.  

Talrijke uitvoeringsmogelijkheden maken een  

optimaal nisgebruik mogelijk. Voor ventilatie  

zijn optioneel in het werkblad aangebrachte  

ventilatieroosters beschikbaar. Zo kan de  

warmte van inbouwapparaten wegstromen.

uitvoeringsmogelijkheden    8180    uitvoeringsmogelijkheden  



SPOELBAKKEN,  
AFVAL 

SORTEREN
Spoelbakken spelen een centrale rol in het  

keukenontwerp. Onze TEAM 7 keukenverdelers 

bieden u met een brede waaier van spoelbakken 

alle vrijheid. Innovatieve afvalsorteersystemen  

houden alles netjes en ordelijk.

uitvoeringsmogelijkheden    8382    uitvoeringsmogelijkheden  



BARELEMENTEN, 
AANBOUW- 

TAFELS
Verschillende barelementen, barmeubels en  

aanbouwtafels veranderen uw keuken in het  

favoriete trefpunt voor een gezamenlijk  

ontbijt of een tussendoortje. Onze barkrukken  

en stoelen bieden u eersteklas zitcomfort.

uitvoeringsmogelijkheden    8584    uitvoeringsmogelijkheden  
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170
175
180
185
190
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85
90
90
95
95
95
99
99

160 cm

90 cm

170 cm

95 cm

185 cm

99 cm

15 cm

90°

74–114 cm

afstand 
ca. 30 cm

afstand 
ca. 30 cm

barhoogtewerkhoogtetafelhoogte

bron: AMK

werkhoogte

vanaf

lengte

sokkel

sokkel
sokkel

sokkel

onderkast-corpushoogte 67 cm

onderkast-corpushoogte 80,4 cm

service- en garantiepas
Belangrijke informatie over materiaaleigenschappen en  

onderhoud van TEAM 7 natuurhouten meubilair vindt u in  

onze service- en garantiepas op www.team7-design.com/nl/

service/service-en-garantiepas

barmeubelen/barhoogte
Plan de bar ca. 30 cm boven de zitting van de barkruk 

voor een comfortabele zithouding.

hoogtetabellen
De optimale, ergonomische werkhoogte bekomt door uw elleboog in een 

hoek van 90 graden te houden en 15 cm naar onderen te meten.

k7 kookeiland
De comfortabelste werkomstandigheden voor elke taak 

dankzij het traploos in de hoogte verstelbare werkblad.

modellenoverzicht
De verschillende maten van onze kasten vindt  

u op www.team7-design.com/nl in de rubriek keuken.

TEAM 7 corpussysteem
Alle maten in cm. Met 4 cm werkblad geldig in beide schema‘s.

ERGONOMIE
Ergonomie staat in de natuurhouten keukens van TEAM 7 op de 

bovenste plank. Tal van hoogtes, breedtes en dieptes evenals  

opdrachtgestuurde maatproductie laten een perfecte  

afstemming van onze keukens op uw individuele behoeften toe.

FRONT- EN  
CORPUSMATEN
Aantrekkelijke, geperfectioneerde ideeën voor elke 

behoefte: met de talrijke front- en corpusmaten 

beantwoordt elke TEAM 7 keuken perfect aan uw 

persoonlijke en architecturale vereisten.
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houtsoort notenhout, glas zwart mat, rookglas 
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houtsoort eikenhout, glas middengrijs mat 
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houtsoort notenhout, glas kiezel mat 

greep FG, werkblad kwartssteen sanddorn

pagina 36–39

houtsoort eikenhout, glas taupe mat 

greep GKU, werkblad kwartssteen pergamon
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houtsoort kernbeuk, blank glas 

greep GO, werkblad natuursteen tabaco brown gesatineerd
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houtsoort wild eikenhout, gesatineerd glas 

greep MG, werkblad natuursteen verde carrageen 
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houtsoort wild notenhout, rookglas 

greep MG, werkblad natuursteen brown silk
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houtsoort notenhout, glas brons mat 

greep PG, werkblad keramiek pulpis
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houtsoort kernbeuk, glas brons mat en donkerbruin mat 
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houtsoort elzenhout, glas wit mat 

greep GKU, werkblad natuursteen nero africa impala
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PLANNINGEN
Zijn onze planningsvoorbeelden in de smaak gevallen? 

Creëer dan uw eigen droomkeuken en kies model, grootte, 

houtsoort en kleuren naar wens. Onze inrichtingsadviseurs 

ondersteunen u graag bij uw persoonlijke planning. Pas 

dan begint de opdrachtgestuurde productie op maat van 

uw TEAM 7 natuurhouten keuken.
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Behoudens vergissingen, druk- en zetfouten. 

TEAM 7  
klanten

TEAM 7  
verdelers

TEAM 7  
meubelfabriek

TEAM 7  
platenfabriek

duurzaam  
bosbeheer

TEAM 7 zagerij

We hebben alles in de hand: van boom tot afgewerkt meubel.

Onze producten worden al in de ontwikkelingsfase in ons 

eigen testlaboratorium uitgebreid getest op functies als 

ergonomie, stabiliteit en veiligheid, in cycli van meerdere 

duizenden bewegingen.

De EMAS-certificatie waarborgt duurzame productie, efficiënt  

gebruik van hulpbronnen en conformiteit met milieuwetgeving.  

Als ISO-gecertificeerd bedrijf passen we internationale normen  

toe op het gebied van milieu, kwaliteitszorg en veiligheid. Bovendien  

is ons gehele keukengamma GS-gecertificeerd om maximale  

veiligheid te waarborgen.

Het Oostenrijkse milieukeurmerk verzekert dat het gebruikte 

hout uit duurzaam beheerde bossen komt en door zijn speciale 

oppervlakbehandeling een gezonde woonomgeving ondersteunt. 

Het is ook een label voor kwaliteitsproducten met een lange 

levensduur die zich onderscheiden door hun degelijkheid,  

veiligheid en comfort in het dagelijkse leven.

milieukeurmerk

waardeketen

ISO, EMAS, GS

testlaboratorium

Onze natuurhouten keukens zijn prettig om aan  

te raken en overtuigen met hun degelijkheid in  

het dagelijkse leven. Voor dagelijks onderhoud  

volstaat een droog of licht bevochtigd katoenen doek.

Dankzij de openporige behandeling van onze houten  

oppervlakken kunnen kleine deukjes en krassen heel 

eenvoudig worden weggewerkt. Zelfs sporen van 

jarenlang gebruik kunt u verwijderen: schuren, olie 

aanbrengen, klaar. Uw keuken is weer als nieuw.

Inkopen met de juiste instelling. We gaan in  

tegen de trend van global sourcing en rekenen  

op regionale partners en leveranciers. Dat  

zorgt voor korte trajecten en vermijdt onnodige 

giftige uitstoot. Bovendien maakt ons regionale,  

zorgvuldig uitgekozen leveranciers netwerk  

meer flexibiliteit mogelijk voor klanten. Zo  

steunen we niet alleen de natuur, maar  

versterken we onze onafhankelijkheid.

eenvoudig dagelijks onderhoud

duurzaam hulpbronnengebruik

verzorging en reparaties

HET UNIEKE VAN HOUT  
VERPLICHT ONS 

UNIEKE MEUBELEN TE MAKEN.
it́ s a tree story.
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A-4910 Ried/Innkreis | Braunauer Straße 26


