Persbericht
TEAM 7 participeert in nieuwe formule Biënnale
Interieur 2018
De vijftigste verjaardag van de Biënnale Interieur in Kortrijk wordt tot ver buiten de landsgrenzen opgemerkt. Zo zal voor deze
jubileumeditie TEAM 7, de Oostenrijkse fabrikant van massief houten designmeubilair, aanwezig zijn in de beurshallen.
Het Oostenrijkse merk onderscheidt zich door een unieke focus op duurzaamheid in de volledige creatieketen van boom tot
afgewerkt meubel. TEAM 7 heeft eigen duurzaam beheerde bossen, een afvalvrije en opdrachtgestuurde productie, maar ook
design en technologie die tot de top van de meubelwereld behoren.
In de hoofdrol bij TEAM 7 staat altijd Europees hout, als basismateriaal van waaruit alles wordt gecreëerd. Bij elk meubel,
gemaakt van lagen massief hout, kijkt een meubelmaker erop toe dat de houten vlakken een perfecte esthetische uitstraling
hebben. De meubelen worden nog artisanaal door een vakman afgewerkt. Ten slotte wordt elk meubel met de hand geolied op
het einde van het productieproces.

Bekroningen
Design en technologie maken het succesverhaal van TEAM 7 compleet. Met ontwerpen van onder meer Jacob Strobel, Kai
Stania en Sebastian Desch heeft TEAM 7 meer dan dertig internationale design awards zoals de red dot award en de iF award
gewonnen. Technologie zoals regelbare hoogte voor tafels en keukeneilanden, lades met touchbediening en geavanceerde
uittrekmechanismes voor tafels bieden dan weer een weergaloos comfort.
Bezoekers kunnen op de Biënnale Interieur onder andere kennismaken met nieuwigheden als de tak tafel en lui stoel, het filigno
kastsyteem in notenhout en een woonwand in wit eiken. Ook de lift salontafels, met ingebouwde liftfunctie tot eettafelhoogte, zijn
van de partij. Elk meubel van TEAM 7 is een uniek stuk, met een eigen houttekening en veelal op maat gemaakt.
Interview met Georg Emprechtinger
In dit persbericht vindt u eveneens een interview met Georg Emprechtinger, de charismatische CEO van TEAM 7. Daarin motiveert
Emprechtinger zijn keuze voor de Biënnale Interieur 2018 en gaat hij dieper in op een aantal tendenzen in de wereld van het
designmeubilair.
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Interview met Georg Emprechtinger, CEO van TEAM 7

„Ons respect voor de natuur is radicaal“
Voor zijn 50e verjaardag focust de Biënnale op betekenisvolle merken. Wat maakt TEAM
7 betekenisvol of relevant?
Ik stel me TEAM 7 graag voor als een boom, authentiek in elke cel van zijn organisme. We
zijn lokaal geworteld, we werken met lokale meubelmakers, maar onze takken waaieren
uit naar de hele wereld. Ons respect voor de natuur is radicaal. Ons hout komt uit bossen
die we zelf duurzaam beheren, dichtbij in Europa. We produceren volledig afvalvrij. En onze
designers creëren tijdloze stukken die een leven meegaan. Merk op dat al ons meubilair
uitsluitend uit massief hout is gemaakt en alleen met natuurlijke olie is behandeld als
bescherming. Volgens mij is dit compromisloze respect voor de natuur zo betekenisvol
als je maar kan zijn als producent van designmeubilair in deze wereld. De mensheid staat
voor enorme uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en bevolkingsgroei. Wij
nemen onze verantwoordelijkheid en voorzien oplossingen voor een slimmere, meer
duurzame levensstijl. Daarom is TEAM 7 een zeer betekenisvol, relevant merk.
Elke onderneming zegt tegenwoordig groen te zijn. Hoe slagen jullie erin het verschil te maken?
We zijn al groen sinds de vroege jaren 80, duurzaamheid zit in het DNA van ons bedrijf. TEAM 7 heeft geen groene, duurzame
make-over nodig om de markt te overtuigen. We zijn de trendsetter in duurzaam designmeubilair en onze concurrenten zien ons
als de referentie. Maar TEAM 7 investeert ook grote bedragen in design en technologie. We hebben een wall of fame met meer
dan 50 designbekroningen zoals de red dot en de iF award. We zijn ook leider in technologische innovatie met hoogwaardige
comfortverbeterende oplossingen. En onze houtbewerkingstechnologie is uniek. Steinway & Sons, de wereldberoemde
pianobouwer, is een van onze klanten waar we zeer trots op zijn. We maken hout van topkwaliteit met extreme precisie voor de
pianorim of -kast. Die is bepalend voor het klankbord van een vleugelpiano.
Welke trends zullen dominant worden in de meubelmarkt?
Binnenruimte, zeker in stedelijke gebieden, zal duurder en duurder worden. De typische ruimtelijke indeling van een huis
of appartement - keuken, eetkamer, studeerkamer enzovoorts - zal opengetrokken worden, met alleen strikte privacy voor
badkamers en slaapkamers. Denk aan ruimtedelers die verplaatsbaar zijn, functionele mobiele screens waarmee je kan spelen
met de functie van een ruimte volgens je noden op dat specifieke ogenblik. We gaan kleiner leven, maar TEAM 7 meubilair zal
je noden volgen in slechts enkele seconden. We hebben een salontafel die je kan verhogen tot eettafelhoogte voor wanneer je
gasten ontvangt. En ons meubilair is maatwerk. We volgen heel nauwkeurig de interieurarchitectuur om geen kostbare ruimte te
verspillen. Op een meer abstract niveau ben ik ervan overtuigd dat de waarden waar we voor staan, zoals respect voor de natuur,
duurzaamheid en sociaal engagement, een toenemend aantal klanten zal overtuigen.
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Bent u vertrouwd met meubilairdesigners uit Vlaanderen en België?
Ons designteam volgt scherp wat er reilt en zeilt in tal van creatieve plaatsen en hotspots. We menen dat er een aantal zeer
interessante ontwerpbureaus en designers actief zijn in België. Neem bijvoorbeeld Extremis van Dirk Wynants, het werk
van Maarten Van Severen enzovoorts. Maar ik noem liever geen namen want ik vergeet nu designers die ik ook zou moeten
vermelden.
TEAM 7 is een topmerk in Duitstalige landen. Wat zijn uw plannen voor België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië?
Momenteel zijn we vertegenwoordigd in meer dan 35 landen wereldwijd en we blijven groeien. Maar ook deze groei moet
duurzaam zijn. We bouwen solide langlopende samenwerkingen op met onze lokale verdelers en investeren in merkbekendheid
in lokale markten. We voelen dat onze strategie werkt. Onze producten staan in klassevolle zaken die gespecialiseerd zijn in
duurzaam designmeubilair.
Wat kunnen we verwachten van TEAM 7 in de toekomst?
Innovatie. We hebben stevige wortels maar om succesvol te blijven moeten we out of the box durven denken als onderneming en
als individuen. Ik geloof niet dat technologische disruptie ons zakenmodel bedreigt, maar we moeten de veranderingen in onze
samenleving en de nieuwe technologieën goed in de gaten houden. Dikwijls kunnen kleine nieuwe features gebruikers al een
veel betere ervaring geven. Bijvoorbeeld geïntegreerde usb-poorten of draadloze oplaadmogelijkheden in kantoormeubilair.
Elke dag opnieuw gaan we op zoek naar verbeteringen die meer comfort bieden aan gebruikers.
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