Persbericht
Home entertainment meubilair van
TEAM 7 klinkt fantastisch

In TEAM 7, wereldwijd de trendsetter in designmeubilair van natuurlijk hout, zit muziek. Zelfs Steinway & Sons gebruikt het hout van
deze Oostenrijkse meubelproducent voor zijn piano‘s. Want voor een perfecte klank zijn perfecte basismaterialen essentieel. Ook u
kunt genieten van schitterend geluid en beeld dankzij het home entertainment meubilair van TEAM 7.
Home entertainment meubilair van TEAM 7 verandert uw woonkamer in een concertzaal en een bioscoop. Die spectaculaire
klankbeleving is mogelijk omdat het hout van TEAM 7, uitsluitend afkomstig uit eigen, duurzaam beheerde Europese bossen, alle
tijd krijgt om te drogen volgens de regels van de kunst. De verwerking gebeurt met een extreme precisie en kwaliteitscontrole,
waardoor het hout geschikt is voor de meest veeleisende toepassingen. Dit zuivere, massieve natuurhout laat klank prachtig
resoneren, met een unieke zuiverheid en mooie diepe bassen.
Modulair en op maat
De home entertainment meubelen van TEAM 7 worden op maat, in een houtsoort naar keuze, uitgevoerd. U kunt ze vrijstaand in
uw interieur plaatsen of integreren in de kastsystemen en woonwanden van TEAM 7.
Ook technologisch zijn deze meubelen het neusje van de zalm. Een intelligent ventilatiesysteem voorkomt overhitting van
apparatuur. Het vlot toegankelijke kabelmanagement en de doordachte indeling verzekeren maximaal comfort. In de kabelklep
is een innovatieve Qi-lader geïntegreerd om smartphones en tablets draadloos op te laden.
De subwoofermodule is discreet vormgegeven en kan direct op de vloer staan. Storende vibraties worden zo vermeden.
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Integratie in filigno, cubus en cubus pure
TEAM 7 meubilair is ideaal voor open wooninterieurs. De recente en heel succesvolle
filigno lijn zorgt bijvoorbeeld voor een naadloze overgang tussen keuken en leefruimte.
Opmerkelijk aan het filigno design is de zeer fijne materiaaldikte (12 mm) van de
massiefhouten panelen. In combinatie met de home entertainment meubelen - die volledig
versmelten met het filigno design - ontstaat een geïntegreerde look die helemaal op maat
en naar wens is uitgevoerd.
Uiteraard passen de home entertainment meubelcorpussen ook perfect in de cubus
en cubus pure meubellijnen, twee hedendaagse designklassiekers op het gebied van
geïntegreerde interieuroplossingen.
Steinway & Sons
De naam Steinway staat synoniem voor de absolute top in de pianowereld. Als
houtleverancier van Steinway bewijst TEAM 7 zijn unieke kwaliteit. TEAM 7 heeft alle
stappen van de productieketen zelf in handen. Vanaf duurzaam bosbeheer tot afgewerkt
meubel of houtproduct gelden de hoogste standaarden. Voor Steinway bereidt TEAM 7
hoogwaardige laminaten voor van massief esdoornhout die gebruikt worden in de kast van
de vleugelpiano‘s. Die houtkwaliteit bepaalt mee de klank van de befaamde instrumenten.
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