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TEAM7 nemusí kopírovat trendy

Vídeňské muzeum MAK s bohatou kolekcí historického nábytku 
je častým cílem přátel designu. Do zcela jiného světa lze vstoupit 
jen pár metrů od MAKu. Na adrese Stubenring 14 sídlí vídeňský 
showroom rakouské firmy TEAM7.
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TEAM7 je ikonou nábytkářského prů
myslu se silným ekologickým nábojem 
a vysokou kvalitou produktů, což samo
zřejmě zahrnuje i design. Proto nikoho 
nepřekvapí, že ji na salonech v Kolíně či 
Miláně najdeme v tzv.“designové hale“ ve 
společnosti renomovaných producentů 
nábytku z Itálie, Skandinávie či Německa. 
Prezentace na salónech je vždy noblesní, 
ale personál přísně kontroluje dodržování 
zákazu fotografování. Není se čemu divit, 
špičkové firemní produkty jsou častým 
předmětem kopírování. 
Srovnání atmosféry na salonu a ve firem
ním showroomu je zajímavé. Výrazným 
rozdílem je počet návštěvníků. Zatímco 
na salónech projdou expozicí stovky 
návštěvníků denně mnohdy jen proto, 
že je tzv. „na trase“ a je zpravidla „nabita“ 
inovacemi, přijdou do showroomu větši
nou zákazníci, kteří firmu znají a uvažují 
o investici do nábytku, jehož výrobou 
nebylo dotčeno životní prostředí.
V dopoledních hodinách je zde téměř 
prázdno, a proto hned od prvního mo

mentu po vstupu do objektu zachytí náv
štěvník úsměv sympatického personálu. 
Ten ochotně dává souhlas s pořízením 
detailní fotodokumentace. 

Výrobce ekologického nábytku

Firma vznikla v roce 1959. Erwin Berg
hammer založil v městě Ried im Innkreis 
malé stolařství a v roce 1965 registroval 
značku TEAM7. Z názvu lze usoudit, 
že šlo zřejmě o 7členný tým milovníků 
dřeva, protože už v osmdesátých le
tech přešla firma kompletně na biopro
ces. Tímto vizionářským gestem získala 
prvenství ve výrobě ekologického nábyt
ku. Zájem veřejnosti si vynutil vybudování 
nového závodu na dřevěné masivní dílce, 
který v roce 1991 vyrostl vedle původní 
manufaktury v městečku Pram. Dalším 
mezníkem bylo 40leté výročí založení 
firmy, kdy její vedení převzal od Erwina 
Berghammera Georg Emprechtinger 
a v roce 2006 se stal výlučným vlast
níkem. Firemní expanze pokračovala 

investicí do výstavby závodu na výrobu 
stolů a lůžek u příležitosti 50. jubilea 
v roce 2009. Z malého truhlářství se 
tak TEAM7 vypracoval v respektovaný 
subjekt, který dnes zaměstnává přes 
sedm tisíc pracovníků, což ho řadí na 
evropskou špičku ekologických výrobců 
nábytku z masivu. 
Kromě lidské síly má TEAM7 také mate
riální předpoklady. Obhospodařuje totiž 
vlastní les o ploše 74 ha, ve kterém s vel
kou péčí pěstuje listnaté stromy. Tyto 
obnovitelné zdroje pak mění v neopa
kovatelný nábytek. Slouží k tomu i vlastní 
pila a především truhláři, kteří do mo
derního světa umí vnést půvab řemeslné 
techniky. (Poněkud to připomíná aktivity 
prvorepublikového českého producen
ta Spojené UP závody.) Spojování dílců 
probíhá klížením lepidly bez formaldehy
du. Krásná struktura dřeva pak vynikne 
po dokončení pórů přírodním olejem. 
Nábytek může lépe dýchat, absorbuje 
vlhkost, kterou uvolňuje zpět do prosto
ru. Napomáhá vytvořit zdravé a příjemné 
prostředí v interiéru vhodné pro alergiky.
Vlastní produkce suroviny umožní firmě 
reagovat na nejrůznější požadavky, a tak 
její produkce zdaleka není zaměřena jen 
na bytový interiér. Nábytek TEAM7 lze 
najít i v četných kancelářích nebo veřej
ných budovách, prostě všude, kde zá
kazníci ocení flexibilní řešení z přírodního 
materiálu s dlouhou životností, vysokou 
funkčností a nadčasovým designem. 
Masivní dřevo vnáší do interiéru útulnost 
a teplo. Uplatní se v bytě ve všech obyt

V duchu trendu obytné kuchyně vznikla K7, první kuchyně s regulovatelnou výškou 
pracovní desky ovládanou motorem. Umožňuje použití plochy ke stolování, nejvyšší 
poloha odpovídá barovému pultu. Primární funkcí je přizpůsobení výšky tomu, kdo 
momentálně vaří. Prostor dřezu lze zakrýt.
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ných zónách od kuchyně přes pracovnu 
či ložnici až po předsíň a velmi dobře 
působí zejména v otevřené dispozici. 
Individuální výroba a velký počet přizpůso
bitelných a kombinovatelných elementů 
umožní z každé objednávky vytvořit origi
nál přesně dle potřeb zákazníka různého 
věku včetně dětí. Široký sortiment obsa
huje nejrůznější jídelní, konferenční či pra
covní stoly, židle, televizní sestavy a stolky, 
postele, komody, skříně či knihovny.

Vlastný vývojový tým

Permanentní zlepšování stávající produk
ce zajišťuje 30členný vývojový tým. Jeho 
pracovníci musí znát všechny trendy, 
ale nemusí se jimi nutně řídit. Jsou vždy 
o krok vpřed, aby pochopili, které trendy 
jsou dočasné a které skutečně ovlivní vý
voj obytného prostředí. Designérský ko
lektiv ve složení Sebastian Desch, Jacob 
Strobel, Stefan Radinger a Kai Stania 
klade velký důraz na tradici rakouského 
nábytkářství v jejímž pozadí lze cítit po
užití inovativních technologií. 
Posedlost masivním dřevem a neutucha
jící kreativita celého týmu už byla oce
něna 40 prestižními mezinárodními ce
nami. První Red Dot získal v roce 2005 
rozkládací stůl Magnum a posledním 
vyznamenaným produktem se letos stal 
opět jídelní stůl. Prof. Jacob Strobel silně 
zredukoval jeho hmotu, přesto umožňuje 
jednoduchou manipulací 16 mm silné 
masivní desky zvětšení jídelní plochy až 
na délku 3 metry.
Každá zakázka TEAM7 pro obytný sektor 
vzniká ve firemních showroomech, kte
rých je na území Rakouska sedm. Zde 
bytoví poradci navrhují podle představ 
zákazníků a jejich prostorových možností 
různá řešení s využitím nabídky produkto
vých řad či solitérů ozvláštněných volbou 
dřeviny (ořech, třešeň, dub, javor, olše, 
buk, případně jiná), barvy, úchytky či ji
ných detailů. Každý interiér je jedinečný 
a každý prošel procesem, kdy jednotlivé 
objekty nejdříve vyvinul designér, byto
vý poradce naplánoval, stolaři vyrobili, 
montážníci nainstalovali, aby zákazník 
jen zaplatil a pak už si užíval pocit těs
ného kontaktu s přírodou.
Elegantní showroom na adrese Stuben
ring 14 vyzařuje pozitivní energii přírodní
ho materiálu, který je přítomen v podobě 
nábytku, ale i impozantních fragmentů 
kmenů, působivou dekorací stěn jsou 
podsvícené impozantní plastiky stromů. 
Přátelská atmosféra je nakažlivá. Člověk 
by si ji rád přinesl domů. Není nic jed
noduššího – stačí si zakoupit nábytek 
TEAM7.

Typickou dekorací interiéru je prosvětlený strom. Přídavný stolek Tree0 má v kruhové  
mramorové desce výřez umožňující pohled na rafinovaný spoj tří nohou

Ložnice s úložnými prvky Cubus, čalounění bočnic je připevněno ke kostře suchým 
zipem, přístavný stolek Sidekick umožňuje při změně polohy jiné využití

Jídelní stůl Yps doplňují křesla a lavice Aye. Některá svítidla navrhla Lucie Koldová


