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houtsoorten

Stricktex

elzenhout

SGVA vanille

SGMGM 
middengrijs mêlee

brons (alleen mat)pearl (alleen mat) staal (alleen mat)

wild eikenhout 
witte olie

donkerbruin

beukenhout

SGTP taupe SGSW zwart

wit (optiwhite)

venetiaanse eik

taupe (optiwhite)

kernbeuk

SGBL blauw

zand (optiwhite)

kersenhout

antraciet

eikenhout

kiezel (optiwhite)

notenhout

zwart

wild eikenhout

SGBR bruin

SGMGD 
donkergrijs mêlee

wild notenhout eikenhout 
witte olie

SGAN antraciet

mokka (optiwhite)

middengrijs
(optiwhite)

gekleurd glas
glanzend of mat | Alle glasoppervlakken in een kleur naar keuze (uit NCS-kleurenwaaier, tegen meerprijs). 

phedraarctic white cement iron moss basaltzwart

keramiek

top-glas-keramiek kombinationen:
arctic white: wit | phedra: wit, taupe | cement: middengrijs, kiezel | iron moss: brons, donkerbruin 
basaltzwart: zwart, taupe
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stofkleuren Canvas

stofkleuren Clara

stofkleuren Maple

lederkleuren

kiezel (72217)

zwartbruin
(70272)

bordeaux (70411)

poolwit (71088)

taupe (72218)

antraciet (70241)

braam (76086)

wit (71018)

kurkuma (73250) blauw (41573)

zand (70232)

mokka (74153)

zwart (70240)

appel (78181)

cr ème (70231)

chocoladebruin
(70273)

rood (70210)

oudwit (70230)

donkerbruin
(74024)

oranje (75011)

middengrijs 
(41575)

114 244

424

124

454

694

134

264 614

734

974

154

364

764

984

174

374

654 794674

854

983 144

384

987

148

388

933

184

544

937

188

548

273

244

884

248

888

tartufo (77710) brandy (77730)omber (77720) zwart (77750)bruin (77740)

natuurleder

954

MA 762

MA 232

MA 792

MA 862

MA 742

MA 132

MA 102

MA 162

MA 722

MA 192

MA 732

MA 662

MA 212
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kleuradviezen
bij notenhout/glas kiezel

leder kiezel (72217)

Stricktex 
taupe (SGTP)

glas* kiezel

houtsoort notenhout

*gekleurd glas glanzend of mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

keramiek iron moss

natuurleder tartufo (77710)

stof Clara 248

stof Canvas 264

stof Maple 862
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leder middengrijs (41575)

kleuradviezen
bij notenhout/glas zwart

stof Clara 188

stof Canvas 174

glas* zwart

houtsoort notenhout

*gekleurd glas glanzend of mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

Stricktex 
zwart (SGSW)

keramiek basaltzwart

natuurleder bruin (77740)

stof Maple 662
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leder donkerbruin (74024)

Stricktex 
bruin (SGBR)

stof Clara 273

stof Canvas 264

glas* brons

houtsoort notenhout

kleuradviezen
bij notenhout/glas brons

*gekleurd glas alleen mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

keramiek iron moss

natuurleder brandy (77730)

stof Maple 232
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stof Clara 273

stof Canvas 264

kleuradviezen
bij notenhout/glas staal

leder zwart (70240)

glas* staal

houtsoort notenhout

*gekleurd glas alleen mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

Stricktex 
donkergrijs mêlee
(SGMGD)

keramiek basaltzwart

stof Maple 162

natuurleder zwart (77750)

stof Clara 188

stof Canvas 154
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leder blauw (41573)

Stricktex 
blauw (SGBL)

stof Clara 188

stof Canvas 794

glas* middengrijs

houtsoort notenhout

kleuradviezen
bij notenhout/glas middengrijs

*gekleurd glas glanzend of mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

keramiek cement

natuurleder zwart (77750)

stof Maple 722
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stof Clara 188

stof Canvas 794

houtsoort eikenhout witte olie

leder middengrijs (41575)

stof Clara 148

stof Canvas 734

glas* middengrijs

houtsoort eikenhout

kleuradviezen
bij eikenhout en eikenhout witte olie/glas middengrijs

*gekleurd glas glanzend of mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

Stricktex 
blauw (SGBL)

natuurleder omber (77720)

keramiek cement

stof Maple 742
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leder poolwit (71088)

Stricktex 
donkergrijs mêlee
(SGMGD)

stof Canvas 134

glas* wit

houtsoort eikenhout

houtsoort eikenhout witte olie

kleuradviezen
bij eikenhout en eikenhout witte olie/glas wit

*gekleurd glas glanzend of mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

natuurleder zwart (77750)

stof Clara 148

keramiek phedra

stof Maple 102
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houtsoort eikenhout witte olie

leder taupe (72218)

Stricktex 
middengrijs mêlee 
(SGMGM)

stof Clara 384

stof Canvas 244

glas* pearl

kleuradviezen
bij eikenhout en eikenhout witte olie/glas pearl

keramiek arctic white

stof Maple 132

houtsoort eikenhout

natuurleder tartufo (77710)

*gekleurd glas alleen mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

stof Canvas 134

stof Clara 148
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houtsoort wild eikenhout witte olie

leder taupe (72218)

Stricktex 
taupe (SGTP)

stof Clara 384

stof Canvas 244

glas* taupe

houtsoort wild eikenhout

kleuradviezen
bij wild eikenhout en wild eikenhout witte olie/glas taupe

*gekleurd glas glanzend of mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

keramiek iron moss

natuurleder omber (77720)

stof Maple 232



- 13 -- 12 -

 
leder donkerbruin (74024)

Stricktex 
bruin (SGBR)

stof Clara 384

stof Canvas 764

glas* brons

houtsoort venetiaanse eik

kleuradviezen
bij venetiaanse eik/glas brons

*gekleurd glas alleen mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

natuurleder omber (77720)

stof Clara 384

stof Canvas 244

keramiek iron moss

stof Maple 862
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leder antraciet (70241)

Stricktex 
antraciet (SGAN)

stof Clara 148

stof Canvas 174

glas* antraciet

houtsoort kersenhout

kleuradviezen
bij kersenhout/glas antraciet

*gekleurd glas glanzend of mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

keramiek basaltzwart

natuurleder zwart (77750)

stof Maple 722
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stof Clara 148

stof Canvas 174

leder antraciet (70241)

stof Canvas 174

houtsoort kersenhout

kleuradviezen
bij kersenhout/glas staal

natuurleder zwart (77750)

stof Clara 188

keramiek cement

Stricktex 
middengrijs mêlee 
(SGMGM)

glas* staal

*gekleurd glas alleen mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

stof Maple 162
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kleuradviezen
bij kersenhout/glas zand

leder zand (70232)

Stricktex 
vanille (SGVA)

stof Canvas 244

glas* zand

houtsoort kersenhout

*gekleurd glas glanzend of mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

keramiek phedra

natuurleder tartufo (77710)

stof Clara 244stof Maple 212



- 17 -- 16 -

stof Canvas 244

stof Clara 244

leder middengrijs (41575)

stof Canvas 124

houtsoort kersenhout

kleuradviezen
bij kersenhout/glas wit

stof Clara 144

glas* wit

*gekleurd glas glanzend of mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

stof Maple 132

Stricktex 
donkergrijs mêlee
(SGMGD)

keramiek arctic white

natuurleder omber (77720)
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stof Clara 144

glas* pearl

houtsoort kernbeuk

kleuradviezen
bij kernbeuk/glas pearl

leder poolwit (71088) natuurleder omber (77720)

stof Canvas 134

keramiek arctic white

Stricktex 
middengrijs mêlee 
(SGMGM)

*gekleurd glas alleen mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

stof Maple 102
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stof Clara 987

glas* antraciet

houtsoort kernbeuk

kleuradviezen
bij kernbeuk/glas antraciet

leder zwartbruin (70272)

stof Canvas 764

*gekleurd glas glanzend of mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

stof Maple 762

Stricktex 
antraciet (SGAN)

keramiek basaltzwart

natuurleder zwart (77750)
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kleuradviezen
bij kernbeuk/glas mokka

leder mokka (74153)

Stricktex 
bruin (SGBR)

stof Clara 384

stof Canvas 244

glas* mokka

houtsoort kernbeuk

*gekleurd glas glanzend of mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

keramiek iron moss

natuurleder bruin (77740)

stof Maple 232
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stof Clara 384

stof Canvas 244

leder donkerbruin (74024)

Stricktex 
bruin (SGBR)

stof Clara 388

stof Canvas 374

glas* donkerbruin

houtsoort kernbeuk

kleuradviezen
bij kernbeuk/glas donkerbruin

*gekleurd glas glanzend of mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

keramiek basaltzwart

natuurleder tartufo (77710)

stof Maple 862
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leder wit (71018)

Stricktex 
zwart (SGSW)

stof Clara 244

stof Canvas 114

glas* wit

houtsoort elzenhout

*gekleurd glas glanzend of mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

kleuradviezen
bij elzenhout/glas wit

keramiek cement

natuurleder zwart (77750)

stof Maple 102
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stof Clara 244

stof Canvas 114

*gekleurd glas glanzend of mat  

  Kleurafwijkingen zijn om druktechnische redenen mogelijk! Gebruik bij adviesgesprekken a.u.b. originele TEAM 7 monsters.

leder kiezel (72217)

Stricktex 
taupe (SGTP)

stof Clara 248

stof Canvas 244

glas* kiezel

houtsoort elzenhout

kleuradviezen
bij elzenhout/glas kiezel

keramiek iron moss

natuurleder omber (77720)

stof Maple 212



klantenservice

team eten/wonen/slapen

verantwoorde- 
lijke verantwoorde-
klantenservice

team international

team service

planningsservice

bestellingen: bestellung@team7.at

leveringen: lieferanfrage@team7.at

klachten: service@team7.at

kantoortijden

MA–DO    08:00–12:00

                 13:00–17:00 

VR             08:00–12:00

telefoon              +43 7752 977-0 (snelkeuze)

hotline wonen     +43 664 8239210

hotline keuken    +43 664 88616985
(buiten de kantooruren dagelijks tot 20 uur 
behalve zondagen en feestdagen)
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Lambert Ohnmacht
snelkeuze 141
l.ohnmacht@team7.at

Gertraud Weibold 
snelkeuze 139  
g.weibold@team7.at

Michael Foissner 
snelkeuze 124  
m.foissner@team7.at

José Carlos Berneder 
snelkeuze 211  
c.berneder@team7.at

Natalia Danecker 
snelkeuze 186  
n.danecker@team7.at

Ernst Zach 
snelkeuze 115
service@team7.at

Christian Frauscher 
snelkeuze 188
service@team7.at

Regina Dauser 
snelkeuze 199
service@team7.at

Marco Haslinger 
snelkeuze 184
service@team7.at

Melanie Aicher 
snelkeuze 150
service@team7.at

Susanne Leitner 
snelkeuze 153  
s.leitner@team7.at

Anna Fasthuber 
snelkeuze 182  
a.fasthuber@team7.at

Andreas Schneglberger 
snelkeuze 171 
a.schneglberger@
team7.at

Verena Hampl 
snelkeuze 144  
v.hampl@team7.at

Josef Schöringhumer 
snelkeuze 179  
j.schoeringhumer@
team7.at

Josef Rachbauer 
snelkeuze 117  
j.rachbauer@team7.at

Natalie Vöcklinger 
snelkeuze 135  
n.voecklinger@
team7.at

Violeta Prokofjeva
snelkeuze 207
v.prokofjeva@team7.at

Lara Etzl 
snelkeuze 241  
l.etzl@team7.at

Julia Goldmann 
snelkeuze 250  
j.goldmann@team7.at

Stefan Spitzer  
snelkeuze 238  
s.spitzer@team7.at

Petra Mayr 
snelkeuze 218  
p.mayr@team7.at

verantwoorde- 
lijke service


