Designer portretten
Sebastian Desch | Hoofd ontwerpafdeling
De tijdloze ontwerpen van Sebastian Desch laten zich opmerken door hun
evenwichtige verhoudingen, functionele details en het sensuele gebruik van hout.
Een passie voor hout en vakmanschap ligt aan de basis van zijn ontwerpen. De
traditionele, ambachtelijke details zijn nooit artificieel, maar maken deel uit van
een elegant design dat altijd een emotionele warmte bezit. En dat werkt: de voorbije
jaren werd het hoofd van TEAM 7‘s designafdeling veelvuldig met internationaal
gerenommeerde designprijzen bekroond.
Hout fascineerde de ontwerper van kindsbeen af. Tekenen en spelen met hout
waren zijn favoriete activiteiten. Aan de gerenommeerde HTBLA Hallsstatt voltooide
hij een vijfjarige opleiding in interieurarchitectuur en meubelontwerp. Tegelijk
perfectioneerde hij zijn vakkennis als meubelmaker. Hij leerde werken met vormen
en materialen en legde zo de basis voor zijn verdere carrière, die hij begon als
projectleider in een architectenbureau. In 2008 werd Sebastian Desch aangenomen
bij TEAM 7 als ontwerper.
Als hoofd van de ontwerpafdeling is hij sinds 2015 verantwoordelijk voor nieuwe producten en evoluties in de bestaande lijnen,
maar ook voor de architecturale presentatie van het TEAM 7 merk. Zo zijn de concepten voor de TEAM 7 fotoshootings en de
ontwerpen voor de beursstanden in Keulen, Milaan, Wenen en Basel van zijn hand.
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Jacob Strobel | meubelontwerper en professor
houtontwerp
Met hout - de meest warme en authentieke grondstof - wijdt Jacob Strobel zich
aan een vernieuwende interpretatie van vakmanschap. Hij ontwerpt stoelen,
tafels, banken, bedden en vrijstaande meubelen in een klaar en elegant design.
Daarnaast zet de ontwerper in op technische functies die gebruikers maximaal
comfort bieden. De accenten die Strobel in zijn ontwerpen legt, zijn altijd
functioneel en nooit louter decoratief. In de voorbije jaren heeft Jacob Strobel
voor zijn ontwerpen - nu al klassiekers in de designwereld - talrijke internationale
designbekroningen ontvangen.
Zo is de doorontwikkeling van zijn lui stoel naar de grand lui opnieuw een
opmerkelijke realisatie. Met de grand lui toont Jacob Strobel een harmonieuze
combinatie van comfort en elegantie die kenmerkend is voor al zijn ontwerpen.
Ambachtelijke details maken het verschil.

De mylon lijn heeft een duidelijk design, met de nadruk op de fijne houten constructie. De nieuwe mylon meubelen nemen de
lijnen van het bekende mylon bed over. Centraal in het werk van Strobel staan stoelen, tafels, banken en bedden. Meubilair
dat in direct contact met ons staat, dat ons draagt, dat we begrijpen en bezitten.
Van 2009 tot 2014 heeft Jacob Strobel (°1978, Würzburg, Duitsland) als hoofd van de ontwerpafdeling intensief bijgedragen
aan de uitstraling en de portfolio van het Oostenrijkse merk. De ontwerper werd opgeleid tot meubelmaker in de
meubelmakerij van zijn oom. Om ook meer creatief te kunnen werken, ging hij houtontwerp studeren aan de faculteit
toegepaste kunst Schneeberg in Duitsland.
Nu leidt Strobel als professor in houtvormgeving in Schneeberg de opleiding houtvormgeving met nadruk op meubel- en
productdesign. Daarnaast is Jacob Strobel nog altijd freelance ontwerper voor TEAM 7. In zijn ontwerpen zoekt Strobel naar
een diep begrijpen van het materiaal, de constructie en de functie. Vakmanschap vormt de basis, de technologie levert de
prestaties en de natuur zorgt voor het evenwicht.
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Kai Stania | Designer
Kai Stania (°1965, Salzburg, Oostenrijk) begon in 1987 een architectuuropleiding
aan de Technischen Universität van Wenen. Bijna gelijklopend met zijn
architectuurstudie startte hij in 1990 aan de Hochschule für angewandte Kunst in
Wenen in de richting industriële vormgeving.
In 1993 werd hij projectleider van de studio van Ron Arad in Londen. In 1996
voltooide hij zijn architectuurstudie met onderscheiding en werd hij universitair
assistent aan de TU Wien.
Na verdere functies als assistent aan het Institut für Hochbau und entwerfen aan
de TU Wien richtte de architect-ontwerper zijn eigen ontwerpbureau op (kai stania
I product design). Daarmee is hij actief in de meubelwereld voor ondere andere
TEAM 7, Bene, Wittmann, Rolf Benz en in de modewereld voor Cerrutti, Ungaro,
Nina Ricci en Hugo Boss.

Voor TEAM 7 ontwierp Kai Stania onder andere het in de hoogte verstelbare kookeiland k7, tot heden uniek in de markt. Ook
het riletto bed, de salontafel lift en de schrijftafel atelier komen van Stania‘s tekentafel. Een van zijn nieuwste innovaties is
de bijzettafel loop die met zijn organische vormen een nieuwe interpretatie geeft aan de sierkunst. Het nieuwe metaalvrije
float bed - volledig ontwikkeld in lijn met de visie van TEAM 7 - doet met zijn zwevende uitstraling zijn naam eer aan. Een
bijpassende nachttafel maakt het ontwerp compleet. Het float bed en de loop bijzettafel werden met een Iconic Award 2017:
Interior Innovation - selection bekroond.
Tijdens zijn carrière werd hij met talloze prijzen bekroond, zoals de red dot design award en de white star. De ontwerper
leeft met zijn familie sinds 2007 in een zelf ontworpen en veelbekeken huis in Wenen, waarin de woon- en werkfunctie zijn
gecombineerd.
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Dominik Tesseraux | Designer
Wat betekent een ontwerp voor de producent, wat betekent het voor de gebruiker?
Voor ontwerper Dominik Tesseraux zijn het sleutelvragen, waardoor hij hoge eisen
stelt aan zijn ontwerpen. Nieuwe producten mogen niet uitsluitend productieinput zijn, maar moeten helpen de onderneming en het productiemodel voort te
ontwikkelen. Dat bereiken de ontwerpen van Tesseraux, die met name op keuken
en badkamer zijn gericht, door strakke, heldere structuren met een emotionele
meerwaarde voor de gebruiker. Die ontstaat voor een groot deel door het
aangename gevoel bij aanraking.
Tesseraux legt veel nadruk op de haptiek en op het materiaal. Dit heeft wellicht
te maken met de start van zijn carrière. Vooraleer hij productontwerp studeerde,
volgde hij een opleiding meubelontwerp. De ervaring met materialen en hun
verwerking hebben een diepe invloed op hem gehad. Zo kon hij eerst kennismaken
met de praktijk, in de eerste plaats met hout, en daarna met de theorie.
Tesseraux leek wel voorbestemd om met TEAM 7 samen te werken. Het resultaat werd de filigno keuken. Het filigno design is
gekenmerkt door het fijn en geraffineerd gebruik van natuurlijk hout en keramiek. Het ontwerp maakt een naadloze overgang
tussen keuken en woon- en leefruimte mogelijk. Typerend is het gebruik van zeer dunne natuurhouten platen, een look die we
ook terugvinden in het badkamermeubilair Edition Lignatur van Tesseraux, een coproductie van Keuco en TEAM 7.
Zijn ontwerpen gaan uit van sobere basisvormen. Reductie is hier het sleutelwoord. Dit is geen doel op zich maar een
richtinggevend motief. Een ander basisprincipe van Tesseraux, symmetrie, sluit hier op aan. Ten slotte is er nog een derde
principe dat de ontwerpen van Tesseraux typeert: openheid. Elk product is een ontwikkeling en geen “productievoer”.
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