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Originální a všestranné křeslo TeamUP 

 Spolupráce společností BASF, ITO Design a Interstuhl 

 Multifunkční design křesla pro moderní kancelářské prostředí 

 Nové materiály nabízí více komfortu a funkčnosti a zároveň 
snižují hmotnost výrobku 

 

Řešení se vyvíjejí stejně rychle, jako se mění nároky. Obzvláště to 

platí v obchodním světě. Stále se zvyšující tempo, které mění naši 

práci,kanceláře i organizační struktury, volá po nových a flexibilních 

kancelářských designech. Této výzvy se chopila společnost BASF a 

přizvala ke spolupráci ITO Design a Interstuhl. Výsledkem jejich 

společné snahy je křeslo TeamUP, jež tvoří téměř 20 různých 

materiálů od BASF. Jedinečná ergonomie a multifunkčnost křesla 

nastavuje zcela nové standardy tvůrčího náboje ve vaší kanceláři. 

Od nápadu k přelomovému designovému křeslu 

Společnost BASF není pouhým dodavatelem materiálů, zákaznické 

podpory nebo designérů pro konstrukci technických složek se 

simulačním nástrojem Ultrasim®. Je také průkopníkem nových trendů 

na pracovištích a v nábytkářském odvětví. V roce 2014 designfabrik® 

společnosti BASF vyhlásila soutěž o vývoj nového typu křesla, které 

bude zapadat do změn odehrávajících se v kancelářském prostředí. 

Vítězem se stala společnost ITO Design z Norimberku. 

  

 

 



  

Armin Sander, ředitel ITO Design, k tomu říká: „V budoucnu bude 

klíčem k úspěchu adaptabilní kancelářské prostředí, které podpoří 

spolupráci a poskytne nejlepší možnou týmovou kooperaci ve všech 

možných podobách. Tato prostředí budou vysoce mobilní a budou 

fungovat jako neustále se pohybující živý organismus, který se 

přizpůsobuje měnícím se požadavkům. Při vývoji konceptu TeamUP 

jsme se tak zaměřili na tři oblasti: týmovou práci, vzdělávání   

a společenský kontakt.” 

TeamUP je ad-hoc mikropracoviště, které spojuje lidi, ale může také 

usnadnit koncentrovanou sólovou práci, jelikož tvoří samostatné 

prostory a může se přizpůsobit individuálním požadavkům. TeamUP 

kombinuje mobilitu a funkčnost konferenční židle s pohodlím křesla   

a atmosférou soukromé místnosti.  

Projekt tohoto druhu samozřejmě vyžaduje vysoce výkonného   

a inovativního partnera, který klade při výrobě nábytku důraz na 

nejvyšší nároky. Vybrána byla společnost Interstuhl, renomovaný 

výrobce kancelářského nábytku s německými základy ve vývoji   

a výrobě. Interstuhl je členem projektu Office21, který se zaměřuje na 

možnosti a vývoj designu nových úspěšných pracovních prostředí ve 

firmách. Frank Gfrörer, výkonný ředitel společnosti Interstuhl dodává: 

„Jsme dobře známí našimi neobvyklými a inteligentními řešeními 

kancelářského nábytku, a přesně takový je i TeamUP. Hned od první 

prezentace konceptu jsme byli přesvědčeni, že se jedná   

o průkopnický projekt, který zavádí nové standardy a odpovídá 

měnícím se podmínkám v pracovním světě.” 

Univerzální materiály maximalizují funkčnost a pohodlí 

Mnoho z kvalit křesla TeamUP vyplývá přímo z materiálů, které hrají 

důležitou roli ve vývoji designu. Společnost BASF má k dispozici 

téměř 20 různých materiálů od koleček až po čalounění. Kolečka 

kombinují Ultramid® a Ultraform®, čímž vytvářejí dokonalou 

rovnováhu mezi hladkostí a třením. Přilnavost koleček na široké škále 

podlahových ploch optimalizuje přídavný nátěr s polyuretanovým 

litým elastomerem Elasturan®. Polštáře na křesle TeamUP jsou 

vyrobeny ze dvou polyuretanových pěn CosyPUR® a Elastoflex® W, 



  

které zajišťují maximální absorpci tlaku a pohodlné polstrování. Obě 

pěny mohou být vyrobeny v řadě různých stupňů tvrdosti a poskytují 

maximální pohodlí, ať už se použijí společně nebo samostatně. Držák 

psací plochy je vyroben z vysoce výkonného polyamidu Ultramid® se 

strukturou LFX, tedy s výztuží z dlouhých skleněných vláken. Tento 

obzvláště tvrdý a tuhý materiál může v široké škále možných využití 

nahradit kov. Psací plocha sama o sobě může být vyrobena 

z Ultramidu, na kterém je potah Elastollan® pro speciálně jemný 

povrch, nebo ho může tvořit Ultramid® SI. Tato nová úprava 

polyamidu může být také na povrchu rámu křesla. Tím kombinuje 

typické technické vlastnosti polyamidu s propracovaným povrchovým 

vzhledem, čímž splňuje ty nejnáročnější požadavky výrobců nábytku. 

Opěradlo a sedátko obsahují Acrodur®, akrylátovou pryskyřici na 

vodní bázi bez formaldehydu. Povrchový film z valureTM dodává 

sedadlu důmyslný nádech a zadní část opěradla zároveň umožňuje 

prakticky neomezenou volbu barev a tvarů. 

Design, vývoj a materiálová vhodnost pro nábytkářský průmysl, to vše 

se spojuje v křesle TeamUP. „Tímto produktem chceme sledovat tržní 

životaschopnost designových produktů pro případnou sériovou 

výrobu. Výpočty pro hlavní komponenty, jako jsou rám, včetně 

sedátka, psací plocha nebo její držák, provedli naši experti na 

Ultrasim®, aby se zajistilo optimální využití komponent a tvarů," 

doplňuje Jens Müller, EMEA segmentu marketingu pro nábytek   

z divize Performance Materials společnosti BASF. 

  



  

 

 


