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Magic Office. How functional space should 
be arranged?

Magiczne biura. Jak powinna być 
zaprojektowana funkcjonalna przestrzeń?
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14

 
 

18

iSaloni–Salone Del Mobile fairs in Milan

Targi iSaloni–Salone Del Mobile 
w Mediolanie

Design in colour

Kolory designu

Rohde & Grahl at the Design District fair

Rohde & Grahl na targach Design District

Eco open day in NFM

Dzień Otwarty w NFM w stylu eko

08

 
10

11

12

News
Aktualności

02

Adam i Jerzy Krzanowski at EY Monaco

Adam i Jerzy Krzanowscy w finale  
EY w Monako 
 
The Swiss brand Sitag is joining  
Nowy Styl Group

Szwajcarska marka Sitag dołącza  
do Grupy Nowy Styl

04

06

About us
O nas 

01
Inspirations
Inspiracje 

03

editOrial

We are happy!Contents

It
’s great if you have a job that makes you feel happy. When we carry out our everyday duties, we are 
full of enthusiasm; when our work is done, we are truly satisfied. How lucky we are!

It has been a huge pleasure for us to prepare another issue – the third – of our UP^STREAM maga-
zine. What will you find in this issue?

An article about the Nowy Styl Group’s constant search for solutions that help our customers get satisfaction 
from working. We will show you our newest furniture line, Play&Work, created by the WertelOberfell studio, 
which features the best functional design patterns and is an ideal response to the needs of contemporary 
offices. The line’s modern form and metal elements make explicit reference to the Bauhaus art school, while 
such materials as felt and wood perfectly match the current “home design office” trend. We hope that the 
unique design of our new furniture line and its functional accessories will surpass to your expectations and 
help you find ideal solutions for the spaces you arrange.

This issue will also provide you with some information about our employees’ sports teams. They do their 
best to achieve successes in different sports: running, cycling and swimming.

You will also find an article on the open day held in our New Office Furniture Factory, which brought together 
more than 1,000 visitors.

There will also be coverage of a very important event that took place in Monaco – the “Entrepreneur of the 
Year” award gala. Adam and Jerzy Krzanowski, who had won the Polish edition of this competition, were 
nominated for this prestigious title and invited to participate in the business conference held over several 
days. This was a golden opportunity to exchange experience with top entrepreneurs from all over the world.

We warmly encourage you to read the articles about our stands at the Salone Internazionale di Mobile fair 
in Milan and the Design District fair in Holland. We did our utmost to design excellent displays for both of 
our expositions, so we are extremely glad they were received positively by visitors.

We wish you pleasant reading and invite you to contact our editorial team and follow us on social media.

W
spaniale jest, kiedy wykonywana na co dzień praca sprawia radość. Kiedy realizując bieżące 
obowiązki, czujemy entuzjazm, a po zakończeniu zadania – prawdziwą satysfakcję. My mamy 
to szczęście! A Wy?

Przyjemnością było stworzenie dla Was kolejnego – już trzeciego – numeru UP^STREAM. O czym możecie 
w nim poczytać?

O ciągłym poszukiwaniu w Grupie Nowy Styl rozwiązań, które pomogą naszym Klientom pracować z ra-
dością i zaangażowaniem. Przedstawiamy najnowszą linię meblową Play&Work stworzoną przez studio  
WertelOberfell, nawiązującą do najlepszych wzorców projektowania funkcjonalnego. To odpowiedź na 
potrzeby współczesnych biur. Modernistyczna forma oraz metalowe elementy bezpośrednio nawiązują do 
szkoły Bauhausu, natomiast wybrane materiały, takie jak filc czy drewno, doskonale wpisują się w obecne 
trendy związane z „home design office”. Mamy nadzieję, że jego unikalne wzornictwo i praktyczne dodatki 
spodobają się Wam i znajdziecie w tym systemie rozwiązania dla projektowanych przez siebie przestrzeni. 

W tym numerze nie zabraknie również informacji o sportowych drużynach naszych pracowników i ich suk-
cesach. W biegu, na rowerach i w pływaniu. 

Wspominamy także o ponad 1000-osobowym pikniku zorganizowanym w Fabryce Mebli Biurowych. 
Z ważnych relacji koniecznie do przeczytania materiał z wielkiego wydarzenia w Monako – gali „Przedsię-
biorca Roku”. Jako nagrodzeni w polskiej edycji konkursu, Adam i Jerzy Krzanowscy zostali nominowani do 
tego prestiżowego tytułu i zaproszeni do udziału w kilkudniowej konferencji biznesowej, która była dosko-
nałą szansą do wymiany doświadczeń z najlepszymi przedsiębiorcami z całego świata.

Zachęcam także do przeczytania artykułów o naszej obecności na targach Salone Internazionale di Mobile, 
a także na Design District w Holandii oraz na targach 100% Design w Londynie. Ekspozycje projektowaliśmy 
z wielkim zaangażowaniem i cieszymy się, że spotkały się z dobrym przyjęciem odwiedzających.

Życząc radości z lektury, zapraszamy do kontaktu zarówno poprzez social media, jak i bezpośrednio z naszą 
redakcją.

W
ybierz pracę,  
którą kochasz, 
a nie będziesz  
musiał pracować  

nawet przez jeden dzień  
w swoim życiu.

–  Konfucjusz – Nowy Styl Group brands / Marki Grupy Nowy Styl
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T
he EY World Entrepreneur Of The Year 2015, 
an event held over several days every year, 
is called “Little Davos” because it brings 
together the most important people from 

the business world, including leaders from Coca-
-Cola, Starbucks, Yahoo!, Twitter and Ford. In 
this year’s final, Poland was represented by the 
President of Nowy Styl Group – Adam Krzanowski.

Adam Krzanowski and his brother Jerzy were 
commended for their “idea for a company,” their 
ability to overcome crises and their determina-
tion to pursue their business goals. Other impor-
tant points noted by the jury were the company 
strategy that is consistently implemented, good 
financial results and noticeable development in 
international markets.

T
he Krzanowski brothers 
have managed to 
transform a small family 
business into a huge 

furniture company that is 
recognisable not only in Poland 
and Europe, but all over the 
world. The effective strategy of 

the company, which has focused 
on international expansion from 
the very beginning, has resulted 
in an impressive scale of export. 
By competing with others in the 
most important foreign markets, 
the company is considered a key 
player. The representative of our 
country in the international final 
of the EY World Entrepreneur of 
the Year 2015 competition is an 
undeniable source of pride for 
Poland. The success Nowy Styl 
Group has achieved proves that 
Polish entrepreneurs can easily 
compete in foreign markets and 
showcase their successes in the 

international arena, said 

 — Bartłomiej Smolarek, 
Partner at EY’s transaction advisory services 
and Auditor of the EY Entrepreneur Of The Year 
competition.

K
ilkudniowa impreza nazywana „Małym Da-
vos” gości co roku największe osobistości 
świata biznesu. Obecni są prezesi takich firm 
jak Coca-Cola, Starbucks, Yahoo!, Twitter 

czy Ford. W tegorocznym finale Polskę reprezento-
wał prezes Grupy Nowy Styl — Adam Krzanowski.

Adam razem z bratem Jerzym zostali docenieni za 
„pomysł na firmę”, umiejętność przezwyciężania 
kryzysów oraz determinację w dążeniu do wyzna-
czonych celów biznesowych. Ważnym aspektem 
okazała się również konsekwentnie realizowana 
wizja i strategia firmy oraz idące za tym dobre 
wyniki finansowe i wyraźny rozwój na rynkach 
międzynarodowych.

B
racia Krzanowscy z firmy 
rodzinnej stworzyli 
meblarską potęgę 
wyróżniającą się nie tylko 

w skali Polski i Europy, ale całego 
świata. Skuteczna strategia 
firmy, stawiająca od początku 
na ekspansję zagraniczną, 

Adam Krzanowski won the Polish edition of the 
competition last year, enabling him to take part in 
the international EY World Entrepreneur Of The 
Year 2015 final. Adam commented before going to 
Monaco: “For us, participating in the final among 
the most dynamic and innovative entrepreneurs 
in the world is already a huge success. I only re-
gret that, due to an oversight, I won’t be able to 
represent our company together with my brother.”

On June 6th, the meeting of 65 entrepreneurs 
from 53 different countries was closed with the 
ceremonial gala event, during which the prestig-
ious “World Entrepreneur of the Year” title was 
awarded to the representative of France – Mohed 
Altrad, founder and president of the Altrad Group. 
Held in Monaco, the international final was not 
just about the award gala, it was also a golden op-
portunity to exchange experience and knowledge 
with entrepreneurs from all over the world; busi-
ness leaders had a chance to take part in dozens 
of discussion panels, workshops, lectures and 
other sessions. All candidates can be considered 
winners: participating in this renowned event 
gives companies a huge distinction and shows 
their success.
The jury of the EY World Entrepreneur Of The 
Year 2015 competition assessed the candidates 
according to the following set of criteria:

 ▸  Entrepreneurial spirit: high business 
standards, strong leadership skills, desire 
and determination to achieve success, the 
ability to draw conclusions from failure, 
and the ability to cooperate with employ-
ees.

 ▸ Financial performance: track record in rais-
ing finance, quality of past investments, 
future company strategy and crisis man-
agement skills.

 ▸  Development strategy: the ability to turn 
business visions into business realities, to 
build a team’s commitment to the common 
goals of a company and to build strategic 
alliances.

 ▸  Global and community impact: the com-
pany’s presence in domestic and interna-
tional markets, job creation and improve-
ment in living economics. 

 ▸  Innovation: pioneerism in the field of im-
plementing and using innovative technolo-
gies and the ability to create a “culture of 
innovation” within the company.

 ▸
Our participation in the final of the EY World 
Entrepreneur Of The Year 2015 competition was 
a huge success, but we’re not going to rest on our 
laurels; we want to keep looking for new possibili-
ties, developing and creating new solutions for 
our customers all over the world. 

Thank you for taking this journey with us!

Adam Krzanowski znalazł się w gronie finalistów 
konkursu „EY World Entrepreneur Of The Year 
2015” dzięki ubiegłorocznemu zwycięstwu w pol-
skiej edycji konkursu. Jak mówił przed wyjazdem 
do Monako: „Sukcesem jest już sam udział w tym 
finale, w gronie najbardziej dynamicznych i in-
nowacyjnych przedsiębiorców z całego świata. 
Żałuję jedynie, że wskutek niedopatrzenia tylko 
ja, a nie obaj z bratem będziemy reprezentować 
naszą firmę.”

Gala kończąca spotkanie 65 przedsiębiorców 
z 53 krajów świata odbyła się 6 czerwca, a ty-
tuł „Światowy Przedsiębiorca Roku” otrzymał 
przedstawiciel Francji Mohed Altrad, założyciel 
i prezes firmy Altrad Group. Jednak spotkanie 
w Monako to znacznie więcej niż uroczysta gala 
wręczenia nagród – to niezwykłe forum wymiany 
doświadczeń i wiedzy z przedsiębiorcami z ca-
łego świata. Liderzy biznesu mają szansę wziąć 
udział w kilkudziesięciu panelach dyskusyjnych, 
warsztatach, wykładach i roboczych sesjach. Tak 

Partner w dziale Doradztwa Transakcyjnego EY, 
Audytor Konkursu EY Przedsiębiorca Roku

About us

GraNd FiNal OF the ‘eY WOrld eNtrepreNeur OF the Year 2015’ cOmpetitiON

naprawdę zwycięzcami są wszyscy finaliści, bo 
sam udział w światowym finale konkursu jest 
ogromnym awansem i wyróżnieniem.
Jury ocenia kandydatów między innymi ze 
względu na następujące kryteria: 

 ▸ Przedsiębiorczość: wysokie standardy 
biznesowe i wykazanie umiejętności przy-
wódczych, konsekwentne i pomysłowe 
dążenie do sukcesu. Wyciąganie wniosków 
z porażek i umiejętność współpracy z pod-
władnymi.

 ▸ Wskaźniki finansowe: stały wzrost finan-
sowy, jakość dotychczasowych inwestycji, 
strategia na przyszłość i umiejętność zarzą-
dzania kryzysem.

 ▸ Strategia rozwoju: przekładanie wizji 
i celów na realne działania, budowanie 
zaangażowania zespołu pracowników wo-
kół podejmowanych działań, umiejętność 
budowania strategicznych koalicji.

 ▸ Działanie globalne i lokalne: mierzone 
obecnością na rynku krajowym i na ryn-
kach międzynarodowych, tworzenie miejsc 
pracy i poprawa warunków ekonomicznych 
regionów działania.

 ▸ Innowacje: pionierstwo w zakresie wdra-
żania i wykorzystywania nowoczesnych 
technologii, tworzenie „kultury innowacji” 
wewnątrz firmy.  

Mimo sukcesu, jakim był udział w tegorocznym 
finale „EY World Entrepreneur Of The Year 2015”, 
nie siadamy na laurach. Chcemy wciąż szukać 
nowych możliwości, rozwijać się i tworzyć inno-
wacyjne rozwiązania dla naszych klientów na 
całym świecie.

Dziękujemy, że jesteście z nami.

zaowocowała imponującą 
skalą eksportu, a konkurując 
na rynkach światowych, firma 
utrzymuje się w ścisłej czołówce 
kluczowych graczy z tej branży. 
Reprezentant naszego kraju 
w światowym finale konkursu 
EY World Entrepreneur of the 
Year to wizytówka Polski na skalę 
XXI wieku. Przykład sukcesu 
Grupy Nowy Styl potwierdza, 
że polscy przedsiębiorcy mogą 
śmiało konkurować i chwalić 
się swoimi sukcesami na arenie 
międzynarodowej. 

— Bartłomiej Smolarek, 

adam and Jerzy  Krzanowski
at eY monaco
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F
oreign expansion is a natural way of developing 
Nowy Styl Group. It was practically at the very be-
ginning of our business activity that we decided to 
start presenting our products at international fairs 

and cooperating with customers living abroad. Thanks 
to this policy, we were able to continue our dynamic de-
velopment in foreign markets when the potential of the 
Polish market turned out to be insufficient.

The European markets still give us lots of opportunities 
to grow and develop. Today our revenue amounts to 300 
million Euros and we strongly believe that within the next 
few years we will be able to triple this amount.

For us, the biggest challenge in terms of winning new 
markets is to employ the right staff both in the domestic 
market and in local foreign markets. In addition to having 
well-qualified employees, there are other crucial aspects 
we need to deal with: the ability to adjust to the local 
trends and the requirements of foreign markets, flexibil-
ity and willingness to make changes. We know from our 
experience that innovation plays an important role here 
as well. That’s why it was at the time when we focused 
mainly on the Polish market that we started investing in 
new technologies. This enabled us to develop our company 
and manufacture more, even better quality products. Later 
on we started absorbing new technologies together with 
the companies we acquired.

Acquisitions As A development  
strAtegy

Four years ago we made a decision to expand our 
portfolio by taking over well-developed companies. The 
first company we acquired was a German manufacturer 
of innovative and technologically advanced chairs – more 
solid and resistant, with better ergonomic mechanisms 
– the Nowy Styl Group’s portfolio was complemented by 
the Grammer Office brand. We implemented the brand’s 
technologies into our factories quickly. We learn a lot 

from our companies, but also introduce our solutions, which 
ensure they develop faster.

Two years ago we decided to win more of the German 
market, so we purchased another company that manufac-
tures office chairs and furniture – the Rohde&Grahl brand.

Today we can boast around a 20% increase in the com-
pany’s sales revenue; in the first half of 2015 we recorded 
a 35% increase.

In September this year we acquired a Swiss brand – the 
company Sitag. Within the next few months we will get to 
know each other and exchange knowledge. The company 
complements the Group not only with a stable brand, but 
also with a well-developed distribution network, an inno-
vative production plant located in Sennwald and a highly 
qualified staff.

Sitag is a manufacturer of designer ergonomic chairs 
and armchairs as well as functional furniture systems for 
office spaces, receptions and conference halls. The company 
supplies not only products, but also – in line with the Nowy 

Styl Group’s philosophy – comprehensive interior furnish-
ing services. 

Sitag was established 50 years ago. From 1993 to 1997 it 
was a part of the Samas Furniture Group, and since 2009 it 
has been owned by NIMBUS – a Dutch Investment Fund.

With an annual revenue amounting to 30 million Swiss 
Francs, Sitag belongs to the TOP 100 biggest European Office 
Furniture Manufacturers.

This acquisition enables us to enter the well-developed 
and very important Swiss market – Switzerland, Germany 
and Austria are considered to have the strongest markets 
in Western Europe.

The Swiss market is very demanding. International cor-
porations expect comprehensive arrangement services and 
advanced products because they arrange their offices ac-
cording to the newest technological and design trends. We 
are sure that together with Sitag, thanks to combining our 
knowledge and experience, we will respond to all these 
needs even more effectively and mark our presence in the 
Swiss market.

E
kspansja zagraniczna jest naturalnym krokiem w rozwoju Grupy 
Nowy Styl. Praktycznie od początku działalności prezentowa-
liśmy nasze produkty na międzynarodowych targach, dzięki 
czemu nawiązaliśmy relacje handlowe z klientami zagranicz-

nymi. Dzięki temu, gdy okazało się, że potencjał polskiego rynku nie 
mógł już nam zapewnić dynamicznego tempa wzrostu, mieliśmy już 
otwartą drogę na rynki zagraniczne. 

Rynki europejskie wciąż zapewniają nam duży potencjał wzrostu. 
Dzisiaj mamy przychody na poziomie 300 mln euro i wierzymy, że 
w ciągu kilku lat zwiększymy tę wartość nawet trzykrotnie.

Największym wyzwaniem w podbijaniu nowych rynków jest dla 
nas pozyskanie odpowiedniej kadry, zarówno na rynku macierzystym, 
jak i na zagranicznych rynkach lokalnych. Oprócz dobrej kadry, bardzo 
ważna jest umiejętność dostosowywania się do specyfiki i wymogów 
poszczególnych rynków, elastyczność i otwartość na zmiany. Niezwy-
kle istotną rolę odgrywa innowacyjność, o czym sami się wielokrotnie 
przekonaliśmy. Jeszcze w czasach, gdy skupialiśmy się na polskim 
rynku, staraliśmy się inwestować w nowe technologie i rozwijać 
nasze produkty, dzięki czemu zaczęliśmy wytwarzać więcej i lepiej. 
Stopniowo wchłaniamy nowe technologie z przejmowanych spółek. 

Akwizycje jedną z dróg rozwoju 
Cztery lata temu postanowiliśmy powiększać nasze portfolio 

poprzez zakup zdrowych rynkowo firm. Pierwszą firmę kupiliśmy 
w Niemczech, produkowała ona innowacyjne i zaawansowane tech-
nologicznie krzesła (masywniejsze, wytrzymalsze, z lepszą ergonomią 
ruchu) – nasze portfolio powiększyło się o markę Grammer Office. 
Szybko wdrożyliśmy jej technologie w innych zakładach naszej Grupy. 
Uczymy się od naszych lokalnych spółek, ale równocześnie wpro-
wadzamy tam nasze rozwiązania, zapewniając im szybszy rozwój. 

Dwa lata temu zdecydowaliśmy się powiększać nasze udziały 
w rynku niemieckim i przejęliśmy kolejne przedsiębiorstwo oraz markę 
Rohde & Grahl. Firmę produkującą krzesła i meble biurowe. 

Już dziś możemy się pochwalić wzrostem sprzedaży w tej spółce na 
poziomie 20%, a w pierwszym półroczu 2015 roku odnotowaliśmy dalszy 
wzrost aż o 35%. 

We wrześniu br. przejęliśmy szwajcarską markę Sitag. W najbliższych 
miesiącach będziemy się intensywnie poznawać i wymieniać wiedzą. 
Spółka wnosi do Grupy nie tylko stabilną markę, ale też rozwiniętą sieć 
dystrybucyjną, nowoczesną fabrykę w Sennwald oraz kadrę wykwalifiko-
wanych pracowników. 

Pod marką Sitag produkowane są dizajnerskie, ergonomiczne krzesła 
i fotele oraz funkcjonalne systemy meblowe dla przestrzeni biurowych, recep-
cji i sal konferencyjnych. Firma dostarcza nie tylko produkty, ale – zgodnie 
z filozofią Grupy Nowy Styl – również kompleksowe usługi aranżacji wnętrz. 

Firma Sitag powstała 50 lat temu. W latach 1993-97 była częścią Grupy 
Meblowej Samas, a od 2009 roku jej większościowym właścicielem był 
holenderski fundusz inwestycyjny NIMBUS. 

Sitag z rocznymi przychodami na poziomie 30 mln franków szwajcarskich 
znajduje się w pierwszej setce największych europejskich producentów 
mebli biurowych.

Dzięki przejęciu wchodzimy na wysoce rozwinięty i znaczący rynek 
szwajcarski – razem z Niemcami i Austrią należący do najmocniejszych 
w Europie Zachodniej. 

Szwajcaria to wymagający rynek. Międzynarodowe korporacje oczekują 
kompleksowej obsługi i zaawansowanych produktów wyposażenia biura, 
bo urządzają je zgodnie z najnowszymi trendami technologicznymi i projek-
towymi. Jesteśmy przekonani, że dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia 
Sitag oraz Grupy Nowy Styl, uda nam się jeszcze trafniej odpowiadać na te 
potrzeby i wywalczyć większy kawałek szwajcarskiego tortu.

 
Marki tej nie będziemy oferować na rynku polskim ze względu na podpi-

saną umowę licencyjną, którą posiada firma Sitag Formy Siedzenia Sp. z o.o.                                                                                   
Firma Sitag Formy Siedzenia Sp. z o.o. nie jest objęta transakcją kupna 

udziałów Sitag AG przez Grupę Nowy Styl i pozostaje niezależnym pod-
miotem.

Acquisition of the German 
company Rohde & Grahl

Acquisition of the Swiss  
company Sitag AG

1992

Nowy Styl Group's acquisition history

2013

Adam and Jerzy 
Krzanowski set up their 
company in Krosno

Acquisition of the 
German company,  
owner of the Grammer 
Office brand

Akwizycja szwajcarskiej 
formy Sitag AG

Akwizycja niemieckiej 
firmy i marki Rohde & Grahl

Akwizycja szwajcarskiej 
firmy i marki Sitag AG

Historia akwizycji Grupy Nowy Styl
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targi isaloni– 
salone del mobile

Mediolańskie targi są dość niezwykłe. W przeciwieństwie do więk-
szości imprez tutaj nie organizatorzy biją się o wystawców, ale wystawcy 
zabiegają o miejsce w pawilonach targowych. Aby zostać akceptowanym, 
trzeba spełnić wysokie oczekiwania odnośnie wzornictwa prezentowa-
nych produktów. Grupa Nowy Styl została zaproszona do Mediolanu po 
ostatnich targach ORGATEC w Kolonii – nasze stoisko przyciągnęło uwagę 
swoim designem i zostało docenione. Nie mieliśmy wątpliwości, że takich 
zaproszeń się nie odrzuca.

Wiedzieliśmy, że konkurować będziemy z najlepszymi projektantami 
z całego świata i najwięksi w tej branży przyjadą, by zobaczyć naszą ofertę. 
Świadomi wartości naszych produktów, bez kompleksów, ale w pełnym 
skupieniu zmobilizowaliśmy się, by pokazać je jak najlepiej.

Co dwa lata organizatorzy dedykują 2 hale targowe branży stricte biuro-
wej. Workplace 3.0 (dawniej SaloneUfficio) – pod takim hasłem odbywała 
się tegoroczna edycja wystawy poświęconej projektowaniu miejsc pracy. 
Jej autorem był Michele De Lucchi – architekt i projektant znany głównie 
z projektu słynnej lampy Tolomeo, ale też badacz ogólnie pojętej tema-
tyki środowiska pracy. Na targach znalazła się jego instalacja „Spacer” 
podkreślająca znaczenie ruchu w przestrzeni biurowej dla stymulowania 
procesów kreatywności. 

W taką ideę przewodnią doskonale wpisała się nasza koncepcja roz-
wiązań biurowych, zwłaszcza najnowszy system mebli Play&Work. Posta-
nowiliśmy pokazać nasze najlepsze produkty pod względem designu oraz 
funkcjonalności. Dzięki temu nasze stoisko było nie tylko eleganckie, ale 
miało głębszy przekaz dla zwiedzającego. 

Na powierzchni 240 m2 zaprojektowaliśmy przestrzeń będącą odwzoro-
waniem efektywnego i efektownego biura. 

isaloni–salone 
del mobile fair

The Milan fair is unique: in contrast to other fairs, it is 
not the organisers who fight for exhibitors, but the exhibi-
tors themselves who strive to take part in the fair. To be ac-
cepted, the design of the presented products must meet high 
expectations. Nowy Styl Group was invited to participate 
in the Milan fair during the last ORGATEC fair in Cologne, 
where the design concept of our stand drew visitors’ atten-
tion and was received positively by everyone. We accepted 
the invitation without hesitation.

We knew that we would have to compete with the best 
designers from around the world and the most important 
people would come to see our offer. Knowing the quality 
of our products, we were confident; we worked with great 
concentration, doing our utmost to present them in the 
best possible way.

Every two years, the Milan fair dedicates two exhibition 
halls exclusively to office furniture. This year’s exhibition 
on workplace design was called Workplace 3.0 (previously 
SaloneUfficio). Michele De Lucchi – an architect, working 
environment researcher and designer, famous for his out-
standing Tolomeo lamp project – presented his installation, 
“The walk”, which emphasised the importance of movement 
in an office space that aims to stimulate employee creativity.

Our office solutions, especially the newest Play&Work 
furniture system, perfectly matched the main theme of the 
Milan fair. We decided to show a range of our products 
with exceptional design and functionality. Our stand was 
not only elegant, but it also conveyed a deeper meaning.

Our booth covered 240m2, providing us space to arrange 
an effective and impressive office.

more than 300,000 visitors, 2,100 exhibitors,  
700 young designers and an exposition area covering 
more than 200,000m2 – these vast numbers reflect the 
grand prestige of iSaloni: the Salone Del mobile 2015 
fair in milan. This year, Nowy Styl Group was one of 
the few companies with the honour of presenting their 
products at this unique event. 

Ponad 300 tys. zwiedzających, ponad 2,1 tys. wystawców, 
700 młodych projektantów i ponad 200 tys. m2 powierzchni 
ekspozycyjnej – to potwierdzenie prestiżu targów iSaloni 
– Salone Del mobile 2015 w mediolanie. Do grona 
wyselekcjonowanych wystawców w tym roku dołączyła 
nasza firma.

“Everybody who saw it was impressed with the 
solutions we had chosen and the way the arrange-
ment of particular office zones perfectly matched 
each other”.

This was the first time we presented the Play&Work 
system in Italy, so we focused mainly on this furniture 
line, which was designed by the WertelOberfell studio. 
In managerial offices and formal meeting rooms we 
combined the Play&Work system with our eRange 
products, while in shared zones, we used the Hexa 
modular seats system by Przemysław “Mac” Stopa 
and the SAND system by Vincent van der Horst. Our 
display also included a great deal of ergonomic of-
fice armchairs.

 Nasze stoisko stanowiło w pełni funkcjonalne 
biuro, ale w małej skali – mówi Sebastian Wiśniewski, 
Marketing Manager w Grupie Nowy Styl i projektant 
ekspozycji. „Każdy, kto do niego wchodził, widział, 
jak czytelnie układają się tu poszczególne strefy i dla-
czego wybraliśmy takie, a nie inne rozwiązania”.

 
Targi były włoską premierą systemu Play&Work, 

dlatego ta linia zaprojektowana przez studio Wertel- 
Oberfell zdominowała stoisko. Uzupełnieniem – 
zwłaszcza w gabinetach i salach spotkań formalnych 
– były produkty eRange, a w strefach wspólnych – 
modułowe systemy siedzisk Hexa projektu Przemy-
sława „Mac” Stopy oraz system SAND Vincenta van 
der Horsta. Tradycyjnie pokazaliśmy wiele modeli 
ergonomicznych krzeseł biurowych.

WOrKplace 3.0

N
asze stoisko stanowiło  

w pełni funkcjonalne  

biuro, ale w małej skali  

– mówi Sebastian 

Wiśniewski, Marketing 

Manager w Grupie 

Nowy Styl i projektant 

ekspozycji.

O
ur stand in Milan  

was a fully functional 

office, but a small-

scale one  

– says Sebastian 

Wiśniewski, Nowy Styl 

Group’s Marketing 

Manager and 

exposition designer. 
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hittiNG the tarGet

P
 
 
 
 
 
 
 
 
odczas czerwcowych targów Design District 

w  Holandii, marka Rohde & Grahl zaprezentowała nowy 
system meblowy Play&Work. Ekspozycja to był celny strzał – 
dosłownie i w przenośni. Dzięki nietypowej aranżacji stoiska, 
przyciągnęliśmy uwagę Klientów. A ci, którzy dosłownie trafili 
do celu, czyli piłką do kosza, otrzymywali od nas oryginalny 
prezent: piłkę.

Nie tylko sam pomysł stoiska spotkał się z pozytywnym 
przyjęciem. Miłośników dobrego designu przekonał również 
bohater stoiska: system meblowy Play&Work. Modernistyczne 
wzornictwo, ciekawa kolorystyka i funkcjonalne akcesoria – to 
cechy, które zapewniły mu sukces.

Przez 3 dni targów naszą ekspozycję obejrzało kilkaset osób. 
Rozdaliśmy mnóstwo piłek i nawiązaliśmy wiele nowych kon-
taktów. Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska.

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
n June, the Rohde&Grahl brand presented its new furniture 

system Play&Work at the unique Design District Fair in Holland. 
The whole exhibition hit the target, both literally and metaphori-
cally: our stand attracted a large number of customers thanks to 
its unique arrangement, and those who literally hit the target, 
by throwing a ball into a basket, won a ball.

But our stand arrangement wasn’t the only thing to draw the 
attention of the visitors; lovers of good design were impressed by 
the main attraction of our booth, the Play&Work furniture system. 
The system’s innovative design, interesting colour concept and 
functional accessories were very successful.

During the three-day fair, hundreds people visited our exhibi-
tion and we gave out a lot of balls as unusual prizes. The Design 
District fair gave us the perfect chance to form a great deal of 
valuable new relationships, and we would like to thank you all 
for visiting our stand!

at the Design                
            District fair 

100%desiGN

Design in Colour

H
asło przewodnie tegorocznych targów 100% 
Design w Londynie brzmiało: „Design in co-
lour”. Wykorzystując najbardziej wyraziste  
i najnowsze kolory oraz tkaniny z naszej oferty, 
udało nam się zainspirować odwiedzających 
nasze stoisko.

100% Design to impreza ciesząca się nie-
zmienną, wykraczającą daleko poza Wielką 

Brytanię popularnością, stanowiąca trzon programu London 
Design Week. Rozpoczęcie trzeciej dekady historii targów było 
okazją, żeby przenieść wydarzenie do zupełnie nowej lokalizacji 
– zachwycającego architekturą budynku Grand Hall Olympia.

Na naszym 48-metrowym stoisku zaprezentowaliśmy naj-
nowszą linię mebli: Play&Work. Inspirowany Bauhausem system 
jest odpowiedzią na potrzeby wynikające ze zmian w stylu pracy  
i organizacji współczesnego środowiska pracy. Play&Work wpi-
sał się również doskonale w motyw przewodni targów, dzięki 
specjalnie dobranym wykończeniom w nowoczesnych i inspi-
rujących kolorach.

T
his year we were exploring  ‘Design in Colour’ 
at the UK’s largest design trade event, attract-
ing architects, specifiers and designers from 
across the globe. Utilising new and striking 
fabrics and colour accents from our portfolio 
we aimed to inspire and spark the creativity of 
visitors to our stand.

100% Design is the part of the most prestig-
ious UK Design festival – London Design Week 

and enjoys huge popularity from near and far. This year the fair 
entered its 3rd decade and was marking the occasion by mov-
ing to the Grand Hall at London Olympia – a light flooded and 
architecturally stunning space.

Working from a fresh colour palette on our 48 square metre 
stand, we presented our latest Play&Work furniture system. The 
system caters for the diverse and changing nature of today’s 
workplace. The finish selection offered with the Play&Work 
introduced an exciting new range of materials and colourways.

 

Design in Colour
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W
 ten jeden dzień, od wielu lat każdy z naszych pracowników wraz 
z członkami swojej rodziny ma szansę zobaczyć, jak naprawdę 
powstają nasze produkty. Okres ten jest niezwykle ważny, bo wiemy, 
że każda nasza fabryka była, jest i zawsze będzie sercem Grupy Nowy 
Styl, miejscem tworzonym przez ludzi i technologię, miejscem, które 
nas napędza i sprawia, że dynamicznie się rozwijamy. 

Każda z tych fabryk jest wyjątkowa, dlatego od trzech lat or-
ganizujemy dni otwarte, aby zaprezentować hale produkcyjne 

wszystkim zainteresowanym. Zakłady, które dzielą niewielkie odległości, są diametralnie różne 
i to jest w nich najpiękniejsze. Inne maszyny, klimat i technologia wpływają na ich niepowtarzalny 
charakter. Pracując w jednej, nie zawsze ma się możliwość obejrzenia innych, dlatego dokładamy 
wszelkich starań, aby to zmienić. 

W ubiegłych latach nasi pracownicy mieli szansę poznać procesy technologiczne w zakładach: 
Produkcji Foteli i Krzeseł, Produkcji Metalowej, Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, Baltic Wood, 
czy też w Zakładzie Przemysłu Drzewnego. W tym roku otworzyły się wyjątkowe drzwi, nowej 
Fabryki Mebli Biurowych. 

Zakład ten został otwarty w marcu 2015, dlatego dla wielu było to miejsce nieznane i bardzo 
interesujące. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych pracowników, tym razem postanowiliśmy 
skupić się wyłącznie na tej fabryce.

O
n one special day every year we invite our employees and their families to 
see the manufacturing process of our products. We know how important 
the event is: the factory is the heart of Nowy Styl Group – a place created 
by people and technology, a place that motivates us and acts as the trigger 
for dynamic development. 

Each of our factories is unique, so for three years we have been organ-
ising the open day to present them to interested visitors. Although our 
production plants are located quite close to each other, they vary greatly: 

we find this beautiful. The machines, the atmosphere and the technology all determine the 
uniqueness of each factory. At the same time, the employees who work in one factory don’t usu-
ally have a chance to meet colleagues in other factories and we’re doing our best to change this.

In previous years, our employees had taken a closer look at the manufacturing processes in 
the Armchairs and Chairs Production Plant, the Metal Component Production Plant, the Plastic 
Processing Plant, the Baltic Wood Factory and the Timber Manufacturing Plant. This year, we 
decided to open the door of our unique new Office Furniture Factory to visitors.

Because the factory was opened in March 2015, it was an unknown and very interesting place 
for many people. To meet the needs of all our employees, we focused only one factory this year.

Każdy z odwiedzających miał szanse zetknąć się 
z najnowszą technologią, zobaczyć w pełni zauto-
matyzowane linie produkcyjne, które zachwyciły 
niejednego, w szczególności najmłodszych. Dla 
dzieci miejsce to stanowiło odzwierciedlenie bajek 
o robotach i inteligentnych maszynach. Niespo-
tykane na co dzień wnętrze wzbudziło u nich 
ogromne emocje. 

Spodziewając się dużej liczby młodych wi-
zytatorów, zorganizowaliśmy festyn z licznymi 
atrakcjami. Wybór tematu przewodniego okazał 
się dla nas bardzo prosty. Dzięki wydaniu w ostat-
nim czasie raportu CSR oraz ergonomicznej pracy 
naszej nowej fabryki, doskonale wiedzieliśmy, co 
chcemy przekazać młodym ludziom.

Festyn pod hasłem „Bądź eko na co dzień” 
cieszył się ponadprzeciętnym zainteresowaniem, 
odwiedziło go pół tysiąca dzieci oraz siedemset 
dorosłych, bawiąc się z nami przez długie godziny.

Przy akompaniamencie muzyki, najmłodsi 
mogli poskakać w dmuchanym zamku, zagrać 
w proekologiczne gry oraz spróbować sił na me-
chanicznym byku. Na ostatnią atrakcję skusili 
się również ci nieco starsi, którzy przekonali się, 
że nie jest to tak dziecinnie proste, jak mogłoby 
się wydawać.

Żadne dziecko nie wyszło z pustymi rękami, 
w trakcie trwania imprezy rozdaliśmy pięćset eko-
logicznych upominków, ponadto poprzez liczne 
konkursy wielu z nich cieszyło się dodatkowymi 
podarunkami. W naszej loterii swoją szansę do-
stali również dorośli, dla których przygotowaliśmy 
ciekawe nagrody. 

Całe przedsięwzięcie okazało się wielkim suk-
cesem, zarówno ci duzi, jak i mali mieli szansę 
zobaczyć coś niezwykłego i przenieść się w zupeł-
nie inny świat. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku impreza okaże się równie udana. Dziękujemy 
wszystkim, którzy byli tego dnia z nami!

discOveriNG the uNKNOWN: OpeN daY 
iN NOWY stYl GrOup's FurNiture FactOrY

Everybody had a chance to see the most innovative 
technologies and our fully automated produc-
tion lines, which made the biggest impression 
on the youngest visitors. This unusual interior 
made the children believe that bedtime tales of 
robots and intelligent machines had come true; 
they were excited about everything they saw.  
 
We had expected a lot of young visitors to come, so 
we organised a special funfair full of attractions. 
Picking a theme was a piece of cake – “Be eco-
friendly every day”. The CSR report we published 
a few months ago and the ergonomic character 
of our new factory served as inspiration for our 
funfair motto.

The funfair proved to be very popular: around 
500 children and 700 adults had a great time 
throughout the day.

While listening to music, the children had 
fun on an inflatable slide and played games that 
showed them how to be eco-friendly every day. 
One attraction that drew everyone’s attention 
– including the adults’ – was the rodeo game. 
Everyone was able to have a go; riding the bull 
wasn’t easy, but was very enjoyable.

None of the children left the fair empty-handed: 
during the open day, we gave away more than 500 
eco-friendly gadgets and organised lots of com-
petitions with extra prizes. We also drew a lottery 
with some very interesting prizes for the adults. 

The whole event was very successful. Visitors, 
both young and old, were given the chance to see 
something unusual and to explore a completely 
different world. We hope that next year’s open day 
will be as enjoyable and successful as this year’s, 
and we would like to thank you all for being with 
us on that special day.

Photo booth 
Pictures

ECO
iN FactOrY

OpeN daY
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FuNctiONal space: 
hOW shOuld it be 
arraNGed? 

T
he first thing you need is the right definition of the word 
“ideal”. Where do you find it? Well, there are plenty 
of papers concerning this aspect, which are based 
on the experience gained by architects, developers 
and different enterprises. However, the most precious 
knowledge comes from within your company: an ideal 
office is a space perfectly fitted to the character of an 
organisation, supporting work, increasing comfort 
and facilitating the organisation’s development. It is 
a space that can attract the best employees. Research 
shows that up to 24% of employee satisfaction depends 
on where they work.1

Jak to możliwe, że jedne biura przyciągają jak magnes, a inne, choć wydają się 
być niemal identyczne, są uznawane przez pracowników za niefunkcjonalne 
bądź niewygodne? Czy istnieje magiczny czynnik, który sprawi, że przestrzeń 

biurowa będzie ergonomiczna i komfortowa? otóż nie. Ale jest pewna 
niemagiczna „sztuczka”, dzięki której można zaprojektować biuro idealne.

D
o stworzenia takiego biura potrzebna jest przede wszyst-
kim wiedza o tym, co tak naprawdę oznacza określenie 
„idealne”. Skąd czerpać taką wiedzę? Oczywiście istnieje 
wiele opracowań w tym zakresie opierających się na 
doświadczeniach architektów, developerów oraz róż-
norodnych przedsiębiorstw. Ale najcenniejsza wiedza 
to ta pochodząca z wnętrza firmy. Bo idealne biuro to 
przestrzeń perfekcyjnie dopasowana do konkretnej or-
ganizacji, wspierająca jej pracę, komfort i rozwój. Takie, 
które przyciągnie do niej najlepszych pracowników. Aż za 
24% satysfakcji pracowników odpowiada miejsce pracy.1 

Why is it that some offices act as a magnet for employees, while others that look very 
similar are considered ineffective and uncomfortable? Is there a magic factor that can 
determine an ergonomic and convenient office space? No, there isn’t. but there is one 
simple “trick” that will help you design an ideal office.

maGic 
OFFice

P
racownicy, którzy mają wpływ na 

swoje środowisko pracy, są bardziej 

zadowoleni i lepiej zintegrowani  

z zespołem.

E
mployees who are allowed to 

influence their work environment 

are more satisfied and better 

integrated with their teams
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optimisAtion
This word seems more difficult than it is. Office space optimisa-

tion should be considered from different angles. On the one hand 
it means reduction in both costs and the workplace area, while 
on the other hand it means an increase in employee efficiency, 
improvements in communication between and within teams, and 
support for project work. According to the analyses conducted by 
Cushman&Wakefield, 56% of companies that plan to rearrange their 
offices consider the introduction of changes that aim to increase 
team productivity.2 Optimisation allows effective space utilisation 
and has a positive influence on employees’ comfort at work.

The proper arrangement of an office space has a huge impact 
on employee efficiency. According to the research carried out by 
the company Citrix, a badly designed office may cause employees 
to waste as many as 17 working days a year.3 They spend that time 
looking for the right place to work (e.g. a free meeting room) or 
collecting all the documents they need. Even employees’ attempts 
to concentrate can consume half an hour every day because their 
office does not provide them with comfortable conditions in which 
to work individually.4 Let’s assume that a year consists of 250 work-
ing days; that means around 7% of working time is irretrievably 
lost. That is much too much for any company.

you just need to Ask 
The best way to find an optimal solution for a particular company 

and a particular office is to carry out a research process – a key ele-
ment of the whole space planning and designing process. Properly 
conducted research is the basis for all the other activities involved 
in conscious office space arrangement and its positive influence 
on employees’ well-being and efficiency at work.

Without an answer to the very important question about how 
employees work, it is not possible to design a workplace adjusted 
to their various needs. Usually, when designing an office space, 
it is necessary to section off macro zones – concentration, com-
munication and administration – around which micro zones are 
arranged. Each micro zone is designed for performing different 
type of tasks. In contemporary offices, employees have access 
to silentrooms, where they can concentrate and work in a quiet 
space. They can also make use of formal and informal meeting 
zones. There are special phone booths at their disposal, which 
ensure comfort during phone conversations. They can perform 
administration tasks at specially designed workstations that meet 
employees’ needs. A crucial aspect of the space planning process 
that has to be kept in mind is the diversification of workstations; 
they must be adjusted to the work character of a particular team 
or department. The arrangement of a sales department should be 
completely different to the arrangement of an accounts depart-
ment, since they carry out completely different tasks – the sales 
department is focused on interactions, cooperation and conversa-
tions, while the accounting department revolves mainly around 
individual, analytical work.

How does it work?
A well conducted research process is based on a holistic ap-

proach to office space arrangement. It takes into account the 
company, viewed as an environment in which employees carry 
out their duties, different ways of perceiving the office and specific 
requirements. The research process should last approximately 
3-6 months and be carried out by means of different research 
methods, all aiming to gather all the necessary data. Such diver-
sity of methods ensures reliable results, from which we can draw 
conclusions and that help us make recommendations concerning 
the implementation of office solutions that will support the work 
character of a particular company.

If the research is carried out properly, we are sure to get answers 
to very important questions: what is the employee satisfaction 
level with the current office? How does the current office influence 
employees’ efficiency? What types of tasks do employees perform? 
What is the work character of particular departments? What is the 
utilisation level of the office space and meeting rooms? What is the 
mobility level of employees? However, the scope of research strictly 
depends on the strategic goals a company wants to achieve. After 
getting to know the company, we can choose the right research 
methods and the proper research tools.

The research process is the basis for office space arrangement, 
but it is not enough to achieve success alone. To arrange an “ideal” 
office, it is necessary to make the best use of all the gathered 
information and to involve all employees in the change introduc-
tion process. Their participation in the office space rearrangement 
will not only increase their efficiency, but also improve the image 
of the company as an employer. Research findings published in 
the Journal of Environmental Psychology clearly show that em-
ployees who are allowed to influence their work environment are 
more satisfied and better integrated with their teams. But when 
employees are not given a chance to decide about the appearance 
of their office, morale can be undermined easily. 5 

it’s reAdy!
The last little thing that has to be done is to design an office, 

taking the research results and the team’s suggestions into con-
sideration. And that’s it – your ideal office is ready! However, it 
needs to be borne in mind that office arrangement is a continuous, 
never-ending process. It is therefore advisable to assess employee 
satisfaction cyclically, observe their working styles, and adjust 
the office arrangement to their changing needs and expectations.

optymAlizAcjA
To tylko z pozoru trudne słowo. Optymalizację przestrzeni 

biurowej powinno się rozpatrywać wielowymiarowo. Jest to 
z jednej strony redukcja kosztów i zajmowanej przestrzeni, 
a z drugiej wzrost efektywności pracowników, poprawa ko-
munikacji między ludźmi i wewnątrz zespołów oraz wsparcie 
pracy projektowej. Jak wynika z analiz Cushman&Wakefield, 
56% organizacji przy reorganizacji miejsca pracy rozważa 
zmiany w zakresie aranżacji przestrzeni biurowej mające przy-
nieść wzrost efektywności zespołu.2 Optymalizacja pozwala  
na efektywne wykorzystanie przestrzeni biurowej oraz pozy-
tywnie wpływa na funkcjonowanie pracowników i ich komfort 
pracy.

Wpływ odpowiedniej aranżacji miejsca pracy na efektyw-
ność pracowników jest ogromny. Jak wynika z badań firmy 
Citrix, nieefektywnie zaprojektowane biuro sprawia, że pra-
cownicy mogą marnować nawet 17 dni roboczych w roku.3  

Czas ten poświęcają między innymi na poszukiwanie odpo-
wiedniego miejsca do pracy (np. wolnej sali konferencyjnej) czy 
zlokalizowaniu niezbędnej dokumentacji. Nawet pół godziny 
dziennie pochłaniać mogą próby skupienia się, ponieważ biuro 
nie oferuje komfortowych warunków do pracy indywidualnej.4 

Przy założeniu, że rok to około 250 roboczych dni, bezpowrotnie 
tracone jest około 7% czasu pracy. To dużo, zbyt dużo. 

wystArczy zApytAĆ
W praktyce, aby znaleźć najbardziej optymalne rozwiązania 

dla danej organizacji oraz konkretnej przestrzeni, niezbędne 
jest przeprowadzenie procesu badawczego, będącego istotnym 
elementem w procesie planowania i projektowania biura. Wła-
ściwie przeprowadzony, stanowi podstawę wszelkich innych 
czynności w zakresie świadomej aranżacji siedziby przed-
siębiorstwa i skutecznego oddziaływania na samopoczucie 
pracowników oraz efektywność ich pracy.

Bez znalezienia odpowiedzi na pytanie jak pracujemy, nie 
da się zaprojektować biura dopasowanego do potrzeb zatrud-
nionych. Projektując przestrzeń pracy wyróżnia się zazwyczaj 
3 makro strefy – koncentracji, komunikacji i administracji, 
w obrębie których aranżuje się różne mikro strefy. Każda z nich 
przeznaczona jest dla innego typu zadań. I tak w dzisiejszych 
biurach pracownicy mają dostęp do silent roomów, gdzie mogą 
pracować w ciszy i skupieniu. Mogą korzystać z formalnych, jak 
i nieformalnych miejsc spotkań. Do ich dyspozycji pozostają 
także budki, ułatwiające komfortowe prowadzenie rozmów 
telefonicznych. Praca administracyjna natomiast odbywa się 
przy stanowiskach zaaranżowanych bezpośrednio na potrzeby 
pracowników. Trzeba bowiem pamiętać, że istotnym jest róż-
nicowanie stanowisk pracy ze względu na specyfikę zadań 
w danym dziale czy departamencie. Aranżacja biura działu 
handlowego będzie różniła się od przestrzeni stworzonej dla 
działu księgowości. Jednostki te charakteryzują się zupełnie 
inną specyfiką pracy – dział handlowy nastawiony jest na 
interakcje, współpracę i rozmowy, podczas gdy księgowość 
to głównie indywidualna praca analityczna.

jAk to dziAŁA?
Rzetelny proces badawczy opiera się na holistycznym podejściu 

do aspektu przestrzeni biurowej. Uwzględnia on organizację jako 
kontekst funkcjonowania pracowników, a także różne perspektywy 
postrzegania biura i związanych z nim wymagań. Powinien on 
trwać około 3–6 miesięcy i być realizowany przy użyciu różnych 
metod badawczych służących gromadzeniu danych. Dzięki tej 
różnorodności otrzymujemy rzetelne wyniki, na podstawie których 
formułowane są wnioski i rekomendacje dotyczące możliwości 
wprowadzenia konkretnych rozwiązań biurowych wspierających 
pracę danej organizacji.

Z właściwie przeprowadzonych badań możemy dowiedzieć 
się, jaki jest poziom zadowolenia z dotychczasowego miejsca 
pracy, rodzaj podejmowanych przez ludzi aktywności, specyfika 
pracy poszczególnych działów i ich efektywność, poziom wyko-
rzystania przestrzeni biurowej z uwzględnieniem sal spotkań czy 
mobilności pracowników. Niemniej jednak zakres badania ściśle 
zależy od celów projektu, jakie zakłada organizacja. To właśnie 
na ich podstawie dobierane są odpowiednie metody badawcze 
i zakres narzędzi.

 

Ta analiza to podstawa, ale aby osiągnąć sukces, czyli zaprojekto-
wać idealne biuro, trzeba umieć wykorzystać zdobyte informacje, 
a w proces zmian włączyć pracowników. Ich udział w rearanżacji 
przestrzeni biurowej nie tylko podniesie ich efektywność, ale też 
poprawi wizerunek firmy jako pracodawcy. Badania opublikowane 
w Journal of Environmental Psychology pokazują, że pracownicy, 
którzy mają wpływ na swoje środowisko pracy, są bardziej zado-
woleni i lepiej zintegrowani z zespołem. Natomiast kiedy odbiera 
im się możliwość decyzji w zakresie tego, jak wygląda biuro albo 
np. jak przeprowadzane są spotkania, morale zespołu spada.5

i gotowe
Pozostaje „jedynie” zaprojektować biuro analizując wyniki 

badań oraz sugestie zespołu i już… idealne miejsce pracy gotowe. 
Jednak poważnie rzecz ujmując, trzeba pamiętać, że aranżowanie 
biura to proces ciągły. Warto cyklicznie badać poziom satysfak-
cji pracowników, obserwować ich tryb pracy oraz modyfikować 
aranżację w zależności od zmieniających się potrzeb i oczekiwań.

3 – 6 
months 
miesięcy

research 
process

proces 
badawczy 

____________________
1 CEBE. (2005). The impact of offi ce design on business Performance. Commission for Architecture & the Built Environment and the British Council for Offi ces, 1-79.
2 Workplace Transformation Survey. A global view of workplace change, Cushman & Wakefield.
3 Źle urządzone biuro się nie opłaca http://linkleaders.pl/
4 Źle urządzone biuro się nie opłaca http://linkleaders.pl/
5 Lee, So Young, and Jay L. Brand. “Effects of control over office workspace on perceptions of the work environment and work outcomes.” Journal of Environmental Psychology 25.3 (2005)
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G
ernot Oberfell and Jan Wertel 
were apprentices to their mas-
ter Ross Lovegrove (enthusiast  
of biology, the designer of Ap-
ple’s iMac). They are young, 

ambitious and have already been noticed.  
One of their works (Fractal) is included in 
the permanent collection of Metropolitan 
Museum of Art in New York.

Play&Work is the second furniture 
system they have designed for Nowy 
Styl Group. Their first joint project 
was the eRange managerial office fur-
niture line which has been positively 
acclaimed on many markets.

G
ernot Oberfell i Jan Wertel 
praktykowali u mistrza Rossa 
Lovegrove (pasjonat biologii, 
projektant iMaca Apple).
Obecnie wspólnie prowadzą 

studio projektowe w  Niemczech. Są 
młodzi, ambitni i już zauważeni. Jedna 
z ich prac (Fractal) zasila stałe zbiory Met-
ropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. 
 
Play&Work to już drugi system meblowy, 
który zaprojektowali dla Grupy Nowy Styl. 
Pierwszym wspólnym projektem są me-
ble gabinetowe eRange, które zostały  

doskonale przyjęte na wielu rynkach.

iNtervieW Każdy projektant ma swój własny styl, który wyraźnie widać 
we wszystkich jego projektach. Co jest Waszym znakiem firmo-
wym, czymś, co można znaleźć w każdym Waszym projekcie?  
A może każdy Wasz projekt jest niepowtarzalny?

Od zawsze interesowały nas konstrukcje, systemy oraz nowocze-
sny język projektowania. Ponieważ każdy projekt jest inny, ma 
swoje określone wymogi i ograniczenia, rzeczą kluczową w całym 
procesie tworzenia jest umiejętność przefiltrowania wszystkich 
możliwych inspiracji, które przychodzą do głowy i wyboru tylko 
tych realnych. Tym, co czyni każdy projekt wyjątkowym i cie-
kawym, jest czasem ogólny kształt projektowanej rzeczy, jej 
powierzchnia lub nawet niewielki szczegół.

Co Was inspiruje?

Inspiracją do projektowania może stać się dla nas praktycz-
nie wszystko, począwszy od współczesnej architektury, sztuki, 
techniki, natury, elektroniki, po oświetlenie, meble, jedzenie, 
czy nawet muzykę... Rzeczą dla nas najważniejszą jest to, aby 
projekt miał wyjątkową wartość, był czymś innowacyjnym, no-
wym, przedstawiającym wysoki poziom rzemiosła, posiadającym 
wyjątkowe znaczenie...

Gdyby Wasza kariera potoczyła się inaczej, kim z zawodu zde-
cydowalibyście się zostać?

Na pewno kimś kreatywnym… (Gernot) 

Przez jakiś czas marzyłem o tym, aby zostać producentem muzycz-
nym, inżynierem, a nawet projektantem krajobrazu. Wszystkie 
te zawody wydawały mi się wielce ciekawe… (Jan) Ja od zawsze 
wierzyłem, że zostanę architektem albo muzykiem w zespole 
rockowym. Chociaż ta druga opcja pewnie doprowadziłaby moich 
rodziców do zawału serca...

Kiedy Waszym zadaniem jest zaprojektowanie mebli posia-
dających szczególne cechy lub funkcje, od czego zazwyczaj 
zaczynacie? Czy jest to proces spontaniczny, czy może dokładnie 
zaplanowany?

Nasze podejście do procesu projektowania można opisać jako 
zaplanowaną metodę prób i błędów.

W fazie początkowej projektu staramy się być jak najbardziej 
otwarci na wszystkie pomysły, które przychodzą nam do głowy, 
ignorując jednocześnie ograniczenia projektowe, których jesteśmy 
świadomi. Czasem pomysł, który wydał nam się nierozsądny, lub 
nawet nasz błąd może zainspirować nas do stworzenia niepo-
wtarzalnej koncepcji. Dlatego tak ważne jest, aby pozwolić sobie 
popełniać błędy, wpadać na nielogiczne pomysły, szczególnie 
w tym pierwszym etapie projektowania.

 
Po fazie eksperymentowania, przechodzimy do oceniania i filtro-
wania naszych pierwotnych pomysłów oraz zagłębiania się w naj-
bardziej obiecujące koncepcje. Następnie próbujemy dostosować 
je do wymogów danego projektu. Wtedy powoli zaczynają się 
pojawiać kierunki, którymi powinniśmy podążać i które przed-
stawiamy naszym klientom. Mimo że, cały ten proces wydaje się 
prosty, wcale tak nie jest. Wiele razy posuwamy się naprzód tylko 
po to, aby znów się cofnąć, ponownie odkryć pomysły, które na 
początku odrzuciliśmy.

W całym procesie projektowania najważniejsze jest jednak do-
świadczenie projektanta i jego wewnętrzne przeczucie. Proces 
pomaga jedynie podjąć odpowiednie decyzje i wybrać najcie-
kawsze pomysły.

Który etap projektowania jest dla Was najtrudniejszy?

Zdecydowanie pierwszy etap, w którym trzeba stworzyć coś wyjąt-
kowego, interesującego i przekonującego, a jednocześnie dosto-
sować wszystkie kreatywne pomysły do wymogów technicznych, 
kosztów i oczekiwań klienta.

Mieszkaliście w wielu krajach, pracując dla różnych firm. Czy 
różnice kulturowe mają duże znaczenie i czy przekładają się 
one w jakimś stopniu na Wasze projekty?

Każda firma jest inna, ma swoją własną kulturę organizacyjną, 
swój własny dorobek. Każda firma funkcjonuje w innym kontekście 
kulturowym. Jednak mimo wszystko wierzymy, że nie wpływa to 
za bardzo na nasze projekty (a może dzieje się to podświadomie). 
Aspekty te mają wpływ raczej na nasze relacje z daną firmą i na 
sposób, w jaki wspólnie rozwiązujemy zaistniałe problemy.

Each designer has his own style, which he uses designing in 
his projects - what is your trade mark, something that can 
be found in each of your projects? Or maybe every project is 
completely unique? 

We have always been interested in structures, systems and mod-
ern & digital design languages. During the process of designing 
a new project it is key to channel these inspirations and filter 
out a feasible dose of them as each design project has its own 
requirements and limitations. Sometime it is the overall shape, 
sometimes it is the surface or a small detail that makes the project 
special and interesting.

What are your inspirations?

Basically everything that we find interesting from almost any 
area, be it contemporary architecture, art, engineering, bionic, 
nature, consumer electronics, lighting, furniture, food, music....
the important thing is that the piece has some kind of extra value 
by being innovative, new, well executed, speaks of a high level 
of skill and craft, has a special meaning, a new way of using it...

Who would you be if you weren’t designers? 

Definitely someone creative…(Gernot) for a while I was dreaming 
of becoming a music producer but also becoming an engineer or 
a landscape architect were tempting ideas…(Jan) I always thought 
I would become an architect, but also played in a rock band, but 
that career choice would have given my parents a heart attack... 

When you are asked to create furniture with specific features 
or functions, what do you start with? Is it spontaneous or do 
you have a plan ready? 

In a way our process could be described as a planned and struc-
tured trial and error approach. 

In the very first phase of a project we try to be as open-minded as 
possible by ingnoring the limitations that we are aware of to come 
up with as many ideas and directions as possible. Sometimes an 
error or an assumed stupid idea can inspire a great breakthrough 
concept and it is important to let them happen, especially at the 
beginning.

After a while of playing around and experimenting we start to evaluate and filter our initial 
ideas and go deeper into the most promising concepts. Then we work on aligning these with 
the specifications of the brief. Slowly a few main directions start to emerge which we then 
finalise for the first client presentation. This sounds like a pretty linear process but very often 
it goes back and forth and ideas are cast aside just to rediscover them at a later stage. 

In the end of the day the most important factor however is the experience and the gut feeling 
of the designer. The design process only helps to structure and channel the decision making 
and the filtering of ideas.

Which stage of creating a new product is the most difficult? 

Definitely the initial and creative phase, where it is important to develop a unique, interesting 
and convincing design concept, and at the same time be really good at guessing the feasibility 
of the idea in terms of technical realisation, cost and client expectations.

You worked and lived in different countries, you were working with companies from 
many countries. Are cultural differences meaningful and do they translate into your 
projects?
 

Every company is different and has a different corporate culture and heritage and operates 
in a different international/national cultural context. We believe that it doesn’t influence our 
design too much (maybe subconsciously) but rather influences our relationship with the 
company and the way we communicate and solve problems together.
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Work&
O

ver the 
years, office spaces  
evolved being from huge halls 
filled with desks to being sectioned-off 

rooms designed for a few employees. Now we’re 
back to square one: the open space concept. 
However, the modern open space is completely 
different from that which dominated the early 
20th century. Now it is an employee-friendly 
environment, which supports cooperation and 
facilitates communication between people who 
work in it. Our new furniture system Play&Work 
is the best response to the changing character of 
contemporary office spaces.

To meet the new needs of the changing world, 
with its innovative technologies and modern ways 
of working, the office must adjust. We were ob-
serving these changes and at the same time work-

ing on solutions that would support employees 
and facilitate the development of innovative and 
dynamic companies. Being aware of the changing 
trends in office space arrangement, we have cre-
ated a system that reflects them perfectly.

communicAtion  
And cooperAtion

The contemporary world relies on knowledge 
and easy access to information. The workbench 
desks, which offer a large desktop work surface, 
are perfect for teamwork; they support commu-
nication and facilitate information exchange. 
Research shows that the majority of valuable 
interactions between employees take place dur-
ing informal meetings and conversations. The 
desks with a large desktop and a leg placed a bit 
further from the desktop edge than usual, high 
tables and cabinets with a seat create the ideal 
space for exchanging information and holding 
quick meetings with colleagues.

Focus AreA
The contemporary world requires flexibility 

and the ability to adapt. An employee is expected 
to multi-task and to adjust quickly to different 

Powierzch-
nie biurowe na prze-
strzeni lat ewoluowały z wielkich 

hal ściśle wypełnionych biurkami po pojedyncze 
pokoje dla kilku pracowników, po to, by wrócić 
na nowo do koncepcji otwartej przestrzeni. No-
woczesny open space nie jest jednak tym, czym 
był na początku XX wieku. Obecnie jest przyjazną 
przestrzenią, która sprzyja współpracy i komu-
nikacji pracujących w niej ludzi. Play&Work to 
nowy system meblowy, który jest odpowiedzią 
na ewoluujący charakter przestrzeni biurowej.

Wraz ze zmieniającym się światem, nowo-
czesną technologią, nowym charakterem i spo-
sobem pracy, biuro musiało zostać dostosowane 
do nowych potrzeb. Obserwując te zmiany, pra-
cowaliśmy nad rozwiązaniami, które wesprą pra-
cowników i będą stanowić przyjazne środowisko 
rozwoju dla innowacyjnych i dynamicznych firm. 
Mając świadomość zmieniających się trendów 
w organizacji przestrzeni biurowej, zaprojektowa-
liśmy system, który doskonale je odzwierciedla.

komunikAcjA i kooperAcjA
Obecny świat oparty jest na wiedzy i szyb-

kim dostępie do informacji. Formuła biurek 
typu workbench, stanowiąca jedną powierzch-
nię pracy dla zespołu pracowników, wspiera 
komunikację i umożliwia łatwy przepływ infor-
macji pomiędzy współpracownikami. Badania 
pokazują, że zdecydowana większość interakcji 
i przepływu komunikacji w zespole przebiega 
podczas nieformalnych spotkań i rozmów. Duża 
powierzchnia robocza blatu, cofnięta noga czy 
też wysokie stoły i szafki z siedziskiem tworzą 
przestrzeń do szybkich konsultacji i wymiany 
informacji pomiędzy pracownikami. 
 
przestrzeń skupieniA

Elastyczność i umiejętność szybkiej adaptacji, 
które są kluczowe w obecnym świecie, wymagają 
od pracownika wielozadaniowości i zdolności 
dostosowywania się do sytuacji. Projektując 

situations. 
When designing 
an office, we should not for-
get about creating places that support 
concentration and ensure undisturbed individual 
work. The upholstered panels or desks joined 
to a cabinet give employees the opportunity to 
transform their immediate space into a comfort-
able workstation that will enable them to carry 
out tasks that require concentration and great 
precision. The sound absorbing properties of the 
materials used in the furniture elements and up-
holstered panels also help to increase the acoustic 
comfort in an office.

division into zones
Today’s open space is characterised by a clear 

division into zones. Depending on the types of 
tasks performed in particular office areas, we 
choose ready-to-use furniture solutions designed 
to support groups of employees in carrying out 
their everyday duties. The large workbenches 
are perfect for the teamwork zone, while high 
tables with mobile stools create an ideal place 
for holding quick and spontaneous meetings. 
The desks joined to a cabinet, which are equipped 
with an acoustic panel, are a good solution for 
areas where employees have to perform tasks 
individually and undisturbed. The best response 
to all these needs is the Play&Work system: its 
flexibility perfectly meets the requirements of 
a contemporary organisation.

employee-Friendly design
It has been proven that the workplace influ-

ences employee job satisfaction to a great ex-
tent. Working in an aesthetically pleasing and 
colourful interior filled with light furniture has 
a positive impact on employees’ well-being and 
their attitude to work. Furniture with a modern 
and light form makes an

office brighter, more pacious and more 
mployee-friendly. The variety of materials and 
the wide range of finishing colours the  
Play&Work system offers enable companies to 
adjust an office space to their individual char-
acter, implementing their branding strategy at 
the same time.

ergonomics And FunctionAlity 
Some people say that those who create trendy 

biuro, nie powinno się zapomi-
nać o stworzeniu miejsc sprzyjających 
pracy indywidualnej w skupieniu. Tapicerowane 
panele czy też biurka zintegrowane z szafami 
dają pracownikom możliwość zagospodaro-
wania najbliższej przestrzeni na komfortowe 
miejsce pracy, wymagającej od nich skupienia 
i dokładności. Materiały użyte w elementach me-
blowych i tapicerowanych panelach dzielących 
przestrzeń biurową, pochłaniają dźwięki, przez 
co pozytywnie wpływają na komfort akustyczny  
pomieszczenia.

podziAŁ nA streFy
Obecny open space charakteryzuje się widocz-

nym podziałem na strefy. W zależności od rodzaju 
aktywności wykonywanej w danym miejscu, do-
bierane są rozwiązania wspierające pracę grupy 
pracowników. Przestronne workbenche idealnie 
sprawdzą się w strefie pracy zespołowej, wysokie 
stoły z mobilnymi hockerami stanowią świetne 
miejsce krótkich, spontanicznych spotkań, na-
tomiast biurka zintegrowane z szafą i panelem 
akustycznym są przeznaczone dla pracowników 
wykonujących w ciszy swoje zadzania. 

Odpowiedzią na te wszystkie potrzeby jest 
system Play&Work, który poprzez swoją elastycz-
ność jest doskonałą propozycją dla współczesnej 
organizacji.
 
przyjAzny design

 Udowodnione jest, że miejsce pracy wpływa 
w znaczący sposób na zadowolenie pracowni-
ków. Przebywanie w estetycznych wnętrzach, 
wypełnionych kolorem i meblami o nowoczesnej  
bryle pozytywnie oddziałuje na nastrój i nasta-
wienie do pracy. Taka aranżacja sprawia, że biuro 
wydaje się być jaśniejsze, bardziej przestronne 
i przyjazne użytkownikom. Wielość materiałów 

furniture forget about 
functionality, focusing only on at-
tractiveness. This isn’t the case with Play&Work: 
the system’s designers, from the Wertel- 
Oberfell studio, are famous for their ability  
to combine art with functionality. All the in-
teresting solutions used in the furniture sys-
tem determine its ergonomics. The workbench 
workstations, with functional extensions and 
a leg placed a bit further from the desktop edge 
than usual, ensure great comfort and provide 
employees with more space, so quick meetings 
at their desk are no longer problematic. The 
desks joined to a cabinet offer a bigger desk-
top work surface and help employees put their 
papers and office accessories in order. Thanks 
to the comfortable sliding doors the cabinet is 
equipped with, employees have everything they 
need within reach. All these solutions prevent 
employees from getting distracted, so they can 
apply their full attention to working effective-
ly, be of benefit to their companies andderive 
satisfaction from carrying out their everyday 
tasks. The Play&Work furniture system is our 
response to the actual needs of contemporary 
organisations. The optimal arrangement of an  
office area divided into zones for performing 
different tasks makes the office a friendly envi-
ronment, in which employees want to achieve 
their company’s and their own successes. The 
Play&Work office is a place designed for people, 
for whom work is not just work. It is a place de-
signed for people who work with true passion.

i kolorów wykończeń 
mebli z systemu Play&Work 

pozwala dostosować wnętrze do 
indywidualnego charakteru firmy, na-

wiązując do strategii brandingu. 

ergonomiA i FunkcjonAlnośĆ
Istnieje przekonanie, że projektanci tworzący 

designerskie meble zapominają czasem o funk-
cjonalności, skupiając się jedynie na walorach 
estetycznych. Twórcy systemu Play&Work, Studio 
WertelOberfell, znani są jako świadomi projek-
tanci potrafiący łączyć sztukę z funkcjonalnością. 
Liczne ciekawe rozwiązania stanowią o ergonomii 
tego systemu. Stanowiska workbench z funk-
cjonalnymi dostawkami i nogami cofniętymi od 
krawędzi blatu sprawiają, że szybkie spotkania 
przy biurku nie stanowią już problemu dla ich 
użytkowników, ponieważ zapewniają więk-
szy komfort oraz dodatkowe miejsce na nogi. 
Biurka ze zintegrowanymi szafami powiększają 
powierzchnię roboczą blatu, pozwalają porządko-
wać dokumenty i akcesoria biurowe, które dzięki 
wygodnym drzwiom przesuwnym są zawsze pod 
ręką. Te wszystkie udogodnienia sprawiają, że 
nic nie rozprasza pracowników przy pracy, zatem 
mogą oni w pełni wykorzystać swój potencjał, 
pracować efektywnie, dostarczając firmie korzy-
ści, a sobie ogromną satysfakcję. 

System Play&Work jest odpowiedzią na realne 
potrzeby współczesnych organizacji. Optymalne 
zagospodarowanie powierzchni biurowej dzielo-
nej na strefy aktywności sprawia, że biuro jest 
platformą przyjazną dla pracowników, na której 
wspólnie chcą budować sukces swój i całej orga-
nizacji. Biuro Play&Work to miejsce dla ludzi, dla 
których praca nie jest tylko pracą. To miejsce dla 
ludzi, którzy pracują z pasją.

More information on how passion can influ-
ence employee efficiency, and how to keep the 
right pace of performing everyday duties, will be 
found in the next issue of our magazine.

Więcej o tym, jak pasja może wpływać na efek-
tywność pracy, a także o tym, jak osiągnąć flow 
w wykonywaniu codziennych obowiązków, już 
w kolejnym numerze naszego magazynu.

K
omunikacja, współpraca, 

szybka wymiana informacji, 

adaptacja i elastyczność 

– to słowa klucze nie tylko 

dla współczesnych biur, 

ale i codziennego życia. Wierzymy, 

że meble biurowe muszą stać się 

rozwiązaniami, które pozwolą 

nie tylko podążać za dynamicznie 

zmieniającymi się zadaniami, ale 

również rozwijać się wraz z nimi. 

Dzięki systemowi Play&Work 

można tworzyć przestrzeń bardziej 

komfortową, przyjazną i nastawioną 

na potrzeby użytkowników. 

– WertelOberfell Studio

T
he details are not 

the details. They 

make the design. 

– Charles Eames
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Not only for your office
sOlutiONs FOr everY space

W
hen on our way to work, we often 
prepare the schedule for the day in 
our minds. However, we only include 
the tasks that we have to carry out in 

the office; we have a tendency to forget that our 
day should consist of not only professional work, 
but also other activities. Striking the balance 
between different spheres of life is difficult, but 
it’s worth the effort.

In the era of new technologies, it is almost 
impossible to cut yourself off from work. How 
can you escape from e-mails, telephones and 
the mass of information you receive when your 
smartphone is constantly on? It is therefore advis-
able to go to a place where you are unable to use 
these technologies – you could go to the theatre 
or the cinema, to a concert or a football match.

To leave everything behind and focus entirely 
on a play, film or sports event, you must be pro-
vided with excellent comfort. It is not possible to 
move to a completely different world when you’re 
fidgeting in your seat, making you feel distracted 
and irritated, preventing you from enjoying the 
event. That’s why the user’s comfort is always top 
priority for Nowy Styl Group. Our constructional 

solutions have been created to meet the needs 
of the most demanding sports fans and music 
lovers. Thanks to our solutions, they can relax 
and escape from everyday life.

However, comfort isn’t everything. For us, 
the design of our products is equally important. 
After all, people go to cultural centres to experi-
ence aesthetic sensations. We believe that they 
should be fulfilled not only by the play, but also 
by the whole building, including the hall and 
its equipment. Only in such a space can we con-
centrate entirely on the play. To adjust furniture 
to a particular facility in the best possible way, 
we offer tailor-made solutions that we create in 
cooperation with architects. A perfect example is 
the Polish National Radio Symphony Orchestra 
building, which we have furnished with Polyph-
ony armchairs designed by prize-winner Tomasz 
M. Konior. Their elegant shape and top quality 
materials emphasise the prestige of the Orchestra 
perfectly. The armchairs have excellent acoustic 
properties and are equipped with a quiet gravi-
tational folding system. They can be successfully 
used in other facilities.

We prepared another tailor-made solution, a rep-
lica of an antique armchair, for the Opera House 
in Munich. For the ROMA Theatre in Warsaw, 
whose small hall has a unique atmosphere, we 
have produced light armchairs upholstered with 
red Alcantara. We do our best to meet the needs 
of our customers, providing them with armchairs 
in the form of components that can be joined to 
already existing constructions. We have used 
this solution in the chain of CinemaxX cinemas 
in Germany, for which we have supplied huge, 
solid and properly contoured Quentin armchairs.

Some people relax in the theatre or cinema, 
while others spend their time watching sports 
events. Thanks to our functional solutions, we can 
provide them with excellent conditions as well. 
The Abacus seats, which combine modern design 
with unique ergonomic properties, are designed 
by Rebecca Stewart from the world-famous design 
studio Arup. The chairs are already used by sports 

fans in Nice and Budapest and are currently being 
installed in Lyon. The models are offered in many 
types, which allows the arrangement of standard 
stands, VIP stands and press seats. The Omega 
seat is another very popular seat from our range 
-it combines practical and aesthetic qualities with 
high durability parameters and great weather 
resistance. These chairs are very often chosen 
for huge facilities; they are still used by sports 
fans in South Africa who support their teams at 
the stadiums built for the 2010 FIFA World Cup.

When you’re going to work tomorrow, don’t 
just think about work tasks, think about all those 
interesting things that you can do in the after-
noon, or at the weekend, while sitting comfortably 
in one of our Forum Seating armchairs.

gonomiczne, zaprojektowała Rebbeca Stweart 
ze światowej sławy studia Arup. Krzesła z tej linii 
cieszą już kibiców w Nicei i Budapeszcie, są mon-
towane także w Lyonie. Różne warianty Abacusa 
powalają wyposażyć zarówno standardowe try-
buny, jak i przestrzenie dla prasy i VIP-ów. Dużą 
popularnością cieszy się także krzesło Omega, 
łączące walory użytkowe i estetyczne z dużą 
wytrzymałością mechaniczną i odpornością na 
warunki atmosferyczne. Jest często wybierane na 
okazałe obiekty. Wciąż służy np. kibicom z RPA, 
którzy wspierają swoje drużyny na stadionach 
powstałych na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 
w 2010 roku. 

Zmierzając jutro do pracy, pomyśl nie tylko 
o  tym, co czeka Cię w  biurze. Zastanów się 
także, co ciekawego możesz zrobić po południu 
i w najbliższy weekend. Bardzo możliwe, że roz-
siądziesz się wygodnie właśnie w fotelu marki  
Forum Seating. 

J
adąc rano do pracy, często w myślach ukła-
damy plan dnia. Zwykle obejmuje on jednak 
tylko to, co mamy do zrobienia w biurze. 
Zapominamy, że nasz dzień powinien skła-

dać się nie tylko z pracy zawodowej, ale również 
z innych aktywności. Znalezienie równowagi po-
między różnymi sferami życia bywa trudne, ale 
warto do niej dążyć.

W dobie nowych technologii odłączenie się od 
pracy jest niemal niemożliwe. Bo jak odciąć się od 
maili, telefonów i natłoku informacji, kiedy cały 
czas mamy przy sobie włączonego smartfona? 
Warto zatem wybrać się w miejsca, w których nie 
będziemy mogli korzystać z najnowszych zdo-
byczy techniki, np. do teatru, kina, na koncert 
lub na mecz.

Aby całkowicie oderwać się od codzienno-
ści i skupić się na odbiorze spektaklu, filmu lub 
wydarzenia sportowego, powinniśmy mieć za-
gwarantowany doskonały komfort. Nie można 
przecież przenieść się do innego świata, kręcąc się 
na krześle, bo to sprawia, że jesteśmy rozproszeni, 
rozdrażnieni i w konsekwencji tracimy wątek. 

Dlatego w Grupie Nowy Styl wygodę użytkow-
ników stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. 
Nasze rozwiązania konstruktorskie są tworzone 
z myślą o najbardziej wymagających kibicach czy 
melomanach i pozwalają im na prawdziwy relaks.

Jednak komfort to nie wszystko. Równie ważny 
jest dla nas design. W końcu do miejsc kultury 
wybieramy się głównie po wrażenia estetyczne. 
Uważamy, że powinien je zapewniać nie tylko 
spektakl, ale cały budynek, łącznie z salą i jej wy-
posażeniem. W takiej przestrzeni sztukę odbiera 
się pełniej. Aby meble jak najlepiej dopasować 
do obiektu, proponujemy rozwiązania szyte na 
miarę, realizowane we współpracy z architektami. 
Doskonałym przykładem jest Narodowa Orkiestra 
Symfoniczna Polskiego Radia, którą wyposaży-
liśmy m.in. w fotele Polyphony, zaprojektowane 
przez studio utytułowanego Tomasza M. Koniora. 
Ich elegancki kształt i zastosowane świetnej ja-
kości materiały doskonale podkreślają prestiż 
tego miejsca. Fotele cechują także odpowiednie 
właściwości akustyczne i cichy, grawitacyjny sys-
temem składania. Z powodzeniem mogą być one 
także wykorzystane w innych przestrzeniach.

 

Innym przykładem dedykowanego rozwiązania 
jest projekt przygotowany specjalnie na potrzeby 
opery w Monachium, dla której wykonaliśmy 
replikę zabytkowego fotela. Natomiast dla war-
szawskiego Teatru Roma, którego niewielka sala 
tworzy niepowtarzalny klimat, stworzyliśmy 
małe, zgrabne fotele, obite czerwoną alcantarą. 
Wychodzimy też naprzeciw potrzebom Klientów, 
dostarczając fotele w postaci komponentów, które 
można połączyć z już istniejącymi konstrukcjami. 
Takie rozwiązanie zastosowaliśmy np. w sieci kin 
CinemaxX z Niemiec, dla której dostarczaliśmy 
duże, solidne i odpowiednio wyprofilowane fo-
tele Quentin.

Podczas gdy jedni odpoczywają w kinie czy 
teatrze, inni wolą spędzać czas, przeżywając 
sportowe emocje. Również im, dzięki funkcjo-
nalnym rozwiązaniom, możemy zaproponować 
doskonałe warunki. Krzesła Abacus, łączące 
modernistyczny design i wyjątkowe walory er-

J
ak wynika z tegorocznego OECD Better 
Life Index, blisko 13% osób pracuje dłużej 
niż 50 godzin tygodniowo. Najwięcej 
czasu w biurze z krajów OECD spędza 

się w Turcji – tam po godzinach zostaje aż 40% 
osób. W Niemczech ten wskaźnik znajduje się 
na poziomie 5,2%, w Czechach – 7%, a w Polsce 
– 7,4%. Dłużej pracują Francuzi – 8% i Brytyjc-
zycy – 12,7%. 

A ile czasu poświęcamy na odpoczynek 
i rozrywkę? Pełnoetatowy pracownik z kraju 
OECD przeciętnie przeznacza blisko 15 godzin 
na spanie, jedzenie, spotkania z przyjaciółmi 
czy hobby. Czesi uplasowali się dokładnie w tej 
średniej, Brytyjczycy znaleźli się nieco poniżej 
niej (14,8 godz.), natomiast powyżej są Niemcy 
i Francuzi (po 15,3 godz.). Mniej czasu na od-
poczynek i rozrywkę mają Polacy (14,2 godz.).

A
ccording to this year’s OECD Better 
Life Index, approx. 13% of people 
work more than 50 hours a week. Of 
the countries that belong to the Or-

ganisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD), Turkey is the country 
in which people spend the most time in an 
office – approximately 40% of people stay in 
an office to work overtime. In Germany this 
percentage is 5.2%, in the Czech Republic it is 
7% and in Poland it is 7.4%. The French and 
British work more than we do in Poland, with 
indexes of 8% and 12.7% respectively.

How much time do we devote to relaxa-
tion and entertainment every day? On average, 
a full-time worker from an OECD country spends 
15 hours sleeping, eating, meeting friends and 
doing a hobby. People in the Czech Republic are 
exactly at the average level, whereas the British 
are a bit lower (14.8 hours). The German and 
French spend more time relaxing (15.3 hours), 
while the Polish devote less time to entertain-
ment (14.2 hours).

13% 
of people 

13% ludzi
work more 

than 50 hours 
a week

pracuje dłużej 
niż 50 godzin 
tygodniowo
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using your 
            legs, head and heart.

W dobrej 
formie

Marcin Niżnik, technolog z nowej Fabryki 
Mebli Biurowych w Jaśle, zaczął trenować bie-
ganie, bo lubi wysiłek i rywalizację. Na zawodach 
często spotykał kolegów z firmy. W końcu któryś 
z nich zaproponował założenie sekcji. „Bieganie 
to sport w dużej mierze indywidualny, ale dobrze 
wiedzieć, że są u nas osoby, które mają wspólną 
pasję. Przekazujemy sobie informacje o kolejnych 
biegach i dzielimy się wrażeniami. To tworzy 
szczególną atmosferę” – opowiada. Aby utrzy-
mać dobrą formę, kilka razy w tygodniu biega 
od 7 do 15 km. Na dłuższe, weekendowe treningi 
często umawia się z Arkiem Michalskim, który 
także pracuje jako technolog w fabryce w Jaśle. 
Razem ukończyli niezwykle wymagający Bieg 
Rzeźnika rozgrywany w Bieszczadach na początku 
czerwca. „To prawdziwie morderczy wyścig: dy-
stans o długości 80 km, suma przewyższeń sięga-
jąca 6300 metrów. Te liczby nieco nas przerażały, 
ale okazało się, że wynik był znacznie lepszy niż 
zakładaliśmy„ – mówi Marcin. Jak czuł się po pra-
wie 12 godzinach biegu? „Znakomicie! Po takim 
wysiłku człowiek otrzymuje duży zastrzyk endor-
fin i praktycznie nie czuje zmęczenia” – uważa. 
Jednak przyznaje, że w bieganiu bardzo ważne są 
psychika i dobre chęci. „Ktoś kiedyś powiedział, 
że początek dystansu biegnie się nogami, środek 
głową, a koniec już tylko sercem” – uśmiecha się.

Arek Michalski ma już na koncie większość 
tras w Bieszczadach, Beskidach i Tatrach. Stracił 
rachubę, ile kilometrów przebiegł przez ostatnie 
cztery lata, od kiedy trenuje. Wcześniej pływał, 
grał w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. Teraz 
postawił na bieganie, bo jest ono najbardziej do-
stępnym sportem. „Wystarczy założyć buty i wyjść 
z domu. Nie trzeba zbierać większego grona osób 
czy płacić biletów wstępu. To aktywność dla każ-
dego” – przekonuje. Do bycia aktywnym zachęca 
kolejne osoby z firmy. „Biegając w Magurskim 
Parku Narodowym, mijasz urocze kapliczki, łem-
kowskie chaty i drewniane kościółki. Czasem 
trafisz też na ślady zwierząt. Możesz zaczerpnąć 
świeżego powietrza i rozkoszować się pięknymi 
widokami” – mówi. Park, w którym trenuje Arek, 
jest dla nas szczególny. Jako Grupa Nowy Styl już 
trzy lata temu zdecydowaliśmy się go wesprzeć 
i do tej pory przeznaczamy na jego działalność 
5% kwoty ze sprzedaży każdego krzesła z linii 
Sedia Natura. Sponsorujemy także nagrody dla 
laureatów biegów rozgrywanych na tym tere-
nie – w tym roku było to ergonomiczne krzesło 
z linii 4ME.

Więcej niż maraton 
Liczne starty na koncie mają także pracownicy 

naszych zagranicznych oddziałów. Doświadczo-
nym reprezentantem Nowy Styl Group Running 
Team we Francji jest Eric Moran. Pierwszy mara-
ton ukończył w 1985 roku, a więc jeszcze przed 
powstaniem naszej firmy. Na koncie ma także 
dłuższe, bo 50- i 100-kilometrowe biegi. Na bieżni, 
trawie i asfalcie zdarł już niejedną parę butów. 
Swoją pasją zaraża mniej doświadczonych ko-
legów. W kwietniowym maratonie w Bordeaux 
startował wspólnie z Huguesem Verdierem. „Kilka 
lat temu zaniechałem większości uprawianych 
sportów, tłumacząc się brakiem czasu. Potrze-
bowałem wyzwania, żeby wrócić do formy i Eric 
zaproponował mi bieganie” – opowiada Hugues. 
Zdecydował się na taką aktywność fizyczną, bo 
pasuje do każdego trybu pracy. „Jako handlowcy 
często się przemieszczamy, ale bez względu na 
to, gdzie jesteśmy, zawsze znajdziemy godzinkę 
na poranne lub wieczorne bieganie” – tłumaczy. 

Maraton w Bordeaux był trudny, nie tylko ze 
względu na dystans, ale także specyficzne wa-
runki. „Startowaliśmy o godzinie 20. W strugach 
deszczu mijaliśmy kolejne ulice, winnice i zamki. 
Po około 4 godzinach dotarliśmy na metę. Byliśmy 
kompletnie przemoczeni i zmarznięci, ale dumni, 
że udało nam się ukończyć zawody” – opowiada. 
Takich śmiałków było ponad 20 000. Hugues 
przygotowuje się teraz do maratonu La Rochelle 
w listopadzie, którego trasa prowadzi wzdłuż 
plaży. Natomiast Eric rozważa udział w biegu na 
kilkaset kilometrów, być może po piasku. „To 
znacznie lepsze niż wpatrywanie się w telewi-
zor„– kwituje Eric. 

Solidna daWka emocji
Nie mniej aktywna jest sekcja rowerowa. Za-

nim powstała, pasjonaci dwóch kółek pracujący 
w Grupie Nowy Styl obserwowali swoje wyniki 
w aplikacji Endomondo. W tym roku startują 
głównie w serii maratonów rowerowych Cyklo-
karpaty. „Zdecydowaliśmy się na udział w tych 
zawodach ze względu na bliskość tras maratonów, 
ale też piękne tereny Polski południowo-wschod-
niej. Zaletą tego cyklu jest też możliwość wybrania 
odpowiedniego dystansu – hobby (20–25 km), 
mega (40–50 km) lub giga (60–70 km). Większość 
z nas startuje w pierwszej kategorii, kilka osób jest 
w stanie przejechać dłuższy dystans” – tłumaczy 
Dariusz Such z Pionu Inwestycji i Zakupów, ini-
cjator powstania Nowy Styl Group Cycling Team. 
Poziom trudności łączy się z przewyższeniami 
do pokonania (od 600 do 2000 metrów). Jednak 
nawet w kategorii hobby można liczyć na solidną 
dawkę emocji. „W ubiegłym roku pojechałem do 
Komańczy. Znam okolicę i wydawało mi się, że 
przejechanie tego dystansu nie sprawi mi trudno-
ści. Jednak warunki pogodowe nie były sprzyja-
jące. Koła tonęły w błocie po ośki, momentami nie 

dało się jechać, trzeba było zejść z roweru i prze-
brnąć przez bagniste odcinki trasy, ale zaciskałem 
zęby i ani przez chwilę nie pomyślałem, żeby się 
wycofać” – Darek nie kryje satysfakcji. Także 
w pracy nie daje się pokonać przeciwnościom. 

Zawody odbywają się średnio co dwa tygodnie. 
Towarzyszy im szczególna atmosfera. „Rano zbie-
ramy się w kilka osób z Nowy Styl Group Cycling 
Team i prowadzimy wspólną rozgrzewkę, życzmy 
sobie powodzenia i ruszamy w trasę. Z kolei na 
mecie opowiadamy sobie, kto kogo wyminął, 
jakie zjazdy i podjazdy były najtrudniejsze i kto 
zaliczył upadek. Na koniec robimy pamiątkowe 
zdjęcie” – opowiada Darek. Niektórzy na zawody 
przyjeżdżają z całymi rodzinami, swoimi najwier-
niejszymi kibicami. „Każdy z nas mówi, że pod-
chodzi do treningów i wyścigów z dużym luzem, 
ale tak naprawdę stara się osiągać jak najlepsze 
wyniki, żeby udowodnić, przede wszystkim sobie, 
na co go stać” – puentuje Darek.

Na starcie i na mecie biegów, maratonów i ul-
tramaratonów można spotkać coraz więcej zawod-
ników w koszulkach Grupy Nowy Styl. Wzajemnie 
mobilizują się do aktywnego spędzania wolnego 
czasu, bo, jak mówią, nic nie daje tyle energii, co 
wysiłek fizyczny. 

In good 
shape

Marcin Niżnik, a technologist from our new 
Office Furniture Factory in Jasło, took up run-
ning because he enjoys the physical effort and 
competition. He used to meet his colleagues at 
races and finally one of them suggested creating 
a running team. “Running is rather an individual 
discipline, but it is good to know that there is 
a group of people in our company who share the 
same passion. We inform each other about races 
and exchange our experiences. This creates a spe-
cial atmosphere,” he says. Marcin runs between 
7 and 15 km several times a week to stay in peak 
physical shape. At the weekends he runs longer 
distances with Arek Michalski, who also works 
as a technologist at our factory in Jasło. Together, 
they finished the gruelling Butcher’s Race, which 
took place in the Bieszczady Mountains at the 
beginning of June. “It was a really exhausting 
race, with 80 km to cover and the sum of height 
differences amounting to 6,300 metres. At the 
beginning, these numbers had frightened us, but 
the result we achieved appeared to be much better 
than we had expected,” says Marcin. How did he 
feel after 12 hours of running? “Excellent! After 
such a huge effort you are full of endorphins and 
practically don’t feel any tiredness,” he explains. 
However, Marcin says that your psyche and will-
ingness are key aspects of running. “Somebody 
once said that the beginning of the route you 
cover using your legs, the middle of it using your 
head, but the end of it using only your heart,” 
he says with a smile.

Arek Michalski has run the majority of routes 
in the Bieszczady Mountains, the Beskids and 
the Tatra Mountains ‒ he has lost count of how 
many kilometres he has covered since he started 
running four years ago. Previously, Arek swam 
and played football, basketball and volleyball, 
but now he has decided to devote his free time to 
running, because it is the most available sports 
discipline. “All you need to do is put on your shoes 
and leave home. You don’t have to gather more 
people or pay fees. It is an activity for everyone,” 
he says. Arek also encourages other colleagues to 
be active. “When running in the Magura National 
Park, you pass charming chapels, Lemko houses 
and wooden churches. Sometimes you can also 

see animal tracks. You can breathe in a gulp of 
fresh air and delight in picturesque views,” he 
says. The Park in which Arek runs is a special 
place for Nowy Styl Group; three years ago we 
decided to provide it with financial support, and 
since that time five percent of the price of each 
chair sold from our Sedia Natura line has been 
allocated to the park. We also endow prizes for 
the winners of the races organised in the Magura 
region – this year the award we endowed was our 
ergonomic chair from the 4ME line.

More than a Marathon
Our employees from foreign departments also 

take part in many races. Eric Moran is a very 
experienced representative of the Nowy Styl 
Group Running Team in France, finishing his first 
marathon in 1985, before our company was estab-
lished. He has also covered longer distances, from 
50 to 100km, wearing out countless pairs of run-
ning shoes on the treadmill, grass and asphalt. 
Eric shares his passion with less experienced 
colleagues; together with Hugues Verdier, he 
took part in the marathon organised in Bordeaux 
in April this year. “A few years ago I quit all the 
sports disciplines because I didn’t have enough 
time for them. I needed a challenge, something 
that would help me get back into shape, and then 
Eric suggested running,” says Hugues. He chose 
running because it suits any work style. “As sales 
representatives we move a lot, however, no mat-
ter where we are, we can always devote an hour 
in the morning, or in the evening, to running,” 
he explains.

The marathon in Bordeaux was tough, not 
only because of the distance to cover but also 
because of the specific weather conditions. “We 
started the race at 8 p.m. It was raining heav-
ily and we were passing streets, vineyards and 
castles. After four hours of running we reached 
the finishing line. We were completely soaked 
and frozen to the marrow, yet at the same time 
proud that we managed to finish the marathon,” 
he says. More than 20,000 daredevils took part in 
the race. Hugues is now getting ready for the La 
Rochelle marathon, which will be organised in 
November and will run along the beach. Eric is 
thinking dreaming aboutof taking part in another 
100 kilometre race, potentially also on sand. “It 
is much better than looking blankly at the TV 
screen!” he claims.

a huge dose of exciteMent
Our cycling team is also very active. Before it 

was created, our bicycle lovers had monitored 
their results using the Endomondo application. 
This year, they are going to take part in a series 
of bike marathons called Cyklokarpaty. “We’ve 
decided to participate in this competition because 
the marathon routes are quite close to us and the 
south-eastern region of Poland is exceptionally 
beautiful. The main advantage of this series is 
the possibility of choosing a distance that suits 
you best – hobby distance (20-25 km), mega dis-
tance (40-50 km) or giga distance (60-70 km). 
The majority of us are going to choose the hobby 
distance; only a few people can cover a longer dis-
tance,” explains Dariusz Such, a colleague from 
the Investment and Purchasing Department and 
initiator of the Nowy Styl Group Cycling Team. 
The difficulty level is connected with the sum of 
height differences to cover (from 600 to 2,000 
metres). Even the ‘hobby’ category can provide 
a huge dose of excitement, he says. “Last year 
I went to Komańcza. I knew the region quite well 
and I was sure that covering the distance would 
be a piece of cake for me. However, the weather 
conditions weren’t favourable. My bicycle wheels 
were sinking into mud, sometimes it was not 
possible to ride, so I had to get off my bike and 
cover the muddy parts of the route on foot. But 
I gritted my teeth and was determined to finish 
the marathon.” Darek cannot hide his satisfaction 
and this enthusiasm extends to other aspects of 
his life; at work he never gives up.

The competition is organised every two weeks, 
and the atmosphere is always unique. “In the 
morning, people from the Nowy Styl Group Cy-
cling Team gather together and warm up. We wish 
each other good luck and start the marathon. At 
the finishing line we share our experiences; we 
tell each other about the route, about its most 
difficult parts, and about those who fell off their 
bikes. At the end we take a commemorative 
photo,” says Darek. Some of the team take their 
whole families – their most faithful fans – to the 
competition. “We all claim that the trainings and 
marathons are only our hobby, but to be honest, 
we all want to get the best results to prove to 
ourselves that we can,” he concludes.

There are more and more people wearing 
Nowy Styl Group’s t-shirts at the start and finish-
ing lines of different marathons. They encourage 
each other to spend their leisure time in an active 

way and say that nothing can give you a greater 
burst of energy than physical activity.

Our athletes’ achievemeNts

Mountain paths, tensed muscles, quickened breath, wind swept hair – our employees have been 
testing their bodies throughout the season, covering more and more demanding routes. Physical 
activity not only allows them to relax, but also shapes their characters.

Górska ścieżka, napięte mięśnie, przyspieszony oddech, wiatr we włosach – przez cały sezon nasi 
pracownicy testują możliwości swojego organizmu, pokonując coraz bardziej wymagające trasy. 
Aktywność fizyczna nie tylko pozwala im się zrelaksować, ale także kształtuje charakter.

drużyny z naszej sekcji biegowej. Najlepsza, 
w międzynarodowym składzie: Ralph Böhme, 
Roman Przybylski, Dariusz Frydrych oraz Hans 
Bloemendaal, dotarła do mety już po dwóch 
godzinach i 58 minutach. Ten wynik dał im 15 
miejsce na 2596 drużyn.

W sekcji biegowej aktywni są pracownicy 
każdego szczebla, także członkowie zarządu. 
Roman Przybylski, Członek Zarządu i Dyrektor 
Pionu Handlowego ukończył bieg Skotniki – 
Kraków z najlepszym rezultatem ze wszystkich 
startujących. Trasa przebiegała m.in. przez 
malowniczo położone Opactwo Benedyktynów 
w Tyńcu. 

Dużym wyczynem było uzyskanie dobrego 
rezultatu w Biegu Rzeźnika. Dokonali tego 
Arkadiusz Michalski oraz Marcin Niżnik. Z cza-
sem 11:47:35 zajęli 108 miejsce w klasyfikacji 
generalnej na 700 par, a mieli do pokonania 
prawie 80 km i 6300 metrów przewyższeń.

Marcin Niżnik zajął też 1 miejsce w klasy-
fikacji generalnej w kategorii nordic walking 
podczas cyklu „Zemsta” nawiązującego do 
słynnej komedii Aleksandra Fredry.

AcHievements, not only  
in business

For many people, running, riding a bike and 
playing football are just ways of spending their 
free time actively, relaxing and enjoying nature. 
However, there are some people who do their best 
to improve their results in these sports disciplines 
and we are happy to celebrate their successes 
with them.

Our running lovers – both Polish runners and 
those working in foreign departments – repre-
sent our company in different running events 
across Europe. In 2015 alone, they took part in the 
Sportisimo Prague Half Marathon, NN Marathon 
Rotterdam, Marathon de Bordeaux Métropole, 
Metro Group Marathon in Dusseldorf, Butcher’s 
Race in the Bieszczady M ountains, Jurajski Half 
Marathon and the “Pogoń za żubrem” Race in the 
Niepołomice Forest.

During the marathon in Rotterdam, held on 
12 April, our First Relay Team finished in 3:08:45, 
coming 11th out of 700 teams. The other team 
came 102nd, finishing in 3:42:26. Among indi-
vidual competitors Roman Przybylski is definitely 
worth mentioning – he crossed the finishing line 
309th out of 12,000 runners.

On 27 April, three 4-person teams from our 
running section lined up at the start of the Metro 
Group Marathon in Dusseldorf. The fastest team 
– Ralph Böhme, Roman Przybylski, Dariusz Fry-
drych and Hans Bloemendaal –reached the finish 
line in 2 hours and 58 minutes, placing them 15th 
out of 2,596 teams.

Even members of the Management Board 
belong to the running section and take part ac-
tively in different races. Roman Przybylski, Board 
member and Director of the Sales Department, 
came first in the Skotniki–Kraków race, which 
ran across the picturesque Benedictine Abbey 
in Tyniec.

Arkadiusz Michalski and Marcin Niżnik took 
part in the Butcher’s Race, covering a distance of 
almost 80 km and elevation amounting to 6,300 
metres. They finished in 11:47:35, coming 108th 
out of 700 pairs in the general classification.

Marcin Niżnik also won first place in the gen-
eral classification in the Nordic walking category 
during the “Zemsta” series, which was inspired by 
the famous Polish comedy by Aleksander Fredro.

sukcesy nie tylko biznesowe 
Dla wielu osób bieganie, jazda na rowe-

rach górskich czy gra w piłkę nożną jest po 
prostu sposobem na aktywne spędzanie wol-
nego czasu, relaks i kontakt z naturą. Jednak 
nie brak też takich, którzy wciąż starają się 
poprawiać wyniki. A my wspólnie cieszymy 
się ich sukcesami. 

Miłośnicy biegania – zarówno Polacy, jak 
i zatrudnieni w spółkach zagranicznych – 
reprezentują firmę na imprezach biegowych 
w całej Europie. Tylko w 2015 roku byli obecni 
m.in. na Sportisimo Prague Half Marathon, 
NN Marathon Rotterdam, Marathon de Bor-
deaux Métropole, Metro Group Marathon 
w Düsseldorfie, Biegu Rzeźnika w Bieszcza-
dach, Półmaratonie Jurajskim i niepołomic-
kiej Pogoni za żubrem.

Podczas maratonu w Rotterdamie, roz-
grywanego 12 kwietnia, sztafeta First Relay 
z czasem 3:08:45 zajęła 11 miejsce spośród 
700 rywalizujących zespołów. Druga drużyna 
uplasowała się na 102 miejscu, osiągając 
rezultat 3:42:26. Wśród indywidualnych za-
wodników wyróżnił się Roman Przybylski, 
który był 309 spośród 12 000 biegaczy.

27 kwietnia na starcie Metro Group Mara-
thon w Düsseldorfie stanęły trzy 4-osobowe 
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