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EDITORIAL

Let’s get together!

In 
business, just like in life, people and relationships count the most – the people who support us 
and the relationships that are the source of our inspiration. That’s why direct meetings with our 
partners are so important to us. We know that only in this way can we build a long-lasting rela-
tionship based on mutual trust.

In this issue of our magazine, we devote a lot of space to the presentation of our showrooms, because of the 
role they are supposed to fulfi l in business – we truly believe that they should not only be product exposition 
areas, but also places where inspiring meetings can be held. We warmly encourage you to join such meet-
ings in our newly opened showrooms in Brussels, Stuttgart and Poznań, and in our renovated showrooms, 
one of which is in Prague.

People and relationships make up one of the pillars our company is founded on; we remind you of the Group’s 
vision in the article describing our CSR activities.

Meeting our partners at fairs and conferences provides a golden opportunity for us to get to know their opinions. 
In 2015 we participated in many interesting events, some of which we have already described in the pages of 
UP^STREAM. In this issue of our magazine, you can fi nd coverage of world-famous events and invitations to 
other interesting meetings, during which we will talk to people and inspire them with our ideas and products.

Our products are the result of our meetings with designers, technologists, constructors and of course cus-
tomers. In every issue of our magazine we present not only the results of such meetings, but also transcripts 
of our interviews. Today we encourage you to read an interview with Rebecca Stewart, from the internation-
ally recognised architectural studio Arup, who designed our Abacus stadium seats. The chairs have been 
assembled at two stadiums in France – Lyon and Nice – where one of the most exciting sporting events of 
the year took place: the 2016 European Championship in football.

We wish you lots of inspiring moments while reading our magazine, and we invite you to contact our edito-
rial team with feedback and follow us on social media.

W biznesie, tak jak w życiu liczą się ludzie i relacje. Ludzie, którzy nas wspierają i relacje, które nas 
inspirują. Dlatego tak ważne dla nas są bezpośrednie spotkania z naszymi Partnerami – tylko w ten 
sposób bowiem można zbudować długotrwałą, opartą na wzajemnym zaufaniu więź.

W tym numerze naszego magazynu sporo miejsca poświęcamy prezentacji naszych showroomów. Właśnie ze względu 
na rolę, jaką naszym zdaniem powinny pełnić w strukturze biznesu – być nie tyle punktem ekspozycji produktów, ale 
miejscami inspirujących spotkań. I do takich spotkań chcielibyśmy serdecznie zaprosić w naszych nowych showro-
omach w Brukseli, Stuttgarcie czy Poznaniu, ale również w tych odnowionych takich jak salon w Pradze.

Ludzie i relacje to jeden z fi larów wizji naszej Grupy, o czym przypominamy w artykule poświęconym działaniom CSR. 

Doskonałą okazją do poznania opinii naszych Partnerów są dla nas spotkania podczas targów i konferencji. W roku 2015 
mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu ciekawych wydarzeniach, o kilku z nich czytaliście już na łamach UP^STREAM. 
W tym numerze również czekają na Was ciekawe relacje z eventów na całym świecie, a także zaproszenia na kolejne 
podczas których chcemy rozmawiać i inspirować – naszymi pomysłami i produktami.

Nasze produkty to też efekt spotkań: z projektantami, technologami, konstruktorami i oczywiście Klientami. Jak 
w każdym numerze naszego magazynu, prezentujemy nie tylko efekty takich spotkań w postaci nowych produktów, 
ale również zapisy tych rozmów. W tym numerze zapraszamy do przeczytania wywiadu z Rebeccą Stewart ze studia 
Arup, projektantki krzesła stadionowego Abacus, które w tym roku było świadkiem prawdziwie emocjonujących spo-
tkań podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej we Francji. Krzesła Abacus znajdują się bowiem na dwóch arenach, 
na których rozgrywane były mecze tego turnieju – w Lyonie oraz w Nicei.

Życząc inspirującego spotkania z naszym magazynem, zapraszam również do kontaktu poprzez social media, jak 
i bezpośrednio z redakcją.

Połączenie sił 
to początek; pozostanie 
razem to postęp; wspólna 
praca to sukces.

–  Henry Ford – 

Coming together 
is a beginning; keeping 
together is progress; 
working together is success.

– Henry Ford – 

Spotkajmy się!



We 
know that Nowy Styl Group’s 
dynamic development would 
not be possible without the 
talent and potential of our 

employees and partners. We do our best to make 
wise use of the natural resources we are meant 
to share with future generations. Our corporate 
social responsibility strategy and the vision of 
the whole Group are based on three strong pil-
lars: people, products and the environment. We 
create integrated programmes that bring benefi ts 
to all sides.

SHORT SUMMARY
In 2014 we published our fi rst Corporate Social 
Responsibility report – the CSR CODE that helped 
us communicate all the activities we undertook 

About us

OUR CSR ACTIVITIES

O
ur corporate social 

responsibility strategy 

and the vision of the 

whole Group are based 

on three strong pillars: people, 

products and the environment. 

We create integrated programmes 

that bring bene� ts to all sides.

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

relating to the economy, environmental protec-
tion, society and management effi  ciency in a com-
prehensible and transparent way.
All the data included in the report had been gath-
ered according to the Global Reporting Initiative 
G4 Guidelines and applies to the calendar years 
2012 and 2013. Thanks to the fact that the report 
was verifi ed by an independent auditor – Deloitte 
Advisory Sp. z o.o., our customers can compare 
the actions undertaken by our company to those 
of our competitors.
The indexes shown and described in the docu-
ment were chosen according to the expectations 
of our customers, employees and suppliers, as 
well as our competitor analysis and the Nowy 
Styl Group’s policy.

NEW CHALLENGE
Now we are facing a new challenge. We are com-
piling a new report that will cover the calendar 
years 2014 and 2015, in which we will not only 
show how our company and the indexes have 
changed within the last two years, but also ac-
count for the actions we promised to carry out. 
We realised the majority of them 100%, but for 
some we only reached 50%.
In the next issue of our magazine we will give 
you more information on our new report and 
warmly invite you to familiarise yourself with 
the document.
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D
oskonale wiemy, że dynamiczny rozwój 
Grupy Nowy Styl nie byłby możliwy bez 
talentu oraz potencjału naszych pracow-
ników oraz Partnerów. Staramy się rów-

nież rozsądnie korzystać z zasobów natury, któ-
rymi musimy się dzielić z kolejnymi pokoleniami. 
Naszą strategię społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR), tak jak wizję funkcjonowania całej 
Grupy budujemy na 3 mocnych fi larach: ludziach, 
produkcie i środowisku – tworząc zintegrowane 
programy przynoszące korzyści wszystkim stro-
nom. 

KRÓTKIE PODSUMOWANIE
W  2014 r. wydaliśmy nasz pierwszy Raport 
Zrównoważonego Rozwoju – CSR CODE, dzięki 
któremu w ujednolicony i sprawdzony sposób 

N
aszą strategię społecznej 

odpowiedzialności 

biznesu (CSR), tak jak 

wizję funkcjonowania 

całej Grupy budujemy na 3 mocnych 

� larach: ludziach, produkcie 

i środowisku – tworząc zintegrowane 

programy przynoszące korzyści 

wszystkim stronom. 

komunikowaliśmy nasze działania w obrębie go-
spodarki, ochrony środowiska, społeczeństwa 
i efektywności zarządzania.
Dane w raporcie były przygotowane w opar-
ciu o wskaźniki Global Reporting Initiative G4 
i obejmowały nasze działania w latach 2012-2013. 
Wszystkie wskaźniki zostały zweryfi kowane przez 
niezależnego specjalistę – fi rmę Deloitte Advisory 
Sp. z o.o. , dzięki czemu nasi klienci mogą śmiało 
porównywać nasze działania w odniesieniu do 
konkurencji.
Wskaźniki, które zostały wybrane i opisane w ra-
porcie powstały na podstawie naszych rozmów 
z naszymi klientami, dostawcami i pracownikami, 
a także w oparciu o naszą konkurencję oraz po-
litykę naszej fi rmy.

ORGATEC 
2016

HALL 7.1, 
STAND B/C 
028-031

Visit 

Find US IN

US AT 

NOWE WYZWANIE
Przed nami kolejne wyzwanie, właśnie przygoto-
wujemy nowy raport za lata 2014-2015, w którym 
nie tylko pokażemy jak zmieniła się nasza fi rma 
i wskaźniki na przestrzeni ostatnich 2 lat, a także 
rozliczymy się z zobowiązań, które obiecaliśmy 
zrealizować, większość udało nam się zrealizować 
w 100%, niektóre w 50%. 
W kolejnym numerze naszego magazynu przed-
stawimy Państwu więcej informacji na ten temat 
oraz zaprosimy do zapoznania się z naszym no-
wym raportem.
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The key element in building valuable and long-lasting 
relationships, both in private and professional life, is to maintain 
close personal contacts. That’s why our showrooms, located all 
over the world, are so important to us. We are always pleased to 
welcome our customers and business partners to our showrooms.

NOWY STYL GROUP’S SHOWROOMS

Aby budować trwałe i wartościowe relacje, zarówno w życiu jak 
i w biznesie, niezbędne są bliskie osobiste kontakty. Dlatego tak 
ważne są dla nas nasze showroomy na całym świecie, 
gdzie z przyjemnością zapraszamy naszych klientów 
i partnerów biznesowych.

PLACES,
MEETINGSUNIQUE

UNIQUE
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27 SHOWROOMS

H
aving opened new and unique exposition areas, we now have 27 showrooms located 
in diff erent parts of the world. During the last few months, our team responsible for 
designing expositions has been working very hard in order to create exceptional 
places.

“The end of 2015 and the beginning of 2016 were the periods of time devoted to hard work,” 
says Sebastian Wiśniewski, Marketing and Designing Manager. “We have managed to cre-
ate two completely new showrooms in Brussels and Poznań, as well as to renovate our 
representative offi  ce in Prague. Every new exposition is a new challenge. We always look 
for some non-conventional solutions that would inspire our visitors.”

27 SHOWROOMÓW

Po 
otwarciu nowych niezwykłych salonów ekspozycyjnych, możemy pochwalić 
się już 27 takimi miejscami na całym świecie. Ostatnie kilka miesięcy to czas 
intensywnej pracy dla naszego zespołu zajmującego się projektowaniem 
ekspozycji.

„Koniec 2015 i początek 2016 roku były dla nas okresem wytężonej pracy” – mówi Sebastian 
Wiśniewski, Manager ds. Marketingu i Projektowania. „Udało nam się otworzyć 3 całkowicie 
nowe showroomy w Brukseli, Stuttgarcie i w Poznaniu, a także odnowić biuro w Pradze. 
Każda nowa ekspozycja to nowe wyzwanie. Zawsze szukamy nietuzinkowych rozwiązań, 
które będą inspirować odwiedzających nas gości.”

THE CAPITAL OF EUROPE
Our showroom in Brussels opened its doors for the fi rst time in February. 

Although it’s not very big, the exposition attracts visitors with its interesting 
decor and functional space arrangement. In this modern place our customers 
can see our newest products and talk about the optimal offi  ce space arrange-
ment over a cup of good coff ee.

The showroom in Brussels is highly important to us because it is our fi rst 
exposition in Belgium, where we have a lot of important business partners. We 
are extremely happy to have a comfortable place there, in which we can meet 
with our customers and talk about interiors, trends and their expectations.

STOLICA EUROPY
W lutym po raz pierwszy swoje drzwi dla klientów otworzył nasz show-

room w Brukseli. Ekspozycja choć nie jest wielkometrażowa, przyciąga swoim 
ciekawym wystrojem i funkcjonalną aranżacją przestrzeni. W nowoczesnym 
wnętrzu, przy dobrej kawie można pooglądać najnowsze produkty z naszej 
oferty i porozmawiać o optymalnej aranżacji wnętrz biurowych.

Showroom w Brukseli jest dla nas ważnym miejscem, ponieważ to nasza 
pierwsza ekspozycja w Belgii, gdzie mamy wielu ważnych partnerów bizne-
sowych. Cieszymy się, że powstał salon, w którym możemy w komfortowych 
warunkach spotykać się i rozmawiać o wnętrzach, trendach i potrzebach 
naszych klientów.

TOGETHER AT ONE TABLE
It is widely known that the best conversations are those held at a communal 

table over a meal. Our new showroom in Stuttgart is located in a... restaurant! 
Even though the place does no longer fulfi l the dining function, we truly believe 
that its positive atmosphere will make our guests feel exceptionally comfortable. 

On the area covering 400 m2 we have arranged a fully functional offi  ce 
with all of its zones. It comprises a lot of comfortable places where visitors 
can hold interesting conversations and discuss the modern design of contem-
porary offi  ces.

PRZY WSPÓLNYM STOLE
Jak wiadomo najlepiej rozmawia się przy wspólnym stole przy posiłku. 

Nasz nowy showroom w Stuttgarcie mieści się w lokalu… restauracji. Choć po 
dawnej funkcjonalności nie pozostał już ślad, liczymy na to, że dobra energia 
tego miejsca sprawi, iż nasi goście poczują się tu wyjątkowo komfortowo. 

Na powierzchni 400 m2 zaaranżowaliśmy w pełni funkcjonalne biuro 
z wszystkimi jego strefami. Jest tu wiele wygodnych miejsc, w których w można 
prowadzić inspirujące rozmowy i dyskutować o nowoczesnym designie współ-
czesnych biur. 
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private and professional life, is to 
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That’s why our showrooms, 

located all over the world, are so 

important to us

FRESH THINKING IN PRAGUE
We invited several dozen architects and designers from the Czech Republic 

to the inspiring “Fresh thinking” meeting that took place in February. In the 
renovated showroom in Prague, we organised special workshops on designing 
an offi  ce space, ergonomics and the fl ow state that can be reached within a work 
environment. Our exposition has been enriched with the Play&Work furniture 
system and our newest chair models. We also extended the showroom in order 
to create comfortable conditions for frequent meetings with customers. When 
visiting our exposition in Prague, guests have a chance to see how our solutions 
function in practice because it is one of our “living showrooms,” which means 
it is a place where our employees work on a daily basis.

ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA PRAGĘ  
 Na inspirujące spotkanie pod hasłem „Fresh thinking” zaprosiliśmy 

w lutym kilkudziesięciu architektów i projektantów  z Czech. W odnowionym 
showroomie w Pradze odbyły się warsztaty koncentrujące się na projektowa-
niu przestrzeni biurowych, ergonomii oraz stanie fl ow w środowisku pracy. 
Odświeżona ekspozycja została uzupełniona o system mebli Play&Work, 
a także o najnowsze modele krzeseł z naszej oferty. Showroom został również 
nieco powiększony, aby stworzyć komfortowe warunki do jak najczęstszych 
spotkań w większym bądź mniejszym gronie. Odwiedzając praską ekspozycję, 
goście będą mieli również okazję zobaczyć jak w praktyce funkcjonują nasze 
rozwiązania, bo ten showroom jest jedną z naszych „żyjących ekspozycji” 
czyli biura, w którym na co dzień pracują nasi pracownicy.

NEW PLACES ON THE MAP OF POLAND
At the end of 2015 we opened a new showroom in Poland. We have chosen 

a very prestigious building in Poznań for our new headquarters – UBIQ 34 
was designed by a highly regarded architectural studio, CDF Architekci. 
Located on the site of renovated barracks, the complex is considered the 
latest gem of Poznań offi  ce architecture. It consists of 3 buildings that mainly 
fulfi l offi  ce and retail functions, and one of the buildings off ers enough 
space for an exhibition area.

Our exposition is located in the new building. In an area covering 
230 m², we have arranged a fully functional offi  ce with an inspiring atmos-
phere, in which we can meet with our business partners.

NOWE MIEJSCE NA MAPIE POLSKI
Z końcem 2015 uruchomiliśmy również nowy showroom w Polsce. W Po-

znaniu na naszą nową siedzibę wybraliśmy prestiżowy budynek UBIQ 34, 
autorstwa cenionego biura architektonicznego CDF Architekci. Znajdujący 
się na zrewitalizowanym terenie starych koszar kompleks to najnowsza 
perełka poznańskiej architektury biurowej. 3 budynki kompleksu pełnią 
głównie funkcje biurowo-usługowe, ale w jednym z pawilonów znajdzie 
się też przestrzeń wystawienniczo-kulturalna.

Nasza ekspozycja zlokalizowana jest w nowo wybudowanym budynku. 
Na powierzchni 230 m2 zaaranżowaliśmy w pełni przestrzeń biurową, w któ-
rej w inspirującej atmosferze możemy spotykać się z naszym partnerami 
biznesowymi.

issue no. 04/2016

www.NowyStylGroup.com12

News02



UNIQUE CHARACTER

Every country or city has its own unique character – so do our 
showrooms. Despite having lots of things in common, they di� er 
from each other in terms of their individual character, adjusting to 
the needs and expectations of our customers living in a particular 
place. We would like to invite all of you to visit our showrooms 
– a nice conversation over a delicious co� ee is much better 
than online contact.

NIEPOWTARZALNY CHARAKTER

Tak jak każdy kraj, każde miasto ma swój niepowtarzalny charakter, 
tak nasze showroomy choć mają wspólny mianownik, zachowują swój 
indywidualny charakter. Dopasowany do oczekiwań i potrzeb klientów 
w danym kraju. Serdecznie zapraszamy do spotkań z nami – doskonała kawa 
i miła rozmowa to znacznie lepsze niż kontakt wyłącznie poprzez media elektroniczne.

News 02issue no. 04/2016
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GET TO KNOW OUR OFFICE INSPIRATION CENTER

UNDER 
CONSTRUCTION

Presenting selected furniture solutions, holding meetings and training courses 
and acting as a source of inspiration – these are the main tasks our showrooms 
have been designed for. However, we have always wanted to create something 
special for our customers – a place that would be truly exceptional. This is how 
the idea for the O�  ce Inspiration Centre came into being.

Prezentacja wybranych rozwiązań meblowych, spotkania, szkolenia i inspiracje – to 
główne zadania, do których przeznaczone są nasze showroomy. Chcemy jednak 
stworzyć dla naszych Klientów coś więcej. Miejsce naprawdę wyjątkowe. I tak zrodził 
się pomysł O�  ce Inspiration Centre.
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WHAT IS THE MEANING BEHIND THE NAME?
The Offi  ce Inspiration Centre is designed to be a place where 

we meet our customers, talk to them and show them our furniture 
solutions. But that’s not all; our intention is to make this place 
full of life – a place where, during inspiring conferences and 
workshops, people will come up with innovative ideas and analyse 
offi  ce trends; where enthusiastic discussions concerning the future 
of our furniture industry will be held. We are constantly develop-
ing, climbing up – that’s why we continue to seek new ideas for 
presenting our off er and building relationships with our customers.

WHAT DO WE WANT TO ACHIEVE?
The aim of the Offi  ce Inspiration Centre is ambitious, so its 

location must be unique. We have chosen the prestigious archi-
tectural studio DDJM (which has designed, among others, the 
Krzysztof Penderecki European Centre for Music in Lusławice) as 
the designer of the building. After several months of discussions 
and meetings, a project to create a beautiful and functional 3-storey 
building covering 1,200 m2 has come into being. Its location has 
also been well thought out. We have selected Cracow because the 
city is close to our hearts (it is there where one of the seats of our 
Management Board can be found). In order to make the transport 
connection easier for our foreign customers, our new headquarters 
has been located near where you enter the city from the airport.

THE BUILDING IS RISING UP
The construction is in progress, the building is being erected 

very quickly. The offi  cial opening is scheduled for the fourth quarter 
of 2016. At the time of publication, you can already see the walls of 
the ground fl oor and the fi rst fl oor, and the second fl oor is rising 
up. You can also see the interesting outlines and the characteristic 
rectangular columns that will surround the building. Undoubtedly, 
the fi nal eff ect will be astonishing. The building will have a simple, 
yet modern shape with high quality fi nishes, and its uniqueness 
will be highlighted by outstanding details.

In future issues of our magazine you will fi nd further reports 
from the construction site of this amazing place.

CO KRYJE SIĘ POD TĄ NAZWĄ?
Offi  ce Inspiration Centre ma być miejscem, w którym oczywi-

ście będziemy spotykać się z Klientami, rozmawiać i prezentować 
nasze rozwiązania meblowe, ale to nie wszystko. Naszą ambicją 
jest, aby było to miejsce tętniące życiem, gdzie podczas inspirują-
cych konferencji i warsztatów będą rodziły się nowatorskie idee, 
analizowane będą trendy biurowe i będą odbywały się burzliwe 
dyskusje o przyszłości naszej branży. Wciąż się rozwijamy, pniemy 
się w górę – dlatego szukamy ciągle nowych pomysłów na prezen-
tację naszej oferty i budowanie relacji z Klientami.

JAK CHCEMY TO OSIĄGNĄĆ?
Cel, jaki postawiliśmy przed Offi  ce Inspiration Centre jest am-

bitny więc i miejsce musi być wyjątkowe. Do zaprojektowania 
budynku wybraliśmy prestiżowe studio architektoniczne DDJM 
(studio to zaprojektowało, np. Europejskie Centrum Muzyki Krzysz-
tofa Pendereckiego w Lusławicach). Po kilku miesiącach konsul-
tacji powstał projekt pięknego i funkcjonalnego 3-pietrowego 
budynku o powierzchni 1200 m2. Jego lokalizacja również nie jest 
przypadkowa. Wybraliśmy Kraków, bo jest miastem nam bliskim 
(to tu zlokalizowane jest jedno z siedzib Zarządu), ponadto aby 
ułatwić dojazd gościom z zagranicy nasza nowa siedziba mieści 
się tuż przy wjeździe do miasta od strony lotniska.

BUDYNEK PNIE SIĘ W GÓRĘ
Budowa trwa, prace postępują bardzo szybko. Planowana data 

otwarcia to IV Q 2016 roku. W chwili, gdy oddajemy ten numer do 
druku, postawione są już ściany parteru i pierwsze piętro, a drugie 
piętro pnie się w górę. Widać też wyraźnie ciekawy zarys bryły 
budynku i charakterystyczne okalające go prostokątne kolumny. 
W efekcie powstanie nowoczesny budynek o prostej bryle w wyso-
kiej jakości wykończeniach, o którego sile stanowić będą detale.

W kolejnych numerach naszego magazynu spodziewajcie się 
dalszych relacji z budowy tego niezwykłego miejsca.
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FLOW 
HOW DOES THE FLOW STATE AFFECT OUR EFFICIENCY?

WORKat
Employers have realised that their competitive advantage no 
longer stems from technology or a product, but is connected 
with human resources. That’s why they do their best to attract 
the most talented employees, motivate them to work e� ectively 
and maintain high levels of engagement and satisfaction. Great 
commitment, job satisfaction, e�  ciency and motivation – when 
analysing these aspects we can conclude that what employers 
really want to do is facilitate the achievement of � ow in their 
companies.

Pracodawcy zdali sobie sprawę, że głównym źródłem 
ich przewagi konkurencyjnej nie jest już technologia czy 
produkt, ale kapitał ludzki. W związku z czym, podejmują 
wiele wysiłków, by pozyskać utalentowanych pracowników, 
skutecznie motywować ich do efektywnej pracy oraz 
utrzymać wysoki poziom zaangażowania i satysfakcji. 
Wysoki poziom zaangażowania, satysfakcja, efektywność, 
motywacja – analizując te czynniki, można dojść do 
wniosku, że pracodawcom tak naprawdę zależy, by ich 
pracownicy osiągali stan � ow.
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FLOW 
WORK

WHAT IS THE FLOW STATE AND HOW CAN IT BE ACHIEVED?
Flow is a psychological state that is strongly connected with the task being performed by 
an individual at a particular moment. It is associated with a sense of achievement and 
satisfaction (Csíkszentmihályi, 1975). When experiencing the state, the individual is fully 
engaged in the activity being performed, which is treated as something purely natural. Flow 
is accompanied by positive emotions; the individual stops controlling the time, doesn’t 
pay attention to their physical needs (e.g. tiredness, hunger) and is concentrated solely on 
the task. People in the fl ow state are characterised by intrinsic motivation – they are not 
motivated by external orders or benefi ts (Csíkszentmihályi, 1975, 1979).
It is widely understood that the fl ow state can be experienced when an individual takes part 
in an enjoyable activity, such as a sport or hobby. Seldom is it associated with work. However, 
research explicitly shows that fl ow is a universal state that can be reached during any activ-
ity, even at work (Csíkszentmihályi, 2005). The workplace could be perfect for experiencing 
fl ow because it fulfi ls many conditions necessary for its achievement: our work is focused on 
a clear aim, we receive direct and immediate feedback and the scope of professional duties 
often strikes a balance between challenges and our skills. The workplace could be ideal if it 
wasn’t for a few factors that prevent people from experiencing fl ow. On one hand, these fac-
tors may be connected with the nature of people’s work and their professional duties, which 
cannot be changed. On the other hand, these factors may be connected with unfavourable 
physical working conditions, which, in contrast, can be altered easily.

CZYM JEST STAN FLOW I JAK GO OSIĄGNĄĆ?
Flow jest stanem psychicznym ściśle związanym z wykonywaną w danym momencie czyn-
nością i obejmuje poczucie zadowolenia oraz satysfakcji (Csíkszentmihályi, 1975). Podczas 
doświadczania tego stanu, jednostka z pełnym zaangażowaniem realizuje daną aktywność. 
Przychodzi jej to naturalnie. Towarzyszą temu pozytywne emocje, przestaje kontrolować 
czas, nie zwraca uwagi na swoje potrzeby (np. zmęczenie, głód), tylko jest skoncentrowana 
na zadaniu. Wykazuje wtedy motywację wewnętrzną – nie działa wskutek zewnętrznych 
nakazów bądź korzyści (Csíkszentmihályi, 1975, 1979).

Stan fl ow w potocznym rozumieniu pojawia się podczas wykonywania czynności przy-
jemnych – uprawiania sportu, różnych pasji czy hobby. Rzadko natomiast kojarzy się 
z pracą. Tymczasem badania mówią jednoznacznie: fl ow to stan uniwersalny i można go 
osiągnąć przy każdej czynności, nawet w pracy (Csíkszentmihályi, 2005). Praca byłaby 
zresztą idealnym kontekstem do odczuwania fl ow, bowiem spełnia wiele warunków jego 
wystąpienia, tzn. jest nastawiona na jasny cel, otrzymujemy w niej bezpośrednią i na-
tychmiastową informację zwrotną, zakres obowiązków zazwyczaj stanowi równowagę 
pomiędzy poziomem wyzwania a umiejętnościami pracownika. Byłaby idealnym miejscem, 
gdyby nie czynniki, które utrudniają wejście w ten stan. Są to z jednej strony aspekty ściśle 
związane z wykonywaniem obowiązków i charakterem pracy, które nie zawsze możliwe są 
do zmiany. Z drugiej powodują to niesprzyjające warunki fi zyczne miejsca pracy, na które 
z kolei w sposób łatwy możemy oddziaływać.

OPTYMALNE ŚRODOWISKO PRACY
OPTIMAL WORK ENVIRONMENT
The most valuable initiatives undertaken by employers are those which infl uence em-
ployees and the whole organisation in a continuous way. The improvement of working 
conditions is one such initiative that can be implemented quickly and easily. A well-
arranged space that facilitates the achievement of fl ow can increase employees’ effi  ciency 
and their commitment, which, in the end, will turn out to be a very good investment.

What is the optimal work environment? It is an environment in which employees fi nd it 
easy to reach the fl ow state. It should be adjusted to their needs and the nature of their 
work, and support them in performing everyday duties.

Największą wartość mają inicjatywy podejmowane przez pracodawców, które w sposób 
ciągły oddziałują na pracowników i całą organizację. Poprawa warunków pracy to jedno 
z takich działań, które stosunkowo łatwo i szybko może być wprowadzone. Dobrze zorganizo-
wana przestrzeń, ułatwiająca osiąganie stanu fl ow – przyczynia się do wysokiej efektywności 
i zaangażowania. W konsekwencji stanowi trafną inwestycję podjętą przez pracodawcę.

Co to znaczy optymalne środowisko pracy? To otoczenie, w którym łatwo wejść pracow-
nikom w stan fl ow. Powinno stanowić miejsce dopasowane do ich potrzeb oraz specyfi ki 
pracy i wspierać ich w wykonywaniu codziennych zadań. 

The key aspect is to provide employees with some core elements determining the achievement 
of � ow by arranging an o�  ce space that:
Istotnym jest zapewnienie poprzez przestrzeń głównych elementów, kluczowych dla � ow: 

eliminates distracting factors and gives employees a chance to concentrate;
 eliminacji bodźców z otoczenia i zapewnienia możliwości koncentracji w miejscu pracy;

 supports the process of e
 ective communication and facilitates the achievement of direct and immediate feedback;
wspierania procesu skutecznej komunikacji oraz ułatwienia otrzymywania bezpośredniej i natychmiastowej informacji;

has a positive in� uence on cooperation and helps teams reach the � ow state;
 oddziaływania na efektywną współpracę w celu osiągania � ow na poziomie zespołu;

creates a positive atmosphere that minimises organisational stress and increases employees’ identi� cation with the tasks being performed.
wykreowania klimatu wsparcia i pozytywnej atmosfery, w celu zminimalizowania poziomu stresu organizacyjnego i zwiększania identy� kacji 
z wykonywanymi zadaniami.
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CONCENTRATION POSSIBILITIES AT WORK
A well-arranged offi  ce space should include zones designed for undisturbed individual work. 
Nowadays, the biggest problem in contemporary offi  ces is the level of distraction that aff ects 
the performance of everyday duties. According to researchers, 85% of employees claim that 
the low level of noise is the main factor determining their well-being at work (Savillis, 2014). 
There are many spatial and acoustic solutions for offi  ce space arrangement that can provide 
employees with optimal working conditions and the proper levels of concentration. Ideas like 
sectioning off  zones designed for undisturbed work, designing individual workstations that 
separate employees from distractions, equipping offi  ce spaces with silent rooms and using 
special panels, fl ooring or materials with sound-absorbing properties are available solutions 
that can increase employees’ ability to concentrate and improve their comfort in an offi  ce.

EFFECTIVE COMMUNICATION
By analysing the conditions that are essential to achieve fl ow, we realise that a very important 
element is to arrange an offi  ce space that will ensure eff ective communication and facilitate 
interaction between employees. Both formal and informal communication have their own 
characteristic features, which means they require diff erent spatial solutions. Formal com-
munication is structured and takes place in dedicated meeting rooms. The key aspect in 
supporting this form of communication is to arrange a suitable number of meeting rooms, 
the size and location of which will be adjusted for the types of meetings that take place in 
particular departments or the whole company.
In contrast, informal communication is free and spontaneous and can occur practically 
anywhere in an offi  ce. The key is to ensure there are places where employees will be able 
to hold unplanned consultations or quick discussions (e.g. soft seating furniture, tables 
designed for stand-up meetings, desk extensions).

MOŻLIWOŚĆ KONCENTRACJI W MIEJSCU PRACY
Przestrzeń pracy powinna zatem uwzględnić strefy przeznaczone do indywidualnej 

pracy w skupieniu i pełnej koncentracji. Obecnie największym problemem panującym 
w biurach jest brak możliwości pracy w ciszy, co niewątpliwie utrudnia wykonywanie za-
dań. Według badań (Savillis, 2014) dla 85% pracowników biurowych niski poziom hałasu 
to jeden z najważniejszych czynników wpływających na ich dobre samopoczucie w pracy. 
Istnieje wiele rozwiązań przestrzennych i akustycznych w zakresie aranżacji biur, zapew-
niających pracownikom optymalne warunki do koncentracji. Wydzielanie w biurze stref 
pracy cichej i wyposażanie ich w silent roomy; projektowanie indywidualnych stanowisk 
pracy separujących pracownika od otaczających dystrakcji, stosowanie paneli, wykładzin 
i materiałów o właściwościach absorbujących dźwięk – to dostępne rozwiązania, pozytywnie 
oddziałujące na poziom skupienia pracowników i niezbędny komfort w ich standardowym 
miejscu pracy, jakim jest biuro.

WPIERANIE PROCESU SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI
Analizując warunki wystąpienia fl ow, ważna jest aranżacja miejsc do efektywnej wy-

miany informacji oraz przestrzeni ułatwiających interakcje między pracownikami. Obie 
formy komunikacji – formalna i nieformalna – posiadają odmienne charakterystyki, co 
wiąże się z różnymi rozwiązaniami przestrzennymi wspierającymi je w środowisku pracy. 
Formalna komunikacja jest ustrukturyzowana i odbywa się w dedykowanych salach spotkań. 
Kluczowym jest wsparcie tej formy odpowiednią ilością sal, dopasowanych pod względem 
wielkości i zlokalizowania w biurze do specyfi ki spotkań w poszczególnych działach jak 
i całej organizacji. 

Nieformalna komunikacja natomiast ma charakter swobodny, często przyjmuje formę 
szybkich konsultacji, stąd przebiega na terenie całego biura. Ważnym jest więc zapewnienie 
miejsc, z których pracownicy mogą w łatwy sposób skorzystać w celu omówienia zadania 
bądź spontanicznej rozmowy (np. soft seating, stoliki dedykowane do spotkań na stojąco, 
dostawki przy biurkach). 
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SUPPORT AND A POSITIVE ATMOSPHERE
An offi  ce does not only provide functional arrangement, it also creates the overall atmos-
phere of a company. Many researchers support the notion that positive social interactions 
at work facilitate the experience of fl ow (Walker, 2010; Lin and Joe, 2012 for: Aubé et al., 
2014), while support from colleagues helps to reach the state more frequently (Bakker, 2005). 
A space adjusted to the company’s character, supporting its functioning and ensuring the 
right number of socialising zones, helps to create a positive atmosphere that minimises or-
ganisational stress and increases employees’ identifi cation with the tasks being performed.

FLOW – THE RIGHT INVESTMENT
The indicators of a company’s success are the effi  ciency and engagement of its employees 
and their level of satisfaction. These aspects are undoubtedly associated with fl ow. In order 
to make the state a universal experience at work, it is necessary to create a favourable work 
environment that facilitates the achievement of fl ow. An optimal work environment infl u-
ences employees and the whole company in a continuous way. That’s why it is considered 
the best possible investment an employer can make. All the actions aimed at improving 
concentration, communication, cooperation and the overall atmosphere in an offi  ce can 
have a positive impact on employees’ well-being and job satisfaction, which will result in 
facilitating the experience of fl ow in their professional lives.

We warmly encourage you to read the report “Flow at work. Factors 
determining the optimal experience at work“, compiled by Nowy Styl 
Group.
http://www.nowystylgroup.com/� ow

KLIMAT WSPARCIA I POZYTYWNEJ ATMOSFERY
Biuro to nie tylko układ funkcjonalny, ale także czynnik tworzący klimat. Wielu badaczy 

zajmuje stanowisko, że pozytywne interakcje społeczne w miejscu pracy szczególnie sprzyjają 
odczuwaniu fl ow (Walker 2010; Lin and Joe 2012; za: Aubé i in., 2014), a koleżeńskie wsparcie 
przyczynia się do częstszego jego doświadczania (Bakker, 2005). Przestrzeń dopasowana 
do kultury organizacji, wspierająca specyfi kę funkcjonowanie całej fi rmy, oferująca odpo-
wiednią ilość stref socjalnych i relaksu, pomoże kreować poczucie wsparcia i pozytywną 
atmosferę, co zminimalizuje odczuwanie stresu organizacyjnego i zwiększy identyfi kację 
z wykonywanymi zadaniami.

FLOW – TRAFNA INWESTYCJA 
Wyznacznikiem sukcesu przedsiębiorstwa jest efektywność i zaangażowanie jego pracow-

ników oraz wysoki poziom ich satysfakcji, a stanem niewątpliwie z tymi czynnikami związa-
nym – fl ow. By doświadczenie fl ow zaczęło coraz częściej funkcjonować w kontekście pracy, 
niezbędnym jest kreowanie sprzyjającego otoczenia, wspierającego wchodzenie w ten stan. 
Optymalne środowisko pracy w sposób trwały oddziałuje na pracowników i całą organizację, 
dzięki czemu stanowi trafną inwestycję podejmowaną przez organizacje. Działania mające 
na celu poprawę takich aspektów jak koncentracja, komunikacja, współpraca i atmosfera 
w miejscu pracy mogą skutecznie oddziaływać na samopoczucie pracowników, ich satys-
fakcję, a w konsekwencji przyczyniać się do doświadczania przepływu w życiu zawodowym.

Zapraszamy do przeczytania opracowanego przez nas raportu 
„Flow at work. Uwrunkowania optymalnego doświadczenia 
w miejscu pracy.”

http://www.nowystylgroup.com/� ow
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INTERVIEW 

You design a wide range of products. Do you � nd designing chairs more or less 
di�  cult than other objects or products? How does it di� er? 

Designing a chair is one of the most challenging briefs. Chairs have been around since 
we fi rst decided to sit down, so coming up with something more comfortable, fi tting 
a wider range of cultures and sizes and more beautiful is, at fi rst glance, impossible 
– ‘it’s all been done before’. However, the nice thing about the brief for Abacus was 
that Forum Seating set really tight requirements on manufacturing method, materi-
als, price and market position, so the chair evolved from this brief quite naturally, 
with a guiding hand from the process and a heavy seasoning of human factors and 
architectural aesthetic.

Other products I have designed tend to be unique and innovative solutions to a newly 
perceived problem, and therefore it’s the fi rst time this product has been designed – not 
so the chair! With a chair, the user is highly critical since they have pre conceptions 
of the types of chair they like; they have many around them in the diff erent aspects of 
their lives, work, eating, travelling etc., so a lot to compare my chair with.

A stadium seat is the one product in a stadium which the visitor is intimate with, be-
ing in contact with it for sometimes hours (that and plastic beer glasses!). The seat 
therefore has to uphold the brand quality of the stadium all the way through from the 
fi rst sight to the fi nal goal. If it looks fussy or is uncomfortable after 10 minutes, it can 
really aff ect the visitors’ experience of that stadium.

What do you take into consideration while designing? Are the materials that 
the product is made of, the functionality and the ergonomics as important as 
the design itself?

The single most important consideration of designing a chair is the human factor. 
From the first moment a stadium client sees and tries out the seat he will make 
a decision about what that seat says about its brand. If the manufacturing process 
is too labour intensive, the seat will be too expensive. If it is difficult to install, 
the opening night is delayed. If it is too flimsy it gets used as a weapon in rowdy 
games. All the other aspects are considered with reference to how they help the 
human aspects. 

The great thing about materials and manufacturing processes is that they are constantly 
evolving to give us, designers, a wider set of tools to craft a more successful product 
for all its user groups.

How are trends in design evolving? What trends do you think will be the most 
important in the near future? 

A trend in design at the moment is simplicity. Simplicity in look, simplicity in user 
interaction. The technology and design eff ort to achieve this simplicity can be very 
complex. Individual user customisation is also a big thing, and getting bigger.

The other obvious design trend is led by the value of materials and labour. For sta-
dium seats the cost of plastics compared to steel has fl uctuated making it more or less 
desirable to design using one or the other material. The cost of labour in the more 
heavily manufacturing countries, and the typical manufacturing processes they use, 
can guide the design of a product to utilise one method of fabrication over another. 
The underlying design can change signifi cantly to accommodate the more economic 
material and process. It is imperative, but also very satisfying to design for the mate-
rial and the way it is made.

As for future trends, I think we will be challenging the assumptions of a ‘user group’ and 
we will be designing for a thousand individuals rather than a specifi c target user group.

What are the most important distinguishing marks of the Abacus chair? Did 
you intend to create the whole line of products (Abacus Bronze, Silver and Gold) 
the moment you started designing or did the project evolve?

To defend copy-cats Abacus had to be patentable. The way the seat gravity tips about 
the beam on which it is mounted is unique. This reduced the number of components 
in the seat, eliminating pre-assembly and reducing costs.

The open contours of the seat means it is comfortable to a wide range of body shapes, 
which was important to Forum Seating as they wanted to have a globally applicable 
product. The minimal aesthetic means the seat can be applied to a wide range of dif-
ferent stadia’s architectural look.

The product range has evolved from the one basic seat design. I believe it is important 
to get a strong product identity fi rst in the most signifi cant seat – the basic seat (sold 
in much greater volumes than the others).

How do you feel seeing a stadium with 59,000 chairs designed by you? Do 
you feel excited that those chairs are in arenas where events like the European 
Championship will take place? 

It’s an incredible feeling seeing so many of my design in one space! The venues are 
very impressive and I am immensely proud of the design and development teams in 
Forum Seating for achieving this level of success. I am looking forward to watching 
the audience jump up and down in their seats at a goal, and seeing the banks of 
Abacus behind the players’ faces in the press!

As Nowy Styl Group we identify di� erent types of work spaces and we provide 
furniture that serves them best. What does your work space look like? Could 
you please describe it?

Open plan, bench style desking (designed by me!). Height adjustable of course. We 
have low, or no, screens between desks allowing for open team work. The rows of desks 
have rows of cupboards running behind the chairs for personal and team storage. The 
tops of the cupboards support models and samples creating interest. At the end of 
rows we have round tables for informal meetings. Floor to ceiling ‘blades’ of acrylic 
of diff erent colours denote the diff erent groups making it easier to fi nd a specialist. 
The overall feeling is of a busy design offi  ce.

Rebbeca Stewart

The single most important con-
sideration of designing a chair 
is the human factor.
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R
ebecca Stewart gradu-
ated from the Faculty of 
Mechanical Engineering 
at the University of Bristol 
and completed a postgradu-

ate program in Design Engineering at 
the Royal College of Art and Imperial 
College London. She gained her pro-
fessional experience working for the 
Ford Motor Company, where she dealt 
with component supply chain manage-
ment, body and trim design and test-
ing and manufacturing line effi  ciency. 
Rebecca also worked for Aston Martin, 
where she was responsible for the user 
interface with all aspects of the body 
and trim. She is a designer who always 
makes sure the market need and tech-
nology feasibility work hand in hand 
with the supply chain. Now she works 
at Arup. She has designed the stadium 
seats Abacus for Nowy Styl Group. 

R
ebecca Stewart ukończyła 
inżynierię mechaniczną 
na Uniwersytecie w Bris-
tolu oraz podyplomowe 
studia z  inżynierii wzor-

nictwa przemysłowego prowad-
zone przez Royal College of Art we 
współpracy z Imperial College w Lon-
dynie. Doświadczenie zawodowe 
zdobywała w Ford Motor Company, 
gdzie pracowała przy zarządzaniu 
łańcuchem dostaw komponentów, 
projektowaniu maszyn oraz testow-
aniu ich wydajności. Następnie dla 
Aston Martina przygotowywała inter-
fejsy użytkowników z uwzględnieniem 
wszystkich aspektów dotyczących 
budowy maszyn oraz ich wyglądu. 
Projektantka zawsze dba o to, żeby 
technologia szła w parze z potrzebami 
rynkowymi. Obecnie pracuje w Arup. 
Dla Grupy Nowy Styl zaprojektowała 
krzesła stadionowe Abacus.

Projektujesz bardzo różne produkty. Czy Twoim zdaniem tworze-
nie krzeseł jest trudniejsze od pracy nad innymi przedmiotami? 

Nie ukrywam, że projektowanie krzeseł jest jednym z najtrudniej-
szych zadań. Krzesła są obecne w naszym życiu niemal od zawsze, 
dlatego wymyślenie czegoś wygodniejszego, piękniejszego oraz 
odpowiadającego użytkownikom z odmiennych kręgów kulturo-
wych i o różnych sylwetkach na pierwszy rzut oka jest niemożliwe 
– wydaje się, że wszystko już było. Jednak założenia krzesła Abacus 
dotyczące materiałów, metod produkcji, ceny oraz pozycjonowania 
na rynku były na tyle precyzyjnie określone przez Forum Seating, 
że koncepcja produktu ewoluowała w sposób naturalny. Cieszę 
się, że wspierały mnie także osoby odpowiedzialne za wzornictwo 
przemysłowe. Czynnik ludzki i ogólna estetyka architektoniczna 
okazały się również bardzo pomocne.

Inne produkty, które projektowałam, stanowiły niepowtarzalną 
i innowacyjną odpowiedź na nowo powstałe problemy, więc 
zostały stworzone po raz pierwszy. Zupełnie inaczej jest w przy-
padku krzeseł. Użytkownicy są wobec nich nastawieni krytycznie, 
ponieważ mają swoje wyobrażenia i preferencje, krzesła otaczają 
ich w różnych przestrzeniach i sytuacjach – w pracy, podczas 
jedzenia, podróży itd., więc jest mnóstwo okazji do porównań.

Krzesło stadionowe to jedyny przedmiot, z którym kibic ma tak 
bliski kontakt, i to przez kilka godzin (no może jeszcze z plasti-
kowymi kubkami na piwo!). Dlatego to właśnie krzesła powinny 
świadczyć o jakości całego obiektu, muszą zrobić dobre pierwsze 
wrażenie i utrzymać je aż do ostatniego gwizdka. Jeżeli wyglądają 
niedbale albo po 10 minutach stają się niewygodne, mogą rzutować 
na opinię o całym stadionie.

Co bierzesz pod uwagę podczas projektowania? Czy materiały, 
z których wykonany jest produkt, funkcjonalność oraz ergono-
mia są tak samo ważne jak jego wygląd?

Najważniejszą rzeczą w procesie projektowania krzesła jest czynnik 
ludzki. Już w pierwszym momencie, w którym ktoś widzi krzesło 
stadionowe i siada na nim, wyrabia sobie opinię o marce. Trzeba 
też mieć na uwadze, że jeżeli proces produkcyjny jest bardzo 
pracochłonny, krzesło będzie zbyt drogie. Jeżeli krzesło trudno 
zamontować, otwarcie stadionu może się opóźnić, a jeżeli jest 
nietrwałe, może stać się orężem w walkach chuliganów. Więc 
wszystkie te aspekty są rozważane w kontekście, jak mogą dobrze 
służyć ludziom.

Wspaniałą rzeczą dotyczącą materiałów i procesu produkcji jest 
to, że one wciąż ewoluują, żeby dać nam, projektantom, szerokie 
spektrum narzędzi do wytwarzania jeszcze lepszych produktów 
dla wszystkich użytkowników.  

Jak kształtują się trendy w projektowaniu? Które z nich staną 
się najważniejsze w najbliższej przyszłości?

 Obecnie najważniejszym trendem w projektowaniu jest pro-
stota przejawiająca się w wyglądzie czy użytkowaniu. Jednak 
technologia, która stoi za osiągnięciem takiego efektu, może być 
bardzo skomplikowana, a wysiłek w stworzeniu odpowiedniego 
projektu – bardzo duży. Ważną sprawą, która wciąż zyskuje na 
znaczeniu, jest także dostosowanie projektu do indywidualnych 
potrzeb klienta.

Kolejne trendy w projektowaniu są narzucane przez rodzaj ma-
teriału i sposób jego przetwarzania. W przypadku siedzisk sta-
dionowych, zmieniające się koszty plastiku i stali sprawiały, że 
projektowanie przy użyciu tych materiałów stawało się bardziej 
lub mniej pożądane. Koszty pracy w krajach, w których dominuje 
produkcja oraz typowy dla nich sposób wytwarzania przedmiotów 
mogą determinować założenia projektu. 

Projekt może ulec znacznym modyfi kacjom, dążąc do uwzględnie-
nia tańszych materiałów czy procesu produkcji. Z jednej strony to 
pewne ograniczenie, ale z drugiej – projektowanie pod konkretne 
potrzeby jest bardzo satysfakcjonujące. 

Myślę, że w przyszłości wyzwaniem będzie dla nas sprostanie 
oczekiwaniom grup docelowych. Będziemy projektować raczej 
dla tysiąca indywidualności niż dla zbiorowości użytkowników. 

Co wyróżnia krzesło Abacus? Czy od początku chciałaś stworzyć 
całą linię produktów (Abacus Bronze, Silver oraz Gold) czy ten 
pomysł zrodził się podczas prac nad projektem?

Aby uniknąć imitacji, Abacus musiał mieć coś unikatowego. 
I taki właśnie jest system grawitacyjnego składania siedziska za-
montowanego na belce. Takie rozwiązanie pozwoliło zmniejszyć 
liczbę komponentów siedziska, wykluczając wstępny montaż 
i zmniejszając koszty. 

Dzięki obłym krawędziom krzesła są komfortowe dla 
osób o różnej budowie ciała, co było bardzo ważne dla 
Forum Seating, ponieważ produkt miał być możliwy do 
zastosowania na wielu rynkach. Ponadto prosty wygląd 
sprawił, że krzesło pasuje do obiektów o różnej estetyce 
i architekturze.

Natomiast, jeżeli chodzi o linię produktów, to ona wykształ-
ciła się z podstawowego modelu. Uważam, że najpierw 
należy wypracować silne wyróżniki podstawowego pro-
duktu (który jest sprzedawany w dużo większych liczbach 
niż pozostałe modele).

Jakie to uczucie oglądać stadion z 59 000 zaprojekto-
wanych przez siebie krzeseł? I to jeszcze na obiekcie, na 
którym odbędą się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej?

To niesamowite uczucie widzieć tyle zaprojektowanych 
przez siebie produktów w jednym miejscu. Areny robią 
duże wrażenie i jestem niezmiernie dumna z tego projektu 
oraz ze współpracy z Forum Seating, ponieważ razem udało 
nam się osiągnąć naprawdę olbrzymi sukces. Już nie mogę 
się doczekać, kiedy zobaczę w telewizji podskakujących 
na krzesłach kibiców cieszących się z goli oraz twarze 
piłkarzy z konturami Abacusów w tle.

Jako Grupa Nowy Styl wyróżniamy różne rodzaje prze-
strzeni do pracy oraz dostarczamy meble, które idealnie 
do nich pasują. Ciekawi nas, jak wygląda Twoje miejsce 
pracy? Możesz je dla nas opisać?

Otwarta przestrzeń, stanowiska typu workbench (zapro-
jektowane przeze mnie!). Oczywiście z regulacją wyso-
kości. Mamy niskie panele pomiędzy biurkami lub nie 
mamy ich w ogóle, ponieważ to ułatwia pracę w grupie. 
Równolegle do rzędów biurek, za krzesłami znajdują się 
szafki do przechowywania rzeczy osobistych i zespołu. 
Na ich blatach można znaleźć modele i prototypy, które 
wzbudzają ciekawość. Za rzędami znajdują się okrągłe 
stoły do nieformalnych spotkań. Od podłogi do sufi tu 
widać smugi farby akrylowej w różnych kolorach, które 
symbolizują różnych specjalistów, dzięki czemu łatwiej 
ich odnaleźć. Sprawia to wrażenie biura projektowego, 
w którym intensywnie się pracuje.

Najważniejszą rzeczą 
w procesie projektow-
ania krzesła jest czynnik 
ludzki
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IF DESIGN AWARD FOR CX3200

and innovation
Practicality 

System stołów konferencyjnych CX3200  zdobył tytuł 
iF Design Award. 

System stołów konferencyjnych CX3200 to elegancja i nowoczesność a zarazem praktyczność 
i innowacyjność. Opatentowane rozwiązanie zaprojektowane  w tym systemie pozwala łączyć 
dwa blaty za pomocą jednej nogi. W mechanizmie CX3200 nie występuje rama pod blatem, co 
daje więcej miejsca na nogi użytkownika i  pozwala na dużą elastyczność w łączeniu różnych 
kształtów blatów i ustawiania ich w dowolnych konfi guracjach.

 System stołów CX3200 jest także łatwy w obsłudze. Montaż i demontaż wykonuje się bez użycia 
narzędzi. Dodatkowo w zestawie znajduje się specjalny wózek do przewożenia i przechowywania 
nóg i blatów, co zwiększa atrakcyjność systemu CX3200 zapewniając mu i jego właścicielowi 
pełną mobilność. 

System stołów konferencyjnych CX3200 nie musi być używany tylko w jednym pomieszczeniu, 
może być demontowany po odbytym spotkaniu, przechowywany w wózku, który nie zajmuje 
wiele miejsca i zamontowany, gdy znów zajdzie taka potrzeba. 

The CX3200 conference tables system has won 
the iF Design Award. 

The CX3200 conference tables system provides elegance and modernity, but at the same time 
practicality and innovation. The patented solution designed for this system allows the joining of 
two desktops using one leg. In CX3200 there is no frame under the desktop, which means there 
is more space for the user’s legs and huge fl exibility in combining diff erent desktop shapes in 
various confi gurations.

The CX3200 system is easy to operate; the assembly and disassembly processes are tool-free. 
The system includes a special trolley for transporting and storing desktops and legs, which 
increases the attractiveness of the CX3200 system and ensures its full mobility.

The CX3200 conference tables system is not fi xed for use in one interior – it can be disas-
sembled after a meeting and stored on the trolley, which occupies little space. The system can 
be assembled again when needed.

For 58 years the iF brand 
has been considered 
an indicator of design 
excellence at the global 
level and an international 
symbol of outstanding 
achievements in design. Od 

58 lat marka iF uznawana 
jest za wyznacznik 
doskonałości projektowej 
na światowym 
poziomie i cieszy się 
międzynarodowym 
uznaniem jako symbol 
wybitnych osiągnięć na 
polu designu. 
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Better quality of work

Praca w  biurze wymaga skupienia 
tylko czasami trudno nam to przychodzi 
wśród kilkudziesięciu biurek ustawio-
nych blisko siebie, działającego ksero, 

dzwoniącego telefonu czy po prostu za głośno 
mówiącego kolegi pracującego i dyskutującego 
z grupką nad nowym projektem. 

Badania pokazują, że aż 53% pracowników 
jest rozpraszana przez innych właśnie podczas 
próby koncentracji na zadaniu. Co zrobić kiedy 
czujemy, że zadanie które mamy do wykonania 
i plan który obraliśmy nagle nam się rozsypują. 
Wcześniej jasno przebiegające przez naszą głowę 
myśli i kroki nagle gdzieś uleciały, a została je-
dynie pustka. Wtedy z pomocą często przycho-
dzą nam słuchawki z ulubioną muzyką i próba 
odcięcia się od otaczającego nas harmidru, ale 
niestety nie każdy lubi taką formę wyłączenia się. 

Na szczęście pracodawcy coraz częściej zdają 
sobie sprawę z problemu hałasu w biurach szcze-
gólnie w przestrzeni typu open space. Świado-
mość znaczenia akustyki w biurze z roku na 
rok rośnie, a fi rmy chcą być postrzegane jako 
te zapewniające przyjazne środowisko pracy. 
Pracodawcy wiedzą, że akustyka biura wpływa 
na produktywność pracownika – udowodniono, 
że pracownik oderwany od pracy w wyniku nie-
spodziewanego hałasu potrzebuje aż 15 minut 
żeby wrócić do pełnej koncentracji. 

ACOUSTIC WALL PANELS

Pomysł na ciszę

Jak wyeliminować przynajmniej część tego uciążli-
wego hałasu? Mamy na to pomysł: linia paneli podwie-
szanych i ściennych to nasza propozycja skierowana 
do biur, sal konferencyjnych i innych obiektów, które 
dbają o warunki akustyczne w swoich obiektach, a także 
o zdrowie swoich pracowników.

Zastosowanie dźwiękochłonnych paneli ściennych 
i podwieszanych umożliwia redukcję odbić dźwięku, 
a tym samym zmniejszenie pogłosu we wnętrzu oraz 
poprawę komfortu akustycznego jego użytkowników. 
Panele ścienne mogą być montowane pojedynczo lub  
można je łączyć tak żeby tworzyły duże powierzchnie – 
w zależności od potrzeby proponowana jest konkretna 
liczba paneli. Panele dzięki możliwości wyprodukowania 
ich w różnych kolorach będą pasowały do wielu aranżacji 
przestrzeni.

Noise 
is one of the main factors that causes 
stress at work

15 minutes
is the time an employee needs to fully 
concentrate after getting distracted from 
a challenging task by an unexpected noise

15 minut  
to czas jaki pracownik potrzebuje, 
aby wrócić do pełnej koncentracji po 
oderwaniu się od wymagającego zadania 
w wyniku niespodziewanego hałasu

An idea for quiet

How can we eliminate at least a part of the distracting 
noise? We have an idea: a line of suspended panels and 
wall panels designed for offi  ces, conference halls and other 
places where acoustic conditions and employees’ health 
are of crucial importance.

The use of sound-absorbing wall panels and suspended 
panels allows for reducing sound refl ections, at the same 
time minimising the echo in an interior and increasing us-
ers’ acoustic comfort. The wall panels can be assembled 
separately or joined together to create huge surfaces – de-
pending on the need, we off er a concrete number of panels. 
The panels can be manufactured in diff erent colours so 
they match many diff erent space arrangements.

Offi  ce work requires concentration. 
However, sometimes it is diffi  cult 
to focus on our professional duties 
when we sit at a desk that’s close to 

several other desks, when we hear a photocopy 
machine, a ringing telephone or our colleague 
who is discussing a new project with his team 
far too loudly.

Research clearly shows that 53% of employees 
get distracted by other people when trying to 
concentrate on a particular task. What should 
we do when we feel the task we have to perform 
and the plan we have adopted are falling through? 
When our previously clear thoughts and ideas 
seem to have gone away and all we can feel is 
emptiness? In such situations people often put 
on their headphones and listen to their favourite 
music in order to separate themselves from the 
hubbub of the offi  ce. However, not all of us like 
this way of “switching off ”.

Fortunately, employers are becoming more 
and more aware of the problem of noise in their 
offi  ces, especially in those based on the open 
space concept. The awareness of the importance 
of acoustics in offi  ces is increasing year by year, 
and companies want to be seen to ensure a fa-
vourable work environment. Employers know 
that offi  ce acoustics has a huge infl uence on em-
ployees’ productivity – it has been shown that 
when an employee has been distracted by an 
unexpected noise they need 15 minutes to fully 
concentrate again.

Hałas 
to jedna 
z głównych przyczyn stresu w biurze
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...the winner of the Red Dot Product 
Design Award 2016: the conference 
chair from the SITAGTEAM family.

The SITAGTEAM chair line, which includes the Red 
Dot 2016 Award-winning chair, was designed by 
the German design studio 2DoDesign, established 

in 2008. 
The most distinctive feature of the SITAGTEAM family 

is its unique frame shape. It resembles a ribbon and is 
the most eye-catching element of the whole construction.

The SITAGTEAM conference chair looks delicate and 
light, which makes it a perfect choice for the modern offi  ce 
interior. The chair combines ergonomic standards and 
high quality design with a simple, yet innovative form. 

The Red Dot Design Award is considered one of the 
most prestigious prizes in industrial design. It is often 
called the “design Oscar.” Every year several thousand 
applications are entered into the competition. This year 
the jury of the Red Dot Product Design Award analysed 
each entry according to the following criteria: innovation, 
quality, functionality and infl uence on the environment.

…zdobywcę nagrody Red Dot 
Product Design Award 2016 krzesło 
konferencyjne z rodziny krzeseł 
SITAGTEAM. 

Rodzina krzeseł SITAGTEAM, której członkiem jest 
krzesło nagrodzone Red Dot 2016 została zapro-
jektowana przez niemieckie studio projektowe 

2DoDesign założone w 2008 roku. 
Charakterystyczną cechą dla całej linii krzeseł SITAG-

TEAM jest kształt ramy, która wygląda jak wstęga i jest 
unikalnym wyróżnikiem całej konstrukcji.

Krzesło konferencyjne SITAGTEAM wygląda delikatnie 
i lekko, dzięki czemu pasuje do nowoczesnych, biurowych 
wnętrz, ale przede wszystkim łączy w sobie ergonomiczne 
standardy, wysokiej jakości projekt oraz prostą a zarazem 
innowacyjną formę. 

Red Dot Design Award uznawana jest za jedną z naj-
bardziej prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa 
przemysłowego, często nazywana jest „Oscarem desi-
gnu”.  Każdego roku do konkursu napływa kilka tysięcy 
zgłoszeń. W tym roku jury Red Dot Product Design Award 
każde zgłoszenie przeanalizowało zgodnie z kryteriami:  
innowacyjności, jakości, funkcjonalności i wpływu na 
środowisko. 

RED DOT DESIGN AWARD 2016 FOR SITAGTEAM

Allow us to introduce…
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Współcześnie krzesłom biurowym stawia się wysokie wy-
magania. Nowoczesny design, zgodność z najwyższymi 
standardami ergonomii, wszechstronność i oczywiście 

konkurencyjna cena – to cechy, które są poszukiwane.

Zaprojektowane przez Ray Cartera krzesło GLOBEline Comfort 
daje możliwość indywidualnego dopasowania do oczekiwań użyt-
kownika. Dzięki ergonomicznemu mechanizmowi i różnym opcjom 
takim jak ujemny kąt pochylenia siedziska, wielofunkcyjnym 
bądź stałym podłokietnikom, oparciu w dwóch wersjach, a także 
szerokiej palecie wykończeń, każde życzenie będzie spełnione.

Nowy odsłona krzesła GLOBEline doskonale uzupełnia tę linię 
i czyni ją kompletną. Ray Carter dokładnie sprostał wymaganiom 
rynku – stworzył linię produktów, która odpowiada na potrzeby 
współczesnych biur. Fotele są atrakcyjne wizualnie, wyrafi nowane 
pod względem ergonomii, nadają się do różnorodnych stref pracy 
i mogą zostać dopasowane do potrzeb każdego pracownika. I to 
wszystko w korzystnej cenie.

Today high demands are being made on offi  ce chairs: the 
chair must have a modern design, comply with all ergo-
nomic requirements, be versatile with regard to additional 

equipment and yet, should be off ered for an unbeatable price.  

With GLOBEline – designed by Ray Carter – the future owner 
can pick his model individually. Thanks to an ergonomic synchro-
nous mechanism with many options, e. g. negative seat inclination 
adjustment, seat height adjustability, multifunctional armrests, 
fi xed armrests, two diff erent backrests, a version with a headrest 
and a multitude of diff erent cover fabrics and colours, no wish 
remains unfulfi lled.  

The new version of GLOBEline Comfort complements the ex-
isting family of the GLOBEline and GLOBEline mesh chairs and 
rounds up the series. Ray Carter met the requirement for creating 
a line of chairs that suits everyone successfully, which is refl ected 
in the product from the GLOBEline family. A high quality chair 
with an aesthetically pleasing look and sophisticated ergonomic 
properties, a chair for all areas and adjusted to the needs of every 
employee – and all this at an unbeatable price – that’s GLOBEline.

A CHAIR THAT SUITS EVERYONE 

GLOBEline Comfort
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D
laczego akurat to krzesło zyskuje na popularności? Po pierwsze – jest produkowane z doskonałej jakości 
materiału – barwionego w masie polipropylenu, a to gwarantuje trwałość koloru i odporność na każde 
warunki atmosferyczne. Po drugie – jest niezwykle wytrzymałe, co potwierdziły prowadzone przez nas testy 
przeciwko wandalizmowi. Po trzecie – jest komfortowe dla osób o różnych sylwetkach. Nie bez znaczenia 

jest także fakt, że Abacus jest tak skonstruowany, żeby zapewnić szerokie przejście w rzędach.
Krzesło zaprojektowała dla nas Rebecca Stewart z renomowanego studia architektonicznego Arup. Za ten pro-

dukt otrzymała prestiżową nagrodę FX Award przyznawaną międzynarodowym talentom wzornictwa. Abacus jest 
dostępny w trzech odsłonach – Bronze, Silver (z tapicerowanymi nakładkami) oraz Gold (z siedziskiem i oparciem 
umieszczonymi w pokrowcu ze skaju wypełnionym pianką). Krzesła mogą być wyposażone w system wentylacji 
lub klimatyzacji. Komfort podnoszą także podłokietniki. Szeroki wybór dodatkowych elementów (pulpity dla 
prasy, uchwyty na napój czy numeracja siedzisk) sprawia, że krzesło można dopasować do potrzeb stadionu.

Jesteśmy dumni, że nasz produkt jest coraz częściej wybierany na prestiżowe areny sportowe. Mamy nadzieję, 
że kibice Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, którzy ogladali mecze w Nicei i Lyonie, docenili nie tylko jakość 
sportowego widowiska, ale także komfort kibicowania.

W
hy is the Abacus chair becoming so popular? Firstly, it is made of 
high quality materials: through-dyed polypropylene guarantees 
great weather resistance and uniformity of colour throughout 
the entire product. Secondly, it is exceptionally durable, as 

confi rmed by many anti-vandal tests. Thirdly, it is comfortable for users of 
all body shapes and sizes. Another huge advantage of the Abacus chair is 
its structure – it provides a wide enough distance between rows.
The chair was designed by Rebecca Stewart, from the internationally rec-
ognised architectural studio Arup. It has been awarded the very prestigious 
FX Award, which is given for international design excellence. The Abacus 
chair is available in three versions – Bronze, Silver (with upholstered pads) 
and Gold (with a seat and backrest wrapped in a special cover made of 
weather-resistant leatherette fi lled with foam). The chairs can be equipped 
with a ventilation or air-conditioning system, and convenient armrests can 
increase sitting comfort. The wide range of additional elements (desktops 
for press, cup holders or seat numbering) help adjust the Abacus chairs to 
meet the requirements of a particular stadium.
We are proud and happy that our product is being chosen more and more 
frequently for prestigious sports venues. We truly hope that during the 2016 
European Championship in football, sports fans appreciated not only the 
quality of the matches played in Nice and Lyon, but also the sitting comfort 
provided by our chairs.

EURO 2016 STADIUMS AND INTERESTING FACTS – ABACUS CHAIR 

Comfort of supporting
The Abacus chairs provide sports fans with excellent comfort in France, Hungary and 
Poland. Soon, they will also be assembled at a stadium in Finland. The chairs are 
an ideal choice for both small stadiums, such as the Termaliki Bruk-Bet stadium in 
Nieciecza (Lesser Poland), and for huge facilities, such as the sports arenas where the 
2016 European Championship in football will took place.

Abacus zapewnia komfort kibicom we Francji, na Węgrzech i w Polsce. 
Niedługo zostanie zamontowany także na stadionie w Finlandii. Pasuje 
do kameralnych inwestycji, takich jak stadion Termaliki Bruk-Bet 
w Nieciecza w Małopolsce oraz do wielkoskalowych obiektów, takich jak 
areny rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016. 
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Comfort of supporting
Project realisations in Nice and Lyon – in numbers
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120 semitrailers of products

400 tons of polypropylene

50 km = 100 tons of aluminium beam 

25-person team

400,000 screws of di� erent types

200 tons of steel

5 months’ assembly

9,000 m2 of leatherette

210,000 assembled anchor bolts © Alianz Riviera 
 – Architecture du stade : Wilmotte & Associés SA

Realizacja projektów w Nicei i Lyonie w liczbach
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120 naczep towaru

400 ton polipropylenu

50 km = 100 ton belki aluminiowej 

25 osób w ekipie montażowej 

400 000 śrub i wkrętów

200 ton stali

montaż 5 miesięcy

9000 m2 skaju

210 000 zamontowanych kotew
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OUR FOOTBALL TEAMS & FOOTBALL FANS BEFORE EURO 2016

When 
football 
is played
FOOTBALL IS A SPORTS 
DISCIPLINE THAT EVERYBODY 
KNOWS – IT IS PLAYED BY SMALL 
CHILDREN AT KINDERGARTEN, 
TEENAGERS AT SCHOOL 
AND ADULTS, BOTH PROFESSIONAL 
AND AMATEUR.

PIŁKA NOŻNA TO SPORT 
KTÓREGO NIKOMU NIE TRZEBA 
PRZEDSTAWIAĆ – GRAJĄ W NIĄ MALI,  
DUZI, W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, 
NA MURAWACH, PROFESJONALIŚCI I AMATORZY. 
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Obecnie kojarzy nam się z dużym rozmachem, milionem kibiców i wielką machiną 
marketingowo-promocyjną. A przecież kiedyś wystarczyła tylko piłka, kawałek 
boiska i co najważniejsze drużyna, która miała zapał i serce do gry oraz chęć spę-
dzenia ze sobą czasu. Właśnie z pasji do piłki i aktywnego trybu życia powstała 
NSG Football Team.

DLACZEGO PIŁKA?
Sekcja piłki nożnej Grupy Nowy Styl powstała w lipcu 2014 roku i już może pochwalić się suk-

cesami m.in. w Międzybranżowych Mistrzostwach Polski Firm i Zakładów Pracy czy Amatorskiej 
Firmowej Lidze Halowej.

„Treningi odbywają się raz w tygodniu, we wtorki o godzinie 21 i trwają około dwie godziny. 
Spotykamy się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krośnie” – opowiada Krzysztof – Koordy-
nator ds. Sieci Meblowych i Wycen, który w Sekcji trenuje od początku jej istnienia. 

Krzysztof pochodzi z Krakowa, a jego pasją od małego była piłka nożna, dlatego jak tylko 
przeprowadził się do Krosna zaczął szukać ekipy. „Pamiętam, przez pierwsze kilka miesięcy po-
bytu w Krośnie szukałem kogoś, kto chciałby grać w piłkę nożną, znajomi proponowali wspólną 
grę w siatkówkę, ale mnie ciągnęło do kopania, dlatego jak tylko dowiedziałem się, że w pracy 
powstała Sekcja Piłki Nożnej od razu się zapisałem i od tego czasu regularnie chodzę na treningi 
i biorę udział w rozgrywkach”.

„Na treningach jest nas zazwyczaj od 10 do 12 osób i staramy się ten czas wykorzystać maksy-
malnie” – opowiada Marcin z Zespołu Magazynów Krajowych, który nazywa siebie „weteranem 
piłkarskim”, gdyż w piłkę nożną gra już 20 lat m.in. w  Reprezentacji Polski FutsaluU-35 .

„Nasz sekcja piłki nożnej to grupa kolegów z pracy, których łączy pasja, emocje, współzawod-
nictwo, pot podczas treningów – to taki nasz męski sposób na spędzenie czasu i oderwanie się od 
codzienności” – tłumaczy Marcin Kierownik Sekcji Wdrożeń Montażu.

 „Obecnie nasza drużyna należy do Stowarzyszenia Krośnieńskiej Amatorskiej Ligii Halowej” 
– opowiada Jacek, Szef Produkcji ZPFiK. „Jesteśmy w trakcie przygotowań do sezonu 2016/2017, 
w którym chcemy powalczyć o dobre wyniki. W przygotowaniu jest także regulamin NSG Football 
Team, który ma na celu uporządkować i ujednolicić zasady działania naszej Sekcji” – dodaje.

STREFA KIBICA
Emocje piłkarskie to nie tylko czynna gra w piłkę nożną, ale także kibicowanie, które jest nie-

odzowną częścią każdego widowiska sportowego. Każdy kibic ma swój sposób  wspierania swojej 
drużyny. Inaczej kibicujemy lokalnej drużynie, inaczej dopingujemy reprezentację Polski. Jedni 
wybierają wspólne transmisje w lokalach czy pubach, gdzie aż „gotuje się” od emocji; inni wolą 
trzymać kciuki za swoją drużynę w domowym zaciszu.

Szymon Specjalista ds. Marketingu mecze reprezentacji ogląda w pubie z grupką znajomych. 
„To świetna okazja do tego, żeby się spotkać, pogadać (oczywiście w przerwie meczu) razem prze-
żywać te wszystkie emocje”.

Ola Specjalista ds. Marketingu i jedna z niewielu kibicek w naszej fi rmie mecze ogląda najchętniej 
z mężem, ale na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016 szykuje prawdziwą ucztę. „Na pewno pod-
czas meczów Polaków wpadną znajomi, mąż ugotuje coś dobrego do jedzenia. Nie może zabraknąć 
także specjalnej oprawy: obowiązkowo biało-czerwone koszulki i namalowane fl agi na policzkach”.

Inny sposób kibicowania ma Marcin. „Ja nie lubię gwaru, wrzasków, najlepiej kibicuje mi się 
w domu, dookoła cisza, spokój, ale podczas meczów Polaków na Mistrzostwach Europy 2016 na 
pewno wpadnie do mnie kilku znajomych” – opowiada i dodaje jeszcze, że i tak najlepiej kibicuje 
mu się z żoną. „Czekam szczególnie na mecz Polaków na stadionie w Nicei, wiedząc, że krzesełka 
na których siedzi prawie 35 tys. kibiców wyprodukowane były przez fi rmę, w której pracuję i że 
brałem w tym udział to dopiero będę emocje” – dopowiada.

Nowadays, football is associated with huge events, millions of fans and great mar-
keting campaigns. However, in the past, all you needed was a ball, a pitch and 
a team that was passionate about playing and spending time together. It was this 
passion for football and an active lifestyle that gave rise to the NSG Football Team.

WHY FOOTBALL?
The NSG Football Team came into being in July 2014. So far, it has achieved many successes, 

including in the Inter-professional Polish National Championship of Companies and Work Places, 
and the Amateur Company Hall Football League.

“Training takes place once a week, on Tuesdays at 9 p.m., and lasts about two hours. We meet 
at the Municipal Sports and Recreation Centre in Krosno,” says Krzysztof, Furniture Stores and 
Pricing Coordinator, who has been a member of the Team since the very beginning.

Krzysztof comes from Cracow and has always been passionate about football. Shortly after 
he moved to Krosno he started looking for a team. “I remember my fi rst few months in Krosno 
when I was looking for someone who would play football with me. My friends suggested playing 
volleyball, but I was drawn to kicking a ball. So when I found out about the Football Team in my 
company, I enrolled immediately. And since then I have taken part in all trainings and matches.”

“Usually 10 to 12 people come to training, and we try to make the best use of the time avail-
able,” says Marcin, from the Domestic Warehouse Team, who calls himself “a football veteran.” 
He has been playing football for 20 years, including in the Polish National Futsal Team U-35.

“Our football team is one of colleagues who are banded together by the same passion, emotion, 
sense of competition and sweat shed during training – this is our team’s way of spending their free 
time and taking a break from everyday duties,” says Marcin, Assembly Implementation Manager.

“Now our team belongs to the Krosno Amateur Hall Football League,” says Jacek, Production 
Manager of the Armchair and Chair Production Plant. “We are getting ready for the 2016/2017 
season, during which we would like to achieve some good scores. We are also compiling the NSG 
Football Team’s regulations in order to arrange and unify the existing rules,” he adds.

FAN ZONE
In football, emotions are not only experienced by players, but also by the fans 

who cheer on their favourite teams. The support of fans is a fundamental 
element of any sporting event and every fan has their own unique way 

of doing it. The way we root for a local club is diff erent to the way 
we support our Polish football team. Some people like watching 

matches in pubs that are brimming with emotion, while others 
prefer to keep their fi ngers crossed for their team in the privacy 

of their own home.
Szymon, Marketing Specialist, watches football 

matches played by the Polish team in a pub with a group 
of friends. “It’s a great opportunity to meet, chat (dur-

ing a halftime break, of course) and experience all 
the emotions together.”

Ola, Marketing Specialist and one of the few 
female fans in our company, likes watching foot-
ball matches with her husband. For the 2016 
European Championship she is going to prepare 
a big feast for their friends. “Our friends are 
going to drop in to watch football matches 
played by the Polish team with us. My hus-
band is sure to cook something delicious. We 
are also going to wear red and white T-shirts 
and paint Polish fl ags on our cheeks.”

Marcin favours a diff erent way of sup-
porting: “I don’t like all the stadium noise 
and screaming, so I prefer to watch football 
matches at home where there is peace and 

quiet. However, for the 2016 European Cham-
pionship, I will defi nitely invite some friends 

over,” he says, adding that he also loves sup-
porting football with his wife. “I can’t wait for the 

match the Polish team will play at the stadium in 
Nice. The fact that the chairs for almost 35,000 fans 

were manufactured by the company I work for and 
that I took part in the production process will make me 

feel even more excited,” he says.
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Download the NowyStylGroup 
application on your tablet or 
smartphone.

Group Headquarters:
POLAND 
Nowy Styl Group
ul. Pużaka 49 
38-400 Krosno 
T +48 13 43 76 100
F +48 13 43 62 732 
E info@nowystylgroup.com

Showrooms:
POLAND 
ul. Daimlera 1
02-460 Warsaw 
T +48 22 82 41 644 
E  showroom.warszawa

@nowystylgroup.com

ul. Grunwaldzka 34a
60-786 Poznań
T +48 510 005 471

ul. Radzikowskiego 47B
31-315 Krakow
T +48 12 639 86 05 
F +48 12 639 87 00 
E  showroom.krakow

@nowystylgroup.com

ul. Fabryczna 8
38-200 Jasło
E  showroom.jaslo

@nowystylgroup.com

GERMANY
Neumannstraße 8
40235 Düsseldorf
T +49 211 583777-0
E info@nowystylgroup.de

Jubatus-Allee 1
92263 Ebermannsdorf
T +49 9438 949–0
E info@nowystylgroup.de

Voigtei 84 
31595 Steyerberg 
T +49 5769/7-0
E info@rohde-grahl.de

Am Söldnermoos 6 
85399 Hallbergmoos 
München

Bülow Tower Heilbronner Str. 190 
70-0191 Stuttgart

FRANCE
Passage du Cheval Blanc 
2 rue de la Roquette Cour de Mai 
75011 Paris
T +33 (0) 14 357 7161 
F +33 (0) 14 357 9313
E contact@nowystylgroup.fr

BELGIUM:
Buro & Design CenterEsplanade 1
PB 441020 Brussels
E belux@nowystylgroup.com

THE UNITED KINGDOM
9 Dallington Street
London, EC1V 0BQ 
T +44 20 7250 0631
E info@nowystylgroup.co.uk

THE NETHERLANDS
Basicweg 22
3821 BR Amersfoort
T +31 (0) 33 453 50 90
F +31 (0) 33 453 50 99
E ned@nowystylgroup.com

CZECH REPUBLIC
Prague O�  ce Park 1 
K Hájům 2/1233
155 00 Praha 5
T +420 296 357 190
E praha@nowystylgroup.com
E praha@bnos.com

SLOVAKIA
Továrenská 10
811 09 Bratislava
T +421 948 006 270 
E bratislava@bnos.com

HUNGARY
Rózsa u. 23
2000 Szentendre
T +36 26 503 100
E telmex@telmex.hu

RUSSIA
2, Tsvetnoy Boulevard
BC „Legenda Tsvetnogo”
Moscow 127051
T +7 (495) 215 52 22
E info@nsprojects.ru 
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