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EDITORIAL

of creative furniture solutions
1,200 m²

P
remierowe produkty światowych projektantów odpo-
wiadające na wyzwania współczesnych biur, ujarz-
mianie przestrzeni przez badania i nowe technologie  
to wszystko pokazujemy  na targach Orgatec 2016,  
zaprezentujemy nie tylko komfortowe wyposaże-

nie miejsc pracy, ale także swoje KNOW-HOW dotyczące ich 
aranżowania. Sporą część tej wiedzy umieściliśmy również w 
tym specjalnym targowym wydaniu magazynu UP^STREAM.

Orgatec to największe targi wyposażenia przestrzeni biu-
rowych, odbywające się co dwa lata w Kolonii. Zgodnie z te-
gorocznym hasłem „Creativity works” pokazują najciekawsze 
rozwiązania meblowe z całego świata, które nadążają za zmie-
niającym się stylem i środowiskiem pracy.  

Wystawiamy się na targach już po raz 11., na powierzchni 
1200 m2 prezentujemy „biuro w pigułce”. Przestrzeń zaprojek-
towaną zgodnie z koncepcją podziału na strefy dedykowane 
poszczególnym zadaniom. Są więc strefy do pracy zespołowej, 
do pracy indywidualnej, miejsca spotkań formalnych i niefor-
malnych, kolorowe strefy relaksu i stonowane miejsca do pracy 
w skupieniu. Każde z tych miejsce zaaranżowaliśmy wyko-
rzystując najciekawsze, w tym premierowe produkty z naszej 
oferty, m.in.: system mebli biurowych Levitate zaprojektowany 
przez studio WertelOberfell, który nawiązuje do trendu home 
offi  ce design, umożliwiające dynamiczne siedzenie krzesło 
Panthera stworzone przez Raya Cartera oraz niezwykle ory-
ginalne modułowe pufy Tapa pomysłu Przemysława „Mac“ 
Stopy, doskonałe do prowadzenia nieformalnych spotkań. 

T
he latest products, made by world-famous designers, 
that respond to the challenges of contemporary offi  ces; 
an offi  ce space mastered using research fi ndings; and 
new technologies: we are presenting all these at the 
Orgatec 2016 fair. We are showing you not only com-

fortable workplace equipment, but also our unique know-how 
concerning offi  ce space arrangement. We have also included 
a lot of information about these aspects in this special fair 
issue of our up^stream magazine.

Orgatec is the biggest offi  ce space arrangement fair, which 
takes place every two years in Cologne. According to this 
year’s motto Creativity works, it focuses on showing the most 
interesting furniture solutions from around the world, which 
highlight changing work styles and environments.

We are presenting our company at the fair for the eleventh 
time. In an area covering 1,200 m2 we are showing “an offi  ce 
in a nutshell” – a space designed according to the concept 
that focuses on dividing an offi  ce into zones dedicated to 
performing particular tasks. It includes zones designed for 
teamwork and individual work, formal and informal meeting 
places, colourful relaxation zones and places with subdued 
colours dedicated to undisturbed work. 

We have arranged each of these zones using the most in-
teresting products, including the newest products we off er, 
such as the offi  ce furniture system Levitate, which is designed 
by the WertelOberfell studio and makes explicit reference to 

O wszystkich prezentowanych na Orgatecu nowościach 
i o tym, co nas i naszych projektantów inspirowało przy ich 
projektowaniu możecie przeczytać na kolejnych stronach 
naszego magazynu.

Kluczowym tematem tego numeru jest jednak intrygujące, 
ale równocześnie inspirujące pytanie: co jest najważniejsze 
przy projektowaniu biur? Pracownicy, Procesy czy Przestrzeń? 
Na pozór łatwa odpowiedź wcale nie jest oczywista jeżeli weź-
miemy pod uwagę wszystkie czynniki i zaczniemy analizować 
dokładnie te trzy aspekty.

Zachęcamy do przeczytania artykułu o przestrzeni, w której 
pracują ludzie realizując procesy biznesowe. I zdecydujecie, 
od którego aspektu zaczęlibyście swój projekt. 

To już 5. numer naszego wydawnictwa, jeżeli na bieżąco 
chcesz otrzymywać drukowane wersje tego magazynu proszę 
o zgłoszenie tego faktu pod adresem:
upstream@nowystylgroup.com

Zapraszam jak zawsze do kontaktu, do wzajemnych inspiracji 
– zarówno bezpośrednio z redakcją jak i na naszych profi lach 
w mediach społecznościowych.

the home offi  ce design trend. Our display is also featuring the 
Panthera chair created by Ray Carter, which ensures dynamic 
sitting, and the amazingly unique modular Tapa poufs created 
by Przemysław “Mac” Stopa, which are an ideal solution for 
informal meeting zones.

You can fi nd information on all the newest products we are 
presenting at the Orgatec 2016 fair in this issue of our magazine. 
You can also read about the things that inspired us and our 
designers during the process of creating them.

One key theme of this issue is the intriguing and inspi-
rational question: what is most important when it comes to 
designing an offi  ce – People, Processes or Place? Although the 
question seems easy, the answer is not so obvious when we 
take all factors into consideration and start analysing these 
three aspects precisely.

We warmly encourage you to read an article about the 
place in which people work and realise business processes. 
After that you will be able to decide which aspect you would 
like to start your project with.

This is the fi fth issue of our magazine. If you wish to receive 
printed versions on a regular basis, please tell us by writing to: 
upstream@nowystylgroup.com 

As always, we invite you to keep in touch and exchange inspi-
ration with us by contacting our editorial team with feedback 
or following us on social media.



The comprehensive arrangement of a well-designed office involves 
an optimal combination of three elements – it concentrates on 
people and the processes they realise in their place of work, which 
allows for increasing a company’s efficiency. Choose the aspect you 
consider the most important and want to start your project with.

FOR US, AN OFFICE 
IS A PLACE WHERE 
PEOPLE REALISE THEIR 
BUSINESS PROCESSES

Kompleksowy projekt dobrego biura to optymalne połączenie 
tych 3 elementów – skupia się na pracownikach i procesach 
realizowanych w przestrzeni pozwalając zwiększyć ich 
efektywność. Wybierz kluczowy dla siebie aspekt, od którego 
zaczniesz swój projekt.

DLA NAS BIURO TO 
PRZESTRZEŃ, W KTÓREJ 
PRACOWNICY REALIZUJĄ 
PROCESY BIZNESOWE.

www.NowyStylGroup.com04



An o�  ce is a place where people work; people are its main 
users. A well-designed o�  ce motivates people to work 
and increases their job commitment.

Biuro to miejsce, w którym pracują ludzie i to oni są jego 
głównymi użytkownikami. Dobrze zaprojektowane moty-
wuje ich do pracy oraz poprawia zaangażowanie.

PEOPLE

People in every organisation undertake di� erent tasks and 
realise diverse business processes. A functionally arranged 
o�  ce improves the e�  ciency of both.

Każda organizacja realizuje różnorodne zadania i procesy 
biznesowe. Funkcjonalnie zaaranżowane biuro wpływa na 
efektywność każdego z nich. 

PROCESS

Surroundings infl uence people and their behaviour. An 
optimally designed o�  ce space inspires people, organises 
their work, provides support in performing everyday duties 
and helps build a company’s image.

Otoczenie wpływa na ludzi i ich zachowania. Optymalnie 
rozplanowana przestrzeń inspiruje, organizuje i wspiera 
w wykonywaniu zadań oraz pomaga budować wizerunek 
fi rmy.

PLACE

www.NowyStylGroup.com 05



No less than 24% of employee 
job satisfaction depends on 
a workplace.1 The right level of 
employee job satisfaction has a huge 
influence on people’s motivation and 
increases the extent to which they 
identify with a company. How should 
we arrange an office space to attract 
the most talented employees and 
improve a team’s job commitment?

Miejsce pracy odpowiada za 24% 
satysfakcji pracowników.1 Z kolei 
jej poziom znacząco wpływa na 
motywację i sprawia, że ludzie 
mocniej identyfikują się z firmą.
Jak poprzez odpowiednią aranżację 
przestrzeni przyciągnąć talenty 
i podnieść poziom zaangażowania 
zespołu? PLE

ATTRACTING TALENTS
Employers are aware of the fact that the success of their company is determined 
by their employees. That’s why they search the labour market for people with 
the right personality, skills and competences to meet their requirements. One 
of the aspects that prompts potential employees to accept or reject a particular 
job o� er is the look of an o�  ce interior. 87% of employees expect a fl exible 
workplace.2 Their awareness of the appearance of modern o�  ces is increasing 
along with their expectations concerning an o�  ce space. And this does not 
just come down to aesthetics. Employees highlight the positive aspects of work 
performed in the right conditions, which is strongly connected with an increase 
in their e�  ciency and an improvement in their communication.

INSPIRING TEAMS
In unfavourable working conditions, employees’ attempts to concentrate can 
consume up to a half an hour every day. In an o�  ce with sectioned o�  zones, 
it is much easier to achieve aims and perform particular tasks. Sitting monoto-
nously at a desk for 8 hours can cause employees to feel tired and bored. Why 
not encourage them to look for inspiration while sitting on a comfortable pouf, 
write a report in a separate room where they are not bothered by their colleagues 
having conversations, or organise a brainstorming session in a place full of 
inspirational colours and equipped with a wall covered with a special paint for 
writing on with chalk? 76% of people claim that an o�  ce with a non-standard 
fi t-out has an infl uence on work e�  ciency3, so by arranging an o�  ce properly 
we can motivate people and inspire them to take action.

MOTIVATING EMPLOYEES
The right working conditions and the proper way of working are the most e� ective 
motivational factors for employees, since they have an instant and continuous 
infl uence on people. For comparison, a pay rise or training courses can motivate 
employees for up to six months. Today only 25% of people work in an optimal 
work environment.3 It is a huge challenge for employers to meet the needs of 
di� erent generations. How can we deal with the fact that representatives of 
generations X, Y and Z work together in one space? What solutions can facilitate 
their cooperation? Our Workplace Research & Consulting Department will help 
you fi nd answers to these questions by o� ering tailored solutions.

A well-designed o�  ce space supports employees in coming up with new ideas 
and performing everyday duties. It is therefore worth considering o�  ce design 
as an investment. Research shows that a 5% increase in people’s productivity 
can cover the costs of o�  ce maintenance.4 We should not be afraid of change 
if it is based on know-how and preparation.

Do you want to know how to meet the needs of your employees and provide 
them with excellent working conditions? Visit our website.

PEO
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PLE
PRZYCIĄGANIE TALENTÓW

Pracodawcy zdają sobie sprawę, że sukces organizacji tworzą ludzie, dlatego 
szukają na rynku pracy  osób, odpowiadających im pod względem cech oso-
bowości, umiejętności i kompetencji. Dla potencjalnych pracowników jednym 
z argumentów przemawiających za przyjęciem bądź odrzuceniem oferty jest 
wygląd i wnętrze biura. Aż 87% osób oczekuje elastycznego miejsca pracy.2 
Zwiększa się świadomość tego, jak powinny wyglądać nowoczesne biura, jed-
nocześnie rosną wymagania stawiane pracodawcom pod względem przestrzeni. 
I nie chodzi tu tylko o poczucie estetyki. Pracownicy podkreślają pozytywne 
aspekty pracy w odpowiednich warunkach, co wiąże się ze wzrostem ich efek-
tywności oraz polepszeniem komunikacji.  

INSPIROWANIE ZESPOŁU
W niesprzyjających okolicznościach próby skupienia się pochłaniają nawet pół 
godziny dziennie. W biurze, w którym wydzielono i zróżnicowano strefy, znacznie 
łatwiej można osiągać cele i  realizować poszczególne zadania. Monotonne sie-
dzenie przy biurku przez 8 godzin jest męczące oraz nużące. Czemu pracownik nie 
może szukać inspiracji, siedząc na wygodnej pufi e, pisać raportu w wydzielonym 
pomieszczeniu, w którym nie przeszkadzają mu rozmowy współpracowników, 
zorganizować burzy mózgów w pomieszczeniu pełnym inspirujących kolorów 
z jedną ścianą pokrytą farbą, po której można pisać kredą? 76% osób uważa, że 
niestandardowy fi t-out biura wpływa na efektywność pracy,3 więc odpowiednio 
zaprojektowane wnętrze może motywować, inspirować i pobudzać do działania.

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
Odpowiednie warunki i tryb pracy to jeden z najskuteczniejszych czynników 
motywujących, ponieważ oddziałuje na pracownika w sposób ciągły i natych-
miastowy. Dla porównania wzrost wynagrodzenia czy szkolenia przynoszą 
efekty maksymalnie na okres sześciu miesięcy. Tymczasem dziś tylko 25% osób 
pracuje w optymalnym dla siebie otoczeniu. Sporym wyzwaniem jest również 
zaspokojenie potrzeb różnych pokoleń. Jak sprostać temu, że w jednej prze-
strzeni znajdują się przedstawiciele generacji X, Y i Z? Jak ułatwić im współpracę 
poprzez odpowiednie rozwiązania? Odpowiedzieć na to pytanie pomaga nasz 
Dział Badań i Konsultingu Przestrzeni Pracy. Indywidualnie dla każdego klienta.   

Dobrze zaaranżowana przestrzeń wspiera pracowników w kreowaniu no-
wych pomysłów i realizowaniu zadań. Warto więc myśleć o niej jak o in-
westycji. Badania pokazują, że już nawet 5% wzrost produktywności ludzi 
może pokryć koszty utrzymania biura.4 Nie należy więc bać się zmiany. 
Oczywiście, jeżeli stoi za nią odpowiednie know-how i przygotowanie.

Zastanawiasz się, jak spełnić oczekiwania pracowników i zapew-
nić im najlepsze warunki pracy? Odwiedź naszą stronę internetową.

PEO

1  CEBE. (2005). The impact of o�  ce design on business Performance. Commission for 
Architecture & the Built Environment and the British Council for O�  ces

2 National Study of the Changing Workforce (NSCW) 
3  Jones. C. & Volpe, E.H. (2011). Organizational identifi cation: Extending our understanding 

of social identities through social networks. Journal of Organizational Behavior, 32(3)
4 Nigel Oseland, Workplace Consulting Organisation
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EFFECTIVE COMMUNICATION
A key part of this is facilitating communication between team members. Teams 
that cooperate closely should be located next to each other, so they can consult 
on the spot. Sectioning o�  places designed for holding spontaneous meetings 
or brainstorming sessions allows teams to talk freely without disturbing other 
colleagues. This is very important because employees are performing more 
and more tasks in a team.

WORTHWHILE INVESTMENT
An o�  ce divided into zones designed for performing particular tasks and ad-
justed to the needs of an organisation is an investment that helps employees 
use their potential and ensures the company functions e� ectively. However, to 
take advantage of the long-lasting benefi ts, fi rst we have to relocate an o�  ce 
or rearrange it skilfully. This kind of change will impact the whole organisation, 
so it is natural that employees can feel anxiety and fear the unknown. How 
should a company prepare for the new environment? It is a good idea to involve 
employees actively in the process of taking action. This will make them aware 
of the forthcoming changes, the reasons behind them and their consequences. 
Employees can be involved in the research process – by taking part, they are not 
only informed about the decisions taken, but also have the feeling that they can 
have a real infl uence on the changes. This will help them come to terms with the 
changes and accept them more easily. In time, they will be sure to experience 
the benefi ts of the transformation.

Do you want to know how to create an optimal work environment that is ad-
justed to a company’s processes and organisational culture? Visit our website.

KEY PROCESSES
First of all, we have to become familiarised with key processes that take place 
in a company, and then answer the questions concerning, for example, the 
tasks performed, the cooperation between particular teams and individual 
employees, and the relationships between people and teams. Which teams 
cooperate most often? What is the character of their relationships? What types 
of tasks are performed by particular employees? Do they require concentration 
or interaction with others? These are some examples of the questions asked by 
our Workplace Research & Consulting Department. An in-depth analysis car-
ried out according to a realistic scheme helps customers use a space properly, 
ensuring it is fully functional.

In order to work e� ectively, employees cannot waste time looking for the right 
workstation (such as an available conference hall) or necessary documents. They 
should also be provided with comfortable conditions for performing individual 
work. However, 53% of people admit to being disturbed by other colleagues 
when realising their tasks.2 Employees’ attempts to concentrate can consume as 
much as a half an hour every day. Assuming that a year consists of 250 working 
days, employees waste approximately 7% of their working time.1 One solution 
to this problem is dividing an o�  ce into zones that facilitate the performance 
of particular tasks. The right division of an o�  ce space allows employees to 
achieve fl ow, which is a state characterised by absolute concentration, e�  ciency 
and a feeling of job satisfaction.

An ineffectively 
designed office 
makes employees 
waste as many as 
17 days a year.1 
What should we do to 
ensure an office space 
supports employees 
in realising processes 
and increases 
an organisation’s 
business efficiency? PRO

CESS
08 www.NowyStylGroup.com



 KLUCZOWE PROCESY
Przede wszystkim trzeba zapoznać się z  kluczowymi  procesami zachodzącymi  
w fi rmie, a potem odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. wykonywanych 
zadań, współpracy zespołów i pojedynczych osób oraz ich relacji z innymi. Które 
zespoły najczęściej ze sobą współpracują i jaki jest charakter ich relacji? Jakie 
zadania wykonują poszczególni pracownicy – w jakim stopniu wymagają one 
skupienia, a w jakim interakcji z innymi? To tylko przykładowe pytania, które 
stawia nasz Dział Badań i Konsultingu Przestrzeni Pracy. Szczegółowa analiza 
według dobrze przemyślanego klucza pozwala optymalnie wykorzystać prze-
strzeń i sprawić, żeby była jak najbardziej funkcjonalna.

Pracownicy, żeby działać efektywnie, nie mogą tracić czasu na poszukiwanie 
odpowiedniego miejsca do pracy (np. wolnej sali konferencyjnej) czy zloka-
lizowanie niezbędnej dokumentacji. Powinni mieć też zapewnione komfor-
towe warunki do indywidualnego realizowania zadań. Tymczasem aż 53% 
osób przyznaje, że inni przeszkadzają im w pracy.2 Próby skupienia się mogą 
pochłaniać nawet pół godziny dziennie. Przy założeniu, że rok to 250 ro-
boczych dni, bezpowrotnie traci się około 7% czasu pracy.1 Rozwiązaniem 
jest wydzielenie w biurze stref sprzyjających konkretnym zadaniom. Odpo-
wiedni podział przestrzeni ułatwia osiągnięcie fl ow, czyli stanu absolutnej 
koncentracji, efektywności i poczucia satysfakcji z wykonywanych zadań. 

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA
Bardzo ważne jest też usprawnienie komunikacji pomiędzy członkami zespołów 
– te, które ściśle ze sobą współpracują powinny znajdować się blisko siebie, aby 
mogły konsultować się na bieżąco. Niezbędne są też wydzielone miejsca szybkich 
spotkań i sale do burzy mózgów, które pozwolą naradzać się, nie przeszkadzając 
innym. W końcu coraz więcej zadań wykonujemy zespołowo. 

OPŁACALNA INWESTYCJA
Biuro zaprojektowane zgodnie z fi lozofi ą stref dedykowanym konkretnym 
zadaniom i dopasowane do potrzeb organizacji to inwestycja, która pomaga 
pracownikom wykorzystać swój potencjał, a fi rmie – sprawnie funkcjonować. 
Jednak aby czerpać z długofalowych korzyści, najpierw trzeba umiejętnie 
przeprowadzić realokację lub rearanżację biura. Taka zmiana jest odczuwalna 
w całej organizacji, a naturalną reakcją jest obawa i strach przed nieznanym. 
Jak przygotować fi rmę na nowe? Dobrym sposobem jest aktywne włączenie 
pracowników w podejmowane działania, tak aby byli świadomi następujących 
zmian, ich przyczyn i konsekwencji. Można to zrobić m.in. poprzez proces 
badawczy – dzięki udziałowi w nim pracownicy nie tylko będą informowani 
o podejmowanych decyzjach, ale będą też mieli poczucie realnego wpływu na 
zmianę. To ją oswoi i sprawi, że łatwiej ją będzie zaakceptować. Po pewnym 
czasie sami odczują korzyści wynikające z transformacji.  

Chcesz dowiedzieć się, jak stworzyć optymalne środowisko pracy dopasowane 
do procesów zachodzących w fi rmie i kultury organizacji? Wejdź na naszą 
stronę internetową.

Nieefektywnie 
zaprojektowane biuro 
sprawia, że pracownicy 
mogą marnować nawet
17 dni w roku.1 Jak sprawić, 
żeby przestrzeń wspierała 
realizację procesów
i podnosiła wydajność 
biznesową organizacji? PRO

CESS
1 Źle urządzone biuro się nie opłaca, http://linkleaders.pl
2 Gensler workplace survey, 2010
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Over half of employees (56%) 
prefer modern and creatively 
arranged office spaces.1 What do 
these spaces look like? How should 
the headquarters of a modern 
organisation be organised?

PLACE
FUNCTIONAL ZONES

Only a few years ago o�  ce spaces were divided into an open space for employees 
and separate managerial o�  ces. We have realised that an o�  ce based on the 
open space concept arouses di� erent emotions and is perceived as a faulty solu-
tion. Working in a widely available space causes employees to lose their sense of 
privacy and individuality, which may disturb their relations with the surroundings. 
Employees complain about noise, the lack of opportunity to concentrate and 
mess. Even though eliminating these side e� ects is not a demanding task, it is 
connected with a change process that is often di�  cult to carry out. 

The latest o�  ce arrangement trends pay closer attention to the needs of em-
ployees. We are now in the age of the Activity Based Working concept, which 
focuses on the division of an o�  ce space into di� erent working zones designed 
for particular tasks. According to the concept’s guidelines, an o�  ce space is 
a response to diverse work styles and is supposed to support employees in 
achieving the right concentration levels, while facilitating their communication 
with their surroundings. Sectioning o�  various zones not only improves the ef-
fi ciency of teamwork, but also increases individual productivity by 10%.2 This 
philosophy also suggests creating breakout areas – for example, canteens or 
funrooms. These solutions undoubtedly improve the job satisfaction of people 
in a team. It has been shown that no less than 96% of satisfi ed employees have 
access to social zones at work.3

EFFECTIVE DESIGNING
Great attention is also paid to the e� ective arrangement of an o�  ce space. 
The average usage level of a traditional o�  ce space during a working day is 
within the range of 45-60%; for conference halls and meeting rooms this is 
approximately 35%.4 How can we increase the functionality of o�  ce interiors 
if workstations are not fully used on a daily basis because employees are often 
on business trips? One good solution is hot-desking. A huge meeting room 
can be divided into a few smaller ones by means of a removable wall. This will 
allow the room to be used by smaller teams. These are just a few ideas; there 
are many more possibilities.

RELIABLE IMAGE
A functionally designed o�  ce is the basis of e� ective work. When creating de-
manding projects, we should take into consideration the right interior decor. The 
o�  ce is the showpiece of every company, and its most representative feature. 
Both customers and employees often base their opinion of a whole organisation 
on the fi rst impression the o�  ce made on them. However, it must be remembered 
that the arrangement of a law fi rm o�  ce will di� er from that of an IT start-up.

Moreover, two companies from the same sector may be characterised by a com-
pletely di� erent o�  ce arrangement, which will be adjusted to their organisa-
tional culture and structure, the types of tasks they perform and their strategic 
aims and development plans. Answers to customers’ questions concerning 
o�  ce arrangement can be provided by our Workplace Research & Consulting 
Department, with the use of precise research and the needs analysis. We are 
able to prepare a project and conduct a change management process in an 
organisation, both for existing and new o�  ces.

Do you want to learn more on how to arrange the best o�  ce for your organisa-
tion? Look for inspiration on our website.

10 www.NowyStylGroup.com



EFEKTYWNE PROJEKTOWANIE
Duży nacisk kładzie się także na efektywne zagospodarowanie powierzchni. 
Średni poziom wykorzystania tradycyjnej przestrzeni biurowej w ciągu dnia 
roboczego waha się w granicach 45–60%, natomiast sal konferencyjnych i pokoi 
spotkań to około 35%.4 Jak zatem zwiększyć funkcjonalność wnętrz jeśli stano-
wiska pracy  na co dzień nie są w pełni wykorzystywane, ponieważ pracownicy 
przebywają na wyjazdach służbowych? Rozwiązaniem może okazać się wpro-
wadzenie hot-deskingu. Dużą salę spotkań można podzielić demontowalną 
ścianą na kilka mniejszych, która umożliwi jej wykorzystanie przez mniejsze 
grupy pracownicze. Ale to tylko niektóre z propozycji, gdyż możliwości jest 
o wiele więcej.

WIARYGODNY WIZERUNEK
Funkcjonalnie zaprojektowane biuro stanowi podstawę efektywnej pracy. Przy-
stępując do tworzenia złożonych projektów należy również  pomyśleć o odpo-
wiednim wystroju wnętrz. W końcu biuro to wizytówka fi rmy i jest jej najbardziej 
reprezentatywną częścią. Zarówno klienci jak i pracownicy  często budują sobie 
opinię na temat całego przedsiębiorstwa na podstawie wrażenia, jakie zrobiło 
na nich biuro. Należy pamiętać, że inaczej będzie wyglądała siedziba kancelarii 
prawniczej, a inaczej start-upu branży informatycznej. 

Co więcej, dwie fi rmy z tego samego sektora mogą mieć różnie zaaranżowaną 
powierzchnię, zgodną z ich kulturą organizacyjną, strukturą przedsiębiorstwa, 
profi lem działalności, celami strategicznymi, a także planami rozwojowymi. Od-
powiedzi na to, jak zaaranżować przestrzeń dla indywidualnego klienta, poprzez 
szczegółowe badania i analizę potrzeba może przygotować i dostarczyć nasz 
Dział Badań i Konsultingu Przestrzeni Pracy. Jesteśmy w stanie zaproponować 
projekt oraz przeprowadzić  proces zarządzania zmianą w organizacji, zarówno 
dla istniejącego jak i nowo zaaranżowanego biura. 

Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak zaaranżować najlepsze biuro dla Twojej 
organizacji? Szukaj inspiracji na naszej stronie.

Ponad połowa pracowników (56%) 
preferuje nowoczesne i kreatywnie 
urządzone biuro.1 Czyli jakie?
Jak powinna być zaaranżowana 
nowoczesna siedziba organizacji? 

PLACE
FUNKCJONALNE STREFY 

Jeszcze kilka lat temu powierzchnie biurowe  dzielono na otwartą przestrzeń 
dla pracowników i gabinety menedżerskie. Dziś już wiemy, że model organizacji 
biura typu open space budzi skrajne emocje  i stał się wadliwym rozwiązaniem. 
Praca w systemie w przestrzeni ogólnodostępnej uniemożliwia zachowanie 
prywatności a pracownicy tracą swoją indywidualność co może zakłócić relacje 
z otoczeniem. Pracownicy skarżą się na hałas, brak możliwości skupienia się czy 
bałagan. Choć zniwelowanie tych skutków ubocznych jest proste, to wiąże się z 
procesem zmian, który często nie jest łatwy do przeprowadzenia.

Najnowsze trendy w projektowaniu biur zwracają większą uwagę na potrzeby 
zatrudnionych. Nastała era Activity Based Working, która  zakłada podział biura 
na strefy dedykowane określonym zadaniom. Według jej założeń przestrzeń 
biurowa jest odpowiedzią na różnorodne style pracy oraz ma wspierać pra-
cowników w koncentracji i umożliwiać jak najlepszą komunikację z otoczeniem. 
Wydzielenie stref wpływa na poprawę efektywności pracy grupowej, a także 
wzrost produktywności indywidualnej o 10%.2 Filozofi a ta nakłania również do 
tworzenia stref czasu wolnego np.  kawiarnii czy fun-roomów. Takie rozwiązania 
niewątpliwie podnoszą poziom zadowolenia zespołu. Okazuje się bowiem, że aż 
96% usatysfakcjonowanych pracowników ma w pracy dostęp do stref socjalnych!3

1  Jones. C. & Volpe, E.H. (2011). Organizational identifi cation: Extending our understanding 
of social identities through social networks. Journal of Organizational Behavior, 32(3)

2  Blok, M., De Korte, E., Groenesteijn, L., Formanoy, M., & Vink, P. (2009, December). 
The e� ects of a task facilitating working environment on o�  ce space use, communication, 
concentration, collaboration, privacy and distraction

3  Congdon, C., Flynn, D., & Redman, M. (2014). Balancing “We” and “Me”. Harvard Business 
Review

4  DEGW
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A well-organised space encourages users to perform tasks in di� erent ways – both 
individually and as a team – it increases e�  ciency and acts as a catalyst for new ideas. 
Our Workplace Research & Consulting Department deals with the optimal arrangement 
of o�  ce spaces. The functional furniture solutions we o� er, which allow customers to 
take care of employees’ health, are the result of hard work performed by world-famous 
designers and our constructors. 

The innovative technology in our solutions enables us to meet even the most demanding 
needs and ensure maximum comfort.

Having realised hundreds of projects, for small companies and huge corporations, we 
can proudly say we know how a well-designed o�  ce space should be arranged. This is 
a matter of knowledge and an idea that is adjusted to the space and the development 
plans of the customer.

We equip offices and public 
spaces with a focus on 
the people who will use 
them – we think about their 
needs and expectations. 

12 www.NowyStylGroup.com



Dobrze zaaranżowana zachęca do realizowania zadań w zróżnicowany sposób, zarówno 
indywidualnie jak i zespołowo, podnosi efektywność, a także jest katalizatorem nowych idei 
i pomysłów. Nad tym, jak ją najlepiej zaplanować pracuje nasz Dział Badań i Konsultingu 
Przestrzeni Pracy. Natomiast funkcjonalne rozwiązania meblowe, które pozwalają zadbać 
o zdrowie zatrudnionych, są wynikiem pracy najlepszych światowych projektantów oraz 
naszych konstruktorów. 

Nowoczesna technologia pozwala nam sprostać najwyższym wymaganiom i zapewnić 
maksymalny komfort.

Po setkach zrealizowanych projektów, zarówno dla niewielkich fi rm, jak i wielkich korporacji, 
możemy śmiało stwierdzić, że wiemy, jak odpowiednio zaaranżować przestrzeń biurową. 
To kwestia wiedzy i pomysłu dopasowanego do miejsca oraz planów rozwojowych klienta.

Wyposażamy przestrzeń 
biurową i publiczną z myślą 
o ludziach, którzy będą ją 
użytkować – o ich potrzebach
i oczekiwaniach. 

13www.NowyStylGroup.com



We know how important people’s needs and a company’s 
business processes are. We also know how a place 
influences the way an organisation functions. Our stand 
is “an office in a nutshell” – we are illustrating a functional 
office divided into zones dedicated to performing 
particular tasks, which meets the latest design trends.

A RESPONSE TO THE 
CHALLENGES OF 
CONTEMPORARY OFFICES

14 www.NowyStylGroup.com



Wiemy, jak ważne są potrzeby pracowników, procesy biznesowe 
przebiegające w firmie i jak przestrzeń wpływa na działanie organizacji. 
Nasze stoisko to „biuro w pigułce“ – staraliśmy się odzwierciedlić 
funkcjonalne biuro, z podziałem na strefy dedykowane poszczególnym 
zadaniom, a także odpowiadające najnowszym trendom wzorniczym.

ODPOWIEDŹ
NA WYZWANIA
WSPÓŁCZESNYCH BIUR

15www.NowyStylGroup.com



MANAGERIAL OFFICE ZONE
GABINET

Managerial o�  ces attract the attention of visitors and business 
partners. They are also places where the most important deci-
sions concerning the whole company are taken. The arrange-
ment of a managerial o�  ce has to respond to the needs of the 
space owner, but it must also refl ect the style of the organisation.

Gabinet często staje się miejscem, na którym skupia się uwaga 
gości i partnerów biznesowych, a także podejmuje się tu ważne 
dla całej fi rmy decyzje. Projekt tej przestrzeni musi być zarówno 
odpowiedzią na potrzeby jej właściciela, jak i wizualizacją stylu 
całej organizacji. 

INFORMAL MEETING ZONE
STREFA SPOTKAŃ NIEFORMALNYCH

E�  cient information exchange is the basis of e� ective shared 
work. Access to a spontaneous meeting zone in an o�  ce facili-
tates communication and the process of organising meetings.

Skuteczna wymiana informacji jest podstawą efektywnej pracy 
wspólnej. Dostęp do stref spontanicznych spotkań na terenie  
biura ułatwia szybką organizację zebrania i współpracę. 

FORMAL MEETING ZONE
STREFA SPOTKAŃ FORMALNYCH

An o�  ce has to be equipped with a space designed for hold-
ing formal meetings, carrying out recruitment processes, or-
ganising training courses and giving presentations. A closed 
room guarantees privacy and opportunities for concentration, 
therefore facilitating the process of taking important decisions.

W biurze niezbędna jest przestrzeń do organizowania spo-
tkań formalnych, rekrutacji, szkoleń czy prezentacji. Za-
mknięta sala gwarantuje prywatność spotkań i możliwość 
koncentracji, co ułatwia podejmowanie ważnych decyzji.

ENTRANCE ZONE
STREFA WEJŚCIOWA

This is a waiting area that creates the company’s business im-
age. A technological approach combined with simplicity helps 
refl ect the culture of every organisation.

Miejsce oczekiwania gości, kreujące wizerunek biznesowy. 
Technologiczny charakter połączony z prostotą, odzwierciedla 
kulturę organizacyjną naszej fi rmy. 

SHARED WORK ZONE
STREFA PRACY WSPÓLNEJ

Good communication is the basis of e� ective teamwork; it is 
natural for this to take place in an o�  ce space. Easy access to 
places designed for holding spontaneous meetings supports 
a modern approach to work. 

Podstawą efektywnej pracy zespołowej jest dobra komuni-
kacja. Ta, często w sposób naturalny, odbywa się na terenie 
biura. Łatwy dostęp do miejsc, gdzie można spontanicz-
nie się spotkać wspiera współczesne podejście do pracy. 

CREATIVE WORK ZONE
STREFA KREATYWNA

Innovation is desirable at work. In order to activate innovation, 
we have to ensure we design the right space to support it. 
A creative work zone facilitates the process of organising meet-
ings and brainstorming sessions in a casual atmosphere, which 
increases employees’ commitment and creativity.

Innowacyjność jest pożądaną wartością. By mogła zaistnieć 
warto zadbać o  przestrzenie ją wspierające. Strefa kreatywna 
umożliwia organizację spotkań czy burz mózgów w swobodnej 
atmosferze, co przekłada się na większą aktywność i kreatyw-
ność uczestników.
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CANTEEN ZONE
KANTYNA

A canteen is a very important place in an o�  ce. Employees can 
drink a cup of co� ee, eat a meal or relax there. Access to this 
zone helps employees recharge their batteries and improves 
their relationships with colleagues.

Kantyna to ważne miejsce w biurze. Można w niej wypić kawę, 
zjeść wspólny posiłek i odpocząć. Dostęp do takiej strefy daje 
możliwość szybkiej regeneracji pracowników, ale przede wszyst-
kim wpływa na dobre relacje między nimi.

TELEPHONE BOOTH
BUDKA TELEFONICZNA

Telephone conversations are currently the most common form 
of direct communication. Unfortunately, there is often a lack 
of space designed for holding undisturbed phone conversa-
tions in an o�  ce. A telephone booth is a zone that provides 
employees with privacy and prevents them from bothering 
other colleagues. 

Rozmowy telefoniczne to obecnie powszechny sposób ko-
munikacji. Niestety w biurach często brakuje miejsc do ich 
swobodnego prowadzenia. Budka telefoniczna to strefa, która 
gwarantuje prywatność rozmówcom i spokój pozostałym oso-
bom w ich otoczeniu.  

CONCENTRATION ZONE
STREFA KONCENTRACJI  

In society, people can be divided into extraverts and introverts. 
We should take this into consideration when arranging an o�  ce 
space. Everyone needs a secluded place to carry out tasks that 
require concentration sometimes. A desk designed for perform-
ing undisturbed work allows employees to act e� ectively and 
isolates them from the noise of an open space.

Każdy z nas potrzebuje czasem odosobnienia, aby zrealizować 
zadania wymagające koncentracji. Miejsce przy biurku do pracy 
w skupieniu pozwala na efektywne działania i separację od 
hałasu na otwartej przestrzeni.

INDIVIDUAL WORK ZONE
STREFA PRACY INDYWIDUALNEJ

This zone includes workstations designed for performing indi-
vidual tasks that require concentration. The type of worksta-
tions and their arrangement should be adjusted to the work 
style of the team.

Stanowiska pracy dedykowane do wykonywania zadań sa-
modzielnych, wymagających skupienia. Ich typ i konfi guracja 
powinny być dostosowane do stylu pracy danego zespołu. 
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INSPIRED
by nature

#LEVITATE 
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“Green” workstations are a response to the instinctive 
human need to stay in close contact with natural ecosystems. 
By introducing nature into an office, the biophilic design 
shapes the whole environment in order to minimise 
the negative influence external surroundings can have on 
employees. Research carried out in Europe shows that natural 
elements in an office space act as a buffer that reduces 
stress and has a positive impact on employees’ well-being.¹

1 M. D. Velarde, G. Fry, M. Tveit (2007). Health eff ects of viewing landscapes – Landscape types in environmental psychology. Urban Forestry & Urban Greening

LEVITATE
furniture system

Tworzenie „zielonych” miejsc pracy jest odpowiedzią
na instynktowną potrzebę człowieka, aby być w bliskim kontakcie 
z naturalnymi eko-systemami. Biophilic design wprowadzając
do biur naturę kształtuje otoczenie  w taki sposób,
aby minimalizować negatywne oddziaływanie środowiska 
zewnętrznego na pracowników. Badania w całej Europie pokazują, 
że obecność naturalnych elementów działa jak bufor redukujący 
stres i ma pozytywny wpływ na ogólne samopoczucie.¹

issue no. 05 (2016)
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T
his is the underlying idea behind Levitate, which was inspired 
by nature and the homeoffi  ce design trend. This functional offi  ce 
furniture system, designed by the WertelOberfell studio, meets 
all the needs of contemporary employees.
Wood is the leading element of the system’s design. The eye-
catching A-shaped leg not only attracts people’s attention but 
also makes the desk look stable and light. The system is also 
characterised by a small pedestal with a rounded bottom edge, 

which is suspended below the desktop. A sliding top with  hidden second level 
storage and a secretary box attached ensures the system is fully functional.

How else does the Levitate system create a home-like atmosphere in an of-
fi ce? One key to success is a well-chosen colour concept with the right palette 
of fi nishes. Panels are upholstered with natural woollen fabrics, while the 
wooden elements make an explicit reference to home interior design trends. 
The interesting melamine palette off ers a wide range of possibilities in creating 
individual arrangements, which are not always typically offi  ce-like.

Thanks to the extensive product portfolio (freestanding desks, workbenches, 
tables designed for meeting rooms), Levitate is suitable for arranging not only 
small, cosy and home-like offi  ces, but also big offi  ce spaces based on the open 
space concept with all the necessary work zones. The system ensures fully 
functional interior arrangement that meets the expectations of many genera-
tions of employees. 

I tak właśnie, inspirowany naturą oraz trendem home offi  ce design powstał Levitate. 
Funkcjonalny system mebli biurowych został zaprojektowany przez studio WertelOberfell, 
tak aby odpowiadał na potrzeby współczesnych pracowników. 
Wiodącym elementem designu jest drewno – charakterystyczna noga w kształcie litery 
A przyciąga uwagę i sprawia, że biurko jest jednocześnie stabilne i lekkie wizualnie. 
Ponadto system wyróżnia się nietypowym podwieszanym pod blatem biurka kontener-
kiem z zaokrągloną dolną krawędzią. Pełną funkcjonalność zapewniają przesuwny blat 
i ukryta pod nim szufl ada oraz mocowany na blacie sekretarzyk. 

Co jeszcze sprawia, że system Levitate tworzy domową atmosferze w biurze? Kluczem do 
sukcesu są odpowiednio dobrane kolory oraz wykończenia. Panele tapicerowane są na-
turalnymi, wełnianymi tkaninami, a wspomniane już drewniane elementy nawiązują do 
trendów projektowania wnętrz domowych. Ciekawa paleta melamin daje szerokie możliwości 
komponowania własnych, niekoniecznie typowo biurowych zestawów. 
Dzięki szerokiemu portfolio produktów (biurka wolnostojące, workbenche, stoły dedykowane 
do miejsc spotkań) Leviate pozwala aranżować zarówno małe, bardziej kameralne, domowe 
biura, jak i większe przestrzenie typu open space ze wszystkim niezbędnymi strefami pracy. 
Z systemem można tworzyć w pełni funkcjonalne wnętrza zgodne z oczekiwaniami wielu 
pokoleń pracowników.

issue no. 05 (2016)
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SITAG BRAND

WELCOME 
on board
A new fair is usually associated with presenting the latest 
products. However, we are going to move a step further. 
Taking this year’s Orgatec fair as an opportunity, we will 
announce and introduce a new member of the Nowy Styl 
Group’s family – the Swiss brand Sitag! We are extremely 
proud and pleased to have entered into cooperation 
with such an experienced and highly regarded company.

Każde targi oznaczają prezentowanie najnowszych produktów. 
My poszliśmy jednak o krok dalej i na tegorocznej edycji 
targów Orgatec chcieliśmy ogłosić powiększenie rodziny
Grupy Nowy Styl i przedstawić nowego członka naszego 
zespołu – szwajcarską markę Sitag! To ogromny powód
do dumy i radości, że weszliśmy w kooperację z tak 
doświadczoną i cenioną od lat � rmą.

W
 e devoted a few months after the acquisition to strengthening 
our cooperation and exchanging our knowledge and experience. 
The biggest advantages of the Swiss company include a modern 
production plant in Sennwald located close to the Lichtenstein 
border, a highly qualifi ed staff  and a well developed distribution 
network. The Sitag brand manufactures stylish and ergonomic 
chairs and armchairs, functional and durable furniture systems 
for offi  ce spaces and reception areas, exclusive furniture and 
fi ttings for executive and senior management offi  ces, as well as 
conference furniture. The Swiss company also off ers services 
concerning comprehensive interior arrangement.

O
 statnie miesiące po przejęciu, poświęciliśmy na wzmocnienie współ-
pracy oraz dwustronną wymianę doświadczeń i wiedzy. Do największych 
zalet spółki możemy zaliczyć przede wszystkim nowoczesną fabrykę
w Sennwald przy granicy z Liechtensteinem, wykwalifi kowaną kadrę 
oraz rozwiniętą sieć dystrybucji. Pod marką Sitag produkowane są sty-
lowe oraz ergonomiczne krzesła i fotele oraz funkcjonalne i solidne sys-
temy meblowe dla przestrzeni biurowych, recepcji, ekskluzywne meble
i wyposażenie do gabinetów oraz meble do sal konferencyjnych. Wśród 
usług oferowanych przez szwajcarską spółkę można znaleźć także usługę 
kompleksowej aranżacji wnętrz.
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#SITAGTEAM FAMILY 

O
ne of the fl agship products manufac-
tured by the Sitag brand is the sitag-
team chair family, designed by the 
German design studio 2DoDesign. 
The whole line, which includes both 

swivel and stationary chairs, is characterised by 
a combination of functionality, ergonomics and 
unique design. Sophisticated sitagteam design 
consciousness stands out vividly in a language of 
accentuated form and in a line of end-to-end de-
sign. In all models, the backrest extends to below 
the mechanical system, concealing it entirely. In 
contrast, the sweep of the frame – which gives 
the impression of a peripheral band – consciously 
provides an extraordinary design characteristic 
that distinguishes not only the swivel chairs but 
also the visitor and conference chairs.

The elegant swivel chairs are available with 
a high or low backrest in an upholstered or mesh 
version. One innovation is the swivel version with 
a backrest in Elastollan. This versatile material is 

fl exible, robust, dirt-resistant and breathable. In 
this version the sitagteam chairs are also used 
in laboratories and medical environments. All 
chair functions serving ergonomic benefi ts have 
clearly legible icons on the levers and are used in-
tuitively. It is easy to make individual settings for 
the height of the lumbar support and the armrest 
settings. By equipping managerial offi  ces with the 
sitagteam chairs upholstered with high quality 
leather and characteristic stitching, we are able 
to add a splash of prestige and an exceptional 
character to every space.

Thanks to their light, subtle form, the sitag-
team conference chairs are a perfect match for 
modern offi  ce interiors. They combine ergonomic 
standards with an innovative character.

The use of mesh on backrests and seats not 
only ensures exceptional sitting comfort, but also 
harmonises perfectly with delicate chair lines.

J
ednym z fl agowych produktów marki Sitag 
jest rodzina krzeseł sitagteam, zaprojekto-
wana przez niemieckie studio projektowe 
2DoDesign. Całą linię, w której skład wcho-
dzą krzesła obrotowe oraz stacjonarne, cha-

rakteryzuje połączenie funkcjonalności, ergonomii 
oraz unikatowego designu. 
Wyrafi nowany design sitagteam to doskonały 
przykład projektowania systemowego uwzględ-
niającego kompletną linię produktową. Rama 
w kształcie łuku nadaje charakterystyczny wygląd, 
dzięki czemu łatwo rozpoznać zarówno obrotowe, 
jak i konferencyjne krzesła. We wszystkich mode-
lach oparcie krzesła sięga poniżej linii mechani-
zmu, całkowicie go ukrywając. 
Eleganckie krzesła obrotowe są dostępne zarówno 
z wysokim, jak i niskim oparciem, w wersji ta-
picerowanej oraz siatkowej. Innowacyjnym roz-
wiązaniem jest wersja z oparciem wykonanym 
z Elastollanu. Jest to bardzo uniwersalny materiał, 
charakteryzujący się elastycznością, trwałością, 
odpornością na zabrudzenia oraz wysoką prze-
puszczalnością powietrza. Dzięki zastosowaniu tej 

wersji, możemy wykorzystać krzesła SitagTeam do 
wyposażenia laboratoriów i pomieszczeń medycz-
nych. Wszystkie funkcje wysoce ergonomicznych 
mechanizmów zostały opisane na intuicyjnych 
dźwigniach w czytelny sposób. Bardzo łatwo do-
pasować indywidualne ustawienia, począwszy 
od wysokości podparcia lędźwi, aż po pozycję 
podłokietników. Wyposażenie gabinetów mene-
dżerskich w krzesła sitagteam tapicerowanych 
wysokogatunkową skórą z charakterystycznymi 
przeszyciami, doda przestrzeni prestiżu oraz ory-
ginalnego charakteru.
Krzesła konferencyjne sitagteam dzięki subtelnej 
i lekkiej formie pasują do nowoczesnych, biuro-
wych wnętrz, łącząc w sobie ergonomiczne stan-
dardy oraz innowacyjność. Zastosowanie siatki 
na oparciu oraz siedzisku gwarantuje wyjątkowy 
komfort siedzenia oraz dodatkowo idealnie współ-
gra z delikatnymi liniami krzesła. 

ONE 
for everything
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#SITAGINLINE FAMILY

When visions 
become reality

When arranging managerial 
o�  ces and conference halls we 
� rst need to ensure a feeling 
of prestige and comfort. 
By implementing products 
characterised by high quality 
� nishes and manufacturing 
precision, we are able to create 
stylish and elegant interiors that 
are an excellent showpiece of 
every company. The SITAGINLINE 
conference table and workstation 
created by an international team 
of designers at Seventh Sense are 
sure to help you achieve this aim.

Aranżacja gabinetów menedżerskich 
oraz sal konferencyjnych, w pierwszej 
kolejności wymaga zapewnienia poczucia 
prestiżu oraz komfortu. Produkty 
charakteryzujące się wysoką jakością 
zarówno samego wykonania, jak 
i wszystkich zastosowanych wykończeń, 
tworzą stylowe i eleganckie przestrzenie, 
będące doskonałą wizytówką 
każdej � rmy. Linia mebli SITAGINLINE 
zaprojektowana przez międzynarodowy 
zespół Seventh Sense idelnie wpisuje się 
w te potrzeby.

S
itaginline efektywnie dopasowuje 
się do każdej sytuacji – zarówno dzięki 
szczegółom, misternie wykonanym de-
talom, jak i dzięki ogólnemu designowi. 
Dwustronne fornirowanie zapewnia 

im wyszukany wygląd. Modułowy układ oraz 
elastyczność dostosowania rozwiązań medi-
alnych do indywidualnych potrzeb, zaspokoją 
oczekiwania nawet najbardziej wymagających 
użytkowników.
Stoły konferencyjne sitaginline cechuje nie-
samowita elastyczność, dzięki której idealnie 
dopasuje się do wyposażenia małych gabinetów, 
ale także dużych sal konferencyjnych. Na linię 
składa się szeroki wybór podstaw, różnorodne 
możliwości ustawiania nóg, a także systemy 
multimedialne. Co ważne, prestiż podnosi 
rzemieślnicza produkcja fornirowanych blatów.
Stanowisko pracy z linii sitaginline idealnie 
sprawdzi się w eleganckich gabinetach. Biurka 

wyposażone są w system aluminiowych szyn, 
który umożliwia zróżnicowane mocowanie 
nóg oraz podwieszanego kontenera. Skórzana 
nakładka z możliwością przesuwania i zintergo-
wanym piórnikiem podnosi wygodę użytkownika. 
Ergonomiczne rozwiązania takie jak wysuwana 
półka na drukarkę, kanały kablowe, połączenia 
multimedialne to funkcjonalne atuty systemu. 
Uzupełnieniem są fornirowane sideboardy i szafy 
z eleganckimi wpuszczanymi uchwytami.
Decydując się na sitaginline, można wybierać 
pomiędzy kolekcją stworzoną z unikatowych 
fornirowanych blatów oraz ekologicznym 
rozwiązaniem jakim są blaty pokryte specjalnym 
przyjaznym dla środowiska linoleum (Linoleum 
Desk Top®) o charakterystycznym matowym 
wyglądzie. Dostępne są również blaty błyszczące 
oraz strukturalne.

T
he sitaginline line eff ectively matches 
any situation – in detail, with a metic-
ulously crafted edge and in its overall 
impression. Derived timber material 
board with a double-sided fi nish and 

veneer provides the overall optical impression 
of fl oating. The modular confi guration and the 
fl exibility of customized media systems leave no 
wish unfulfi lled.

The sitaginline conference table is charac-
terised by exceptional fl exibility, thanks to which 
it perfectly matches both small offi  ces and huge 
conference halls.

The range of tables is fl exible in the choice 
of desk bases, the positioning of the desk legs 
and in options for outfi tting with media systems. 
The furniture maker’s meticulous craftsmanship 
and outstanding skills in the processing of the 
desk tops and the rare woods are common to 
all models.

The sitaginline workstation is an ideal so-
lution for elegant managerial offi  ces. A desk-

supporting aluminium rail system allows the 
variable positioning of the table legs and/or of 
the suspended underdesk storage unit, accord-
ing to requirements. A leather desktop inlay with 
a slide function and an integrated pen tray assures 
maximum convenience in an executive offi  ce. The 
technical furniture with integrated and a with-
drawable printer shelf is prepared for tidy power 
connections via the table. Optional cable ducts 
and customized media connection possibilities 
are key but invisible benefi ts of sitaginline. Of-
fi ce sideboards and cabinets with fl ush, veneered 
recessed handles complement the exclusive line.

With sitaginline you can choose from a col-
lection of unique rare wood veneers with the 
utmost in quality craftsmanship. Or you can se-
lect the touch-comfortable and environmentally 
friendly Furniture Linoleum Desk Top®, which 
is highly appealing because of its pleasant feel 
and characteristic matte appearance. Extravagant 
glossy rubbing-varnish surfaces and structured 
varnishes are also available.
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#SITAG MCS SYSTEM

Be flexible

Współczesne biuro to przede wszystkim setki 
rozmów, dzwoniące telefony, szum odsuwanych 
szu� ad oraz wiele innych elementów, które 
wpływają na ciągłe rozproszenie, a co za tym 
idzie na spadek efektywności pracowników. 
System SITAG MCS, w którego skład wchodzą 
ścianki działowe, moduły do siedzenia oraz szafy, 
pomaga w wyeliminowaniu irytujących dźwięków 
i sprawnym podziale przestrzeni, sprzyjając 
zwiększeniu komfortu akustycznego i lepszym 
wynikom pracy wszystkich zespołów.

A contemporary o�  ce 
means hundreds of 
conversations, ringing 
telephones, the noise of 
drawers being pushed 
and many other sounds 
that make employees lose 
concentration, ultimately 
leading to a decrease 
in their e�  ciency. 
The SITAG MCS system, 
which includes a room-
dividing partition system, 
seating modules and 
a cabinet system, helps 
eliminate irritating sounds 
and can divide an o�  ce 
space e� ectively. It also 
aids in increasing acoustic 
comfort and improving 
working conditions for 
all teams. 

T
he sitag mcs room-dividing partition system enables the subdivision of entire 
offi  ce areas and the combination of various workplaces or conference corners 
in unique forms. Individual work and conference corners can be created easily. 
The wall elements are available in various heights and widths, and in versions 
with fabrics that are all with high degree of sound absorption. They can provide 

a discreet and quiet environment to enable intensive concentration and productivity. 
A wall with electrical power sockets has been designed for conference corners. Rounded 
edge profi les create a soft optical impression. Gable tables are provided to complement 
the line, to create conference sites.

The sitag mcs sitting modules have been designed to provide seating and meeting 
solutions, with numerous variations, in conjunction with the modular sitag mcs offi  ce 
partition screens and the Sitag cabinet systems. They provide creative, individual private 
space for informal discussions or a welcome quiet zone for individuals. The sitag mcs 
room-dividing partition system, combined with sitag mcs sitting modules, provides the 
perfect place for communication, meeting and relaxing.

The modular design provides a great variety of arrangement possibilities. Even with 
only a few individual components and at little expense, sitag mcs sitting modules 
achieve a high degree of fl exibility in arrangement. The open design not only promotes 
communication, in combination with cabinet and table/desk modules, but also enables 
personal discussions or concentrated work alone, with closed formations and the required 
acoustic solutions. The systematically designed upholstery of the seat and backrest 
elements, which have a single clean form design, emphasises great sitting comfort.

Whether open in a room, or as room partition with attached movable partition 
walls, the sitag mcs cabinet system is versatile in its applications. With separate front 
features in various versions, there is no limit to the range of design possibilities. The 
basic modules are available with central locking. All standard models are fi tted with 
an attractive rear wall. The front features off er soft-closing mechanisms for minimum 
noise. In combination with gable-table attachment units, the modules can be used as 
storage space and as conference sites at standing level.

This modular system allows unlimited expansion upward or to the side. The sitag 
mcs cabinet system can be adapted to individual requirements. Height adjustable gliders 
allow the modules to compensate for irregularities in the fl oor. The basic modules have 
a pull-out limitation feature that reduces the danger that a cabinet will fall over. The 
individual front features can be provided with or without a lock – or with a dummy lock.

S
ystem ścianek działowych SITAG MCS umożliwia podział powierzchni biurowych 
oraz dowolne konfi guracje stanowisk pracy i miejsc spotkań. Z łatwością można 
utworzyć indywidualne stanowiska pracy, jak również kąciki konferencyjne.

Elementy ścienne są dostępne w wielu różnych wysokościach i szeroko-
ściach oraz w wersjach tapicerowanych, które w wysokim stopniu pochłaniają 

dźwięk. Mogą one pomóc utworzyć dyskretne i ciche środowisko pracy sprzyjające 
koncentracji oraz efektywności. Ściana wyposażona w gniazdka elektryczne została 
zaprojektowana z myślą o kącikach konferencyjnych, aby zapewnić funkcje multime-
dialne. Zaokrąglone krawędzie profi li nadają systemowi wrażenia miękkości. Stoły 
szczytowe dopełniają ofertę systemu oraz służą do tworzenia miejsc konferencyjnych.

System modułów miejsc siedzących SITAG MCS został zaprojektowany tak, aby 
zapewnić rozwiązania do przestrzeni spotkań. W połączeniu z modułowym systemem 
biurowych ekranów działowych SITAG MCS oraz z systemem szaf SITAG oferuje różnorodne 
konfi guracje. Systemy te pomagają w aranżacji kreatywnych miejsc spotkań nieformalnych 
lub cichej strefy pracy indywidualnej zapewniając poczucie prywatności. System ścianek 
działowych SITAG MCS w połączeniu z systemem modułów miejsc siedzących SITAG MCS 
zapewnia idealną aranżację miejsc przeznaczonych do komunikacji, spotkań czy relaksu.

Modułowy design pozwala na wiele różnych możliwości aranżacyjnych. Dyspo-
nując jedynie kilkoma pojedynczymi elementami, przy niewielkim nakładzie kosz-
tów, system modułów miejsc siedzących SITAG MCS pozwala osiągnąć wysoki stopień 
elastyczności w aranżacji. Otwarta konstrukcja w połączeniu z szafą oraz stoikiem/
biurkiem nie tylko sprzyja komunikacji, ale także – dzięki zamkniętym układom i wy-
maganym rozwiązaniom akustycznym – umożliwia prowadzenie dyskusji oraz wyko-
nywanie zadań indywidualnych wymagających koncentracji. Specjalnie zaprojekto-
wana tapicerka elementów siedziska i oparcia podkreśla wyjątkowy komfort siedzenia.

Czy to w wersji otwartej, czy jako element dzielący pomieszczenie w połączeniu z mo-
bilnymi ściankami działowymi, system szaf SITAG MCS jest uniwersalny w zastosowaniu. 
Dzięki odrębnym cechom frontów w różnych wersjach, nie ma ograniczeń co do zakresu 
możliwości projektowych. Moduły podstawowe są wyposażone w centralny zamek. 
Wszystkie modele standardowe posiadają atrakcyjnie wyglądającą tylną ściankę. Fronty są 
wyposażone w mechanizmy cichego zamykania, dla redukcji hałasu. W połączeniu ze sto-
łami szczytowymi do integracji, moduły mogą być wykorzystane jako miejsca do przecho-
wywania lub miejsca spotkań przeznaczone do prowadzenia dyskusji w pozycji stojącej.

Ten modułowy system zapewnia nieograniczone możliwości rozbudowy w górę lub 
w bok. System szaf SITAG MCS z łatwością dopasowuje się do indywidualnych wymagań. 
Stopki z regulacją wysokości umożliwiają dostosowanie modułów tak, aby zniwelować 
nierówności powierzchni. Moduły podstawowe posiadają funkcję ograniczającą, która 
zmniejsza niebezpieczeństwo związane z możliwością przewrócenia się szafy. Fronty 
są dostępne w wersji z zamkiem lub bez. Mogą być także wyposażone w atrapę zamka.
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#SITAGACTIVE 

Fits in smoothly
B

y sitting for long hours in the same po-
sition, we expose ourselves to constant 
physical and psychological tiredness. 
When we obey the principles of ergonom-
ics we are able to get much better results 

and take greater care of our health at the same 
time. One way to achieve this is to change our 
working position from sitting to standing using 
height adjustable desks. 

The sitagactive desk line consists of models 
with manual or electric height adjustment, with 
a T-leg frame in various sizes and forms. All desks 
and tables can be optionally fi tted with sliding 
desktops/table tops and/or a cable duct. The cable 
duct is accessible from the top via the sliding 
top, or from below by opening a cover. These 
desks and tables can be linked, attached, and/or 
extended upward or to the side. The line includes 
round and square meeting tables with column legs 
and mechanical or liftmatic height adjustment. 
Additionally, sitagactive off ers ideal solutions 
for prestigious meeting or conference rooms. The 
selection from 20 wood surfaces and 8 synthetic 

surface fi nishes enables harmonious and pleas-
antly designed furnishing concepts. 

Thanks to the choice of various height ad-
justments and the extensively varied selections 
available, sitagactive tables and desks match 
individual customer’s requirements eff ectively. 
The precise desk-edge craftsmanship, using the 
latest in laser technology, assures the products 
meet top hygiene and quality standards. The 
sliding desktop system enables desktop ex-
change without tools. An extensive off ering of 
surface fi nish versions and accessories rounds 
off  the line. 

Ergonomics is one of the key characteristics 
of sitagactive tables and desks. They are fl ex-
ible in working height, with the optional use 
of a convenience control system with four pro-
grammable positions. They are available with 
an optional cable duct, with retrofi tting at any 
time without diffi  culty.

S
pędzając długie godziny w jednej pozy-
cji narażamy się na ciągłe zmęczenie fi -
zyczne i psychiczne. Przestrzegając zasad 
ergonomii jesteśmy w stanie osiągnąć 
o wiele lepsze rezultaty, przy okazji za-

dbać o nasze zdrowie. Sposobem uzyskania ta-
kiego efektu jest między innymi chwilowa zmiana 
pozycji z siedzącej na stojącą, wykorzystując do 
tego biurka z regulowaną wysokością.

Linia biurek SITAGACTIVE składa się z mo-
deli wyposażonych w manualną lub elektryczną 
regulację wysokości oraz ramę nogi typu „T“ 
w wielu różnych rozmiarach i formach. Wszystkie 
biurka i stoły mogą być opcjonalnie wyposażone 
w przesuwne blaty i/lub kanały kablowe. Kanały 
kablowe dostępne są od góry przez blat prze-
suwny lub od dołu po otwarciu pokrywy. Biurka 
i stoły mogą zostać połączone, przymocowane 
i/lub rozbudowane w górę lub w bok. System 
ten obejmuje także okrągłe i kwadratowe stoły 
spotkań wyposażone w nogi kolumnowe oraz 
mechaniczną regulację wysokości lub funkcję 
LIFTMATIC. Linia SITAGACTIVE oferuje dodat-
kowo idealne rozwiązania do prestiżowych miejsc 

spotkań lub sal konferencyjnych. Wybór spośród 
20 powierzchni drewnianych i 8 syntetycznych 
wykończeń powierzchni zapewnia harmonijne 
i przyjemnie zaprojektowane koncepcje wypo-
sażenia wnętrz. 

Dzięki szerokiej palecie regulacji wysoko-
ści oraz dostępnych opcji, stoły i biurka z linii 
SITAGACTIVE skutecznie dopasowują się do in-
dywidualnych wymagań klientów. Precyzyjne 
rzemiosło krawędzi biurka przy użyciu najnowszej 
technologii laserowej zapewnia spełnienie naj-
wyższych standardów higieny i jakości. System 
blatów przesuwnych umożliwia wymianę blatu 
bez użycia narzędzi. Bogata gama wersji wykoń-
czeń powierzchni oraz akcesoriów jest idealnym 
dopełnieniem systemu. 

Ergonomia to jedna z najważniejszych cech 
stołów i biurek z linii SITAGACTIVE. Zapewniają 
one elastyczność w wyborze wysokości roboczej 
oraz możliwość wykorzystania systemu stero-
wania posiadającego funkcję programowania 
4 pozycji. Dostępne są także w wersji z kanałami 
kablowymi oraz z możliwością dodatkowego wy-
posażania w przyszłości.
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T
he sitagwave swivel chair line is a perfect example of the ideal combination of excep-
tional design and new technologies. The chairs are characterised by a distinctive and 
intriguing look designed by Uli Witzig – the project designer. The fl exible S-shaped 
backrest was created by British specialist Ergonamics according to the latest research 
and fi ndings in the fi elds of ergonomics and medicine. 
The sitagwave chairs not only attract people with their unique appearance, but also 

ensure excellent comfort, adapting automatically to the user’s every move. Thanks to its special 
structure, sitagwave ensures the body is in constant motion and provides the right support for 
the whole body in a seated position. This results in users’ well-being and relaxation and the feel-
ing of the ideal body-mind balance, even over several hours spent in an offi  ce or at a conference.

Motoring fans are sure to fi nd it interesting that a special edition of the sitagwave chairs is 
labelled with the logo of the extremely popular, prize-winning Swiss motorcycle road racer Tom 
Lüthi. sitagwave seats with full upholstery are made using an innovative process that stems 
from the manufacturing of high quality car seats. Sitag has noticed the benefi t of electro-welding 
for furniture production: fabric and upholstery foam are really welded together, resulting in the 
surface structure with the typical cross-pieces.

L
inia krzeseł obrotowych sitagwave jest doskonałym przykładem idealnego połącze-
nia wyjątkowego designu oraz technologii. Za projekt odpowiada Uli Witzig, któremu
sitagwave zawdzięcza swój intrygujący wygląd. Elastyczne oparcie w kształcie litery S 
zostało stworzone przez brytyjskich specjalistów Ergonamics, a bazą do jego zaprojek-
towania były najnowsze badania oraz  odkrycia z dziedzin ergonomii oraz medycyny.
 Krzesła sitagwave nie tylko zachwycają wyglądem, ale także zapewniają wygodę, podą-

żając automatycznie za każdym ruchem użytkownika. Dzięki specjalnej konstrukcji, sitagwave 
zmusza do ciągłego ruchu i zapewnia idealne wsparcie całego ciała podczas siedzenia. Rezul-
tatem jest dobre samopoczucie, odprężenie oraz uczucie idealnego balansu pomiędzy ciałem i 
umysłem, nawet podczas wielu godzin spędzonych w biurze, czy na konferencji.

Tapicerowane siedziska sitagwave produkowane są w bardzo innowacyjny sposób, na ba-
zie procesu, który wykorzystywany jest podczas wytwarzania foteli samochodowych wysokiej 
jakości. Sitag zauważył ogromne korzyści płynące z produkcji opartej na spawaniu: tkanina 
i pianka tapicerską są dokładnie zespolone, co skutkuje stworzeniem trwałej powierzchni.
Fanów motoryzacji z pewnością zaciekawi też fakt, że specjalna edycja krzeseł sitagwave 
została opatrzona logiem utytułowanego i niezwykle popularnego szwajcarskiego kierowcy 
motocyklowego – Toma Lüthi.

#SITAGWAVE

Enjoy supreme comfort
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P
ionierska koncepcja bazująca na er-
gonomii, wyjątkowa funkcjonalność 
i innowacyjny design charakteryzują 
linię krzeseł sitagego. Za ich pow-
staniem kryje się chęć zapewnienia 
użytkownikom wsparcia dokładnie 

tam,  gdzie jest potrzebne, bez jakichkolwiek 
ograniczeń. W rezultacie powstała specjalna 
membrana bazująca na warstwowej strukturze 
butów dla biegaczy, w celu zagwarantowania 
maksymalnego komfortu.

Unikatowy sitagego został stworzony przez 
Volkera Eysinga, designera mającego w swoim 
portfolio wiele nagrodzonych projektów w dzied-
zinie wzornictwa przemysłowego. Najbardziej 
charakterystyczną cechą linii jest wysokie, po-
kryte specjalną membraną oparcie, nadające mu 
wręcz posągowy charakter. W szerokiej gamie 
elementów tworzących oparcie można dostrzec 
rysunek kręgosłupa.

Standardowe rozwiązania zapewniają wspar-
cie lędźwi tylko w jednym punkcie. sitagego jest 
wyjątkowy, gdyż dzięki specjalnej membranie, 
która kieruje siły zarówno w górę i w dół, zapew-
nia znacznie szersze podparcie.

Wyjątkowy design, odpowiednio dobrana 
kolorystyka tapicerek oraz możliwość wyboru 
pomiędzy czarną oraz perłowo-białą ramą 
wyróżniają linię sitagego i umożliwiają do-
pasowanie do każdej przestrzeni. Nowoczesne 
krzesła obrotowe, uzupełnione o futurystyczne 
detale idealnie sprawdzą się we współczesnym, 
dynamicznym biurze. Smukłe i delikatne linie 
krzeseł wizytowych i konferencyjnych nadadzą 
elegancji niejednemu spotkaniu, zapewniając 
najwyższy komfort siedzenia, nawet podczas 
długich zebrań czy szkoleń.

#SITAGEGO 

Clever sitting

A
 trend-setting ergonomics concept, 
great functionality and innovative 
design characterise the sitagego 
range of offi  ce chairs. The idea be-
hind the development of sitagego 
was to provide support where it is 

needed, without restricting the user. The result 
was a special comfort membrane based on the 
layered structure of a running shoe, to guarantee 
maximum comfort.

Volker Eysing, a designer with a wide portfolio 
of projects awarded in industry design, is respon-
sible for the unique sitagego project. A striking 
feature of sitagego is the high, mesh-covered 
backrest, giving the offi  ce swivel chair an almost 
sculptural look, in the elegant fl ourish of the 
elements making up the back, you can make out 
a stylized spinal column.

Conventional mesh-back chairs only provide 
lumbar support at one point. sitagego is unique 
thanks to its comfort membrane, which directs the 
forces downwards and upwards over the whole 
back. This ensures all-round support.

Unique design, precisely selected upholstery 
colours and the choice between a black or pearly-
white frame are the sitagego line’s most char-
acteristic features. They ensure the chairs can be 
fl exibly adjusted to every interior arrangement. 
Modern swivel chairs that have futuristic details 
are an ideal solution for contemporary and dy-
namic offi  ce spaces. The slender and delicate lines 
of the visitor and conference chairs are sure to add 
a feeling of elegance to every meeting room by 
ensuring impressive sitting comfort, even during 
long conferences or training courses.
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NEW PRODUCTS

PLAY 
&WORK

A
 contemporary offi  ce is based on the open space 
arrangement concept – offi  ces are supposed to 
facilitate communication, the exchange of ideas 
and creative teamwork brainstorming sessions. 
In addition, offi  ces should also be fl exible and 
ensure enough space for individual, analytic work.

The latest offi  ce trends focus on the fl exibility space concept, 
which means a place that is in harmony with the company’s im-
age and can be rearranged easily. This offi  ce allows employees 
to choose a workplace adjusted to their expectations, which 
are based on their individual preferences or the type of project 
they are working on at a particular moment. It is a fl exible of-
fi ce with hot desks and team workstations, but also with zones 
designed for performing undisturbed work and calming down. 
Smaller desks, which are used by employees to discuss their 
work or spend a few moments in front of a computer, are more 
popular than others. But they do not occupy the majority of an 
offi  ce space like they did in the past. What’s more, furniture 
should be as functional as possible, off er places for conversa-
tions and ensure enough space for storing documents or offi  ce 
tools. The new offi  ce means a diversity of colours, structures 
and products. It is also based on an innovative and individual 
approach to a workplace that is perceived as a tool used to 
motivate employees and refl ect a company’s philosophy.

With this in mind, we have created the Play&Work furniture 
system. It can be used to design a space that employees associ-
ate with a friendly workplace – one they can adjust according 

to their individual needs using a wide range of accessories. 
Many diff erent desk dimensions, various base types and work-
bench workstations ensure a space can be freely arranged and 
adjusted to the needs of a particular organisation. Cabinets 
joined to desks introduce an atmosphere of peace and isola-
tion into an offi  ce. Thanks to the colourful woollen panels 
that separate desks, a space acquires a unique character and 
provides users with the comfort of isolation. The pleasant to 
the touch desktops, which are made of linoleum in cherry, 
sand, warm brown and black colours, add to a space the feel-
ing of delicacy and subtlety. The wide range of accessories, 
including low cabinets with a seat or desk tools, not only 
helps section off  a space, but also enables users to rearrange 
an offi  ce or change a workstation quickly. The colourful set 
of metal accessories allows for adjusting every workstation to 
the user – it ensures employees feel comfortable even when 
they work at a hot desk.

In order to meet the expectations of the fl exibility space, 
the WertelOberfell studio has designed new solutions within 
the Play&Work system. They make the process of rearranging 
the system elements even easier and help create a space that 
goes hand in hand with our current needs.

The newest off er of the Play&Work system comprises desks 
with a T-shaped leg without height adjustment or with manual 
or electric height adjustment. Desktops can be made of mela-
mine, laminate or linoleum. Desks with manual or electric 
height adjustment are designed to adjust a workstation to the 
physical characteristics of every user or help create a worksta-

tion for employees who share it when working shifts. The off er 
is complemented by desks with a 700 mm deep desktop avail-
able with a U-shaped or T-shaped base. The smaller desk size is 
especially suited to zones designed for performing temporary 
work or hot-desking zones where employees do not use their 
workstations during full-time.

The system off er has also been enriched with freestand-
ing one-sided and two-sided cabinets. In addition to their 
basic function, the cabinets can be used as a space separator. 
They also complement workstations with height adjustment 
perfectly. The metal “ladders” placed in the middle give the 
cabinets a light appearance. The open shelves with sliding 
doors allow for storing a huge amount of offi  ce materials. 
The range of integrated cabinet products was complemented 
recently by the addition of new models. The cabinets have 
also been given additional functionality: they can be joined 
to workbenches. Low cabinets are available in a new version – 
low cabinets without headrests – which are characterised by 
a greater sitting area.

In order to arrange a space perfectly, desk panels have been 
equipped with an organiser strip, which allows for adjusting 
and making best use of even a very small workstation.

The Play&Work furniture system has been designed not 
only to add individual character to every work space, but also 
to adjust it to the diff erent needs and diverse preferences of its 
users. The varied Play&Work system helps design a space ac-
cording to the fl exibility space model – the model of a modern 
and fl exible offi  ce space.

To meet the expectations of the contemporary world, we have 
to follow changes consciously and apply creative ideas that 
will match the demanding requirements and character of 
the environment. Individuality and diversity – these two aspects 
are not only ingredients of success, but also the factors most 
frequently looked for by employees and inspirational o�  ce spaces. 

Oczekiwania, które stawia przed nami współczesny świat wymagają 
świadomego podążania za zmianami, opartego na kreatywnych 
pomysłach, które będą w stanie sprostać szerokim wymaganiom
i specy� ce otaczającego nas środowiska. Indywidualność
oraz różnorodność – hasła, które są składowymi sukcesu 
są jednocześnie najbardziej poszukiwanymi cechami wśród 
pracowników oraz inspirujących przestrzeni biurowych.  

T
   he new o�  ce means a diversity 
of colours, structures and 
products. It is also based on 
an innovative and individual 
approach to a workplace that 
is perceived as a tool used 
to motivate employees and 
re� ect a company’s philosophy.
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W
spółcześnie biuro oparte jest na modelu 
aranżacji typu open space – biura, które ma 
za zadanie sprzyjać szybkiej komunikacji, 
wymianie pomysłów oraz twórczej, grupo-
wej burzy mózgów. Mimo to, coraz częściej 
oczekuje się od biura, aby było elastyczne 

i  zapewniało przestrzeń do samodzielnej, analitycznej pracy. 

Najnowsze trendy biurowe idą w kierunku Flexibility Space 
czyli miejsca harmonizującego z życiem fi rmy, które w każdej 
chwili można z łatwością przearanżować. Takie biuro pozwala 
wybierać pracownikom miejsce pracy dopasowane do wła-
snych oczekiwań wynikających ze specyfi ki projektu nad 
którym aktualnie pracują czy też własnych indywidualnych 
preferencji. To biuro elastyczne, z hot deskami, z miejscami 
pracy grupowej, ale również przestrzenią do spokojnej analizy 
i wyciszenia. Preferowane są mniejsze biurka, które służyć 
mają tylko do podsumowania pracy lub chwilowego zajęcia 
pozycji przy komputerze, a które nie angażują dużej części prze-
strzeni biurowej, jak to miało miejsce do tej pory. Dodatkowo 
meble mają być jak najbardziej użytkowe, służyć do rozmów, 
jak również przechowywania dokumentów czy przyborów. 
Nowe biuro to różnorodność kolorów, struktur i produktów, 
to też nowatorskie i indywidualne podejście do miejsca pracy 
jako narzędzia motywującego do działania i reprezentującego 
fi lozofi ę fi rmy.

Z tą myślą został stworzony system meblowy Play&Work. 
Jego zadaniem jest kreowanie przestrzeni kojarzącej się pra-
cownikom z przyjaznym miejscem pracy, które dzięki wielu 
akcesoriom oraz dodatkom pozwala dopasować je do indy-
widualnych potrzeb użytkownika. Wiele rozmiarów biurek, 
różne typy podstaw i stanowiska typu workbench pozwalają 
na swobodną aranżację przestrzeni dopasowaną do potrzeb 
organizacji. Zaś szafy połączone z biurkami mają za zadanie 
wprowadzić atmosferę spokoju i izolacji. Charakteru nadają 
kolorowe wełniane panele dzielące biurka, dające również 
komfort odrębności oraz  przyjemne w dotyku blaty wykonane 
z linoleum w kolorach wiśni, piasku, ciepłego brązu oraz 
czerni nadające miejscu do pracy delikatności i subtelności. 
Liczne dodatki w postaci niskich szaf z funkcją siedzenia 
czy przyborniki na biurko, które nie tylko służą wydzieleniu 
przestrzeni, ale umożliwiają błyskawiczne rekonfi gurowanie 
biura i zmianę stanowiska pracy. Kolorowy, wykonany z metalu 
zestaw akcesoriów umożliwia dopasowanie każdego miejsca 
do użytkownika – sprawia, że nawet pracując przy hot desku 
możemy poczuć się komfortowo.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Flexibility Space 
studio WertelOberfell zaproponowało nowe rozwiązania 
w systemie Play&Work, tak aby można było jeszcze łatwiej 
konfi gurować elementy systemu i tworzyć przestrzeń zgraną 
z naszymi aktualnymi potrzebami.

W najnowszej ofercie systemu Play&Work znalazły się biurka 
na nodze „T” bez regulacji wysokości oraz z możliwością manu-
alnej bądź elektrycznej regulacji wysokości. Blaty biurek mogą 
być wykonane w melaminie, laminacie lub linoleum. Biurka 
z regulacją wysokości manualną lub elektryczną mają za za-
danie dopasować miejsce pracy do cech fi zycznych każdego 
użytkownika, pozwalając też stworzyć zmianowe miejsce pracy. 
Do oferty wprowadzono również biurka z blatem o głębokości 
700 mm, dostępne na podstawie typu „U”, jak również pod-
stawie typu „T”. Mniejszy rozmiar biurek jest w szczególności 
dedykowany do stref pracy tymczasowej, bądź hot-deskingu 
dla pracowników, którzy nie korzystają ze stanowiska pracy 
w pełnym wymiarze godzin.

Oferta systemu poszerzona została o  szafy wolnostojące 
jedno i dwustronne. Szafy obok swej podstawowej funkcji, 
służą również jako separator przestrzeni. Sprawdzają się 
również idealnie jako uzupełnienie stanowisk pracy z regu-
lacją wysokości. Metalowe drabinki ulokowane w central-
nej części nadają szafi e lekkości, a regały z drzwiami prze-
suwnymi umożliwiwją przechowywanie jak największej 
ilości materiałów.  Product range szaf do integracji uzupeł-
niony został nowymi modelami. Dodatkowo szafy zyskały 
nową funkcjonalność tzn. możliwość integracji ze stano-
wiskami workbench. Szafy niskie zyskały nowy wariant 
– do wyboru będą teraz szafy niskie bez zagłówków, które 
posiadają zwiększoną powierzchnię użytkową siedzenia.

By jak najbardziej zagospodarować przestrzeń, pa-
nele do  biurek wyposażono w  listwę organizacyjną, 
która umożliwia dopasowanie nawet niedużego sta-
nowiska pracy oraz maksymalne jego wykorzystanie.

System meblowy Play&Work został zaprojektowany z my-
ślą, by nadać miejscu pracy indywidualnego charakteru, 
jak również dopasować je do zmiennych potrzeb i różnorod-
nych preferencji użytkowników. Urozmaicona oferta Play-
&Work kreuje przestrzeń według modelu Flexybility Space 
– modelu nowoczesnej, elastycznej przestrzeni biurowej.

N
 owe biuro 
to różnorodność 
kolorów, struktur 
i produktów, 
to też nowatorskie 
i indywidualne 
podejście 
do miejsca pracy 
jako narzędzia 
motywującego 
do działania 
i reprezentującego 
� lozo� ę � rmy.
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M
odern offi  ce spaces are char-
acterised by a division into 
zones designed for perform-
ing diff erent tasks. It is not 
the user who should adjust 
to the office space, but 
rather the offi  ce space that 

should be adjusted to the user. Only then can the 
space be used optimally, exerting a positive infl u-
ence on the effi  ciency of teamwork and individual 
work by increasing it by as much as 10%.1

As a result of seeking a solution that would 
meet these needs, the Tepee-Meeting sofas came 
into being. The system designed by Hilary Birkbeck 
is a modular solution that perfectly complements 
offi  ce interiors characterised by a division into 
functional zones. Products from the line can be 
used to arrange meeting rooms, spaces designed 
for undisturbed individual work, breakout areas 
and waiting zones, for example at a reception.

The most distinctive elements of the line’s de-
sign are panels made of pressed felt, which are 

attached to the backrests of particular modules 
that consist of sofas and tables. Being produced 
using an innovative technology, they not only 
attract people’s attention but also act as separa-
tors in an open offi  ce space. They are available 
in diff erent heights, which allows for creating 
open zones for holding spontaneous meetings 
(lower versions) and sectioning off  visually and 
acoustically isolated areas designed for individual 
work or teamwork.

The system off ers a wide range of modules, 
enabling users to create simple arrangements 
that consist of modular units and more advanced 
ones based on the corner modules that connect 
the units at a 90°or 135° angle. The line is also 
complemented with tables for integration with 
seats, and freestanding tables.

The Tepee-Meeting line combines people and 
ideas, and supports eff ective task performance 
in every offi  ce. It helps create a functional and 
inspirational workplace.

N
owoczesne przestrzenie biurowe 
wyróżniają się tym, że są podzie-
lone na rozmaite strefy, które służą 
do wykonywania przez pracowni-
ków różnych zadań. To nie użyt-
kownik powinien dostosowywać 
się do przestrzeni biurowej, ale 

to biuro powinno służyć użytkownikowi. Tylko 
takie rozwiązanie zapewni optymalne wykorzy-
stanie przestrzeni, a także korzystnie wpłynie 
na efektywność pracy grupowej i indywidualnej, 
podnosząc ją nawet o 10% .1

Poszukując pomysłów na rozwiązanie od-
powiadające tym potrzebom, powstały sofy 
Tepee-Meeting. Zaprojektowany przez Hilarego 
Birkbecka system to  modułowe rozwiązanie 
doskonale uzupełniające biura projektowane 
z podziałem na strefy funkcjonalne. Elementy 
linii mogą tworzyć miejsca spotkań, przestrzeń 
do pracy w skupieniu, strefy wypoczynku czy też 
oczekiwania, np. przy recepcji.

Charakterystycznym elementem designu 
są dołączane do oparć poszczególnych modu-
łów składających się z sof oraz stolików, panele 
z prasowanego fi lcu. Wykonane w innowacyj-
nej technologii, nie tylko przyciągają uwagę, ale 
także pełnią rolę separatora w otwartej przestrzeni 
biura. Dostępne w kilku wysokościach pozwalają 
na tworzenie otwartych miejsc spontanicznych 
spotkań (niższe wersje) oraz wydzielonych wizu-
alnie i akustycznie miejsc pracy indywidualnej/
pracy zespołowej.

System oferuje gamę modułów pozwalając 
na tworzenie prostych układów składających się 
z modułów prostych, jak i bardziej skomplikowa-
nych tworzonych na bazie modułów narożnych 
umożliwiających łączenie pod katem 90° oraz 
135°. Uzupełnieniem linii są stoliki zintegrowane 
z siedziskami oraz wolnostojące. Linia Tepee-
Meeting łączy ludzi, pomysły i wspiera efektywną 
realizację zadań w każdym biurze. A efektem jest 
funkcjonale i inspirujące miejsce pracy.

 #TEPEE-MEETING SOFAS 

New solutions for 
new ways of working

1  Blok, M., De Korte, E., Groenesteijn, L., Formanoy, M., & Vink, P. (2009, December). The eff ects of a task facilitating working environment on offi  ce space use, communication, 
concentration, collaboration, privacy and distraction. In Proceedings of the 17th World Congress on Ergonomics, Beijing. Nova Science.
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In 
contemporary offi  ces, employ-
ees have to deal with many 
diff erent distracting factors, 
including those associated 
with the noise level and visual 
factors. In offi  ces designed in 
accordance with the tasks that 

are performed and the processes that are carried 
out, the number of distracting factors is reduced.1 
This is because of functionally arranged zones 
dedicated to various types of work and products 
that help isolate employees from undesired noise 
and the open space.

When designing the Tepee-Work partition 
walls, Hilary Birkbeck looked for solutions that 
would meet this challenge. He came up with a sys-
tem that off ers the possibility of designing many 
functional zones within an offi  ce interior. The 
basic products from the line are walls produced 
using innovative pressed felt technology. They 

are characterised by lightness and interesting 
design. By connecting simple walls to elements 
with an angle of 90° or 120°, we can create count-
less confi gurations.

The Tepee-Work walls can be used to arrange 
single workstations designed for undisturbed 
work or workstations based on the hot-desk 
concept; this is possible thanks to an additional 
desktop that complements a desk and is attached 
directly to the wall. The construction of the sys-
tem also allows for creating bigger arrangements 
that can be equipped with poufs or armchairs. 
Small wall arrangements can be used as printer 
covers, which reduce the noise generated by the 
machines, or as telephone booths.

Tepee-Work off ers many possibilities – by us-
ing the partition walls properly, we are able to 
design a modern offi  ce space in an optimal way.

W 
e współczesnych biu-
rach pracownicy nara-
żeni są na różne rodzaje 
dystraktorów, zarówno 
związanych z poziomem 
hałasu, jak i tych wizual-
nych. W  biurach zapro-

jektowanych zgodnie z realizowanymi w nich 
zadaniami i procesami, poziom dystrakcji jest 
niższy. Wpływają na to funkcjonalnie rozmiesz-
czone strefy dedykowane różnym typom pracy 
i produkty, które pomogą odgrodzić się od hałasu 
oraz widoku otwartej przestrzeni.

Projektując ścianki Tepee-Work Hilary Birkbeck 
szukał rozwiązań odpowiadających tym wyzwa-
niom. Tak powstał system, który daje możliwość 
projektowania wielu funkcjonalnych stref w prze-
strzeni biurowej. Podstawowym produktem linii 
są ściany wykonane w nowatorskiej technologii 
prasowanego fi lcu. Dzięki temu charakteryzują się 

one lekkością oraz ciekawym designem. Łącząc 
ścianki proste z elementami o kącie 90° lub 120° 
mamy do wykorzystania nieograniczoną liczbę 
konfi guracji.

Z wykorzystaniem ścian Tepee-Work można 
tworzyć pojedyncze miejsca do pracy w skupieniu 
czy stanowiska typu hot-desk – dzięki uzupełnie-
niu blatem biurka montowanym bezpośrednio 
do ścianki. Budowa systemu umożliwia również 
tworzenie większych aranżacji, które mogą być 
wyposażone w pufy lub fotele. Małe konfi gura-
cje ścianek można też wykorzystać, jak osłonę 
drukarek, redukując generowany przez takie 
urządzenia poziom hałasu lub po prostu jako 
budkę telefoniczną.

Tepee-Work to wiele możliwości – odpowiednie 
ich wykorzystanie pomoże optymalnie zaprojek-
tować nowoczesną przestrzeń biurową.

#TEPEE-WORK PARTITION WALL SYSTEM

Divide and 
connect

1  Blok, M., De Korte, E., Groenesteijn, L., Formanoy, M., & Vink, P. (2009, December). The eff ects of a task facilitating working environment on offi  ce space use, communication, 
concentration, collaboration, privacy and distraction. In Proceedings of the 17th World Congress on Ergonomics, Beijing. Nova Science.
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D
id you know that no less than 80% of the most valuable work interactions 
are informal1 and that the most eff ective meetings are those held by a team 
consisting of three to four people2? If we combine these two pieces of in-
formation, we can clearly see that contemporary offi  ces need places with 
an informal atmosphere where employees are able to hold spontaneous 
meetings in small groups.
This demanding challenge is met by Tapa – a system of pouff es designed 
by Mac Stopa. This unique product perfectly combines a striking look with 

clever functionality. Tapa is a modular solution whose basic element is an “island” consist-
ing of mobile pouff es that turn on a pivot.

You may wonder what the sense of this movement is. Ingenious in its simplicity, this 
solution ensures diff erent arrangement possibilities in one space using the same modules. 
The line is complemented with freestanding pouff es whose shape refl ects the upper and 
third level of the basic modular unit. To fully enjoy the possibilities off ered by the system, 
you just have to use your imagination and... move the pouff es!

C
zy wiesz, że aż 80% wartościowych dla pracy interakcji ma charakter niefor-
malny,1 a  efektywności i skuteczności spotkań najlepiej sprzyja praca w 3-4 
osobowych zespołach2? Jeśli połączymy te dwie informacje to jasno widać, 
że we współczesnych biurach niezbędne są miejsca, gdzie w nieformalnej 
atmosferze można spontanicznie podyskutować w niewielkim gronie.
Na to wyzwanie odpowiada Tapa – system  puf zaprojektowany przez Mac 
Stopę. Ten niezwykły produkt to idealne połączenie ciekawego wyglądu i po-
mysłowej funkcjonalności. Tapa to rozwiązanie modułowe, podstawowym 

elementem jest „wyspa” składająca się ruchomych puf obracających się na wspólnej osi. 
Można by zapytać: jaki jest sens tego ruchu? 

To genialne w swojej prostocie rozwiązanie daje możliwość różnej aranżacji tej samej 
przestrzeni z wykorzystaniem tych samych modułów.  Uzupełnieniem linii są pufy wolno-
stojące o kształcie nawiązującym do górnego i trzeciego poziomu podstawowego modułu. 
Aby w pełni wykorzystać możliwości systemu wystarczy uruchomić wyobraźnię i… pufy!

#TAPA – A SYSTEM OF POUFFES 

Let’s get together!

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
2 Michaelsen, L. K., Knight, A. B., & Fink, L. D. (Eds.). (2002). Team-based learning: A transformative use of small groups. Greenwood Publishing Group
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It 
is worth bearing in mind that distract-
ing factors at work reduce employees’ 
productivity by 40% and increase their 
rate of making mistakes by 27%.1 
That’s why the right offi  ce acoustic 
arrangement and use of the proper 

solutions are becoming crucial aspects that en-
sure work comfort and reduce the tiring noise.

One way to achieve this and improve the 
acoustic conditions of a particular space is to 
use acoustic products. With this in mind, we have 
complemented our portfolio with a new line of 
Sileo acoustic products, which comprises wall 
and suspended panels, panels for integration 
with desks and workbenches, and mobile panels. 
Their exceptional acoustic properties come from 
the high quality reinforcing upholstery fabric and 
sound-absorbing fi lling they contain.

In order to achieve the best results, it is nec-
essary to test diverse solutions and measure 
their infl uence on the environment. This reveals 
which product configuration works best in 
a given space. When introducing acoustic ele-
ments, it is advisable to remember the diverse 
requirements of particular offi  ce work zones. 
An open space (for everyday work) is sure to re-
quire diff erent solutions than a conference hall 
or a training room.

Sound-absorbing wall panels not only help 
reduce the echo eff ect in a room, but also al-
low for creating a unique and cosy space that 
gives employees the feeling of acoustic comfort. 
That’s why they are frequently used in meeting 
zones. Thanks to the diversity of panel sizes and 

the possibility to combine two diff erent colours 
on one panel, we are able to create exceptional 
arrangements that make up colourful patterns 
in an interior.

Sound-absorbing suspended panels allow 
for dividing a space acoustically and visually. 
By using light suspended panels attached to 
a ceiling, we can successfully reduce the echo 
eff ect and improve acoustic conditions in lob-
bies and atria, which are high with a huge sur-
face area. The suspended panels are a perfect 
solution for open offi  ce spaces as well. Using 
the suspended panels signifi cantly reduces the 
number of distracting factors at work and im-
proves acoustic comfort.

Sound-absorbing desk panels are eff ective 
and useful in a workplace. They not only reduce 
noise, but also allow for sectioning off  worksta-
tions and creating “private employee zones.” 
Thanks to the material used, they are pleasant to 
the touch. They also act as personalised boards 
to which employees can attach photos, remind-
ers, mottos or schedules, for example. There is 
yet another interesting solution within the Sileo 
acoustic products line that draws everyone’s at-
tention: a mobile panel that ensures the fl exible 
arrangement of a working area; it can be used on 
a conference table or workbench, for example.

Sectioning off  workstations and isolating em-
ployees from distracting noise are two crucial 
things that increase work comfort, maintain em-
ployees’ effi  ciency levels and ensure their greater 
privacy at the same time.

W 
arto pamiętać, że  dystrak-
tory w miejscu pracy redu-
kują produktywność o 40% 
i podnoszą wskaźnik popeł-
nienia błędów o 27%.1 Dlatego 
prawidłowe zaadaptowanie 

akustyczne biura oraz wprowadzenie odpowied-
nich rozwiązań staje się niezmiernie ważnym 
aspektem zapewnienia komfortu pracy i redukcji 
męczącego hałasu.

Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu 
i polepszenia warunków akustycznych w pomiesz-
czeniu, jest zastosowanie elementów akustycz-
nych. Z myślą o tym wprowadziliśmy do naszego 
portfolio nową linię produktów akustycznych 
Sileo, w której skład wchodzą panele ścienne 
i podwieszane, panele do biurek i stanowisk work-
bench oraz panele mobilne. Swoje właściwości 
akustyczne zawdzięczają m. in. tapicerowaniu 
wysokogatunkową tkaniną wzmacniającą i dźwię-
kochłonnemu wypełnieniu.

Aby osiągnąć najlepsze efekty należy wyko-
rzystywać różnorodne rozwiązania, a ich wpływ 
na otoczenie po prostu zmierzyć, aby wiedzieć 
jaka konfi guracja poszczególnych elementów 
najlepiej sprawdza się w konkretnej przestrzeni. 
Podczas wprowadzania elementów akustycznych, 
warto pamiętać o zróżnicowanych potrzebach 
poszczególnych stref pracy. Przestrzeń otwarta 
(pracy codziennej) z pewnością wymagać będzie 
innych rozwiązań niż  i sale konferencyjnych czy 
szkoleniowe. 

Dźwiękochłonne panele ścienne pozwalają nie 
tylko na redukcję pogłosu w pomieszczeniach, ale 
także umożliwiają wykreowanie wyjątkowego, 
przytulnego wnętrza, dającego poczucie komfortu 
akustycznego. Dlatego właśnie często wykorzysty-
wane są w miejscach spotkań. Dodatkowo dzięki 
różnorodności rozmiarów oraz możliwości łącze-
nia na jednym panelu dwóch kolorów, jesteśmy 

w stanie uzyskać unikatowe układy, tworzące 
w pomieszczeniu barwne akcenty i aranżacje.  

Z kolei podwieszane panele dźwiękochłonne, 
umożliwiają podział przestrzeni, zarówno pod 
względem akustycznym, jak i wizualnym. Stosując 
lekkie panele podwieszane do sufi tu, jesteśmy 
w stanie skutecznie zredukować pogłos oraz po-
prawić warunki akustyczne w pomieszczeniach 
typu lobby i atria, charakteryzujących się znaczną 
wysokością oraz powierzchnią. Podwieszane pa-
nele idealnie sprawdzają się także w otwartych 
przestrzeniach pracy biurowej. Zastosowanie 
podwieszanych paneli w znaczącym stopniu 
zmniejszy liczbę rozpraszających w pracy impul-
sów i zwiększy komfort pracy w pomieszczeniu.  

Skutecznym, a przy tym i użytecznym uzu-
pełnieniem stanowisk pracy są dźwiękochłonne 
panele do biurek, które nie tylko wytłumiają 
dźwięki, ale także umożliwiają oddzielenie 
stanowisk pracy, tworząc „prywatne strefy pra-
cownika”. Z racji zastosowanego materiału spra-
wiają wrażenie bardzo przytulnych, dodatkowo 
spełniają także rolę personalizowanej tablicy, 
na której każdy pracownik może umieszczać np. 
zdjęcia, przypomnienia, sentencje czy harmo-
nogramy. Wśród linii produktów Sileo na uwagę 
zasługuje również inne ciekawe rozwiązanie - 
panel mobilny, który umożliwia elastyczny po-
dział przestrzeni do pracy na przykład na stole 
konferencyjnym lub stanowisku typu workbench.   

Oddzielenie stanowisk pracy oraz odsepa-
rowanie pracowników od dekoncentrujących 
dźwięków jest niezmiernie ważne, zwiększa 
komfort pracy a tym samym pozwala na stałe 
utrzymanie ich efektywności oraz zapewnienie 
większej prywatności. 

#SILEO ACOUSTIC PRODUCT LINE

Too loud?
Countless conversations, ringing telephones, 
the sounds of working printers and drawers being 
pushed – these are inseparable elements of almost 
every o�  ce. The noise is intensi� ed by many teams 
working together within one space. All this can 
cause a decrease in employees’ e�  ciency and lower 
their concentration levels.

Liczne rozmowy, dzwoniące telefony, dźwięki drukarek 
czy zasuwanych szu� ad  to nieodzowne odgłosy niemal 
każdego biura. Jednoczesna praca wielu zespołów na jednej 
przestrzeni potęguje nasilenie tego zjawiska, co w efekcie 
może powodować spadek efektywności oraz pogorszenie 
koncentracji pracowników. 

1  Ajala, E. M. (2012, June). The infl uence of workplace environment on workers’ welfare 
performance and productivity. In The African Symposium (Vol. 12, No. 1, pp. 141-149).
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I
magine a black panther... It moves gracefully, 
every single move is perfect and its body line is 
ideal. No other animal can keep such a perfect 
balance between the dynamics of movement 
and relaxation. This is the kind of balance that 
is key when it comes to healthy sitting. 

With this in mind, Ray Carter has designed a line 
of chairs: Panthera. The new product family in 
the Grammer Offi  ce portfolio has the essence of 
an ergonomic armchair: a well contoured high 
backrest that supports the user’s back, a wide, 
comfortable seat that helps the user adopt the 
most convenient position, and technologically ad-
vanced mechanisms that ensure dynamic sitting.

Panthera line chairs have three diff erent mech-
anisms. The fi rst is well-known – it is the patented 

glide-tec mechanism, which allows the user to 
move dynamically on the chair while staying in 
close contact with the desktop and keyboard. The 
second is a self-weighing mechanism that adapts 
the backrest resistance force to the user’s weight 
automatically. This ensures the armchair is op-
timally adjusted and guarantees the right spine 
support. The third is a synchronous mechanism 
equipped with a self-weighing function.

As always, the designs by Ray Carter are 
characterised not only by functionality but also 
a striking look. The most eye-catching element 
of the new line’s design is the stitching on the 
backrest and seat. Panthera keeps an ideal bal-
ance between perfect appearance and full func-
tionality.

W
yobraź sobie czarną panterę… 
porusza się z gracją, każdy na-
wet najdrobniejszy ruch jest 
doskonały, a linia ciała jest 
idealna. Żadne inne zwierzęta 
nie zachowują takiej równo-

wagi pomiędzy dynamiką ruchu i relaksem. I takie 
właśnie zachowanie równowagi jest kluczowe 
jeśli chodzi o zdrowe siedzenie.

Z myślą o zdrowym siedzeniu Ray Carter za-
projektował nową linię krzeseł: Panthera. Nowa 
rodzina produktów w portfolio marki Grammer 
Offi  ce jest kwintesencją ergonomicznego fotela. 
Wyprofi lowane wysokie oparcie, które wspiera 
plecy użytkownika, szerokie komfortowe siedzi-
sko pozwalające na zajęcie najwygodniejszej po-
zycji i oczywiście zaawansowane technologicznie 
mechanizmy zapewniające dynamiczne siedzenie.

Do krzeseł z linii Panthera dedykowane są trzy 
różne mechanizmy. Pierwszym z nich jest znany, 
opatentowany mechanizm glide-tec, który po-
zwala na dynamiczne poruszanie się na krześle 
przy jednoczesnym pozostawaniu w kontakcie 
z blatem biurka i klawiaturą komputera. Drugą 
opcją jest mechanizm samoważący, automatycz-
nie dopasowujący siłę oporu oparcia do wagi użyt-
kownika. Zapewnia to optymalne dopasowanie 
fotela i gwarantuje odpowiednie obciążenie dla 
kręgosłupa. Ostatnią możliwością jest mechanizm 
synchroniczny uzupełniony o opcję samoważenia. 

Jak zawsze w projektach Raya Cartera liczy się 
nie tylko funkcjonalność, ale też ciekawy wygląd. 
Charakterystycznym elementem designu nowej 
linii są przeszycia oparcia i siedziska. Panthera 
zachowuje idealną równowagę pomiędzy do-
skonałym wyglądem i pełną funkcjonalnością.

#PANTHERA

To keep 
a balance
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D
o naszej oferty dołączyła nowa linia krzeseł. Navigo oferuje 
wysoki komfort za rozsądną cenę. Uwagę zwraca także projekt 
autorstwa Oscara Buff ona. To idealne rozwiązanie dla nowo-
czesnych przestrzeni biurowych. Do krzesła możemy dobrać 
trzy mechanizmy, które umożliwiają wielostopniową regulację. 
Użytkownik, siedząc na krześle, może z łatwością dostosować 

ustawienia do swoich indywidualnych potrzeb, co ma duże znaczenie 
w systemie pracy zmianowej czy przy hot deskingu. 

Mechanizmy dostępne w krześle Navigo pozwalają na tzw. „dynamiczne 
siedzenie”, a każda zmiana pozycji pomaga rozluźnić spięte mięśnie i od-
ciążyć kręgosłup. Podczas swobodnego kołysania się oparcie odchyla się 
synchronicznie z siedziskiem i zapewnia optymalne podparcie pleców 
pracownika, natomiast ujemny kąt siedziska zabezpiecza przed uciskiem 
pod kolanami. Krzesło może być wyposażone w mechanizm samoważący, 
automatycznie dopasowujący opór oparcia do wagi użytkownika. 

Każdy lubi mieć wybór, dlatego w naszej ofercie są trzy wersje oparcia 
Navigo – z pełną osłoną z tworzywa, z tapicerowanym tyłem w kolorze 
siedziska i oparcia oraz z osłoną, przez którą prześwituje tkanina. Kolor 
widoczny z tyłu krzesła ma wpływ na estetykę całego wnętrza i dodaje 
przestrzeni charakteru. 

Funkcjonalne rozwiązania zapewniają pracownikom wygodę, a różno-
rodność opcji pozwala na dopasowanie modelu do określonego budżetu. 
Warto przy tym pamiętać, że piękne i przyjazne biuro sprzyja efektywności 
zespołu. 

O
ur range has been extended with a new line of chairs: Navigo 
which off ers a high level of comfort at a reasonable price. 
Special attention should be paid to this range, designed by 
Oscar Buff on, as an ideal solution for modern offi  ce spaces. 
The chair can be upgraded with three mechanisms allowing 
multi-step rotation. The person seated on the chair can cus-

tomize the settings easily to their individual needs, which is very important 
for shift work or hot-desking systems.

The mechanisms accessible in the Navigo chair allow for “dynamic 
seating,” where any change of position helps to relax tense muscles and 
relieve the spine. While allowing unhindered movement, the backrest tilts 
synchronously with the seat and ensures optimal back support for the user, 
and the negative angle of the seat prevents loading under the knees. The 
chair can be equipped with a self-weighing mechanism, automatically 
matching the resistance of the backrest to the user’s weight.

Everyone likes to have a choice, which is why we off er three versions of 
the Navigo backrest – with a full plastic cover, with an upholstered back 
in the colour of the seat and backrest, and with a transparent fabric cover. 
The colour of the chair’s back contributes to the aesthetics of the whole 
interior space, adding a unique character. 

The chair’s functional solutions provide employees with comfort, while 
the variety of options allows the adjustment of the model to suit the budget. 
It is worth remembering that a beautiful and friendly offi  ce favours the 
team’s effi  ciency.

#NAVIGO CHAIR LINE 

Right 
direction 
for 
a modern 
office
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C
hange is the only constant. Offi  ce 
trends are changing, new colours 
are becoming fashionable; even of-
fi ces themselves are constantly evolv-
ing. However, there is one thing that 
never changes: the fact that employees 

are key when it comes to the effi  ciency of every 
organisation and that their comfort and health 
are of the utmost importance. Our products are 
changing too, but only in order to meet the needs 
of contemporary employees even better.

But what are their needs? Contemporary em-
ployees have less time, hurry more and expect 
everything in their environment to function more 
eff ectively – and faster. But they must still take 

care of their health. That's why we have comple-
mented the Xenium line with models equipped 
with a self-weighing mechanism that adapts to 
the user's weight automatically. It does not require 
any adjustment – all you have to do is sit down, 
pull a lever and enjoy all the advantages of the 
synchronous mechanism. Quick and easy.

We have also remembered changing interior 
trends. Xenium has a new colour concept: it is 
now available in white with white elements, 
including the backrest cover. Thanks to this re-
freshed image, Xenium is an even better match 
for modern offi  ce interiors.

S
tała jest jedynie zmiana. Zmieniają 
się trendy biurowe, z sezonu na sezon 
modne są inne kolory, również biura 
wciąż ewoluują. Jedno pozostaje jed-
nak niezmienne – fakt, że pracownicy 
są kluczowi dla efektywności każdego 

organizacji. I że przede wszystkim liczy się ich 
komfort i zdrowie. Nasze produkty też się zmie-
niają, ale właśnie po to, aby jeszcze lepiej odpo-
wiadać na potrzeby współczesnych pracowników.

A jakie są te potrzeby? Mają coraz mniej czasu, 
coraz bardziej się spieszą, oczekują, że wszystko 
w ich otoczeniu będzie działać sprawniej i… szyb-
ciej. Ale wciąż dbają o swoje zdrowie. Dlatego 
uzupełniliśmy liniię Xenium o modele z mecha-

nizmem samoważącym czyli takim, który au-
tomatycznie dopasowuje się do wagi użytkow-
nika. Nie wymaga regulacji – wystarczy usiąść, 
pociągnąć za dźwignię i już można korzystać 
ze wszystkich zalet mechanizmu synchronicz-
nego. Prosto i szybko.

Nie zapominamy też o zmieniających się tren-
dach wnętrzarskich. Xenium zyskało nową opcję 
kolorystyczną. Dostępne jest od teraz w wersji 
White czyli z białymi elementami, między innymi 
osłoną oparcia. Dzięki temu odświeżonemu ob-
liczu Xenium jeszcze lepiej pasuje do nowocze-
snych wnętrz biurowych.

#XENIUM LINE: NEW MODELS

Even better adjustment

issue no. 05 (2016)

www.NowyStylGroup.com 41

Products



On 
average, we spend 40 hours 
a  week in an office space – 
a vast proportion of our time. 
That’s why it is unsurprising 

that the home offi  ce design trend, which aims to 
give offi  ce interiors a cosy, home-like atmosphere, 
has become more popular in recent years. The 
popularity of the trend also stems from a desire 
to change or even abandon the cold and ascetic 
style of offi  ce space arrangements that reigned 
supreme for many years.

A home-like atmosphere is supposed to im-
prove employees’ well-being and make their re-
laxation time more eff ective. However, the aim is 
not to replicate a home interior completely, but 
to play with its chosen motifs – from introduc-
ing home elements (e.g. fl oor lamps, curtains, 
wallpapers) into offi  ce spaces, through providing 
solutions that facilitate the process of personalis-
ing a workstation, to designing meeting zones or 
canteens using natural materials (e.g. wood or 
natural fabrics) and warm colours.

In order to meet those needs, we off er a unique 
line of chairs and tables called Tauko (which 

means “a break,” “a pause” in Finnish), designed 
by Przemysław “Mac” Stopa. It is a furniture col-
lection inspired by designs from the 50s and 60s 
of the 20th century that match the home offi  ce 
design trend perfectly.

Tauko is characterised by soft, aesthetically 
pleasing organic shapes and high quality wooden 
elements. The chairs have a unique seat that con-
sists of two halves fastened together at the bottom. 
As a result, we off er an interesting visual eff ect 
and full sitting comfort ensured by the well con-
toured line of the chair bucket.

The wide palette of fi nishes and the colour 
concept that harmonises perfectly with the new 
trends make the Tauko chairs and tables ideal 
solutions not only for offi  ces, but also for hotels 
and cafes. Thanks to their modularity, the tables 
are also perfect for conference halls and training 
rooms.

Soft materials and the combination of comfort, 
interesting design and functionality all help cre-
ate a cosy, home-like atmosphere. So, it’s time 
for a “tauko.”

P
rzeciętnie w pomieszczeniach biurowych 
spędzamy 40 godzin tygodniowo, a więc 
sporą część naszego czasu. Dlatego też, 
co nie jest zaskakujące, w ostatnich latach 

przybiera na sile trend home offi  ce design, którego 
celem jest nadanie przestrzeniom biurowym do-
mowego, ciepłego klimatu. Dodatkowo do nasile-
nia tego trendu przyczynia się chęć zmiany i odej-
ścia od królującej od wielu lat zimnej i ascetycznej 
stylistyki aranżacji pomieszczeni biurowych.

Domowy klimat ma sprzyjać lepszemu sa-
mopoczuciu i efektywnemu wypoczynkowi pra-
cowników. Nie chodzi w nim jednak o idealne 
odtworzenie wnętrza domu, ale zabawę wybra-
nymi motywami. Od wprowadzania do biur do-
mowych dodatków (np. lamp stojących, zasłon, 
tapet), poprzez udostępnianie rozwiązań do ła-
twej personalizacji stanowisk pracy, kończąc 
na projektowaniu przestrzeni spotkań, kantyn, 
przy użyciu naturalnych materiałów (np. drewna 
czy naturalnych tkanin) i  ciepłych kolorów.  

Z myślą o tych potrzebach powstała unikalna 
linia krzeseł i stolików Tauko (tłum. z j. fi ńskiego: 

przerwa, pauza) zaprojektowana przez Przemy-
sława „Mac” Stopę. Kolekcja mebli inspirowana 
projektami z lat 50-tych i 60-tych XX wieku, która 
idealnie wpisuje się w trend home offi  ce design. 

Tauko charakteryzuje się miękkimi, przy-
jemnymi dla oka organicznymi kształtami oraz 
zastosowaniem wysokiej jakości elementów 
drewnianych. Krzesła wyróżnia nietypowy kształt 
siedziska, które złożone jest z dwóch połówek 
spiętych od dołu. W rezultacie proponujemy cie-
kawy  efekt estetyczny i pełny komfort siedzenia, 
dzięki odpowiednio wyprofi lowanej linii  kubełka.     

Bogata linia wykończeń oraz wpisująca 
się nowe trendy kolorystyka kolekcji krze-
seł i  stolików Tauko, sprawiają, że  idealnie 
zaprezentuje się zarówno w  biurach, ka-
wiarniach czy hotelach. Natomiast modular-
ność stolików z  powodzeniem sprawdzi się 
w salkach konferencyjnych i szkoleniowych.

Miękkie formy, połączenie wygody z ciekawym 
designem i funkcjonalnością, wszystko to tworzy 
przytulną, domową atmosferę  – czas na „tauko”.

#TAUKO: A UNIQUE LINE OF CHAIRS AND TABLES 

Your office – 
like your home
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#CAFE LINE: CHAIRS WITH WOODEN LEGS

Classic 
design 
with 
a modern 
twist

W
hen refurbishing restaurants or cafés, we often look for inter-
esting solutions and high-quality materials that will match the 
required character. Due to its universality and natural beauty, 
wood will lend nobility to every interior. When visiting a good 

café, we should sense the intense aroma of freshly ground coff ee from the 
threshold, because this creates the right atmosphere. Similarly, the sight 
of impressive chairs creates a good fi rst impression and builds a positive 
opinion about the place.

By off ering the Cafe wooden leg line of chairs and new colours, we 
enable our customers to arrange their space in a whole new way. Custom 
eff ects can be achieved by combining wood laminates or choosing original 
colours of plywood. Light wood is the perfect complement to a subtle space; 
a darker tone creates a more classic arrangement.

To distinguish and modernise an area, we suggest selecting chairs with 
a base and a seat made of high quality wood, painted in one of our unique 
pastel colours, which introduce a touch of lightness and elegance into the 
room. With a wide palette of colours, the chairs can be matched to other 
interior refi nements very easily. Pastels mirror macaroons, which can be 
enjoyed in the fi nest cafés; in the end, the interior design should be selected 
as carefully as the menu.

U
rządzając restauracje lub kawiarnie, często poszukujemy cieka-
wych rozwiązań i dobrych jakościowo materiałów, które nadadzą 
przestrzeni odpowiedni charakter. Drewno, ze względu na uniwer-
salność i naturalne piękno, potrafi  uszlachetnić każde wnętrze. 

Wchodząc do dobrej kawiarni, od samego progu powinniśmy czuć 
intensywny aromat świeżo zmielonej kawy, ponieważ to  tworzy od-
powiedni klimat. Podobnie spojrzenie na  efektowne krzesła spra-
wia dobre pierwsze wrażenie i  buduje pozytywną opinię o  miejscu. 

Wprowadzając do oferty drewniane nogi dla linii krzeseł Cafe oraz 
nowe kolory bejc, umożliwiamy naszym klientom aranżowanie prze-
strzeni w zupełnie nowy sposób. Niestandardowe efekty mogą osiągnąć, 
łącząc drewno z laminatem, bądź wybierając niebanalne kolory sklejki. 
Jasne drewno jest idealnym uzupełnieniem subtelnych przestrzeni, jego 
ciemniejszy odcień pozwala stworzyć bardziej klasyczną aranżację. 

Aby wyróżnić przestrzeń i nadać jej nowoczesny charakter, propo-
nujemy wybór krzesła, którego podstawa i siedzisko zostały wyprodu-
kowane z wysokiej jakości drewna pomalowanego na jeden z wyjątko-
wych pastelowych kolorów, wnoszących do pomieszczenia odrobinę 
lekkości i elegancji. Szeroka paleta barw powoduje, że bardzo łatwo 
zestawić je z  innymi elementami wyposażenia. Pastele przywodzą 
na myśl makaroniki, jakimi można raczyć się w najlepszych kawiarniach. 
W końcu wystrój wnętrz powinien być tak starannie dobrany jak menu. 

D
ue to its 
universality and 
natural beauty, 
wood will lend 
nobility to 
every interior.

D
rewno, ze względu 
na uniwersalność
i naturalne piękno, 
potra�  uszlachetnić 
każde wnętrze.
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OUR SHOWROOMS

We warmly invite you to 
inspirational meetings
AUSTRIA 

GERMANY 

HUNGARY NETHERLANDS 

CZECH REPUBLIC BELGIUM FRANCE BULGARIA

Dornbirn
Bahnhofstr. 24
6850 Dornbirn
T +43 (0) 55 722 90 26
E  info@sitag.at

Berlin 
Kaiserin-Augusta-Allee 101 
10553 Berlin
T +49 173 209 69 98
E  info@nowystylgroup.de

Budapest 
Szentendre, Rózsa u. 23.Pf.: 132
2000 Budapest
T +36 26 503 100
E  telmex@telmex.hu

Amsterdam 
Basicweg 22
3821 Br Amersfoort
T +31 33 453 50 90
E  ned@nowystylgroup.com

Minden 
Stiftstr. 35
32427 Minden
T +49 (0) 571 388 609 30
E  info@sitag.de

Frankfurt
Siemensstr. 2
63329 Egelsbach
T +49 172 847 00 87
E  info@nowystylgroup.de

Voigtei 
Voigtei 84 
31595 Steyerberg
T +49 5769-70
E  info@rohde-grahl.de

Brussels 
Buro & Design Center Esplanade 1 
PB 44, 1020 Brussels
T + 32 (0)470 09 09 82
E  belux@nowystylgroup.com

Düsseldorf 
Neumannstraße 8-10
40235 Düsseldorf
T +49 211 583777-0
E  info@nowystylgroup.de

München 
Am Söldnermoos 6
85399 Hallbergmoos
T +49 170 926 78 51
E  info@nowystylgroup.de

Paris 
32, Boulevard Haussmann
75009 Paris 
T +33 (0)1 43 57 71 61
E  contact@nowystylgroup.fr

Sofia
Furnit LLC
O�  ce Center Boila et2 of.9
blvd. Samokovsko Shose 1.
1138 So� a 
T +35 989 860 40 12
E  o�  ce@furnit.bg

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

Stuttgart
Bülow-Tower – Heilbronner Str. 190
70191 Stuttgart
T +49 176 1006 5682
E  info@nowystylgroup.de

Prague
K Hájům 1233/2 
155 00 Prague 5
T +420 296 357 190
E  praha@nsg.cz
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ROMANIA 

POLAND 

SERBIA SLOVAKIA 

SWITZERLAND 

UNITED ARAB 
EMIRATES

UNITED 
KINGDOM

RUSSIA 

UKRAINETURKEY

Bucharest
Alba Iulia 2
031104 Bucharest
T +40 744 777 022
E  o�  ce@nowystyl.ro

Warsaw 
Gottlieba Daimlera 1 
02-460 Warsaw
T +48 22 82 41 644
E  showroom.warszawa

@nowystylgroup.com

Beograd 
Dimitrija Tucovića 52 
11000 Beograd
T +381 11 243 1234
E  info@furnix.rs 

Zürich 
Bramenstrasse 8
8184 Bachenbülach
T +41 (0) 44 863 72 72
E  info.zuerich@sitag.ch

Bern 
Moosstrasse 3
3322 Schönbühl
T +41 (0) 31 859 90 90
E  info.bern@sitag.ch

Nyon 
Chemin du Joran 10
1260 Nyon
T +41 (0) 22 361 47 27
E  info.nyon@sitag.ch

Sennwald 
Simon Frick-Str. 3
9466 Sennwald
T +41 (0) 81 758 18 18
E  info@sitag.ch

Moscow 
Tsvetnoy blvd., bld. 2
127051 Moscow
T +7 (495) 215 52 22
E  hello@nsprojects.ru

London 
Unit 112, 27 – 31 Clerkenwell 
Workshops, Farringdon, London 
EC1R 0AT
T +44 (0)20 3176 5230
E  info@nowystylgroup.co.uk

Kiev
Saksaganskogo 70a/502
01032 Kiev
T +38 (057) 752 27 40
E  export@nowystyl.com.ua

Istanbul
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 
APA GIZ, Plaza No:191, Kat:2
34330 Levent Istanbul
T +90 212 2691016
E  showroom

@grammerburo.com.tr

Nasze showroomy to coś więcej niż po prostu 
ekspozycja rozwiązań biurowych. To miejsca, 
w których spotkamy się z naszymi Klientami, aby 
wzajemnie się inspirować i dyskutować o trendach 
oraz wyzwaniach współczesnych biur. Odwiedź nas!

Our showrooms are much more than just 
an exposition of furniture solutions. These are places 
where we meet our customers, inspire each other 
and talk about design trends and the challenges of 
contemporary o�  ces. Come and visit us!

Cracow
Radzikowskiego 47B
31-315 Cracow
T +48 12 639 86 05
E  showroom.krakow

@nowystylgroup.com

Poznań
Grunwaldzka 34a
60-786 Poznań
T +48 510 005 471
E  showroom.poznan

@nowystylgroup.com

Gdańsk 
Al. Grunwaldzka 472A
80-309 Gdańsk
T +48 785 005 104
E  showroom.gdansk

@nowystylgroup.com

Jasło 
Fabryczna 8
38-200 Jasło
T +48 13 437 6111
E  showroom.jaslo

@nowystylgroup.com

Łódź 
ul. Kopcińskiego 77
90-033 Łódź
T +48 510 005 686
E  showroom.lodz

@nowystylgroup.com

Dubai
STYLIS NSG DMCC
JLT, Cluster Y, JBC3 Tower, Level 35
P.O. Box 337240, Dubai
T +971 (0) 4 456 6010
E  showroom.dubai

@nowystylgroup.com

Bratislava 
Reding Tower 2
Račianska 153
831 53 Bratislava
T +421 915 403 618
E  bratislava@nowystylgroup.com
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#MakeYourSpace #PeopleProcessPlace

Nowy Styl Group 

›  An experienced expert in comprehensive 
o�  ce, auditorium and sports furniture 
solutions. 

›  An advisor and a partner who o� ers modern 
research and consulting services concerning 
work style and workstation arrangement 
analysis, change management, ergonomics 
and acoustics.

›  An independent manufacturer with the 
biggest product portfolio in the furniture 
industry.

›  Doświadczonym ekspertem 
w kompleksowych rozwiązaniach 
biurowych, audytoryjnych i sportowych.

›  Doradcą i Partnerem oferującym 
nowoczesne usługi badawcze 
i konsultingowe z zakresu: analizy stylu 
pracy i aranżacji miejsc pracy, zarządzania 
zmianą, ergonomii, akustyki.

›  Niezależnym producentem z największym 
w branży portfolio produktowym.

›  We o� er comprehensive support at each 
stage of project implementation, including 
the process of planning and designing 
an o�  ce, auditorium or sports arena.

›  We conduct research, consult our customers 
and respond to their individual needs.

›  We fi nd optimal solutions for every project.
›  We concentrate on the needs of our 

customers and respond to the challenges of 
contemporary o�  ces.

›  Kompleksowo doradzamy
na każdym etapie procesu planowania
oraz tworzenia przestrzeni biurowej
oraz audytoryjnej i sportowej.

›  Badamy, konsultujemy i odpowiadamy 
na indywidualne potrzeby Klientów.

›  Znajdujemy optymalne rozwiązania
dla każdego projektu.

›  Skupiamy się na potrzebach Klientów 
i odpowiadamy na wyzwania 
współczesnych biur.

Who are we? 
Kim jesteśmy? 

How do we support 
our customers? 
Jak wspieramy
naszych Klientów? 

›  Exceptional fl exibility. We adopt 
an individual approach to every project. 
We defi ne and respond to our 
customer’s needs.

›  We join together diverse resources, 
the knowledge and potential of our 
international companies, brands and the 
people who make up Nowy Styl Group. 
This is our unique KNOW-HOW.

›  We are highly independent, which allows 
us to minimise the risk associated with 
realising several projects at the same time.

›  We have the greatest motivation 
and openness to cooperation.

›  Our company is characterised by a fast 
pace of development; we continuously 
invest in innovative production technologies 
and certifi cates – we have no fewer than 
15 production plants.

›  We use the potential of our international 
distributors and partners e� ectively.

›  We have a wide portfolio that comprises 
products manufactured by six brands: 
Nowy Styl, BN O�  ce Solution, 
Grammer O�  ce, Rohde & Grahl, Sitag 
and Forum Seating.

›  We have many years of experience 
in the market.

›  We hold third position in the FEMB 
ranking of the biggest o�  ce furniture 
manufacturers in Europe.

›  Our products have been created by 
world-famous designers and awarded 
many prestigious prizes.

›  Wyjątkowa elastyczność. Każdy projekt 
traktujemy indywidualnie. Odczytujemy 
i reagujemy na potrzeby Klienta.

›  Łączymy ze sobą różnorodne 
zasoby, wiedzę i potencjał naszych 
międzynarodowych fi rm, marek i ludzi 
tworzących Grupę Nowy Styl. To nasze 
unikalne KNOW-HOW.

›  Jesteśmy wysoce niezależni, dzięki 
czemu niwelujemy ryzyka i zagrożenia 
związane z realizacją nawet wielu projektów 
jednocześnie. 

›  Największa motywacja i otwartość 
na współpracę.

›  Rozwijamy się w najszybszym tempie, 
konsekwentnie inwestujemy w nowoczesne 
technologie produkcyjne i certyfi katy – 
mamy już 15 zakładów produkcyjnych.

›  Efektywnie korzystamy z potencjału 
naszych międzynarodowych dystrybutorów 
i partnerów. 

›  Mamy szerokie portfolio produktowe które 
tworzą produkty 6 marek: Nowy Styl, 
BN O�  ce Solution, Grammer O�  ce, 
Rohde & Grahl, Sitag i Forum Seating.

›  Wieloletnie doświadczenie na rynku.
›  Pozycja 3. największego producenta mebli 

biurowych w Europie w rankingu FEMB.
›  Nasze produkty stworzone zostały przez 

światowej sławy projektantów i były 
wielokrotnie nagradzane. 

What makes us stand out from 
the others? Why is it worth 
cooperating with our company?

Co nas wyróżnia?
Dlaczego warto
z nami współpracować?

www.NowyStylGroup.comFOLLOW US


