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EDITORIAL

Get to know each 
other better!

O
kreślenie Klient nie w pełni odzwiercie-
dla to, w jaki sposób traktujemy osoby 
i organizacje, które wyposażamy w nasze 
produkty. Bardziej adekwatnym wydaje 
się być słowo Partner. Budując relacje, 

nastawiamy się przede wszystkim na ich trwałość 
i opieramy je na zaufaniu wynikającym z realnych 
korzyści oferowanych drugiej stronie. I o tym wła-
śnie jest nasz kolejny raport CSR, który prezentujemy 
w tym numerze magazynu UP^STREAM.

O czym jeszcze w tym wydaniu? O postępie prac 
na budowie Offi  ce Inspiration & Education Centre 
w Krakowie, o targach Orgatec oraz o wdrażaniu no-
wego systemu zarządzania cyklem życia produktu. 
Te inicjatywy są odpowiedzią na potrzeby naszych 
Partnerów. W taki sposób umacniamy istniejące 
relacje biznesowe i budujemy nowe. Uważamy, że 
każda okazja, każdy pretekst jest dobry, aby więcej 
rozmawiać i lepiej się wzajemnie poznawać. Taki cel 
ma od samego początku również UP^STREAM.

Na dalszych stronach tego numeru sporo miejsca po-
święcamy zagadnieniom związanym z akustyką – to 
jedno z największych wyzwań współczesnych biur. 
Zachęcam do lektury artykułu o dźwięku i jego wpły-
wie na efektywność oraz koncentrację, a także do 
poznania sekretów akustyki naszych foteli do sal 
koncertowych. W dziale Inspiracje obowiązkowo 
wywiad: tym razem z Frankiem Zierenbergiem z iF In-
ternational Forum Design, który opowiada o tym, 
czym według niego jest dobry design i dlaczego nie 
zawsze ładne produkty wygrywają nagrody.

Oczywiście jak zawsze nie brakuje zdjęć ze zreali-
zowanych projektów, które są dla nas najlepszym 
dowodem na zadowolenie naszych Klientów. Obser-
wując funkcjonalne i nowoczesne biura wyposażone 
w nasze meble, mamy uczucie, że dobrze realizujemy 
swoje zadania.

Na koniec serdecznie zapraszam do kontaktu, zarów-
no bezpośrednio z redakcją, jak i na naszych profi lach 
w mediach społecznościowych.

adowolony Klient to 
najlepsza strategia 
biznesowa.

–  Michael LeBoeuf – 

A

Z
Poznajmy się 
lepiej!

satis� ed customer 
is the best business 
strategy of all.

–  Michael LeBoeuf – 

T
he word “customer” does not really refl ect 
the way we treat the people we cooperate 
with and the organisations we equip with 
our products. The word “partner” seems to 
be much more appropriate. When building 

our relationships with people we focus mainly on 
their permanence and make sure they are based on 
trust that stems from the real benefi ts we off er the 
other party. And this is what we concentrate on in 
our second CSR report, which we present in this is-
sue of UP^STREAM magazine.

What else can you fi nd in this issue? We tell you about 
the progress on the construction site of the Offi  ce In-
spiration & Education Centre in Cracow, the Orgatec 
fair and the implementation process of a new product 
lifecycle management system. All these initiatives are 
responses to the needs of our partners. They help us 
strengthen our existing business relationships and 
build new ones. We believe that every occasion or 
pretext is good enough to have more conversations 
and get to know each other better; this has also been 
the aim of the UP^STREAM magazine since the very 
beginning.

In this issue we devote a lot of space to acoustics, 
which is considered one of the biggest challenges 
contemporary offi  ces have to face. We warmly encour-
age you to read the article about noise and its infl u-
ence on employees’ effi  ciency and concentration, 
and discover the acoustic secrets of our armchairs 
designed for concert halls. As always, in the “Inspira-
tions” section, you can fi nd an interview – this time 
with Frank Zierenberg from iF International Forum 
Design, who tells us about his idea of good design 
and explains why beautiful products do not always 
win design awards.

You can fi nd photos of our project realisations. They 
are essential elements of every issue, since they show 
our customers’ satisfaction with the services we of-
fer. When we look at modern and functional offi  ces 
equipped with our furniture, we know that we are 
doing a good job.

Finally, we would like to invite you to contact our 
editorial team with feedback and follow us on so-
cial media.



W
e compiled this issue just be-
fore publishing our second 
Sustainable Development Re-
port, so we are able to present 
to you the main topics covered 
by the report. We believe this 

will encourage you to read the upcoming publica-
tion much more carefully.

A social report – just like fi nancial reports – is 
a highly analytical document and describes all 
the activities undertaken by a company cross-
sectionally. The process of its creation usually 

CSR CODE 2014–2015 

SUSTAINABLE 
Development 
Report

Nowy Styl Group 2014–2015: milestones for the company
Grupa Nowy Styl 2014–2015: kamienie milowe dla organizacji

03/2014

Starting 
the Employee 
Suggestion 
Programme

Uruchomienie 
Programu Sugestii 

Pracowniczych

09/2014

Purchasing shares 
of TCC The Chair 

Company 
in Turkey

Zakup udziałów 
w TCC The Chair 

Company 
w Turcji

11/2014

Initiating 
the ergonomic 

campaign: “Does it 
hurt? Change 

your chair”
Rozpoczęcie akcji 

ergonomicznej 
„Boli? Zmień 

krzesło”

11/2014

Winning 
the EY 

Entrepreneur 
of the Year award

Nagroda EY 
Przedsiębiorca 

Roku

02/2015

The Year of 
Music – providing 
patronage of the 
European Centre 

for Music
Rok Muzyki – 

objęcie mecenatu 
nad Europejskim 
Centrum Muzyki

03/2015

Opening 
the new factory 

in Jasło

Otwarcie 
nowej fabryki 

w Jaśle 

06/2015

Creating 
the Training 

Centre

Utworzenie 
Centrum 

Szkoleniowego 

07/2015

Achieving 3rd place 
in the European 
ranking of o�  ce 

furniture producers

Osiągnięcie 
3. pozycji 

w europejskim 
rankingu 

producentów mebli 
biurowych 

takes several months and involves employees 
from all the departments in an organisation, 
because a CSR report has to communicate in-
formation concerning diverse areas connected 
with, for example, employee relations, environ-
mental protection, and a company’s infl uence 
on the local community and the market. In 2014 
we published the fi rst issue of the Sustainable 
Development Report – CSR Code, which was 
based on the world-recognised Global Reporting 
Initiative’s G4 Guidelines.

T
en numer magazynu skła-
damy tuż przed ofi cjalnym 
wydaniem naszego drugiego 
Raportu Zrównoważonego 
Rozwoju. Już teraz przed-
stawiamy Wam jego główne 

założenia. Mamy nadzieję, że zachęcą 
Was do dokładnego zapoznania się 
z nadchodzącą publikacją.

Raport społeczny – tak jak raporty 
fi nansowe – należy do dokumentów 
niezwykle analitycznych i przekrojowo 

opisuje działania organizacji. Jego przygotowanie 
to kilkumiesięczny proces wymagający zaanga-
żowania pracowników ze wszystkich pionów 
organizacji, bo raport CSR komunikuje informacje 
z obrębu zarówno relacji z pracownikami, jak 
i ochrony środowiska, wpływu na społeczność lo-
kalną i nasz rynek. W 2014 r. wydaliśmy pierwszy 
dokument „Raport Zrównoważonego Rozwoju – 
CSR Code”, przy którego tworzeniu oparliśmy się 
o uznany na świecie standard Global Reporting 
Initiative G4. 
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In the fi rst report we focused mainly on pre-
senting our company’s philosophy and action 
strategy. However, this time we concentrate on 
showing our achievements of the last two years 
and highlight the changes we have introduced.

The report applies to our companies in Poland, 
Germany, the Netherlands and Switzerland and 
also – to a lesser extent – those in France, Great 
Britain, Czech Republic and Slovakia. One of our 
priorities concerning the report was to make it as 
global as possible; that’s why we used the initia-
tives taken in our main markets when presenting 
the most interesting projects.

All changes and events refl ect the direction 
of our company’s development. The opening of 
the new offi  ce furniture factory was for us a huge 
technological milestone that made our production 
more eco-friendly and allowed us to manufac-
ture short product lots dedicated to particular 
customers more eff ectively. The educational and 
promotional campaign “Does it hurt? Change your 
chair,” which is ongoing, not only promotes our 
ergonomic chairs but also educates Polish recipi-
ents and has a real infl uence on their purchasing 
attitude by encouraging them to invest in healthy 
workstations. The “Year of Music” project showed 
our engagement in the process of shaping culture-
supporting spaces: Forum Seating constructors 
put a lot of eff ort into creating new auditorium 
solutions; we also carry out laboratory tests and 
design armchairs supporting the acoustic proper-
ties of an interior. 

We have gathered all the competences required 
in offi  ce space arrangement, which we have de-
veloped over the years, in the new Workplace 
Research and Consulting Department. The ser-
vices provided by experts from the department 
constitute a unique off er in the Polish market and 
give our company a strong competitive advantage. 

08/2015

Joining SITAG AG 
to Nowy Styl Group

Dołączenie 
SITAG AG 

do Grupy Nowy Styl

10/2015

Creating the 
Workplace 

Research and 
Consulting 

Department and 
compiling the � rst 
discipline-speci� c 

report: 
“Flow at work”

Wyodrębnienie 
Działu Badań 
i Konsultingu 

Przestrzeni 
Pracy i pierwszy 
branżowy raport 
„Flow at work”

10/2015

Introducing 
the Play&Work 

furniture system 
into the market

Premiera systemu 
mebli biurowych 

Play&Work

12/2015

Parting with 
the subsidiary 

Baltic Wood

Sprzedaż spółki 
Baltic Wood

12/2015

Compiling the 
“Supplier Code 

of Conduct”

Stworzenie 
„Kodeksu 

dostawców” 

12/2015

Finishing 
the process of 

implementing ERP – 
a new system used 
for managing the 

company’s resources

Zakończenie 
wdrożenia ERP – 
nowego systemu 

zarządzania 
zasobami 

przedsiębiorstwa

05-12/2015

Realising stadium 
projects in Nice 

and Lyon

Realizacja 
na stadionach 

w Nicei i Lyonie 

© Parc OL

They allow us to say proudly that our company is 
not only a furniture supplier, but also an expert 
in arranging both offi  ce and public spaces.

MANY SUBSIDIARIES, ONE 
ORGANISATIONAL CULTURE
Within the last two years, some important changes 
were introduced into our company’s structure – 
we purchased the Swiss company SITAG AG, 
but also parted with the company Baltic Wood. 
These changes were strategic moves on our way 
towards achieving the position of European 
leader in equipping offi  ce spaces. We know that 
development, especially as dynamic as ours, 
must be based on clear rules and values, and 
new employees and partners have to be aware of 
them from the very beginning. Taking this into 
consideration, we defi ned the values that have 
determined our success and that are a part of our 
organisational culture in Nowy Styl Group’s new 
“Employee Code of Ethics” and “Supplier Code 
of Conduct.” They are: ambition, teamwork, hu-
mility, the balance between professional and 
private lives, and honesty. These are the values 
we would like to promote both inside and outside 
our company. We treat the process of identifying 
with them as a very important criterion for choos-
ing talented new employees and developing their 
careers in our organisation.

TO WHAT EXTENT DID WE FULFILL 
THE PROMISES WE MADE IN THE 
2012/2013 REPORT? 
We managed to realise over half of the 15 prom-
ises we made 100%. Five promises are still being 
realised, and two promises will be initiated in 
the next reporting period covering the calendar 
years 2016-2017.

O ile w pierwszym raporcie skupiliśmy się na 
zaprezentowaniu fi lozofi i i strategii działania 
naszej organizacji, tak w tej edycji chcemy po-
kazać nasze dokonania z dwóch ostatnich lat. 
I podkreślić zmiany, jakie zaszły. 

Raport obejmie swoim zasięgiem nasze fi rmy 
z Polski, Niemiec, Holandii i Szwajcarii, a także – 
w ograniczonym stopniu – z Francji, Wielkiej 
Brytanii, Czech i Słowacji. Jednym z priorytetów 
dla tego raportu było, by miał wymiar rzeczywi-
ście globalny, dlatego prezentując najciekawsze 
projekty, wykorzystujemy inicjatywy prowadzone 
na naszych głównych rynkach.

Wymienione zmiany i wydarzenia odzwier-
ciedlają kierunek rozwoju naszej organizacji. 
Otwarcie nowej fabryki mebli biurowych było 
dla fi rmy wielkim skokiem technologicznym, 
który uczynił naszą produkcję bardziej przyjazną 
środowisku, ale też umożliwił efektywne wytwa-
rzanie krótkich serii produktów dedykowanych 
konkretnym klientom. Trwająca nadal akcja 
edukacyjno-promocyjna „Boli? Zmień krzesło” 
nie tylko promuje nasze ergonomiczne krzesła, 
ale też edukuje polskich odbiorców i ma realny 
wpływ na postawy zakupowe, ponieważ zachęca 
do inwestowania w zdrowe stanowiska pracy. 
Kontynuowany projekt Rok Muzyki, pokazał na-
sze systemowe zaangażowanie w kształtowanie 
przestrzeni sprzyjającej kulturze: konstruktorzy 
Forum Seating wkładają wiele wysiłku, by tworzyć 
nowe rozwiązania dla audytoriów, poddajemy też 
badaniom laboratoryjnym i opracowujemy fotele 
wspierające akustykę wnętrz. 

Wszystkie budowane przez lata kompeten-
cje z zakresu aranżowania przestrzeni biurowej 
skupiliśmy w nowym Dziale Badań i Konsultingu 
Przestrzeni Pracy. Usługi ekspertów tego działu 
są unikatową na polskim rynku ofertą i tworzą 
silną przewagę konkurencyjną fi rmy. Dzięki nim 

możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy nie tylko 
dostawcą wyposażenia, ale też ekspertem w urzą-
dzaniu wnętrz biurowych i publicznych.

WIELE SPÓŁEK, JEDNA KULTURA 
ORGANIZACYJNA
W ostatnich dwóch latach zaszły też ważne zmiany 
w strukturze fi rmy – dołączyła do nas szwajcarska 
fi rma SITAG AG, rozstaliśmy się z fi rmą Baltic 
Wood. Były to strategiczne posunięcia na naszej 
drodze do pozycji europejskiego lidera wyposa-
żenia przestrzeni biurowych. Mamy jednak na 
uwadze, że rozwój, zwłaszcza tak dynamiczny, 
musi opierać się o jasne zasady i wartości, a nowi 
pracownicy i partnerzy biznesowi powinni być ich 
świadomi od samego początku. Dlatego podczas 
prac nad nowym „Kodeksem etycznym pracow-
ników” Grupy Nowy Styl, a także „Kodeksem 
dostawców” zdefi niowaliśmy wartości, które 
zdecydowały o naszym sukcesie i które chcemy, 
by były częścią naszej kultury organizacyjnej. 
Są to: ambicja, praca zespołowa, pokora, balans 
życia zawodowego i prywatnego oraz uczciwość. 
Te wartości chcemy promować wewnątrz i na 
zewnątrz fi rmy, a identyfi kowanie się z nimi jest 
ważnym kryterium w doborze nowych talentów 
i rozwijaniu kariery w organizacji.

JAK WYWIĄZALIŚMY SIĘ 
Z OBIETNIC ZŁOŻONYCH 
W RAPORCIE 2012/2013?
Z 15 zobowiązań ponad połowę udało nam się 
zrealizować w  100%. Kolejne 5 obietnic jest 
w  trakcie realizacji, a dwie będziemy inicjo-
wać dopiero w kolejnym okresie raportowania, 
w latach 2016-2017.

issue no. 06 (2017)

www.NowyStylGroup.com 05

01About us



COMING SOON! 

THE REPORT “CSR CODE 2014–2015” 
WILL BE AVAILABLE AT 

WWW.NOWYSTYLGROUP.COM 
AND AS A PRINTED VERSION 

ON REQUEST.

PRODUCTION
New Offi  ce Furniture Factory
We transferred some of our manufacturing pro-
cesses to the new Offi  ce Furniture Factory in Jasło 
in November 2014. Its offi  cial opening was held 
in March 2015.

ENVIRONMENT
Eco-transport (the BDF programme, which 
means containers are equipped with a double 
fl oor, chairs are transported without packag-
ing and L-shaped cartons are used)
Transport using the BDF mode is realised in 
Poland and Germany. We also changed the way 
chairs made by the BN Offi  ce Solution brand are 
transported (they are no longer assembled, but 
put in L-shaped cartons, which increases the car-
rying capacity of TIR lorries two-fold).

EMPLOYEES
Competence Development Programme
Our employees developed their skills within the 
area of communication, team and change man-
agement during training courses held both inside 
and outside our company.

“Spinacz” magazine as an internal communi-
cation tool in the company
In 2015 we published three issues of “Spinacz” 
magazine and complemented it with a column 
concerning environmental education.

CUSTOMERS
Strengthened dialogue with customers
In the last two years we introduced new channels 
for communicating with our customers: a new 
website, the “UP^STREAM” magazine and cycli-
cal newsletters.

Dialogue with architects
Training courses dedicated to architects and offi  ce 
managers, which were held in our showrooms, 
as well as the conferences and industry-specifi c 
events we co-organised in Poland, were a per-
fect opportunity to share knowledge and listen 
to our customers’ needs. Designers and interior 
design administrators are our key stakeholders; 
that’s why we intensifi ed our contacts by over 
50% in the last two years.

Customer satisfaction survey in the export 
market
In December 2015 we conducted an online ques-
tionnaire survey of our customers from 56 diff erent 
countries. The survey was accompanied by the 
„Save the frog” action – for every completed ques-
tionnaire form we donated €1 to Magura National 
Park, which saves frogs from the Sub-Carpathian 
region as they migrate to their procreation ponds 
in spring.

SOCIAL ENGAGEMENT
Greater educational programmes support
In 2015 we initiated the Year of Music project and 
provided patronage of the Krzysztof Penderecki 
European Centre for Music, which leads a music 
school for talented young people. In 2015 there 
were 75 concerts and 76 master courses held in 
the Centre, which gathered 1,160 young musicians 
and 30,000 listeners.

THE TASKS WE REALISED 100%
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PRODUKCJA 
Nowa fabryka mebli biurowych 
Część produkcji przenieśliśmy do nowej Fabryki 
Mebli Biurowych w Jaśle w listopadzie 2014 roku, 
jej uroczyste otwarcie nastąpiło w marcu 2015 
roku. 

ŚRODOWISKO 
Eko-transport (program BDF, czyli kontenery 
wyposażone w podwójną podłogę, transport 
krzeseł bez opakowania i wykorzystanie kar-
tonów L-shape) 
Transport w trybie BDF realizowany jest w Polsce 
i w Niemczech. Zmieniliśmy też sposób przewo-
żenia krzeseł marki BN Offi  ce Solution ze zmon-
towanych na pakowane w kartony L-shape, które 
dwukrotnie zwiększają ładowność przyczepy TIR. 

PRACOWNICY 
Programu Rozwoju Kompetencji  
Nasi pracownicy rozwijali kompetencje z zakresu 
komunikacji, zarządzania zespołem oraz zarzą-
dzania zmianą podczas szkoleń wewnętrznych 
i zewnętrznych. 

Magazyn „Spinacz” jako narzędzie ko-
munikacji wewnętrznej w organizacji 
W 2015 roku wydaliśmy trzy numery „Spinacza” 
i wprowadziliśmy do niego m.in. rubrykę nt. edu-
kacji ekologicznej.

KLIENCI 
Wzmocnienie dialogu z klientami  
W ostatnich dwóch latach wprowadziliśmy nowe 
kanały komunikacji z naszymi klientami: nową 
stronę internetową, magazyn „UP^STREAM” 
i cykliczne newslettery.
 

Dialog z architektami 
Dedykowane architektom oraz offi  ce managerom 
szkolenia w naszych showroomach oraz współ-
organizowane przez nas konferencje i imprezy 
branżowe na terenie całej Polski były okazją do 
dzielenia się wiedzą i wsłuchiwania się w potrzeby 
klientów. Projektanci i administratorzy wnętrz to 
nasi kluczowi interesariusze, dlatego w dwóch 
ostatnich latach zintensyfi kowaliśmy kontakty 
z nimi o ponad 50%.
 
Badanie satysfakcji klientów na rynku ekspor-
towym 
W grudniu 2015 roku drogą elektroniczną przepro-
wadziliśmy badanie ankietowe naszych klientów 
z 56 krajów. Badaniu towarzyszyła akcja „Save 
the frog” („Ratuj żabę”) – za każdą wypełnioną 
ankietę przekazywaliśmy 1 euro na rzecz Ma-
gurskiego Parku Narodowego, który co roku na 
wiosnę ratuje migrujące w okresie rozrodu żaby 
z województwa podkarpackiego.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 
Większe wsparcie programów edukacyjnych 
W 2015 r. rozpoczęliśmy projekt Rok Muzyki, w któ-
rym objęliśmy mecenatem Europejskie Centrum 
Muzyki K. Pendereckiego prowadzące szkołę mi-
strzowską dla młodych muzyków. W 2015 r. od-
było się 75 koncertów, 76 kursów mistrzowskich, 
w których wzięło udział 1160 młodych twórców 
oraz 30 000 słuchaczy.

ZADANIA ZREALIZOWANE W 100%

JUŻ WKRÓTCE! 
RAPORT „CSR CODE 2014–2015” 

BĘDZIE DOSTĘPNY 
NA STRONIE INTERNETOWEJ 

WWW.NOWYSTYLGROUP.COM 
I NA ŻYCZENIE – 

TAKŻE W FORMIE PAPIEROWEJ.
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ORGATEC 2016
IS ALREADY 
BEHIND US!

REAL AND VIRTUAL OFFICE SPACES
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A fair stand is a space where people meet and 
where various processes are carried out. This 
year our booth covered 1,200 m2 and was visited 
by more than 1,000 people, with whom we carried 
out numerous business processes.

PEOPLE
When we start designing our stand, we fi rst think 
about the people to whom we want to address 
our exposition. We think about our clients, both 
current and future, who can initiate a relationship 
with us during the fair. This year in Cologne we 
managed to meet visitors from 95 countries and 
show them our responses to the challenges of 
contemporary offi  ces.

What were we talking about? About how to 
combine the expectations of diff erent generations 
working together in one offi  ce, how to adjust 
functional offi  ce solutions to each of the groups 
and make sure those solutions support people 

in performing their everyday work. We showed 
new offi  ce furniture systems, such as Levitate, 
which represents the home offi  ce design trend 
and is sure to be suitable for the more traditional 
representatives of the generation X as well as 
generation Y, which focuses on work-life balance.

We were also talking about how to unlock em-
ployees’ full potential by providing them with 
the right working tools. We presented our cli-
ents with a range of ergonomic solutions that 
help increase effi  ciency, such as desks with 
height adjustment (Play&Work, Xio, SITAG-
ACTIVE, eModel) and chairs for dynamic sitting 
(e.g. the Panthera line, which is a new line in 
the Grammer Offi  ce off er, and Navigo chairs). At 
the stand our visitors could see acoustic solu-
tions, such as the Sileo panel line, the Tepee 
and SITAG MCS systems, which help employees 
reach full concentration when performing un-
disturbed work.

Stoisko targowe to przestrzeń, w której spotykają 
się ludzie i gdzie realizowane są różnorodne pro-
cesy. W tym roku nasza przestrzeń wynosiła 1200 
m2, odwiedziło nas ponad 1000 osób i wspólnie 
przeprowadziliśmy niezliczoną ilość procesów 
biznesowych.

LUDZIE
Kiedy zaczynamy myśleć o stoisku, zawsze naj-
pierw zastanawiamy się dla kogo przygotowujemy 
ekspozycję. Myślimy o naszych klientach, obec-
nych i tych, z którymi możemy nawiązać relację 
właśnie na targach. W tym roku w Kolonii udało 
nam się spotkać z gośćmi z 95 krajów i pokazać 
im naszą odpowiedź na wyzwania współczesnych 
biur.

O czym rozmawialiśmy? O tym jak pogodzić 
oczekiwania różnych pokoleń pracujących w tych 
samych biurach, jak dopasowywać do każdej z tych 
grup funkcjonalne rozwiązania meblowe, które będą 

wspierały ich w wykonywaniu codziennej pracy. 
Pokazaliśmy nowe systemy mebli biurowych, m.in. 
Levitate wpisujący się w trend home design offi  ce, 
które z pewnością przypadnie do gustu bardziej 
tradycyjnym przedstawicielom pokolenia X, a także 
pokoleniu Y stawiającym na work-life balance.

Dyskutowaliśmy o tym, jak w pełni wykorzy-
stywać potencjał pracowników poprzez zapew-
nienie im odpowiednich narzędzi pracy. Naszym 
klientom zaprezentowaliśmy szereg ergonomicz-
nych rozwiązań, które pomogą zwiększać efek-
tywność. Zarówno biurek z regulacją wysokości 
(Play&Work, Xio, SITAGACTIVE, eModel) jak 
i krzeseł wspierających dynamiczne siedzenie, 
m.in. nowość w ofercie marki Grammer Offi  ce 
linię Panthera czy też krzesła Navigo. Na stoisku 
można było obejrzeć też rozwiązania akustyczne 
takie jak linia paneli Sileo czy systemy Tepee 
oraz SITAG MCS ułatwiające pracownikom pełną 
koncentrację na wykonywanych zadaniach.

ORGATEC 2016
IS ALREADY 
BEHIND US!
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Every single conversation with our visitors at 
the fair is a new source of ideas. Our clients are 
our inspiration for further activities.

PROCESSES
At the fair, our stand was a place where count-
less business processes took place, including 
meetings, talks with designers and discussions 
about offi  ce trends. Functionally arranged places 
perform a key role in realising those processes 
eff ectively.

That’s why, at our stand, we designed a lot of 
places where visitors were able to see new projects 
and have conversations about further develop-
ment plans with designers from diff erent coun-
tries. Business meetings, as well as discussions 
on offi  ce design trends, could took place in many 
informal and creative meeting zones designed 
with modular systems, such as Sand, SITAG MCS, 
Tepee and Hexa.

During our meetings, we often mentioned the 
infl uence offi  ce arrangement can have on the 
business processes companies realise every day. 
We asked our clients if they thought every working 
minute in their offi  ces was used to the maximum. 
We attracted their attention by explaining that in 
a badly designed offi  ce employees can waste as 
many as 17 days a year. We showed them that the 
right arrangement with functional products can 
solve these problems.

We truly believe that every conversation we 
held at our stand is only the fi rst step in a long 
business process, and that it will develop into 
fruitful cooperation.

PLACE
When designing our exposition for this year’s 
Orgatec fair, we didn’t forget about the impor-
tance of zones in every offi  ce – proper sectioning 

Każda rozmowa z gośćmi na targach to nowe 
pomysły. Nasi klienci są dla nas inspiracją do 
działania.

PROCESY
Podczas targów na stoisku ma miejsce niezliczona 
ilość procesów biznesowych – są to spotkania 
handlowe, rozmowy z projektantami, dyskusje 
o trendach biurowych. Ważna rolę w efektywnym 
realizowaniu tych procesów odgrywają funkcjo-
nalnie zaprojektowane miejsca.

I tak na naszym stoisku zaaranżowaliśmy wiele 
stref, gdzie można było oglądać nowe projekty 
i rozmawiać z projektantami z różnych krajów 
o  dalszych planach rozwojowych. Spotkania 
handlowe, a  także dyskusje trendach biuro-
wych mogły odbywać się wielu strefach spotkań 
nieformalnych i kreatywnych zaprojektowanych 
z wykorzystaniem takich systemów modułowych 
jak Sand, SITAG MCS, Tepee czy Hexa.

Podczas takich spotkań wielokrotnie poruszali-
śmy temat wpływu aranżacji biura na procesy biz-
nesowe przebiegające na co dzień w organizacjach. 
Pytaliśmy naszych klientów czy czują, że w ich biu-
rach każda minuta jest maksymalnie wykorzystana. 
Zwróciliśmy ich uwagę na fakt, iż w źle zaprojekto-
wanym biurze pracownicy mogą marnować nawet 17 
dni w roku. Pokazaliśmy, że odpowiednia aranżacja 
z wykorzystaniem funkcjonalnych produktów może 
być rozwiązaniem tego problemu.

Wierzymy, że każda rozmowa, którą odbyli-
śmy na stoisku jest jedynie pierwszym etapem 
dłuższego procesu biznesowego i rozwinie się 
w owocną współpracę.

PRZESTRZEŃ
Projektując ekspozycję na tegoroczne targi Orgatec 
pamiętaliśmy o tym jak ważne w każdym biurze są 
strefy – że ich odpowiednie wydzielenie wpływa 
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improves team effi  ciency and increases individual 
productivity by up to 10%.

Our stand was “an offi  ce in a nutshell,” where 
visitors were able to see solutions for a shared work 
zone, an individual work zone, creative meeting 
places, formal and informal meeting zones, silent 
work zones and managerial offi  ces. We off ered in-
teresting furniture solutions for each of these zones.

In the case of the shared work zone, we pre-
sented new elements of the Play&Work system, 
such as workbench workstations for integration 
with cabinets, workbench workstations on wooden 
legs from the Levitate line and the Xio line. For 
the individual work zone, we exhibited desks 
with height adjustment and temporary worksta-
tions from the Tepee-Work system. Our clients 
had a chance to become familiarised with our 
wide portfolio of solutions dedicated to meeting 
places – starting with the innovative Tapa pouff es, 
through modular systems to the Tauko chairs and 
tables that reference classic design. For managerial 
offi  ces, we paid particular attention to the SITAG-
INLINE furniture because of its unique design.

We are sure that the fair space we designed will 
become a source of inspiration for our visitors as 
they design offi  ces for their clients.

VIRTUAL REALITY
At the fair, we not only presented the realities of 
contemporary offi  ces, but also invited our visitors 
to a virtual world. By going up in the lift to the 
top fl oor of a modern offi  ce block, everyone had 
the chance to visit a functional offi  ce divided into 
zones, which was equipped with our furniture. 
They could see, with their own eyes, how the 
products presented at the stand function in an 
offi  ce. Although it was a virtual offi  ce, our solu-
tions looked very realistic.

Nowadays, in the age of modern technology, it 
is worth using tools that help clients choose solu-
tions that suit them best. A virtual offi  ce provides 
this kind of possibility – with a single click, you 
can change a cosy, home-like space arranged with 
Levitate furniture into a space characterised by 
avant-garde solutions of the Play&Work system 
or universal ones from the SQart system. When 
seeing an offi  ce in a virtual world, we don’t have to 
„imagine” what it will look like. We can just see it.

WHAT’S NEXT?
We have already started thinking about the next 
edition of the Orgatec fair, which will take place 
in 2018. In the meantime, we would like to invite 
you to our showrooms where you can talk about 
the challenges of contemporary offi  ces, enter 
a virtual world, and see our solutions live.

na poprawę efektywności grupowej, a także wzrost 
produktywności indywidualnej nawet o 10%.

Nasze stoisko było „biurem w pigułce”, w któ-
rym można było obejrzeć rozwiązania do strefy 
pracy wspólnej, indywidualnej, do miejsc spotkań 
kreatywnych, formalnych i nieformalnych oraz 
propozycje do miejsc pracy cichej i gabinetów. 
Do każdej ze stref zaproponowaliśmy ciekawe 
rozwiązania meblowe.

I tak do stref pracy wspólnej pokazaliśmy nowe 
elementy systemu Play&Work, czyli stanowiska 
workbench do integracji z szafami, stanowiska 
workbench na drewnianych nogach serii Levitate, 
a także linię Xio. Do stref pracy indywidualnej za-
proponowaliśmy między innymi biurka z regulacją 
wysokości, a także miejsca pracy tymczasowej 
systemu Tepee-Work. Klienci mieli okazję poznać 
szerokie portfolio rozwiązań dedykowanych do 
miejsc spotkań. Od innowacyjnych puf Tapa, po-
przez systemy modułowe aż do nawiązujących do 
klasyki designu krzeseł i stolików Tauko. W ofercie 
gabinetów wyróżniliśmy meble SITAGINLINE ze 
względu na ich niezwykły design.

Jesteśmy przekonani, że zaprojektowana przez 
nas przestrzeń targowa stanie się inspiracją dla 
naszych gości, gdy będą projektowali biura dla 
swoich klientów.

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ
Podczas targów zaprezentowaliśmy nie tylko re-
alia współczesnych biur, ale zaprosiliśmy naszych 
gości do wirtualnego świata. Wjeżdżając windą 
na ostatnie piętro nowoczesnego biurowca, każdy 
miał okazję zwiedzić funkcjonalne, podzielone 
na strefy biuro wyposażone w nasze meble. Na 
własne oczy mógł zobaczyć, jak produkty znaj-
dujące się na stoisku sprawdzają się w aranżacji 
biurowej. Choć biuro było wirtualne, rozwiązania 
prezentowały się jak najbardziej realnie.

W dobie dzisiejszej technologii warto korzy-
stać z narzędzi, które pomogą klientowi wybrać 
najlepsze dla siebie rozwiązania. Wirtualne biuro 
daje właśnie taką możliwość – jednym kliknięciem 
można zmienić przestrzeń z ciepłej, wręcz domowej 
zaaranżowanej z wykorzystaniem mebli Levitate na 
awangardowe rozwiązania Play&Work lub uniwer-
salne oparte na systemie SQart. Widząc biuro w re-
alnej skali, nie musimy już „wyobrażać” sobie jak 
będzie ono wyglądać. Można to po prostu zobaczyć.

CO DALEJ?
Już dziś myślimy o kolejnej edycji targów Orgatec 
w 2018, a tymczasem zapraszamy do naszych show-
roomów, w który można porozmawiać o wyzwa-
niach współczesnych biur, wejść do wirtualnego 
świata, a także zobaczyć na żywo nasze rozwiązania.
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T
he Łódź Design Festival provides the ideal 
place and the perfect time for having con-
versations about designing. The main 
motto of this year’s edition of the event 

was “identity.” To fi t in with this theme, we pre-
sented our product premieres and inspirational 
solutions for offi  ce spaces that meet the home 
offi  ce design trend.

We decided to inspire Łódź Festival visitors 
with our solutions that aid in designing creative 
offi  ce spaces. Our novel products make reference 
to the home offi  ce design trend. Their leading 
elements are wood and wool, which, according 
to research, act as a buff er that reduces stress and 
has a positive infl uence on people’s well-being.

Attractive and functional furniture is an impor-
tant element of an eff ective workplace. However, 
the skilful arrangement of a particular space is 
key, along with its adjustment to the needs of 
the users and the whole organisation. How can 
we ensure the optimal balance? Karolina Mani-
kowska from the Workplace Research & Consult-
ing department answered this question during 
the creative open workshop “People, Process or 
Place – which aspect is the most important when 
it comes to designing an offi  ce? How to create 

Ł  
ódź Design Festival to idealna przestrzeń 
i czas do rozmów o projektowaniu. Hasłem 
tegorocznej edycji wydarzenia była „tożsa-
mość”. Wpasowując się w ten motyw, za-

prezentowaliśmy nasze premierowe i inspirujące 
rozwiązania dla przestrzeni biurowych utrzymane 
w klimacie home offi  ce design. 

Gości łódzkiego festiwalu postanowiliśmy 
zainspirować naszymi rozwiązaniami, które 
wspierają tworzenie kreatywnych przestrzeni 
biurowych. Nasze nowości produktowe odpowia-
dają na trend home offi  ce design. Ich motywem 
przewodnim są drewno i wełna, które – zgodnie 

45,000 visitors
zwiedzających

Over
ponad 5,000 m2 of exhibition areas in the Main Festival Centre in Art Inkubator

powierzchni wystawienniczych w Głównym Centrum Festiwalowym w Art Inkubatorze

20 exhibition pavilions on the Art Inkubator courtyard
Pawilonów wystawowych na dziedzińcu Art Inkubatora

48 exhibitors at the fairs of FORMS: GRAPHICS and FORMS: TOWN SPORTS on the premises of the O�  Piotrkowska Center
wystawców na Kiermaszach FORMY: GRAFIKA i FORMY: SPORTY MIEJSKIE na terenie O�  Piotrkowska Center

79 exhibitions
wystaw

430 designers and curators engaged in the programme from all over the world
projektantów i kuratorów z całego świata zaangażowanych w program

235 accredited journalists
zaakredytowanych dziennikarzy

200 hours of lectures and meetings conducted by 70 experts and panellists
godzin wykładów i spotkań prowadzonych przez 70 ekspertów i panelistów

ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL

IDENTITY 
OF AN OFFICE 
SPACE

a dream offi  ce?” which took place in our newly 
opened showroom in Łódź.

In the age of mobile work and the populari-
sation of the Agile Working trend, many people 
wonder whether an offi  ce is necessary. We truly 
believe that it is, because an offi  ce is much more 
than just a place – claims our expert.

The showroom is a new inspirational place 
on the map of Łódź. 230 m2 of stylised industrial 
interiors are fi lled with our solutions and the latest 
products presented in functional arrangements. 
We show all of the most important offi  ce zones 
there – workstations, reception area, and formal 
and informal meeting places.

z badaniami – działają jak bufor redukujący stres 
i mają pozytywny wpływ na samopoczucie.

Atrakcyjne i funkcjonalne meble to istotny 
składnik efektywnego miejsca pracy. Jednak 
kluczowa jest umiejętna aranżacja przestrzeni 
i dopasowanie jej do potrzeb użytkowników i or-
ganizacji. Jak zachować optymalne proporcje? – 
na to pytanie odpowiadała Karolina Manikowska 
z Działu Badań i Konsultingu Przestrzeni Pracy 
podczas otwartych warsztatów kreatywnych „Pe-
ople, Process or Place – co jest najważniejsze 
przy projektowaniu biura? Jak stworzyć biuro 
marzeń?”. Spotkanie to miało miejsce w naszym 
nowo otwartym showroomie w Łodzi.

W dobie pracy zdalnej i popularyzowaniu się 
trendu Agile Working wiele osób zadaje sobie 
pytanie, czy biuro jest jeszcze komuś potrzebne. 
Jesteśmy przekonani, że tak, bo biuro to dużo więcej 
niż tylko miejsce – zaznacza nasza ekspertka.

Showroom to nowa przestrzeń inspiracji na 
mapie Łodzi. 230 m2 wnętrz stylizowanych na 
industrialne wypełniają nasze rozwiązania oraz 
najnowsze produkty w funkcjonalnych aranża-
cjach. Prezentujemy w nich wszystkie najważniej-
sze strefy biura – stanowiska pracy, przestrzeń 
recepcyjną, a także punkty spotkań formalnych 
i nieformalnych. 

fot. Łukasz Piernikowski // Łódź Design Festival 2016

fot. Łukasz Piernikowski // Łódź Design Festival 2016

fot. Łukasz Piernikowski // Łódź Design Festival 2016
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The competition and exhibition make 
me!, during which innovative products 
created by young designers are 
awarded, have become indispensable 
elements of the Łódź Festival. We 
know how valuable a good project 
is, that’s why we decided to give our 
own award for the best one. According 
to our design concept, we looked at 
the projects from the angle of their 
multiaspectual character: functionality, 
innovative application, the materials 
used, appearance, but also the 
in� uence the product will have on the 
environment throughout its entire 
lifecycle.
We chose the Bono project – a home 
composter designed by Alicja Sieradzka. 
The designer of the award-winning 
project has been invited to our 
factories, where she will be able to see 
what particular stages of the project 
development and implementation with 
the use of the latest prototyping and 
lifecycle management technologies 
look like. She will also take part in 
practical workshops conducted by 
our experts from the Space Planning 
Department, which will show how we 
work on projects for our partners 
and clients.

The Polish industrial design is 
developing very rapidly. The awareness 
of good design is evolving among 
product users, business clients 
and designers. Design is no longer 
associated with only a visual aspect, 
but it is also connected with 
functionality and quality. That’s why, 
we thought that this is a perfect time to 
present our product novelties and our 
philosophy highlighted by the 
„We KNOW HOW to #MakeYourSpace” 
motto at the Łódź Festival – says 
Magdalena Tokarczyk-Cyran, Marketing 
Director at Nowy Styl Group.

Konkurs i wystawa make me! 
nagradzające innowacyjne projekty 
młodych twórców to już stały punkt 
programu łódzkiego festiwalu. 
Wiemy, ile wart jest dobry projekt, 
dlatego postanowiliśmy również 
wręczyć własne wyróżnienie dla 
najlepszych. Zgodnie z naszą 
koncepcją designu ocenialiśmy 
wieloaspektowe podejście do 
projektu: jego funkcjonalność, 
innowacyjność zastosowania, 
materiały i wygląd, ale też wpływ na 
środowisko na wszystkich etapach 
życia produktu.

Wybraliśmy projekt Bono – 
zaprojektowany przez Alicję Sieradzką 
domowy kompostownik. Autorka 
nagrodzonej pracy została przez 
nas zaproszona do naszych fabryk, 
gdzie będzie mogła zobaczyć, jak 
krok po kroku wygląda proces 
rozwoju i wdrożenia produktu 
z wykorzystaniem najnowszych 
technologii prototypowania 
i zarządzania cyklem życia. Oprócz 
tego weźmie udział w praktycznych 
warsztatach naszych ekspertów 
z Działu Space Planningu, ukazujących 
w jaki sposób pracujemy nad 
projektami dla naszych partnerów 
i klientów.
Polskie wzornictwo przemysłowe 
rozwija się bardzo intensywnie. 
Świadomość dobrego designu 
dojrzewa, zarówno wśród 
użytkowników produktów, klientów 
biznesowych, jak i twórców. Design 
przestaje być kojarzony tylko 
ze stroną wizualną, ale łączy się 
go z funkcjonalnością i jakością. 
Dlatego też pomyśleliśmy, że to 
doskonały czas, aby zaprezentować 
na łódzkim festiwalu nasze nowości 
produktowe oraz naszą � lozo� ę 
wyrażaną hasłem „We KNOW HOW to 
#MakeYourSpace – mówi Magdalena 
Tokarczyk-Cyran, Dyrektor Marketingu 
Grupy Nowy Styl.

MAKE ME! 
– A PRACTICAL PROJECT, AN EXCEPTIONAL PRIZE
  MAKE ME! 
  – PRAKTYCZNY PROJEKT, WYJĄTKOWA NAGRODA
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D
ubaj, miasto w Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich, przyciąga uwagę całego 
świata dzięki m.in. nowatorskim i ambit-
nym projektom budowlanym, imprezom 

sportowym, konferencjom i kolejnym rekordom 
Guinnessa. Od niedawna Dubaj stał się również 
miejscem spotkań klientów i partnerów bizne-
sowych Grupy Nowy Styl – a to wszystko dzięki 
nowo otwartemu showroomowi.

Salon, o łącznej powierzchni ok. 1000 m², 
znajduje się w dzielnicy Jumeirah Lake Towers, 
z  imponującą panoramą ok. 80 wieżowców 
zgrupowanych wokół trzech sztucznych jezior. 
Showroom zajmuje całe 35. piętro w 39-piętro-
wym budynku wieży JCB3, dzięki czemu nasi 
goście mogą podziwiać malownicze widoki eg-
zotycznego Dubaju: nabrzeże Zatoki Perskiej, 
Burj Al Arab (hotel w kształcie żagla statku, 
uważany za najbardziej luksusowy na świe-
cie) czy Dubai Marinę – sztuczny kanał, na 
odcinku 3 km linii brzegowej Zatoki Perskiej, 
wzdłuż którego wyrosło kilkadziesiąt drapa-
czy chmur. Gdy widoczność jest bardzo dobra, 
z okna showroomu można zobaczyć wieżę Burj 
Khalifa – najwyższy budynek na świecie o wy-
sokości 829,8 m.

Showroom to ekspozycja mebli wszystkich 
marek Grupy Nowy Styl. Z ich pomocą zaaran-
żowana została w pełni funkcjonalna przestrzeń 
biurowa podzielona na strefy. Prezentowane są 
rozwiązania do recepcji, stref relaksu, miejsc 
spotkań – zarówno formalnych, jak nieformal-
nych, a także nowoczesna strefa pracy wspólnej.

Salon to również prezentacja rozwiązań ho-
telowych – prezentujemy w nim 6 modelowych 
pokoi hotelowych, a kolejne 2 zostaną otwarte 
w najbliższych miesiącach. 

Showroom powstał we współpracy ze STYLIS 
NSG DMCC, naszym Strategicznym Partnerem 
specjalizującym się w obsłudze rynku hotelowego. 
STYLIS w swym portfolio posiada nie tylko pokoje 
hotelowe – kompleksowo wyposaża hotelowe re-
stauracje i kawiarnie, sferę lounge’ową, recepcje, 
biura i audytoria. 

W ramach współpracy z fi rmą STYLIS realizu-
jemy projekty dla wielu prestiżowych marek na 
Bliskim Wschodzie, m.in. Emaar czy Emirates. Do-
starczamy rozwiązania dla biur i instytucji, m.in. 
Qatar Foundation, uniwersytetów (Zayed Univer-
sity, American University of Sharjah, Al Buraimi 
University College), banków (Bank Muscat, 
Jazeera Bank). Współpracujemy również z mię-
dzynarodowymi markami, m.in. Emerson, Honey-
well, Radisson, Novotel.

Dubaj to miasto cudów! Najwyższy budy-
nek świata, największa galeria handlowa czy 
park rozrywki, najrozleglejszy park wodny. Nie-
ustający rozwój, kolejne inwestycje, ekspansja 
branży turystycznej i budowlanej sprawiają, że 
Dubaj to wymarzone miejsce pracy dla projek-
tantów, architektów i inwestorów. To również 
bardzo atrakcyjny punkt na mapie rozwoju Grupy 
Nowy Styl.

DUBAI SHOWROOM

Unique city, 
inspirational meetings

D
ubai, a city in the United Arab Emirates, 
draws worldwide attention with its mo-
dern and ambitious building projects, 
sports events, conferences and new 

Guinness World Records. Recently, it has also 
become a place where Nowy Styl Group’s clients 
and business partners meet, thanks to a newly 
opened showroom.

The showroom, covering approx. 1,000 m2, 
is located in the Jumeirah Lake Towers district, 
which is famous for almost 80 impressive sky-
scrapers located near three artifi cial lakes. The 
showroom occupies the whole 35th fl oor of the 
39-storey JCB3 tower, which allows our customers 
to admire the picturesque views of exotic Dubai: 
the coast of the Persian Gulf; Burj Al Arab – the 
sail-shaped hotel that is considered the most 
luxurious in the world; and Dubai Marina – an 
artifi cial channel covering 3 km of the Persian Gulf 
shoreline, where several dozen skyscrapers have 
been built. When there is good visibility, our visi-
tors can see the Burj Khalifa tower, which is the 
highest building in the world (829.8 m), through 
the windows of our showroom.

The showroom is an exhibition of all the furni-
ture brands that belong to Nowy Styl Group. The 
furniture is exhibited as a fully functional offi  ce 
space divided into zones. The solutions presented 
there are dedicated to reception areas, relaxation 
zones, formal and informal meeting places, and 
a modern shared work zone.

The salon also includes an exposition of hotel 
solutions – we present there six mock up hotel 
rooms, with another two being arranged in the 
next few months.

The showroom has been created in coopera-
tion with STYLIS NSG DMCC, our strategic partner 
that specialises in hotel furnishing services. The 
STYLIS portfolio not only includes hotel rooms – 
the company also provides comprehensive so-
lutions for hotel restaurants and cafés, lounge 
zones, reception areas, offi  ces and auditoria.

As part of our cooperation with STYLIS, we 
realise projects for many prestigious companies 
in the Middle East, such as Emaar and Emirates. 
We deliver solutions for offi  ces and institutions 
(Qatar Foundation), universities (Zayed University, 
American University of Sharjah, Al Buraimi Uni-
versity College) and banks (Muscat Bank, Jazeera 
Bank). We also cooperate with international 
brands, such as Emerson, Honeywell, Radisson, 
and Novotel.

Dubai is a city of miracles! It is there where the 
highest building, the biggest shopping centre and 
theme park, and the most extensive water park 
in the world are located. Constant development, 
new investments and the expansion of tourist and 
building industries make Dubai a dream place 
for designers, architects and investors. It is also 
a very interesting point on Nowy Styl Group’s 
development map.
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W
hen designing our showrooms, we 
always think about the people who 
will visit and work in them. We want 
our exhibitions to be a source of inspi-

ration for our guests and a functional workplace 
for our employees. Combining these two aims is 
a challenging task, but the fi nal eff ect is always 
perfect.

This also applies to our new showroom in 
Paris. An unusual building shape, interiors in-
spired by street art and modern furnishing – our 
new exposition proves that a workplace does 
not have to be boring. In September we fi nished 
renovation work and opened our work and in-
spiration space.

– The previous offi  ce was too cramped for us. 
We needed a space for showing not only new prod-
ucts, but also our concept for the arrangement of 
diff erent offi  ce zones, – says Marc Olivier-Leroy, 
from the Nowy Styl Group’s branch in France. – 
The decor of the new offi  ce was inspired by street 
art. City streets create a perfect space for human 
interactions. Street crowds move rhythmically and 
according to defi ned rules. Everyone has their own 
aims, paths and favourite places. We transferred 

this casual urban atmosphere and way of function-
ing into our offi  ce – concludes the idea’s originator.

Another inspirational place is our new expo-
sition in Łódź. 230 m² of stylised industrial inte-
rior are fi lled with the latest products presented 
in functional arrangements. We show all of the 
most important offi  ce zones, from reception area, 
through team work and individual work zones, to 
creative and formal meeting spaces. Those who 
visit this unique place can become familiarised 
with the offi  ce solutions we off er or talk about 
the challenges of contemporary offi  ces and cur-
rent trends.

NEW SHOWROOMS IN PARIS AND ŁÓDŹ

Even more 
inspiration

P
rojektując nasze showroomy, zawsze my-
ślimy o ludziach, którzy będą je odwie-
dzać i w nich pracować. Chcemy, aby nasze 
ekspozycje były dla gości inspiracją, a dla 

naszych pracowników funkcjonalnym miejscem 
pracy. Połączenie tych dwóch celów nie jest łatwe, 
ale efekt fi nalny jest za każdym razem doskonały.

Tak jest również w naszym nowym showroomie 
w Paryżu. Nietypowa bryła budynku, wnętrza 
inspirowane sztuką ulicy i nowoczesne wyposaże-
nie – nowa ekspozycja dowodzi, że miejsce pracy 
nie musi być nudne. We wrześniu zakończyliśmy 
prace remontowe i otworzyliśmy przestrzeń naszej 
pracy i inspiracji.

– Stare biuro było dla nas za ciasne. Potrze-
bowaliśmy przestrzeni, by pokazać nie tylko 
nowe produkty, ale też naszą koncepcję aranża-
cji poszczególnych stref biurowych. – mówi Marc 
Olivier-Leroy, z Grupy Nowy Styl we Francji – 

W warstwie dekoracyjnej postawiliśmy na street 
art. Ulice miejskie to przestrzeń interakcji. Uliczny 
tłum przemieszcza się rytmicznie i według określo-
nych zasad. Każdy ma swoje cele, ścieżki, swoje 
ulubione miejsca. Taki miejski, niezobowiązujący 
klimat i system funkcjonowania przenieśliśmy do 
naszego biura – dodaje autor pomysłu aranżacji. 

Inspirującym miejscem jest także nasza 
nowa ekspozycja w Łodzi. 230 m² stylizowanego 
industrialnego wnętrza wypełniają najnow-
sze produkty w funkcjonalnych aranżacjach. 
Prezentujemy wszystkie najważniejsze strefy 
biura – od recepcji, przez miejsca pracy ze-
społowej i indywidualnej, aż po strefy spotkań 
kreatywnych oraz formalnych. Odwiedzający 
to niezwykłe miejsce mogą zapoznać się roz-
wiązaniami biurowymi z naszej oferty czy po-
rozmawiać o wyzwaniach współczesnych biur 
i obowiązujących trendach.
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PROGRESS IN THE CONSTRUCTION OF THE OFFICE INSPIRATION & EDUCATION CENTRE

WORK PROGRESSIN

In 
the last issue of our magazine we 
reported on the construction of the 
Offi  ce Inspiration & Education Cen-
tre, in which we will not only pre-

sent selected furnishing solutions but above 
all meet our partners in order to discuss offi  ce 
trends, serve as a coach and inspire. At the 
time of publication, the building is already in 
its target shape.

Recently we have removed the formwork; 
therefore the fi nal building mass is now clearly 
visible. Professionally we can say that we have 
moved from the raw state to the raw-closed state 
of construction, – says Sebastian Wisniewski, 
Marketing and Design Manager. Outside we 

have the building insulation being installed as 
well as the structures for the cladding, which 
imitates wood; inside we have the partition walls 
laid out and installation of the cable routes has 
started, as well as works on the ventilation and 
air conditioning. The staircase is rather special, 
as there are no brackets. Once glazed, it will make 
quite an impression.

We cannot wait to invite our clients into the 
large open space fi lled with innovative furniture 
solutions, and, if the weather allows, we can 
relax on the roof terrace with a cup of coff ee 
to talk and inspire one another. The opening 
of the Offi  ce Inspiration & Education Centre is 
scheduled for spring 2017. 

W
  poprzednim wydaniu naszego 
magazynu informowaliśmy o bu-
dowie Offi  ce Inspiration & Edu-
cation Centre, w którym nie tylko 

będziemy prezentować wybrane rozwiązania 
meblowe, ale przede wszystkim spotykać się 
z naszymi Partnerami i dyskutować o trendach 
biurowych, szkolić i inspirować. W chwili, gdy 
oddajemy ten numer do druku, budynek nabrał 
już docelowego kształtu. 

– Niedawno zdjęto szalunki, więc ostateczna 
bryła budynku jest już dobrze widoczna. Fachowo 
można powiedzieć, że przeszliśmy ze stanu su-
rowego otwartego w surowy zamknięty – mówi 
Sebastian Wiśniewski, Manager ds. Marketingu 
i Projektowania. – Na zewnątrz trwa ocieplanie 
budynku i montaż konstrukcji pod okładziny 

imitujące drewno, natomiast w środku wmu-
rowano ścianki działowe i rozpoczęto prace 
instalatorskie tras kablowych, wentylacji oraz 
klimatyzacji. Uwagę zwraca klatka schodowa, 
której konstrukcja nie ma żadnych wsporników. 
Kiedy już będzie przeszklona, będzie robiła spore 
wrażenie – dodaje Sebastian.

Już nie możemy się doczekać, jak zaprosimy 
naszych Klientów do przestronnego open space 
wypełnionego innowacyjnymi rozwiązaniami 
meblowymi, a jeśli tylko pozwoli pogoda, przy 
fi liżance kawy usiądziemy na tarasie znajdują-
cym się na dachu, żeby rozmawiać i inspirować 
się nawzajem. Planowane otwarcie Offi  ce In-
spiration & Education Centre już wiosną 2017. 
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INNOVATIVE PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT

SMART FACTORY
O

ur company is implementing new tech-
nologies. We have just started the pro-
cess of implementing the PLM (Product 
Lifecycle Management) system created 

by 3DExperience (Dassault Systèmes), which will 
take several years. It is an advanced solution that 
will allow us to manage the product lifecycle 
comprehensively.

PLM is a set of effi  cient applications that aid 
in managing product manufacturing and utilisa-
tion processes. They arrange all the stages – from 
idea through design, testing, analysis, production 
start-up, assembly and quality control all the 
way to sale and delivery. They also involve after 
sales services, product utilisation and recycling.

The PLM technologies have their roots in the 
automotive and aviation industries – fi elds char-
acterised by highly complex manufacturing pro-
cesses. In the furniture industry, these solutions 
are perceived as completely new. Implementing 
these kinds of technologies is yet another step 
for us to strengthen the innovative character of 
our company.

N
asza fi rma wprowadza kolejne nowe 
technologie. Rozpoczęliśmy kilkuletni 
proces wdrażania systemu PLM (Product 
Lifecycle Management) marki 3DExpe-

rience (Dassault Systèmes) – zaawansowanego 
rozwiązania, które pozwoli kompleksowo zarzą-
dzać cyklem życia produktów.

PLM to zestaw wydajnych aplikacji, które 
pomagają zarządzać procesami dotyczącymi 
wytworzenia i utylizacji produktów. Porządkują 
wszystkie etapy – od pomysłu, przez projekto-
wanie, testy i analizy, uruchomienie produkcji, 
montaż, kontrolę jakości, aż po sprzedaż i do-
stawę. Obejmują również usługi posprzedażowe 
oraz utylizację lub recykling produktów. 

Technologie PLM mają swoje źródło w prze-
myśle motoryzacyjnym i lotnictwie, czyli w bran-
żach charakteryzujących się niezwykle złożo-
nymi procesami wytwarzania. W meblarstwie 
tego typu rozwiązania to zupełna nowość – dla 
nas to kolejny krok do zwiększania innowacyj-
ności fi rmy.

Aby zapewnić sobie wyspecjalizowanych inżynierów, którzy będą 
potra� li skorzystać z potencjału nowej technologii prowadzimy 
szkolenia naszych pracowników. Myśląc przyszłościowo, 
zdecydowaliśmy się też wesprzeć nowe studia – projektowanie 
i wytwarzanie w środowisku wirtualnym (specjalność na kierunku 
mechanika i budowa maszyn). Jako strategiczny partner braliśmy 
czynny udział w opracowaniu programu kształcenia, a od przyszłego 
roku otworzymy nasze zakłady dla stażystów i studentów 
realizujących prace dyplomowe. Studia ruszyły w październiku 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. 

To make sure that our company has specialised engineers who will be 
able to use the new technology to its full potential, we are conducting 
training courses for our employees. Thinking forward, we have also 
decided to support new studies: designing and manufacturing in 
a virtual environment (a � eld of study at the mechanics and machine 
construction faculty). As a strategic partner, we were actively involved 
in de� ning the teaching programme. Next year we will open our 
production plants for probationers and students working on their 
theses. The courses started in October at the State Higher Vocational 
School in Krosno.

The new system will help us:
1.  Shorten the development time and reduce the 

costs connected with prototyping new products, 
which in turn will allow us to respond to the 
market and customers’ needs more quickly. The 
3D modelling tool (CAD module) and applica-
tions for engineering simulations and analyses 
will help us achieve this goal.

2.  Manage the product and its confi gurations and 
control the whole manufacturing process. In 
this context 3DExperience will support the IFS 
system, which is a sale and production data-
base. Better technical data control will improve 
its safety and ensure authorised people have 
quicker and easier access to the database at 
the same time.

3.  Create a digital, realistic product presenta-
tion and make it available to our customers. 
We will create a CAD confi gurator that will 
allow us to present our products in diff erent 
confi gurations.

The complete implementation of 3DExperience is 
scheduled for 2018. We are now starting with 3D 
modelling tools that will be used by our Techni-
cal Department.

Nowy system pomoże nam:
1.  Skrócić czas rozwoju i zmniejszyć koszty pro-

totypowania nowych produktów, a w konse-
kwencji szybciej odpowiadać na potrzeby rynku 
i klientów. Służyć temu będzie m.in. narzędzie 
do konstruowania 3D (moduł CAD) oraz aplika-
cje do symulacji i analiz inżynierskich. 

2.  Zarządzać produktem, jego konfi guracjami 
i kontrolować cały proces wytwarzania. W tym 
względzie 3DExperience będzie uzupełniał się 
z systemem IFS, który jest bazą danych handlo-
wych oraz produkcyjnych. Lepsza kontrola da-
nych technicznych poprawi ich bezpieczeństwo, 
a jednocześnie pozwoli na łatwiejszy i szybszy 
dostęp do nich osobom upoważnionym. 

3.  Stworzyć i udostępnić klientom cyfrową, re-
alistyczną prezentację produktów. W tym celu 
powstanie konfi gurator CAD umożliwiający 
przedstawienie produktów w różnych konfi gu-
racjach. 

Pełne wdrożenie 3DExperience nastąpi w 2018 r. 
Obecnie trwa uruchamianie narzędzi konstru-
owania 3D, z których będzie korzystał nasz Pion 
Techniczny. 
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DIFFERENT KINDS OF SOUND

HOW CAN WE 
TAME OFFICE 
NOISE?

Sound is one of the most common elements 
of our daily life, often providing us with very 
pleasant experiences, such as when we listen 
to the relaxing rustle of the forest or enjoy 
our favorite music. Unfortunately, intense and 
disruptive noise can contribute signifi cantly to 
a decline in our concentration and effi  ciency.
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HOW CAN WE 
TAME OFFICE 
NOISE?

Dźwięk jest jednym z najpowszechniejszych 
elementów naszej codzienności. Nieraz 
dostarcza nam bardzo przyjemnych wrażeń, 
np. podczas słuchania relaksującego szumu lasu 
czy ulubionej muzyki. Niestety poprzez intensywny 
i uciążliwy hałas może znacząco przyczynić się 
do spadku koncentracji i efektywności.

issue no. 06 (2017)

www.NowyStylGroup.com 21

03Inspirations



G
iven the increase in the number of 
sources of noise and their diversity in 
today’s offi  ces, in designing space we 
should pay special attention to not 
only the visual but also the acoustic 
aspects. Introducing solutions that 

increase comfort and reduce unwanted noise 
makes them an essential element of a practical, 
functional and beautiful space.

IN AN OFFICE LIKE IN A BEEHIVE
When returning home we often feel incredible 
fatigue, have a headache and feel irritated. We 
do not realize that the cause may be the exces-
sive noise to which we have been exposed during 
the day, including in the offi  ce. Studies show 
that staying for long periods in areas with noise 
levels of 60-70 dB can lead to permanent hearing 
damage. To ensure the safety of people working 
in offi  ces, standards specifying the maximum 
permissible sound levels have been established.

NOISE SOURCES
The noise found in offi  ces comes from diff erent 
sources, which can be divided into four catego-
ries – three related directly to the offi  ce and one 
to external factors.

The fi rst category consists of the employees 
themselves. In every offi  ce you can hear dozens 
of conversations, footsteps, doors closing, chairs 
being moved or other sounds coming from the 
common areas.

The second category is related to the build-
ing’s technical installations, such as the venti-
lation, air conditioning, hydraulic and heating 
systems and sounds generated by the elevator.

The third type of noise comes from a number 
of devices: computers, phones, printers, shred-
ders and servers. Eliminating them from the of-
fi ce space is practically impossible; however, 
purchasing modern equipment and positioning 

the items properly in the offi  ce can overcome the 
intensity of the sounds they emit. 

Noise also comes from external sources. It 
comes from outside the building in which the of-
fi ce is located, including from the street, passing 
vehicles, pedestrians talking and from neighbor-
ing buildings.

IN SEARCH OF SILENCE
In order to increase effi  ciency, as well as employ-
ees’ satisfaction with their working conditions, 
we should seek to reduce noise in the offi  ce and 
manage the acoustic comfort of the people work-
ing there.

ACOUSTIC SOLUTIONS
The fi rst way to eliminate nuisance noise is to 
increase the acoustic absorption of the room. 
This can be achieved by introducing, for exam-
ple, suspended ceilings, carpets and acoustic 
panels. They absorb part of the acoustic energy 
and reduce reverberation.

We should also take care of the equipment 
used by the employees. If we cannot aff ord new 
devices that emit much less undesirable noise, 
then we should consider rubber mats and anti-
vibration bases, or think about locating the de-
vices in separate rooms.
Another way to reduce noise is to look after the 
condition of technical installations. Eliminat-
ing the noise caused by ventilation or hydraulic 
systems can signifi cantly improve the working 
environment.

SPATIAL SOLUTIONS
One of the easiest ways to reduce noise is to im-
prove the layout of desks in the common spaces, 

B
iorąc pod uwagę wzrost liczby źró-
deł hałasu oraz ich różnorodność 
we współczesnych biurach, podczas 
projektowania przestrzeni, powin-
niśmy kłaść szczególny nacisk nie 
tylko na aspekty wizualne, ale także 

akustyczne. Wprowadzanie rozwiązań, dzięki 
którym podnosimy komfort pracy i redukujemy 
niepożądane dźwięki, staje się niezbędnym ele-
mentem praktycznej, funkcjonalnej i zarazem 
pięknej przestrzeni.

W BIURZE JAK W ULU
Często po powrocie do domu odczuwamy nie-
samowite zmęczenie, boli nas głowa i jesteśmy 
rozdrażnieni. Nie zdajemy sobie sprawy, że przy-
czyną może być nadmierny hałas, na który by-
liśmy narażeni na przykład w biurze. Badania 
pokazują, że przebywając dłuższy czas w hałasie 
na poziomie 60–70 dB, możliwe jest trwałe uszko-
dzenie słuchu. Aby zapewnić bezpieczeństwo 
osobom pracującym w pomieszczeniach biuro-
wych, ustalono normy określające dopuszczalny 
poziom natężenia dźwięku.

ŹRÓDŁA HAŁASU
Hałas w pomieszczeniach biurowych pochodzi 
z różnych źródeł, które można podzielić na 4 kate-
gorie – trzy powiązane bezpośrednio z biurem oraz 
jedną odnoszącą się do czynników zewnętrznych.

Pierwszą grupę tworzą sami pracownicy. 
W każdym biurze słychać dziesiątki rozmów, 
odgłosy kroków, zamykanie drzwi, dosuwanie 

In offi  ce premises we may 
sometimes feel like we are 
in a beehive. The maximum 
permissible equivalent 
sound level is 55-65 dB, 
while in the conceptual 
work offi  ces this is 40 dB.

W lokalach biurowych czasem 
możemy poczuć się jak w ulu. 
Tymczasem dopuszczalny 
równoważny poziom 
dźwięku wynosi 55–65 dB, 
a w pomieszczeniach pracy 
koncepcyjnej – 40 dB.

krzeseł czy dźwięki dochodzące z przestrzeni 
wspólnych.

Kolejna kategoria związana jest z instalacjami 
technicznymi budynku, czyli wentylacją, klima-
tyzacją, systemami hydraulicznymi i grzewczymi 
oraz dźwiękami generowanymi przez windy. 

Trzecim źródłem hałasu są liczne urządzenia: 
komputery, telefony stacjonarne i komórkowe, 
drukarki, niszczarki i serwery. Wyeliminowanie 
ich z przestrzeni biurowej jest praktycznie niemoż-
liwe. Jednakże zakup nowoczesnego sprzętu oraz 
odpowiednie usytuowanie go w biurze może zni-
welować intensywność emitowanych dźwięków. 

Za hałas są również odpowiedzialne źródła 
zewnętrzne, czyli dźwięki dochodzące z zewnątrz 
budynku, w którym umiejscowione jest biuro. 
Można do nich zaliczyć odgłosy ulicy, czyli prze-
jeżdżające pojazdy, rozmowy przechodniów 
i wszystkie dźwięki dobiegające z sąsiadujących 
budynków.

W POSZUKIWANIU CISZY
Aby zwiększyć efektywność, ale także zadowole-
nie zatrudnionych z warunków pracy, powinni-
śmy dążyć do zmniejszenia hałasu w przestrzeni 
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biurowej i zadbać o komfort akustyczny przeby-
wających w niej osób.

ROZWIĄZANIA AKUSTYCZNE
Pierwszym sposobem wyeliminowania uciążli-
wego hałasu jest zwiększenie chłonności aku-
stycznej pomieszczenia. Taki efekt można uzyskać 
poprzez wprowadzenie np. podwieszanych sufi -
tów, wykładzin czy paneli akustycznych. Pochła-
niają one część energii akustycznej i ograniczają 
pogłos. 

Powinniśmy także dbać o sprzęt, z którego ko-
rzystają pracownicy. Jeżeli nie możemy pozwolić 
sobie na nowe urządzenia, emitujące znacznie 
mniej niepożądanych dźwięków, powinniśmy 
rozważyć zakup gumowych mat oraz antywi-
bracyjnych podstaw, bądź umieścić urządzenia 
w oddzielnych pomieszczeniach.

Kolejnym sposobem redukcji hałasu jest dba-
nie o stan instalacji technicznych. Wyeliminowa-
nie szumów powodowanych przez wentylację 
czy systemy hydrauliczne może zdecydowanie 
polepszyć środowisko pracy.

Using headphones is one of the easiest and fastest 
ways to isolate yourself from your colleagues’ 

conversations or the sounds of a shredder.

To 
facilitate communication, it is 

a good to create meeting areas 

where people can have discussions 

and exchange ideas freely.

Nałożenie słuchawek jest jednym z najprostszym 
i najszybszych sposobów odizolowania się od 
rozmów sąsiadów czy dźwięków niszczarki.

so that the members of a team are sitting close to 
each other. This helps to eliminate any unneces-
sary walking or loud conversations. It should also 
be mentioned that desks need suitable partitions 
and panels to limit the noise produced by sound 
sources located close to each other.

To facilitate communication, it is a good to 
create meeting areas where people can have dis-
cussions and exchange ideas freely. If possible, 
we should create many small, private offi  ces, 
especially for people working in decision-making 
posts or those responsible for creative or analyti-
cal work, requiring constant concentration.

HEALING THROUGH SOUND
Surrounding sounds do not always create noise 
that leads to a drop in concentration, productivity 
or negative attitudes to the tasks we have been 
entrusted with. One of the easiest ways to increase 
concentration and productivity is by listening to 
music when we perform a variety of tasks.

In some offi  ces, playing music from the speak-
ers or from a radio located in a public offi  ce space 
is permitted. In addition, more and more peo-

ple work with headphones, especially in large 
corporations. Using headphones is one of the 
easiest and fastest ways to isolate yourself from 
your colleagues’ conversations or the sounds of 
a shredder. Employers have become more toler-
ant of this and accept this increasingly popular 
way of working.

It is important to note that the kind of music we 
listen to has a huge impact on our concentration 
and effi  ciency at work. Of course, everyone has 
their own taste in music and chooses it them-
selves, but most research shows that the greatest 
productivity, creativity and concentration comes 
when listening to classical music, which aff ects 
spatial imagination, reasoning and logic as well 
as strengthening memory.

The modern offi  ce expects us to take a modern 
approach to the problem of noise and the effi  cient 
elimination of unwanted sounds. By caring about 
acoustic solutions, we are able to provide em-
ployees with a peaceful and creative workplace, 
favourable for concentration and high effi  ciency.

ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE
Jednym z najprostszych sposobów ograniczenia 
hałasu jest prawidłowe ustawienie biurek w prze-
strzeni wspólnej – tak, aby członkowie danego 
zespołu siedzieli blisko siebie. Dzięki temu wyeli-
minujemy niepotrzebne spacery czy głośniejsze 
rozmowy. Należy także wspomnieć o konieczności 
wyposażenia biurek w ścianki działowe i panele 
ograniczające hałas wytwarzany przez źródła 
dźwięku umiejscowione naprzeciwko siebie.

Aby ułatwić komunikację, warto zadbać 
o  wyodrębnienie miejsc spotkań, w  których 
pracownicy będą bez skrępowania wymieniać 
myśli i dyskutować. Jeżeli mamy taką możliwość, 
powinniśmy tworzyć jak najwięcej prywatnych, 
małych gabinetów, zwłaszcza dla osób pracują-
cych na stanowiskach decyzyjnych, bądź odpo-
wiadających za pracę twórczą lub analityczną, 
wymagającą ciągłego skupienia.

UKOJENIE POPRZEZ DŹWIĘKI
Otaczające nas dźwięki to nie zawsze hałas 
prowadzący do spadku skupienia, wydajności 
i negatywnego nastawienia do powierzonych 
nam zadań. Jednym z najprostszych sposobów 
zwiększenia koncentracji i wydajności jest słucha-
nie muzyki podczas wykonywania różnorodnych 
zadań.

W niektórych biurach możemy spotkać się 
z przyzwoleniem odtwarzania muzyki z głośników 
lub ze stojącego w ogólnodostępnej przestrzeni 
radia. Ponadto, coraz częściej można zauważyć, 
że większość osób pracuje w nałożonych słu-
chawkach, zwłaszcza w dużych korporacjach. 
Nałożenie słuchawek jest jednym z najprostszym 
i najszybszych sposobów odizolowania się od 
rozmów sąsiadów czy dźwięków niszczarki. Praco-
dawcy stali się bardziej tolerancyjni w tej kwestii 
i akceptują taki sposób pracy. 

Należy pamiętać, że ogromny wpływ na kon-
centrację i efektywność w pracy ma rodzaj mu-
zyki, której słuchamy. Oczywiście każdy z nas 
ma własne gusta muzyczne i to nimi się kieruje. 
Jednak większość badań jednoznacznie wska-
zuje, że największą produktywność, kreatyw-
ność i koncentrację jesteśmy w stanie uzyskać, 
włączając muzykę klasyczną, która oddziałuje na 
wyobraźnię przestrzenną, rozumowanie i logikę 
oraz wzmacnia pamięć. 

Współczesne biuro wymaga od nas nowocze-
snego podejścia do problemu hałasu i sprawnego 
eliminowania niepożadanych dźwięków. Dbając 
o poziom rozwiązań akustycznych, jesteśmy w sta-
nie zapewnić pracownikom spokojne i twórcze 
miejsce pracy, sprzyjające koncentracji i wysokiej 
efektywności.

A
by ułatwić komunikację, warto zadbać 

o wyodrębnienie miejsc spotkań, w których 

pracownicy będą bez skrępowania 

wymieniać myśli i dyskutować.

Using headphones is one of the easiest and fastest 
ways to isolate yourself from your colleagues’ 
conversations or the sounds of a shredder.
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INTERVIEW 

What do you think is the most important 
characteristic of a designer?

For me personally, the most crucial feature of a de-
signer is curiosity. You have to be curious and want 
to understand how things work. You should also look 
behind those things and take them apart and then put 
them together in a new way. A designer has to keep 
in mind that, let’s say, 90% of the things around are 
man-made and could be completely diff erent. So the 
enemy of a designer is getting used to things, taking 
them for granted.

My initial fascination with designing came when 
I was, I think, 9 years old. My father told me: “I have 
just bought new chairs for the kitchen and they have 
3 legs.” And as a child, I thought: “A chair with 3 legs 
will fall over.” Right, a chair has always 4 legs. But 
when our chairs arrived, it turned out that of course 
you can have 3 legs. If you have them as a triangle, 
it’s no problem. And this for me was a revelation. This 
is something very important for a designer to under-
stand; this will give you the fl exibility and openness 
you need to learn and get inspired and then to fi nd 
new solutions. Doing something that everybody has 
done before is not a challenge and won’t give your 
client the diff erentiation he needs from his competi-
tors – if you do the same as everybody else, you can 
compete on price and that is very tough competition. 
If you do something diff erent, then price is not so 
much an issue anymore.

What distinguishes design when it comes 
to everyday life? Do you think people pay 
attention to design quality?

A famous German designer, Lucius Burckhardt, said 
that good design is invisible. You could even say that if 
you think “Wow! It is design,” it’s probably not. Good 
design is hidden. Good design is just a pleasure that 
stems from using a particular object. If you struggle 
to use a camera, an offi  ce chair, an offi  ce desk, then 
it’s not a good design. So it’s very important that 
things have to work, things have to make your life 
easier. And this can be on diff erent levels: it can be 
functional but could also be esthetical – it can just 
please you. Design is always sensual, it has to do 
with the senses. The aim of the iF Design Award is 
to show people the power of design.

Could you tell us the history of iF?
iF was founded in 1953 by the German Federation of 
Industries and Deutsche Messe AG, the German Trade 
Fare Agency, as a non-profi t organisation of which 
designers and manufacturers are members. The goal 
of the organisation was, and still is, to promote good 
design and show that design is not only a cultural 
factor, but also an economic one.

Now we are working internationally. Participants from 
53 diff erent countries take part in our competition.

Nowy Styl Group’s CX 3200 table won the 
iF Design Award. What determined this choice? 

CX 3200 is a very fl exible product. It enables you to 
set up all kinds of variations and in this regard again 
it has more hidden qualities. Besides that, it can inte-
grate itself seamlessly into the offi  ce environment. It 
is of course well designed in its proportions and the 
manufacturing is high quality as well; you can see 
that each line has been very delicately produced. But 
that’s not all – the whole concept of the product is very 
innovative. It allows you to change things if require-
ments change. The offi  ce environment is constantly 

developing: offi  ces change location and the number 
of staff  is growing or shrinking. And the CX 3200 table 
gives you an ability to really refl ect these changes and 
in a long run it will bring you a return on investment 
because you won’t have to invest every time again in 
a whole completely new set of furniture. You will be 
able to adopt your existing furniture.

Do you think that Poland could become one of 
the most important places on the map of design?

I think there is a lot of creativity in Poland, defi nitely. 
Cracow has been the UNESCO cultural capital and 
historically Poland is a very creative country. There 
are a lot of talented designers and also some manu-
facturers who are going in the direction of design, 
who are using design very successfully – Nowy Styl 
Group is one good example of this. 

However, I think there is still a long way to go. I think 
many small and medium size manufacturers still 
think of design as something that only costs money 
and does not really bring you a return on investment, 
which of course is wrong, but it will take a lot of work 
to convince them.

Do you see any di� erence in the approach 
to design between di� erent countries?

I think the process of design and the method of design 
are the same everywhere. You have a task, you have 
a problem, then you look at the needs of the users 
and then you combine all the diff erent elements into 
a solution. 

But of course the requirements are very diff erent. For 
example, if you look at Japan, they don’t have a lot 
of space. So a fl at in Japan may have only 20m2 of 
space. You can’t have a big American fridge because 
it will cover half of the room. Functional aspects lead 
to diff erent solutions. There are of course aesthetic 
diff erences between countries as well. For example, 
in Brazil everything is more lively, colourful and 

Frank Zierenberg 

If
you do the same as 
everybody else, you can 
compete on price and that 
is very tough competition. 
If you do something 
di� erent, then price is not 
so much an issue anymore.

The iF Design Award was given to our CX 3200 system. No fewer than 58 jurors from 15 di� erent countries voted for the patented solution that 
allows for the easy and dynamic arrangement of every conference hall.

opulent in its form. It is not as reduced as it might be in 
Germany, for example. In Germany everything might be 
a little bit more square and in order, a little boring from 
the perspective of the Brazilians. From the perspective 
of the Germans it might be just appropriate.

Of course everything also depends on which market you 
are targeting at as a manufacturer. If you want to sell 
your products globally, you have to fi nd a compromise. 
You have to combine function, aesthetics, practicability, 
safety, sustainability and usability. This sounds much 
easier than it really is because sometimes you have a new 
typology, completely new products, for which you, as 
a designer, need to fi nd an appropriate form.
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A
n industry designer work-
ing for the International 
Forum Design for 18 
years; responsible for the 
iF Design Award, which is 

considered one of the biggest design 
awards in the world.

P
rojektant przemysłowy, 
od 18 lat związany z Inter-
national Forum Design. 
Odpowiedzialny za nagrodę 
iF Design Award, uznawaną 

za jedną najważniejszych na świecie 
nagród w dziedzinie designu. 

Co jest według Pana najważniejszą 
cechą projektanta?

Dla mnie najważniejszą cechą projektanta jest jego 
ciekawość. Projektant musi być dociekliwy i powi-
nien starać się zrozumieć, jak działają różne rzeczy, 
patrzeć poza nie, rozkładać je na części, a potem 
składać ponownie w inny sposób. Musi także pamię-
tać o tym, że 90% rzeczy, które widzi wokoło zostało 
stworzonych przez człowieka i może zostać całkowi-
cie zmienionych. Tak więc wrogiem projektanta jest 
przyzwyczajenie się do rzeczy, branie ich za pewnik. 

Moja początkowa fascynacja projektowaniem po-
jawiła się, gdy miałem 9 lat. Mój ojciec powiedział 
mi: „Kupiłem do kuchni nowe krzesła z 3 nogami”. 
Pomyślałem sobie „Krzesło z 3 nogami na pewno się 
przewróci. Przecież krzesło ma zawsze 4 nogi”. Ale 
kiedy nasze krzesła zostały przywiezione, okazało 
się, że jeżeli 3 nogi są ułożone w kształt trójkąta, 
nie ma problemu. Było to dla mnie jak objawienie. 
I to jest coś, co projektant musi zrozumieć. To da 
mu elastyczność i gotowość do uczenia się, czerpa-
nia inspiracji, a następnie do znajdowania nowych 
rozwiązań. Stworzenie czegoś, co wszyscy robili już 
wcześniej nie jest wyzwaniem i nie wyróżni cię na tle 
konkurencji – jeśli robisz to samo co wszyscy, możesz 
konkurować jedynie pod względem ceny, a to jest 
bardzo trudna konkurencja. Jeśli robisz coś innego, 
wtedy cena przestaje mieć znaczenie. 

Co wyróżnia design w codziennym życiu? Czy sądzi 
Pan, że ludzie zwracają uwagę na jego jakość?

Sławny niemiecki projektant Lucius Burckhardt powie-
dział kiedyś, że dobry design jest niewidoczny. Można 
nawet stwierdzić, że jeśli pomyślisz „Wow, to jest wła-
śnie design”, to wcale nim nie jest. Dobry design to coś 
ukrytego, to po prostu przyjemność wynikająca z uży-
wania danego przedmiotu. Jeśli trudzisz się z obsługą 
aparatu, krzesła biurowego lub biurka – to znaczy, że 
zostały źle zaprojektowane. Tak więc ważną rzeczą jest 
to, że przedmioty muszą działać oraz ułatwiać życie 
i mogą robić to na różnych płaszczyznach. To może 
być coś funkcjonalnego, ale także estetycznego, coś co 
sprawia ci przyjemność, bo design zawsze oddziałuje 
na zmysły. Aby pokazać społeczeństwu siłę wzornic-
twa, powstało iF Design Award.

Jaka jest historia iF? 
iF zostało założone w 1953 roku przez Niemiecką Fede-
rację Przemysłu oraz Deutsche Messe AG, Niemiecką 
Agencję Targów Przemysłowych, jako organizacja non 
profi t, której członkami są projektanci i producenci. 
Celem tej organizacji było, oraz nadal jest, promowa-

J
eśli robisz to samo 
co wszyscy, możesz 
konkurować jedynie pod 
względem ceny, a to jest 
bardzo trudna konkurencja. 
Jeśli robisz coś innego, 
wtedy cena przestaje mieć 
znaczenie.

Tytuł iF Design Award został przyznany naszemu systemowi CX 3200. Za opatentowanym rozwiązaniem, które pozwala łatwo i dynamicznie aranżować 
sale konferencyjne zagłosowało 58 jurorów z 15 krajów.
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nie dobrej jakości wzornictwa, pokazywanie, że jest ono 
także czynnikiem ekonomicznym, nie tylko kulturowym.
Obecnie działamy na poziomie międzynarodowym. 
Do naszego konkursu zgłaszają się ludzie z 53 różnych 
krajów.

Stół CX 3200 Grupy Nowy Styl został laureatem nagrody 
iF Design Award. Co zdecydowało o tym wyborze?

CX 3200 jest bardzo elastycznym produktem. Można 
skonfigurować go na wiele różnych sposobów 
i w związku z tym ma jeszcze więcej ukrytych właści-

wości. Ponadto łatwo integruje się ze środowiskiem 
biurowym. Jest on oczywiście dobrze zaprojektowany 
pod względem proporcji oraz jakości produkcji. Można 
zobaczyć, że każda jego linia została precyzyjnie wy-
produkowana, ale to nie wszystko. Cała koncepcja 
produktu jest bardzo innowacyjna, ponieważ pozwala 
na reakcję w przypadku zmiany wymagań, środowisko 
biurowe nieustannie się przekształca: biura coraz czę-
ściej zmieniają swoją lokalizację, liczba pracowników 
raz się zwiększa, a raz zmniejsza. A stół CX 3200 daje 
możliwość odzwierciedlenia tych zmian i w związku 
z tym w dłuższej perspektywie sprawi, że inwestycja 
się zwróci, ponieważ nie będzie potrzeby ponownego 
inwestowania w całkiem nowy zestaw mebli. Będzie 
można po prostu dostosować to, co już jest.

Czy Polska ma szansę stać się jednym 
z najważniejszych miejsc na mapie designu? 

Sądzę, że w Polsce jest naprawdę dużo kreatywności. 
Mam tu na myśli Kraków, który jest stolicą kultury 
według UNESCO. Także z historycznego punktu wi-
dzenia Polska jest krajem bardzo kreatywnym. Jest tu 
wielu utalentowanych projektantów, ale także niektórzy 

producenci zmierzają w kierunku designu i z powodze-
niem je wykorzystują. Grupa Nowy Styl jest tego dobrym 
przykładem.

Jednak uważam, że jest jeszcze dużo do zrobienia. Sądzę, 
że wielu małych i średniej wielkości producentów wciąż 
myśli o projektowaniu jak o czymś, co tylko kosztuje dużo 
pieniędzy, a tak naprawdę nie przynosi zwrotu z inwesty-
cji, co jest oczywiście błędnym założeniem, ale potrzeba 
dużo pracy, żeby ich o tym przekonać. 

Czy widzi Pan różnice w podejściu do projektowania 
pomiędzy różnymi krajami? 

Myślę, że proces i metoda projektowania są wszędzie 
takie same. Masz jakieś zadanie lub problem, następ-
nie patrzysz na potrzeby użytkowników i łączysz razem 
wszystkie elementy tak, aby stworzyć rozwiązanie. 

Jednak oczywiście wymagania są bardzo różne. Jeśli spoj-
rzeć na Japonię, nie ma tam za dużo miejsca, dlatego miesz-
kanie w Japonii może mieć zaledwie 20 m2. Nie można tam 
mieć dużej amerykańskiej lodówki, gdyż zajmie połowę 
pomieszczenia. Aspekty funkcjonalne prowadzą z kolei do 
różnych rozwiązań. Oczywiście występują także różnice 
estetyczne pomiędzy krajami. Np. w Brazylii wszystko jest 
żywe, kolorowe i wystawne w swojej formie. Nie jest tak 
zminimalizowane, jak na przykład w Niemczech, gdzie 
wszystko jest bardziej kwadratowe, uporządkowane, 
odrobinę nudne – jak mogłoby się wydawać z punktu 
widzenia Brazylijczyków. Z punktu widzenia Niemców, 
to może wydawać się po prostu właściwe. 

Oczywiście wszystko zależy od rynku, na którym chcesz 
się znaleźć jako producent. Jeśli chcesz sprzedawać pro-
dukt na skalę światową, musisz poszukać kompromisu, 
który będzie połączeniem funkcjonalności, estetyki, 
praktyczności, bezpieczeństwa, zasad zrównoważonego 
rozwoju oraz użyteczności. Wydaje się to dużo łatwiejsze 
niż w rzeczywistości, ponieważ czasem masz nową ty-
pologię i całkowicie nowe produkty, dla których musisz 
znaleźć właściwą formę.
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FORUM SEATING SOLUTIONS 

Acoustics as important 
as ergonomics

Fotele w fi lharmoniach czy salach kongresowych mają 
ogromny wpływ na akustykę sali. Aby osiągnąć parametry 
optymalne dla danej przestrzeni, współpracujemy 
z najlepszymi specjalistami akustykami i badamy fotele 
w nowoczesnych laboratoriach. 

Chairs in concert and congress halls exert a great 
infl uence on the acoustics of the hall. In order to achieve 
optimal parameters for a given space, we work 
with the best acoustic specialists and examine the chairs 
in modern laboratories.

In 
rooms with properly designed acoustics 
(those where the role of the space is 
closely linked with the sound reach-
ing the listeners) reverberation time is 

key; therefore it is necessary to determine exactly 
what this is. We aim to precisely defi ne the sound 
absorption coeffi  cients for diff erent chairs and 
other forms of seating.

EVERY ELEMENT IS HEARD 
All components aff ect the acoustics – not only 
the covering material but also the density of the 
foam used to fi ll the seat and backrest and some-
times even the arms of chairs. Other important 
factors include the shape, structure and even 

the technique of cutting the armrest. Our solu-
tions are tested in Warsaw at the ITB acoustic 
laboratory, registered by the Polish Centre for 
Accreditation, as well as in Cracow at the AGH 
modern Acoustics Technology Laboratory. For 
individual projects, we also cooperate with for-
eign acoustic institutes. Each completed project 
enables us to expand our knowledge in the fi eld of 
chair acoustics. That is why we care so much about 
maintaining setpoints for acoustic parameters, 
whilst meeting the designer’s stylistic and qualita-
tive requirements, as well as all issues related to 
ergonomics and endurance that are so crucial for 
the users, – said Joanna Macha, Forum Seating 
Domestic Sales Director.

W
 pomieszczeniach o kwalifi kowanej 
akustyce (czyli takich, których rola 
jest ściśle związana z docierającym 
do słuchaczy dźwiękiem) kluczowy 

jest czas pogłosu, w związku z tym konieczne jest 
dokładne jego określenie. Staramy się więc z dużą 
precyzją zdefi niować współczynnik pochłaniania 
dźwięku dla foteli i krzeseł. 

SŁYCHAĆ KAŻDY ELEMENT
Wpływ na akustykę ma każdy z komponentów – 
to, jaki materiał wykorzystujemy, ale także to, 
która część fotela jest tapicerowana a która nie, 
pianki o jakiej gęstości używamy do wypełnienia 
form siedziska i oparcia, jakim materiałem tapi-

cerujemy fotele. Ważny jest kształt, konstrukcja, 
a nawet sposób frezowania podłokietników. Nasze 
rozwiązania testujemy w Laboratorium Akustycz-
nym ITB w Warszawie posiadającym akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji, a także w nowo-
czesnym Laboratorium Akustyki Technicznej AGH 
w Krakowie. Na potrzeby poszczególnych projek-
tów współpracujemy również z zagranicznymi 
instytutami akustycznymi. – Każdy zrealizowany 
projekt umożliwia nam poszerzanie naszej wiedzy 
w obszarze akustyki foteli, dlatego tak dobrze ra-
dzimy sobie z zachowywaniem zadanych parame-
trów akustycznych przy jednoczesnym spełnianiu 
wymagań stylistycznych i jakościowych projektan-
tów, a także kluczowych dla użytkowników kwestii 

In order to achieve the right acoustic parameters, we modifi ed 
the armchairs for the Lublin Philharmonic for a few months.

Aby osiągnąć odpowiednie parametry akustyczne, fotele 
do Filharmonii Lubelskiej były modyfi kowane przez kilka miesięcy.
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FIND OUT MORE ABOUT ACOUSTIC CHAIRS AT www.ForumSeating.com, CHOOSING NEWS
WIĘCEJ O AKUSTYCE FOTELI NA STRONIE: www.ForumSeating.pl W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI 

CONTEXT IS KEY
Chairs are always examined with respect to 
the particular area in which they will be used. 
Some qualities are desirable for a congress hall, 
where high speech intelligibility is important, 
and diff erent ones are important for concert 
halls. Depending on the purpose of the room 
and the prevailing conditions, the chair should 
primarily absorb sound or provide appropriate 
“reverberation.” 

One huge challenge is maintaining the acous-
tic parameters of a chair in renovated halls, as 
the dimensions of the chairs need to be changed 
to adapt the design of existing building steps and 
meet current fi re regulations. In such cases, it is 
essential to work closely with acousticians and 
make investors aware that acoustic measurements 
should be supplemented by measuring sound 
absorption in both the old chairs after they have 
been removed and in the new ones off ered by 
suppliers.

In our experience, for large acoustically de-
manding concert halls it is necessary to conduct 
a series of at least two tests to achieve the best 
match of components to be used for the produc-
tion of the chairs. In exceptional and complex 
projects, the work must be repeated many times 
to achieve perfect results.

A SINGLE ACOUSTIC CLIMATE
The orchestra should always be able to hear itself 
in the same way, regardless of whether the hall is 
full or not during recording. Perfection is when 
the level of acoustic absorption with empty seats 
is close to that with a seated audience, meaning 
that a full or empty hall always has the same 
acoustic climate. This can be achieved with the 
right arrangement, chair shape and density of 
materials used.

The market has a more professional ap-
proach to the implementation of musical, cul-
tural and auditorium projects. There is growing 
awareness that a good hall – one that people 
are willing to visit – has good acoustics and 
comfortable seats.

związanych z ergonomią i wytrzymałością – mówi 
Joanna Machaj, Dyrektor Sprzedaży Krajowej 
Forum Seating. 

KLUCZOWY JEST KONTEKST
Fotele są zawsze badane w odniesieniu do kon-
kretnej przestrzeni, ponieważ inne walory foteli 
są pożądane dla sali kongresowej, gdzie istotna 

jest wysoka zrozumiałość mowy, a inne dla sal 
koncertowych, gdzie w zależności od przezna-
czenia sali i warunków w niej panujących fotel 
ma przede wszystkim pochłaniać dźwięk lub 
zapewniać właściwe „odbicie”. 

Dużym wyzwaniem jest zachowanie para-
metrów akustycznych foteli w salach remon-
towanych z uwagi na konieczność zmian gaba-

rytów krzeseł, które muszą być dostosowane 
do istniejących na obiekcie stopni oraz aktual-
nych przepisów przeciwpożarowych. W takich 
przypadkach kluczowa jest ścisła współpraca 
z akustykami i świadomość inwestorów, że po-
miary akustyczne sali powinny być uzupełniane 
pomiarem chłonności akustycznej zarówno sta-
rych foteli po ich zdemontowaniu, jak i nowych, 
oferowanych przez dostawców. 

Z naszego doświadczenia wynika, że dla 
dużych, wymagających akustycznie sal kon-
certowych niezbędne jest przeprowadzenie serii 
minimum dwóch badań w celu najlepszego do-
pasowania komponentów użytych do produkcji 
foteli. Zdarzają się wyjątkowe i skomplikowane 
projekty, w których badania powtarzamy wie-
lokrotnie, do osiągnięcia idealnych wyników.

TEN SAM KLIMAT AKUSTYCZNY
Orkiestra powinna słyszeć się zawsze tak samo, 
bez względu na to, czy na sali jest publiczność, 
czy jej nie ma w czasie nagrywania płyty. Ide-
alnie jest wtedy, gdy chłonność akustyczna 
pustych foteli jest mocno zbliżona do chłon-
ności akustycznej siedzącego człowieka, wtedy 
pełna czy pusta sala ma zawsze ten sam kli-
mat akustyczny. Osiągnąć to można poprzez 
odpowiedni układ i kształt foteli oraz gęstość 
użytego materiału.

Rynek coraz bardziej profesjonalnie podcho-
dzi do realizacji projektów muzycznych, kultu-
ralnych i audytoryjnych. Rośnie świadomość, 
że dobra sala, do której ludzie będą chętnie 
przychodzić, równa się dobrej akustyce i kom-
fortowi foteli.
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N
asi pracownicy mają różnorodne pa-
sje. To nie tylko bieganie, rowery czy 
muzyka poważna, ale też budowanie 
konstrukcji z klocków Lego, rozwiązy-

wanie Sudoku i układanie puzzli. Stanowi to do-
skonałą rozrywkę, a nierzadko spore wyzwanie. 
Przy okazji rozwija przydatne w pracy umiejęt-
ności, np. wyobraźnię przestrzenną niezbędną 
przy projektowaniu wnętrz czy skrupulatność 
i dokładność kluczową przy analizowaniu po-
trzeb klientów.

W BAZIE ŻÓŁWI NINJA
Elżbieta Śledź, grafi czka z Działu Marketingu 
pierwsze klocki dostała od cioci z Zachodu, 
kiedy miała kilka lat. Później jej rodzice otwo-

rzyli sklep z zabawkami. Ela buszowała w nim 
w poszukiwaniu najciekawszych zestawów. 
Wspólnie z siostrą budowały domy, z zapałem 
tworzyły całe miasta, obowiązkowo ze szpitalem 
i policją. – Pamiętam, że z klocków powstawały 
także krzesła i meble. Raczej nie były takie kom-
fortowe, jak nasze, ale ludziki nie narzekały – 
śmieje się Ela. Największą frajdę sprawiało jej 
samo budowanie. – W klockach najlepsze jest 
to, że wciąż można coś zmieniać. Bawienie się 
gotową zabawką, np. lalką Barbie, było dla mnie 
nudne. Lego lepiej rozwija wyobraźnię – podkre-
śla Ela. Z tego też powodu próbuje zachęcić do 
układania klocków swoją córkę. – Bardzo się 
cieszyłam, kiedy córka była już na tyle duża, 
że mogłam wyciągnąć moje stare zestawy. Nie-

O
ur employees have diverse passions. 
They include not only running, cyc-
ling or listening to classical music, 
but also building constructions with 

LEGO bricks, solving Sudoku and doing jigsaw 
puzzles. All these activities are highly enterta-
ining, yet also challenging at the same time. 
They help our employees develop the skills they 
need at work, for example spatial imagination, 
which is particularly useful when they deal 
with interior designing or being scrupulous 
and meticulous – key qualities when it comes 
to analysing customers’ needs.

IN THE NINJA TURTLES’ BASE
Elżbieta Śledź, a graphic designer from the 
Marketing Department, received her fi rst LEGO 
bricks from her aunt living in the West when she 
was a few years old. Later, her parents opened 
a toy shop. Ela used to rummage in the shop for 
the most interesting sets of LEGO bricks. Toge-
ther with her sister, they built houses or even 
whole towns that had a hospital and a police 
station. „I remember that we also built chairs 
and furniture with LEGO bricks. They defi nitely 
weren’t as comfortable as ours, but the LEGO 
fi gures didn’t complain,” says Ela, with a smile 

OUR PASSIONS

Relaxation and 
development
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of doubt. Sometimes you change the position of 
your pieces 20-30 times and you have an impres-
sion than none of them matches anywhere. In such 
situations, a good idea is to work out a scheme. 
Every jigsaw puzzle usually includes 6 diff erent 
patterns of pieces. So we used colours to mark 
where a particular shape should have been put in 
and the next lines of pieces showed us repeatability 
of the pattern. Then our work moved forward,” says 
Przemek. „After 6 months the jigsaw puzzle was 
hung at the wall in our family house. To do this we 
prepared a special construction, which was almost 
3 meters wide. On the wall there are also others: 
„The Creation of Adam” by Michelangelo (12,400 
pieces), „Band of Thunder” by James Hautman 
(13,200 pieces), the antique world map by Pieter 
Van Den Keere (9,000 pieces) and paradise land-
scapes (4,000 and 6,000 pieces).” What does he 
want to achieve in the nearest future? „I have 
seen a jigsaw puzzle consisting of 48,000 pieces, 
but unfortunately it is too big to put it in my fl at. 
Besides that, a jigsaw puzzle of such an enormous 
size doesn’t cover only one picture, but it is rather 
a collage of diff erent scenes and I’m not especially 
keen on that. Not to mention the fact that this 
kind of pleasure will cost me about PLN 2,000. 
Now I’m doing a jigsaw puzzle of a picture of the 
Parc Olympique Lyonnais stadium, which was 
the gadget we prepared for this year’s European 
Championship (the Forum Seating brand supplied 
stadium seats to two French stadiums – in Nice 
and Lyon – editorial note). I will probably need 
a few evenings to do this, but it will be a huge 
pleasure for me,” claims Przemek.

RETRO WORLD
Anthony Miez, Chef de Projet Nord-Ouest who 
deals with the French IKA market, relaxes by 
solving Sudoku. „10 years ago when I was waiting 
for some kind of event, my friend gave me a piece 
of paper with a Sudoku puzzle just to help me kill 
time. I had great fun then and now I still like doing 

on her face. She derived the greatest pleasure 
from building itself. „The best aspect of bricks 
is the fact that they give you a chance to change 
things all the time. Playing with a ready-to-use toy, 
for example a Barbie doll, was far too boring for 
me. LEGO bricks can develop imagination much 
better,” highlights Ela. Because of that, she tries 
to encourage her daughter to play with bricks. 
„I was extremely happy when my daughter was 
old enough for me to show her my LEGO sets from 
the past. Recently I decided to take a challenge 
and build the Ninja Turtles’ base. My daughter 
and I used all the bricks I had managed to gather 
throughout the years and created the whole ne-
twork of underground channels. It seemed to me 
that I had much more fun than my daughter did,” 
she admits. The bricks they used were easy to 
choose because they were sorted according to 
size and colour. Ela still keeps up with the new 
editions and dreams about the bricks she would 
like to have. „Sometimes I wonder where is the 
common sense between the desire to have and 
the time for playing. But I always think to myself 
that LEGO bricks can be used for many years. 
I sell diff erent toys, but I keep LEGO bricks for my 
grandchildren,” claims Ela.

13,200 PIECES WITHIN 6 MONTHS
Doing a jigsaw puzzle – a passion of Przemysław 
Saja, a Forum Seating Project Service Specialist 
–started when he was a small child as well. „First 
I did a jigsaw puzzle that consisted of 16 pieces, 
then 32, 64, 100, 500... My father was the person 
who always did a jigsaw puzzle with me. It is still 
our favourite way of spending time together, but 
the diffi  culty level is a little bit diff erent now,” says 
Przemek. He will never forget the day he and his 
father decided to do a jigsaw puzzle consisting 
of 13,200 pieces. „Jigsaw puzzles that consist of 
over 9,000 pieces are put into two bags, which al-
lows for doing them in stages. This facilitates the 
whole task a lot. However, we had some moments 

dawno podjęłam wyzwanie, żeby odwzorować bazę 
żółwi Ninja. Z klocków, które nazbierałam przez te 
wszystkie lata, stworzyłyśmy całą sieć podziemnych 
kanałów. Miałam wrażenie, że mnie sprawiało to 
większą radość niż mojemu dziecku – przyznaje. 
Klocki było łatwo dobierać, ponieważ wszystkie 
są posegregowane wielkością i kolorami. Ela dalej 
przegląda nowości i marzy, co jeszcze chciałaby 
mieć. – Zastanawiam się, gdzie leży zdrowy roz-
sądek pomiędzy chęcią posiadania, a czasem na 
zabawę, ale pocieszam się, że klocki mogą służyć 
przez lata. Różne zabawki sprzedaję, ale Lego 
trzymam dla wnuków – puentuje Ela.

puzzle ze stadionem Parc Olympique Lyonnais, 
które były naszym gadżetem z okazji tegorocznych 
Mistrzostw Europy (marka Forum Seating dostar-
czyła krzesła na dwa francuskie stadiony – w Nicei 
i Lyonie – przyp. red.). To pewnie zajmie mi kilka 
wieczorów, ale za to będzie dla mnie ogromną 
przyjemnością – kończy Przemek.

RETRO ŚWIAT
Anthony Miez, Chef de Projet Nord-Ouest zaj-
mujący się francuskim rynkiem IKA, relaksuje 
się, rozwiązując Sudoku. – 10 lat temu, kiedy 
czekałem z kolegą na pewne wydarzenie, ten po-
dał mi kartkę z łamigłówką, żeby szybciej zleciał 
nam czas. Miałem przy tym niezłą zabawę i wciąż 
wracam do tego od czasu do czasu – opowiada. 
W tygodniu nie ma za dużo czasu, za to w week-
endy potrafi  wypełnić cyframi ponad 10 Sudoku. 
Niektóre rozwiązuje w trzy minuty, ale są takie, 
o których myśli przez cały tydzień. – Rozwią-
zywanie prostych łamigłówek to teraz dla mnie 
żadna zabawa, dlatego wybieram te o najwyższym 
poziomie trudności, które wymagają logicznego 
myślenia i bardzo dobrej pamięci. To dobry trening 
dla umysłu – mówi. Gdy zauważa, że rozwiązania 
zaczynają się powtarzać, robi przerwę i rzuca się 
w świat gier komputerowych. – Kolekcjonuję gry 
wideo od 8-bitowych wydawanych w latach 80. Są 
poustawiane w specjalnie przeznaczonym do tego 
pokoju zabaw. Czasem z przyjaciółmi wciągamy 
się w taki retro świat – dodaje. 

Każdy z nas potrzebuje się zrelaksować i ode-
rwać od obowiązków. Pasje pomagają nam zacho-
wać właściwy balans pomiędzy pracą a życiem 
poza nią. Inspirują nas i pobudzają kreatywność. 

this activity from time to time,” he says. During 
the week he doesn’t have a lot of free time, but 
at the weekends he can complete more than 10 
Sudoku puzzles. Some of them he solves within 
a few minutes, but there are also some Sudoku 
puzzles he can ponder over for the whole week. 
„Now doing easy puzzles is no fun for me at all, 
that’s why I choose those of the highest diffi  culty 
level that require logical thinking and a very good 
memory. It is perfect training for your brain,” he 
claims. When he notices that Sudoku solutions 
become repeatable, he takes a break and im-
merses himself in computer games. „I have been 
collecting video games since the 80s when there 
were only 8-bit games. They are stored in a special 
fun room. My friends and I sometimes enter this 
retro world,” he concludes. 

Everyone needs to relax and leave their duties 
behind. Our passions help us strike the right 
balance between professional life and life after 
work. They inspire us and trigger our creativity.

13 200 ELEMENTÓW W 6 MIESIĘCY
Układanie puzzli – pasja Przemysława Saja, Spe-
cjalisty ds. Obsługi Projektów Forum Seating – 
również trwa od najmłodszych lat. – Zaczęło się 
od 16 elementów, potem było 32, 64, 100, 500… 
W puzzlach zawsze pomagał mi tata. To wciąż 
nasz sposób na wspólne spędzanie czasu, tylko 
poziom skomplikowania układanek jest nieco 
inny – mówi Przemek. Nie zapomni, jak kiedyś 
porwali się z  ojcem na puzzle składające się 
z 13 200 elementów. – Układanki ponad 9000 
puzzli dzielone są na worki, dzięki czemu można 
składać je etapami. To duże ułatwienie. Jednak 
zdarzały się momenty zwątpienia. Czasem przez 
20–30 razy przekłada się puzzle w te i z powro-
tem i żaden wydaje się nie pasować. W takiej sy-
tuacji warto opracować schemat. W układance 
jest zazwyczaj 6 wzorów puzzli. Zaznaczaliśmy 
więc kolorami, gdzie występuje dany kształt i ko-
lejne rzędy ujawniły nam powtarzalność wzoru. 
Wtedy prace poszły sprawniej – mówi Przemek. 
Po pół roku dzieło zawisło na ścianie rodzinnego 
domu, zawieszone na specjalnie przygotowanej 
konstrukcji o szerokości niemal trzech metrów. 
Są tam już „Stworzenie Adama” Michała Anioła 
(12 400), „Band of Thunder” Jamesa Haut-
man’a (13 200), antyczna mapa świata Pietera 
Van Den Keere’a (9000) i rajskie pejzaże (4000 
i 6000). Jaki ma cel na najbliższą przyszłość? – 
Widziałem układankę, która ma 48 000 elemen-
tów, ale niestety nie zmieściłaby mi się w miesz-
kaniu. Poza tym przy takich wielkościach nie jest 
to już jednolity obrazek, a kolaż różnych scen, a te 
mniej mi się podobają. Pomijam już fakt, że taka 
rozrywka to koszt około 2000 zł. Teraz układam 
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