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We have decided to let 
you in on the secret…  

…and show you part of our Office Inspiration Centre’s interior. This is much more than 
just a new showroom; it is a comprehensive presentation of solutions that allow for 
arranging a modern office space in an interesting and functional way. When you visit 
the Office Inspiration Centre (OIC), a qualified guide will eagerly show you around the 
facility and share their knowledge of office space arrangement. There’s no doubt that 
a visit to the Office Inspiration Centre is a must in your calendar for 2018!

On one floor of the Office Inspiration Centre (and in this magazine), we present 
different types of height-adjustable desks – they are a true phenomenon, since they 
help employees take care of their health. By implementing these solutions in offices, 
employers show their caring attitude towards their employees, which can become an 
important element of employer branding.

Of course, to carry out their tasks, employees need much more than just a desk and 
a chair. It is worth encouraging them not only to stand up at a desk, but also to step 
away from it. This has a beneficial effect on their creativity, motivation and above all... 
their spine! In this issue of our magazine, you can read about how you can change your 
bad sitting habits and avoid the negative results of a sedentary lifestyle. We also try to 
inspire you to use the entire office – sofas, pouffes, phone booths and high tables, where 
you can work standing up.

As research shows, a well-arranged office space can increase team engagement. And 
this is not about table football games, swings or slides (although if these elements match 
organisational culture of a company, why not!); this is about a space where employees 
can concentrate and carry out their tasks together – a space that meets their needs in 
terms of autonomy, relationships and competences.

And what do people do after work? Maybe go to the cinema? It is difficult to stand 
up for a few minutes, stretch your body or walk between rows during a movie... Luckily 
our Forum Seating brand can also ensure your comfort at the cinema. The brand imple-
ments the ergonomic solutions that were previously used in office products into cinema 
armchairs, providing viewers with a new dimension of comfort.

Enjoy your reading!

EDITORIAL

Postanowiliśmy uchylić 
rąbka tajemnicy… 
…i pokazać część wnętrz naszego nowego Office Inspiration Centre (OIC). To miejsce to 
znacznie więcej niż kolejny showroom. Kompleksowo obrazuje, jak w ciekawy i funk-
cjonalny sposób zaaranżować nowoczesne miejsce pracy. A jeśli dodam do tego, że po 
obiekcie chętnie oprowadzi Państwa kompetentny przewodnik, który podzieli się wiedzą 
na temat aranżacji biura, to jasne staje się, że wizytę w OIC trzeba wpisać w kalendarz 
na 2018 rok! 

Na jednym z pięter OIC (oraz w niniejszym magazynie) prezentujemy różne rodzaje 
biurek z regulacją wysokości – to prawdziwy fenomen, który pomaga ludziom dbać 
o swoje zdrowie. Zastosowanie takich rozwiązań pokazuje też nastawienie pracodawcy 
wobec zatrudnionych i może stać się jednym z elementów employer brandingu. 

Oczywiście pracownik potrzebuje do realizacji swoich zadań znacznie więcej niż tylko 
biurko i krzesło. Warto zachęcić go, żeby nie tylko wstał przy biurku, ale także, żeby wstał 
od biurka. Ma to zbawienny wpływ na jego kreatywność, motywację… oraz kręgosłup! 
W tym numerze piszemy więc o tym, jak zmieniać złe nawyki i przeciwdziałać skutkom 
siedzącego trybu życia. Inspirujemy też do korzystania z całego biura – sof, puf, budek 
telefonicznych czy wysokich stołów przy których można pracować na stojąco.

Jak pokazują badania dobrze urządzone biuro podnosi poziom zaangażowania ze-
społu. I nie chodzi wcale o piłkarzyki, huśtawki czy zjeżdżalnie (choć jeśli wskazuje na 
nie kultura organizacji, to czemu nie), ale o przestrzeń, w której pracownicy mogą się 
skupić oraz wspólnie realizować zadania, o miejsce wspierające potrzeby autonomii, 
relacyjności i kompetencji.

A co po pracy? Może kino? Trudno podczas seansu wstać na kilka minut, rozprostować 
się czy przespacerować pomiędzy rzędami… Na szczęście o komfort podczas oglądania 
filmu chętnie zadba nasza marka Forum Seating, która ergonomiczne rozwiązania, 
stosowane do tej pory w produktach biurowych, wprowadza do kinowych foteli, dając 
widzom nowy wymiar komfortu.

Zapraszam do lektury!





The idea behind our Office Inspiration Centre was to arrange a space that 
would have a positive impact on people’s senses and inspire them to look for 
their own recipe for an ideal office tailored to their company’s needs.

Naszą ideą przy tworzeniu Office Inspiration Centre było zaaranżowanie 
przestrzeni, która będzie pozytywnie oddziaływać na zmysły i inspirować  
do poszukiwania własnego przepisu na idealne biuro dla Twojej organizacji.



The Office Inspiration Centre is divided into three storeys: meeting 
area, workshop area and office area. All the interiors have been 
designed according to the human-centred design philosophy, 
which puts people, their needs and emotions at the centre of at-
tention. With our unique know-how, we have created a model office 
space that influences its users’ senses, improves their comfort and 
increases their efficiency in performing professional duties.

Powierzchnia Office Inspiration Centre jest podzielona na trzy kon-
dygnacje: meeting area, workshop area oraz office area. Wnętrza 
zostały zaprojektowane w oparciu o filozofię human-centered 
design, która stawia człowieka, jego potrzeby i emocje w centrum 
zainteresowań. Dzięki naszemu know-how stworzyliśmy modelową 
przestrzeń biurową, która wpływa na zmysły jej użytkowników, 
dbając o ich komfort i efektywność wykonywanych zadań.

LOKALIZACJA: Office Inspiration Centre jest zlokalizowane przy głównej  
trasie dojazdowej do Krakowa. Dzięki temu już w kilkanaście minut  
można do niego dotrzeć zarówno z dworca PKP, jak i lotniska Balice. 

LOCATION: The Office Inspiration Centre is located near the main access  
road to Cracow. It takes only ten to twenty minutes to get there from  
the main railway station or Balice Airport.

POLAND, CRACOW, RADZIKOWSKIEGO 182 
www.NowyStylGroup.com/OIC

The Office Inspiration Centre is a place that combines 
inspiration with education in the field of arranging effective and 
functional office spaces for modern organisations. In the area 
covering 1,500 m² we have paid attention to detail to ensure the 
Centre represents the best workspace model.

Office Inspiration Centre to miejsce łączące różnorodne 
inspiracje z edukacją w zakresie aranżowania efektywnych 
i funkcjonalnych biur współczesnych organizacji.  
Na powierzchni 1500 m² zadbaliśmy o najmniejsze detale, aby 
wnętrza budynku były najlepszym wzorcem przestrzeni pracy.

VISIT US and discover our space for INSPIRATION.

ODWIEDŹ NAS i poznaj naszą przestrzeń dla INSPIRACJI.

Space for

INSPIRATION
#OIC
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The whole floor is arranged with meeting zones, including places 
for holding informal meetings over a cup of coffee and rooms for 
holding more formal meetings.

Cała kondygnacja poświęcona jest miejscom spotkań, zarówno 
tym nieoficjalnym, odbywającym się w kuchni przy kubku kawy, 
jak i formalnym, w salach spotkań.

MEETING 
AREA
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OFFICE AREA
The top floor of the Office Inspiration Centre is an office area based 
on the Activity Based Working concept. We have divided the floor 
into zones for performing different tasks – communication, con-
centration and administration zones.

Biuro inspirowane koncepcją Activity Based Working podzielone 
na strefy wspierające dane aktywności – komunikacji, koncentracji 
i administracji.
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WORKSHOP AREA
In this area our visitors have the chance to expand their knowledge of ergonomic workstations and 
discover the best office solutions available on the market. In the area covering 500 m² we have 
presented some of our highly valued products, including chairs, desks with height adjustment and 
a stand with our virtual reality application #OfficeVR.

W tym miejscu można poszerzyć wiedzę na temat ergonomicznych stanowisk pracy oraz najlepszych 
rozwiązań biurowych dostępnych na rynku. Na powierzchni 500 m² zaprezentowaliśmy nasze topowe 
produkty, w tym krzesła i biurka z regulacją wysokości. Znajduje się tu także stanowisko pozwalające 
doświadczyć wirtualnej rzeczywistości poprzez aplikację #OfficeVR.

The old-growth forest we managed to preserve 
in the architectural project was also moved 
into the interiors. We let the garden inside; 
we chose the colour green for walls to create 
a naturally beautiful atmosphere in the 
interiors. We also selected eco-friendly fabrics 
and finishes made of recycled materials. 

Zachowany w projekcie architektonicznym 
starodrzew został kontynuowany we 
wnętrzach. Ogród wpuściliśmy do środka, 
ubraliśmy ściany zielenią tak, aby stworzyć 
naturalny, piękny klimat wnętrza.  
Do tego dodaliśmy tkaniny i wykończenia,  
które są ekologiczne, ponieważ powstały  
w procesie recyklingu.

JOANNA ZAPAŁA, SEBASTIAN WIŚNIEWSKI
Interior architects | Projektanci wnętrz 

 Nowy Styl Group
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You designed Nowy Styl Group’s Office Inspiration Centre. What was your 
idea for that building? It is definitely not a typical office building...

MAREK DUNIKOWSKI: We knew we were designing a prestige building for one of the most 
recognisable furniture brands in Europe. Therefore, we wanted to indicate a certain maj-
esty, which in architecture is always symbolised by a colonnade. We also wanted to make 
reference to a piece of furniture, which we achieved through the body of the building, the 
wooden elements of the façade and the central staircase covered with the same material 
as the outside. We also considered how the building would fit into this part of Cracow; we 
think the building has changed the face of the place and raised its profile.

JAROSŁAW KUTNIOWSKI: From my perspective, I wanted the building to be conspicu-
ous and evoke the image of a strong and stable company that is not influenced by fleeting 
fashions and is open to the world. We wanted the building to become your symbol, just like 
a crown is the symbol of the city of Cracow. If the very autonomous form of the building 
was to be transposed into a graphic sign, we would obtain a point, which demonstrates the 
significance of the building. 

An important element of the design was the functional flexibility of the OIC. The idea was 
that the building should have sufficient capacity to house everything that a future exhibi-
tion, also a changing one, might require. Therefore, the building is based on a simple plan 
that sets clear rules for the free arrangement of space. Each of the three floors is a platform 
open to the surroundings, situated around a centrally located feature – the stairs, which 
integrate all the zones of the building. I think that it gives you the opportunity to experiment 
and convey your own philosophy of the office work environment.

How was the history of Bronowice significant for the design?  
It used to be an important area, with palaces and manor houses. 

J.K.: We took great care to ensure this aspect was incorporated. As we analysed the area, we 
noted that it used to be a green, recreational suburban area. There were also certain obvious 
historical and cultural references, such as Wyspiański’s famous drama “The Wedding.” The 
beautiful old, historical trees reflect the value of this area; they are part of former palace 
and park complexes of Bronowice. The Office Inspiration Centre is embedded in greenery 
too, as an open structure whose unusual material – prefabricated white concrete – clearly 
contrasts with the surroundings.

The composition is supplemented – and complemented – in the surroundings by a colonnade 
running from the building, which ends with a pergola. All the elements of the development 

form a spatial unity, so you can take pleasure in being in the garden while you’re working at 
the office. Greenery can be about more than just aesthetics, it can also be about functional-
ity. A place in the garden can serve as a location for various corporate activities, such as 
outdoor events and exhibitions. The future will certainly reveal the creative applications of 
the potential of this place.

M.D.: I believe that architecture is of the highest value when it is based on continuity. New 
buildings should have an architectural style suggesting to someone from outside the city 
that they have always stood there. To achieve that, you need to capture the mood of the sur-
roundings. The primary role of buildings is to function well and fit into space. They should 
not shout, but speak calmly, in an elegant whisper. Buildings that try to bring the world to 
its knees become simply ridiculous after some time. Our approach to designing is modest 
and rational. We believe that buildings’ primarily role is to serve people, because they are 
made for people. And the better the space, the better people behave. This is not a cliché. 
Why are the favelas dirty and full of anti-social behaviour? The level of education or afflu-
ence is not everything, the environment impacts your subconscious. People will not throw 
garbage on the street in a neat area. As soon as one neighbour mows their lawn, another 
will plant flowers and another one will fix their fence.

DDJM have been designing offices for over 20 years.  
What has changed in that time?

M.D.: Offices are evolving into more elegant, spacious workplaces. Some of the first big office 
buildings in Cracow – Galileo, Newton and Edison – have already worn out a bit and have 
needed modernization. Bicycle parking spaces and a pergola were added to them, inviting 
greenery into the surroundings. The quality of technical equipment and finishing materials 
is changing too. Facility managers keep improving working conditions and work comfort 
so they can attract more people in the era of an employee’s market. 

It is not only about attracting talent, but also improving the quality of  
their work. Research shows that a well-arranged space inspires employees,  
allows them to relax and tighten contacts with colleagues – and this  
improves the innovation, creativity and effectiveness of the team, which  
is in the interest of the employer. 

J.K.: I agree that the environment you work in is essential. To be creative and effective, you 
need a friendly environment and a sense of freedom around you.

Thank you for the interview.

Marek Dunikowski and Jarosław Kutniowski of  
DDJM Architects talk about the design of the Office 
Inspiration Centre and how the approach to designing 
office buildings is changing.

O projekcie Office Inspiration Centre i o tym,  
jak zmienia się podejście do projektowania  
budynków biurowych opowiadają Marek Dunikowski 
i Jarosław Kutniowski z pracowni DDJM.

The majesty of 
prefabricated concrete

#OIC
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Zaprojektowali Państwo Office Inspiration Centre Grupy Nowy Styl. Jaki był 
Państwa pomysł na ten budynek, bo nie jest to typowy budynek biurowy…

MAREK DUNIKOWSKI: Mieliśmy świadomość, że tworzymy reprezentacyjny budynek dla 
jednej z najbardziej rozpoznawalnych w Europie meblarskich marek. Chcieliśmy więc zasy-
gnalizować pewien majestat, który w architekturze zawsze symbolizuje kolumnada. Zależało 
nam też na tym, żeby nawiązać do samego mebla, co udało się poprzez bryłę, drewniane 
elementy fasady, a także centralną klatkę schodową, obłożoną materiałem powtórzonym 
z zewnątrz. Ponadto rozważaliśmy, jak budynek wpisze się w tę część Krakowa. Naszym 
zdaniem obiekt zmienił oblicze tego miejsca i podniósł jego prestiż.

JAROSŁAW KUTNIOWSKI: Istotne z mojego punktu widzenia było to, aby obiekt był 
zauważalny, a jego cechy kojarzone z wizerunkiem firmy silnej i stabilnej, nieulegającej 
przejściowym modom i otwartej na świat. Chcieliśmy, żeby ten budynek stał się Waszym 
symbolem, tak jak symbolem miasta Krakowa jest korona. Gdyby przetransponować tę bar-
dzo autonomiczną formę budynku na znak graficzny, to uzyskalibyśmy punkt, co pokazuje 
znaczenie obiektu.

Ważnym założeniem projektu była funkcjonalna elastyczność OIC. Chodziło o to, żeby 
można było w nim zmieścić wszystko, czego mogłaby wymagać przyszła, także zmienna 
ekspozycja. Dlatego obiekt jest oparty na prostym planie, który wyznacza czytelne reguły 
dla swobodnej aranżacji przestrzeni. Każde z trzech pięter jest otwartą na otoczenie plat-
formą wokół centralnie zlokalizowanego mebla – schodów, które integrują wszystkie strefy 
budynku. Sądzę, że daje to Wam pole do eksperymentowania i przekazywania własnej 
filozofii środowiska pracy w biurze.

Jakie znaczenie dla projektu miała historia Bronowic? Kiedyś było to 
znaczące miejsce – w tej okolicy znajdowały się pałace i dworki.

J.K.: Z wielką pieczołowitością podeszliśmy do tego tematu. Analizując miejsce, zauwa-
żyliśmy, że kiedyś był to zielony, rekreacyjny teren podmiejski. Oczywiste były też pewne 
odniesienia historyczne i kulturowe poprzez choćby „Wesele” Wyspiańskiego. Piękne stare, 
zabytkowe drzewa decydują o walorach tego miejsca. Są one częścią dawnych założeń 
pałacowo-parkowych krakowskich Bronowic. Office Inspiration Centre także jest osadzone 
w zieleni, jako otwarta struktura, której nietypowy materiał – prefabrykowany biały beton – 
wyraźnie kontrastuje z otoczeniem.

Uzupełnieniem i jednocześnie dopełnieniem kompozycji w terenie jest prowadząca od niego 
kolumnada zakończona pergolą. Wszystkie elementy założenia stanowią jedność przestrzenną, 

dzięki czemu pracując w biurze, czerpiemy przyjemność z przebywania w ogrodzie. Zieleń 
może mieć nie tylko funkcję estetyczną, ale i użytkową. Miejsce w ogrodzie może służyć 
różnorakim aktywnościom związanym z działalnością firmy, takim jak choćby imprezy 
plenerowe i ekspozycje na świeżym powietrzu. Przyszłość z pewnością pokaże kreatywne 
wykorzystanie potencjału tego miejsca.

M.D.: Uważam, że architektura ma największą wartość, kiedy stanowi ciągłość. Nowe budynki 
powinny być utrzymane w takiej stylistyce architektonicznej, żeby ludzie spoza miasta byli 
przekonani, że one zawsze tu stały. A w tym celu trzeba uchwycić pewien nastrój otoczenia. 
Budynki mają przede wszystkim dobrze funkcjonować i wpisywać się w przestrzeń. Nie krzy-
czeć, tylko mówić spokojnie, szeptem, elegancko. Obiekty, które na siłę chcą rzucić świat na 
kolana, po pewnym czasie stają się zwyczajnie śmieszne. My podchodzimy do projektowania 
w sposób skromny i racjonalny. Jednocześnie wierzymy, że budynki mają służyć ludziom, 
bo dla nich są tworzone. A im lepsza przestrzeń, tym ludzie lepiej się zachowują. To nie 
frazes. Dlaczego w fawelach jest brudno i spotyka się aspołeczne reakcje? Nie chodzi tylko 
o poziom wykształcenia czy zamożność. Otoczenie działa na podświadomość. Jak gdzieś jest 
porządnie, to ludzie nie wyrzucają śmieci na ulicę. Jak jeden sąsiad skosi trawę, to drugi 
posadzi kwiaty, a trzeci naprawi płot.

DDJM projektuje biura od ponad 20 lat. Co się przez ten czas  
zmieniło w tym zakresie?

M.D.: Biura zmieniają się w bardziej eleganckie, przestronne miejsca do pracy. Jedne 
z pierwszych dużych budynków biurowych w Krakowie – Galileo, Newton i Edison – już 
nieco się wysłużyły i wymagały unowocześnienia. Dodano przy nich miejsca parkingowe dla 
rowerów i pergolę, która pozwoliła wprowadzić do otoczenia zieleń. Zmienia się też standard 
wyposażenia technologicznego i materiałowego. Zarządcy stwarzają coraz lepsze warunki 
i podnoszą komfort, żeby w dobie rynku pracownika przyciągnąć ich właśnie do siebie.

Nie chodzi tylko o przyciąganie talentów, ale także o jakość ich pracy. 
Odpowiednio zaaranżowane wnętrze inspiruje pracowników, pozwala  
im się odprężyć i zacieśnić więzi – a to ma wpływ na innowacyjność, 
kreatywność i efektywność zespołu.

J.K.: Zgadzam się, że to, w jakim otoczeniu się pracuje, ma zasadnicze znaczenie. Aby 
być kreatywnym i efektywnym, trzeba mieć wokół siebie przyjazne środowisko i poczucie 
swobody.

Dziękuję za rozmowę.

An architect and Research Assistant at the Department  
of General Building in the Faculty of Architecture at 
Cracow University of Technology. He has been with DDJM 
since 1991. He supervised the construction of the OIC  
for Nowy Styl Group.

JAROSŁAW KUTNIOWSKI

Architekt, w latach 1987–1993 asystent w Katedrze 
Budownictwa Ogólnego na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej. W DDJM od 1991 roku. 
Nadzorował budowę OIC dla Grupy Nowy Styl.

Director of DDJM Architects, a Research Assistant at  
the Institute of Urban Planning at the Faculty of Architecture 
of the Cracow University of Technology in 1974–1990.  
A Fulbright Fellow at the University of California, Berkeley, 
USA in 1986–1987. In 1987–1990, he worked as a visiting 
professor at the University of Tennessee, Knoxville, USA.  
In 2004 he received the honorary award of the Association of 
Polish Architects (SARP). He has been with DDJM since 1991.

MAREK DUNIKOWSKI

Dyrektor Biura Architektonicznego DDJM, w latach 
1974–1990 asystent w Instytucie Urbanistyki na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej. W latach 1986–1987 
stypendysta Fullbrighta na University of California, Berkley, 
USA. W latach 1987–1990 pracował jako visiting professor 
w University of Tennessee, Knoxville, USA. W 2004 roku 
odebrał honorową nagrodę SARP. W DDJM od 1991 r.

DDJM ARCHITECTS specialise in commercial buildings, office buildings and 
hotels. One of their designs is the Krzysztof Penderecki European Centre for 
Music in Lusławice, with a concert hall for about 700 people, which has been 
equipped with seats by our brand Forum Seating.

BIURO ARCHITEKTONICZNE DDJM specjalizuje się w budynkach komercyjnych, 
biurowcach i hotelach. Przygotowało także projekt Europejskiego Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach z salą koncertową na ok. 700 osób,  
w której znalazły się fotele naszej marki Forum Seating.
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T
he value of the four biggest inter-
national contracts we signed last 
year will exceed €100 m. This gives 
us a guarantee that the orders will 
reach the level of several million 
euros annually over the next few 

years – says Adam Krzanowski, President of 
Nowy Styl Group.

The Group has won two big government 
tenders in the Netherlands and Germany. As 
a result of the first, the company is now one of 
two exclusive furniture suppliers to the Dutch 
ministries and agencies for a minimum of three 
years. The estimated value of the orders will reach 
€8 m a year, and the Netherlands can extend 
the contract up to 10 years.

– It is the first big government tender of its kind 
in the Netherlands. 55% of the orders were given to 
the Dutch company Gispen; we have won second 
place – mentions Adam Krzanowski. – The key 
aspect in the tender was a sustainable approach 
to furnishing offices. The Dutch are leaders in 
the circular economy, so for public orders they 
not only require very eco-friendly products, but 
also their service, repair and recycling. The fact 
that we managed to meet these requirements is 
an excellent endorsement for us. But it is also 
a motivation to invest in new organisational and 
product solutions for the circular economy.

Nowy Styl Group will also service the Federal 
Employment Agency (Bundesratagentur für Ar-
beit) in Germany, for a minimum of two years. 
We will supply comprehensive furniture solu-
tions to the Agency’s headquarters located in 
Nuremberg, and its local offices. The contract 

has been signed for two years with the possibil-
ity to extend it to four years. Its value amounts 
to approx. €4 m a year.

As in previous years, Nowy Styl Group is inten-
sively developing its network of corporate clients, 
who the company has been cooperating with in 
many markets. Clients include Deloitte, ABB, T-
Mobile Polska S.A. and DS Smith. Recently, a giant 
of the e-commerce market decided to start long-
term cooperation with the Group and entrust it 
with furnishing offices in eight countries. In 2017, 
we realised projects in Spain, Italy, Poland and 
Czech Republic for the company, at a total value 
of €2 m. In 2018, we will furnish other offices in 
France, Great Britain and Germany.

Nowy Styl Group has also signed a framework 
agreement with the biggest industrial company in 
Europe. The Group estimates that projects to equip 
offices in Poland, Great Britain and France (the 
markets the company has been entrusted with) 
will guarantee orders for the next three years, the 
total value of which will be €5 m.

– Last year’s contracts are the result of a well 
considered strategy and the process of investing 
in European markets. Recently, we have focused 
on integrating the companies we acquired in 
previous years from Germany and Switzerland. 
We are implementing our IT systems, transfer-
ring production of components from the West to 
Poland, and unifying our product range. For us, 
long-term contracts mean stability and safety, but 
also the possibility to optimise our company in 
many different areas, for example, in production 
and logistic processes as well as in purchasing – 
concludes the President of Nowy Styl Group.

W
artość tylko czterech naj-
większych ubiegłorocznych 
kontraktów międzynarodo-
wych przekroczy 100 milio-
nów euro. To daje nam na 
najbliższe lata pewność za-

mówień na poziomie kilkunastu milionów euro 
rocznie – mówi Adam Krzanowski, prezes Grupy 
Nowy Styl.

Grupa wygrała dwa wielkie przetargi rządowe 
w Holandii i Niemczech. W wyniku pierwszego 
stała się jednym z dwóch wyłącznych dostaw-
ców umeblowania dla holenderskich ministerstw 
i agend na minimum 3 lata. Przewidywana war-
tość zamówień to 8 mln euro rocznie, a Holendrzy 
mogą przedłużyć kontrakt nawet na 10 lat.

– To pierwszy tak duży przetarg rządowy 
w  Holandii. 55 proc. zamówienia otrzymała 
holenderska firma Gispen, my zajęliśmy drugie 
miejsce – zaznacza Adam Krzanowski. – W prze-
targu kluczowe było zrównoważone podejście 
do wyposażenia biur. Holendrzy są liderami 
gospodarki cyrkulacyjnej, dlatego w zamówie-
niach publicznych wymagają nie tylko bardzo 
ekologicznych produktów, ale też zapewnienia 
ich serwisu, naprawy i recyklingu. To, że udało 
nam się sprostać tym potrzebom, to dla nas dosko-
nała referencja, ale też impuls do inwestowania 
w nowe rozwiązania organizacyjne i produktowe 
dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ponadto w Niemczech przez minimum 2 lata 
Grupa Nowy Styl będzie obsługiwać federalną 
agencję pracy (Bundesratagentur für Arbeit). 
Dostarczymy kompleksowe umeblowanie dla 
siedziby agencji w Norymberdze i jej terenowych 

oddziałów. Umowa została podpisana na 2 lata 
z możliwością przedłużenia do czterech, a jej 
wartość to około 4 mln euro rocznie.

Wzorem lat ubiegłych Grupa Nowy Styl in-
tensywnie rozwija też sieć klientów korporacyj-
nych, z którymi współpracuje na wielu rynkach. 
Na naszej liście referencji są już m.in. Deloitte, 
ABB, T-Mobile Polska S.A. czy DS Smith. Teraz na 
długofalową współpracę z Grupą i powierzenie 
jej wyposażenia swoich biur w 8 krajach zdecy-
dował się m.in. gigant rynku e-commerce. W tym 
roku zrealizowaliśmy dla niego projekty o war-
tości 2 mln euro, m.in. w Hiszpanii, Włoszech, 
Polsce i Czechach. Na 2018 rok zaplanowane są 
kolejne biura firmy we Francji, Wielkiej Brytanii 
i w Niemczech.

Grupa Nowy Styl podpisała też umowę ra-
mową z największą firmą przemysłową Europy. 
Przewidujemy, że wyposażenie biur na powie-
rzonych rynkach – w Polsce, Wielkiej Brytanii 
i Francji – zapewni nam zamówienia na najbliższe 
3  lata o łącznej wartości 5 mln euro.

– Ubiegłoroczne wygrane to rezultat prze-
myślanej strategii i inwestowania w rynki eu-
ropejskie. W ostatnim czasie skupiliśmy się na 
integracji przejętych w poprzednich latach spółek 
z Niemiec i Szwajcarii. Implementujemy nasze 
systemy informatyczne, przenosimy produkcję 
komponentów z Zachodu do Polski, ujednolicamy 
asortyment. Długofalowe kontrakty to dla nas 
stabilizacja i bezpieczeństwo, ale też możliwość 
optymalizacji na wielu polach: w procesach pro-
dukcyjnych, logistycznych oraz zakupach – pod-
sumowuje prezes Grupy Nowy Styl.

Nowy Styl Group develops continually. Expert 
knowledge, research and consulting services, as well as 
vast experience in managing international projects have 
built our value and act as a ticket to cooperation  
with the biggest corporate and public administration 
clients. 2017 has been a record year for us in terms of  
signed international contracts.

Nasza firma konsekwentnie się rozwija. Wiedza ekspercka, 
usługi badawcze i konsulting oraz doświadczenie 
w zarządzaniu projektami międzynarodowymi stały się 
ważną wartością Grupy Nowy Styl i przepustką do obsługi 
największych klientów korporacyjnych oraz administracji 
publicznej. 2017 rok był dla nas rekordowy pod względem 
podpisanych umów międzynarodowych.

INTERNATIONAL DEVELOPMENT   

Record number of 
contracts in 2017 ADAM KRZANOWSKI

President of Nowy Styl Group
Prezes Grupy Nowy Styl
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PLAY&WORK

MAC STOPA  
MASSIVE DESIGN

TAPA DES JAHRES
BÜROPRODUKTE

TOP 100

Magazin das Büro 
2017

YEAR AWARD
2017 BEST OF 

by Interior Design  
magazine

2017
HiP AWARDS

by Interior Design  
magazine

Functionality, durability, top quality materials 
and user-friendly design – these are some 
of the features of a well-designed piece of 
furniture that juries take into consideration in 
prestigious international competitions. With 
this in mind, we are elated that our desks, chairs 
and sofas have been positively acclaimed by 
critics from around the world and distinguished 
from thousands of different products.

Funkcjonalność, wytrzymałość, najwyższej 
jakości materiały i przyjazny design – wiele 
jest cech dobrze zaprojektowanego mebla, 
jakie biorą pod uwagę jurorzy prestiżowych 
międzynarodowych konkursów. Tym bardziej 
cieszy nas, że nasze biurka, krzesła i sofy 
spotkały się z uznaniem krytyków od Polski 
i Niemiec po USA i zostały wyróżnione 
spośród tysięcy rozmaitych produktów. 

AWARDS FOR OUR PRODUCTS

First-class design

JAN WERTEL  
& GERNOT OBERFELL  
WERTELOBERFELL 

LEVITATE  

DIETMAR FISSL  
& ANGELA EBERHARDT  
2DODESIGN

SITAGTEAM
2017

HiP AWARDS

by Interior Design  
magazine

WINNER 2018
DESIGN AWARD

GERMAN

MAC STOPA  
MASSIVE DESIGN

TAUKO

YEAR AWARD
2017 BEST OF 

by Interior Design  
magazine

2017
HiP AWARDS

by Interior Design  
magazine

JAN WERTEL  
& GERNOT OBERFELL  
WERTELOBERFELL 
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W 
e  are continually devel-
oping our product offer 
by implementing new so-
lutions. We want our cli-
ents and partners to try 
out our furniture, touch it 

and check its quality. That’s why we increase 
the number of showrooms we have and change 
the way they look on a regular basis. We arrange 
them to exhibit concepts like the zonal office and 
Activity Based Working. We strive to present not 
only our furniture, but also the modern philoso-
phy of work – says Magdalena Tokarczyk-Cyran, 
Marketing Director.

Our two new German showrooms are located 
in Frankfurt am Main and Hamburg.

In Germany, our clients and business partners 
can visit eight different locations. In addition to 
the cities mentioned above, we also have show-
rooms is Berlin, Düsseldorf, Steyerberg, Stuttgart, 
Munich and Ebermannsdorf.

– In both of our new showrooms, which cover 
320 m², you can find lots of inspiration for ar-
ranging an innovative and motivating work en-
vironment that will respond to contemporary 
challenges effectively and flexibly. Each space 
has been divided into communication, concen-
tration, administration, relaxation and entrance 
zones – says Corinna Graf, Marketing Manager 
responsible for the German market.

What solutions can you find in our new show-
rooms? In Frankfurt, a large part of the show-
room is occupied by our new products, which 
are characterised by excellent design. These 
include: the Levitate furniture system (designed 
by WertelOberfell), which responds perfectly to 
the home-office design trend; Tauko chairs and 
tables (designed by Mac Stopa), which are ideal 
for conference halls, training rooms and cafes; 
the award-winning Tapa system (designed by Mac 
Stopa), which, alongside the Hexa line, is our 
flagship product in soft upholstered furniture; 
exceptionally comfortable Panthera chairs (de-
signed by Ray Carter) and Navigo chairs (designed 
by Oscar Buffon); as well as SitagInLine and 
SitagTeam – products from our Sitag brand, which 
we offer in Germany. In our new showroom, visi-
tors can also find our award-winning Play&Work 
furniture system (designed by WertelOberfell), 
which offers the possibility of height adjustment 
and is complemented with the latest accessories. 
There are also two lines of wooden chairs – Kaika 
Wood and Cafe Wood.

In the entrance zone of the showroom in Ham-
burg, which doubles as a meeting space, we pre-
sent our furniture systems. The central place is 
occupied by the CX 3200 table with Sitag chairs – 
an ideal conference solution. Along the showroom 
walls we display areas for individual and team 
work – the systems include SQart, Play&Work 
workbenches integrated with cabinets, Levitate 
with Rohde & Grahl chairs, and Tepee (designed 

by Hilary Birkbeck), which lets employees visu-
ally isolate themselves to perform undisturbed 
work. At the heart of our showroom, we have 
sectioned off two partly-opened rooms that show 
a managerial office furnished with SitagInLine 
furniture and a meeting room with a high table 
and Levitate stools on wooden legs. The rooms are 
also equipped with Formo and Sileo acoustic pan-
els, so that visitors can experience the acoustic 
comfort they offer. Like any well-designed office, 
our showroom also needs a social zone, which 
we have arranged with Tauko chairs and tables.

Despite being furnished with similar products, 
each of our showrooms has a unique character. 

– We try to create an exceptional atmosphere 
by choosing different arrangements, colours 
and finishes for every space. For example, the 
showroom in Hamburg has some very interesting 
elements: plywood on selected walls, curtains 
that reference the home-office trend and deep 
green paint on the walls – comments Sebastian 
Wiśniewski, Senior Space Planning Specialist.

The Czech market is also maturing: employers 
have recognised the need to create offices that 
meet their employees’ expectations. 

– New generations of employees – Millennials 
or members of Generation Z – have different work 
behaviours and communication approaches, and 
we need to find new solutions that fulfil their 
requirements. This is also important from the 
employer perspective, because the rate of unem-
ployment in the Czech Republic is very low at the 
moment and companies are trying to attract tal-
ented new employees. A good work environment 
and corporate culture are essential for current and 
future employees – says Petr Špaček, Manager 
responsible for the Czech market.

Our modern showroom in the Czech Republic 
reflects our increasingly stronger position in the 
market. 

– We work with great dealers and we are also 
operating successfully in the direct market. We 
have equipped the offices of many well-known 
companies, such as ABB, Faurecia and Panalpina. 
The Czech Republic was also where we initiated 
a strategic international project, which we have 
been rolling out in different locations – says 
Dominik Jamroga, Director of our Czech com-
pany NSG CZ.

Another project we realised was expand-
ing and refreshing our showroom in Brussels, 
which is located at the Buro & Design Center in 
the city’s business district. A change in the show-
room’s furniture, arrangement and colours gave 
it a new look. 

We present our innovative solutions in 29 dif-
ferent locations around the world, including in 
Paris, Brussels, London, Istanbul, Moscow and 
Dubai, as well as through our #OfficeVR appli-
cation.

Last year we opened our impressive Office 
Inspiration Centre, as well as two new showrooms, 
in our biggest market: Germany. We also revamped 
our showroom in Prague, and we extended and 
rearranged our showroom in Brussels.

NEW SHOWROOMS

sources of 
inspiration29

Our vision is to combine 
functionality and perfect design 
to create inspiring space where 
people can realise their  
business processes effectively  
in a pleasant atmosphere.
PETR ŠPAČEK
Manager responsible for the Czech market
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wraz z krzesłami marki Rohde & Grahl, a także 
Tepee (Hilary Birkbeck), które pozwala na wi-
zualne odseparowanie się od otoczenia i pracę 
w skupieniu. W głębi wydzieliliśmy dwa, czę-
ściowo otwarte pomieszczenia, przedstawiające 
gabinet z meblami SitagInLine oraz pokój do 
spotkań z wysokim stołem i stołkami Levitate 
na drewnianych nogach. W tych przestrzeniach 
znajdują się panele akustyczne Formo i Sileo, 
więc można zobaczyć, jaki panuje w nich kom-
fort akustyczny. Jak w dobrym biurze, nie mogło 
zabraknąć części socjalnej – tu zaaranżowanej 
przy użyciu krzeseł i stolików Tauko.

Mimo podobnego asortymentu każdy z na-
szych showroomów ma unikalny charakter. – Za 
każdym razem, poprzez aranżację, kolorystykę 
i dobór wykończeń, staramy się stworzyć od-
mienną atmosferę. W  Hamburgu ciekawymi 
zabiegami są: zastosowanie sklejki na wybra-
nych ścianach; firany, które nawiązują do trendu 
wyposażania biur w domowym klimacie i od-
ważny, głęboki zielony odcień użytej farby – opo-
wiada Sebastian Wiśniewski, Starszy specjalista 
ds. projektowania.

Również Czechy stają się coraz bardziej dojrza-
łym rynkiem, na którym pracodawcy zauważają 
potrzebę dostosowania biur do wymagań no-
wych pokoleń. – Nowe generacje pracowników – 
milenialsi czy przedstawiciele pokolenia Z – 

charakteryzują się innymi modelami zachowań 
i odmiennym podejściem do komunikacji. Musimy 
dostarczyć nowych rozwiązań, które spełnią ich 
oczekiwania. To ważne także z perspektywy 
pracodawców, ponieważ obecnie poziom bezro-
bocia jest w Czechach bardzo niski, więc firmy 
konkurują o talenty. Środowisko pracy i kultura 
organizacyjna są bardzo ważne dla kandydatów 
i obecnych pracowników – mówi Petr Špaček, 
menadżer odpowiedzialny za czeski rynek.

Nowoczesny showroom odzwierciedla naszą 
coraz mocniejszą pozycję w tamtym regionie. – 
Pracujemy ze świetnymi dilerami, a także z suk-
cesem działamy na rynku bezpośrednim. Wyposa-
żaliśmy biura tak znanych firm jak ABB, Faurecia 
czy Panalpina. W Czechach miał też swoje źródło 
strategiczny międzynarodowy projekt, który re-
alizujemy w różnych lokalizacjach – opowiada 
Dominik Jamroga, Dyrektor naszej czeskiej spółki 
NSG CZ.

Kolejnym naszym projektem jest powiększe-
nie i odświeżenie showroomu w Brukseli, który 
znajduje się w Buro & Design Center w dzielnicy 
biznesowej. Salon zyskał nowy wygląd poprzez 
zmianę aranżacji, mebli i kolorów.

Swoje innowacyjne rozwiązania prezentujemy 
już w 29 miastach na całym świecie, m.in. w Pa-
ryżu, Brukseli, Londynie, Stambule, Moskwie czy 
Dubaju oraz poprzez aplikację #OfficeVR.

S 
tale rozwijamy ofertę produktową, 
wprowadzamy nowe rozwiązania 
i zależy nam na tym, żeby klienci 
czy partnerzy mogli wypróbować 
nasze meble, dotknąć ich i spraw-
dzić ich jakość, dlatego zwięk-

szamy liczbę showroomów i na bieżąco zmie-
niamy wygląd już istniejących. Aranżujemy je 
w taki sposób, aby pokazać koncepcję biura 
strefowego lub Activity Based Working. Chcemy 
przedstawić nie tylko meble, ale nowoczesną 
filozofię pracy – mówi Magdalena Tokarczyk Cy-
ran, Dyrektor Marketingu.

W Niemczech nasze dwa nowe salony znajdują 
się we Frankfurcie nad Menem i w Hamburgu.

W tym kraju możemy gościć naszych klientów 
i partnerów biznesowych już w 8 lokalizacjach. 
Oprócz wyżej wymienionych, zapraszamy do: 
Berlina, Düsseldorfu, Steyerbergu, Stuttgartu, 
Monachium i Ebermannsdorf.

– W  obu nowych showroomach, na po-
wierzchni blisko 320 m², można znaleźć inspira-
cje, jak zaaranżować innowacyjne, motywujące, 
efektywne i elastyczne środowisko pracy, które 
odpowiada na współczesne wyzwania. Przestrzeń 
została podzielona na obszary komunikacji, kon-
centracji, administracji, regeneracji oraz na strefę 
wejściową – mówi Corinna Graf, Menedżer Mar-
ketingu, odpowiedzialna za rynek niemiecki.

Jakie rozwiązania można zobaczyć w nowo 
otwartych miejscach? W Hamburgu znaczącą po-
zycję zajmują nasze nowości produktowe, charak-
teryzujące się doskonałym wzornictwem. Wśród 
nich: system meblowy Levitate (projekt stwo-
rzony przez WertelOberfell), idealnie wpisujący 
się w trend home office design; krzesła i stoliki 
Tauko (Mac Stopa), które doskonale sprawdzają 
się w salach konferencyjnych i szkoleniowych 
oraz w kawiarniach; obsypana nagrodami Tapa 
(Mac Stopa), która obok mebli Hexa jest naszym 
flagowym produktem wśród miękkich mebli ta-
picerowanych, niezwykle komfortowe krzesła 
Panthera (Ray Carter) i Navigo (Oscar Buffon), 
a także produkty marki Sitag, które oferujemy na 
tamtejszym rynku – SitagInLine i SitagTeam. Nie 
mogło zabraknąć utytułowanego systemu mebli 
biurowych Play&Work (WertelOberfell) z możliwo-
ścią regulacji wysokości i kolekcją najnowszych 
dodatków. Uzupełnieniem są linie krzeseł drew-
nianych Kaika Wood oraz Cafe Wood.

Z kolei w Hamburgu w części powitalnej, która 
może też służyć do odbywania spotkań, znajdują 
się systemy meblowe. W centralnym miejscu stoi 
CX 3200 z krzesłami marki Sitag – idealne rozwią-
zanie konferencyjne, natomiast wzdłuż elewacji 
prezentujemy miejsca pracy indywidualnej i ze-
społowej – SQart, Play&Work w postaci biurek 
workbench zintegrowanych z szafami, Levitate 

W ubiegłym roku otworzyliśmy 
nie tylko okazałe Office 
Inspiration Centre. Uruchomiliśmy 
także dwa nowe showroomy  
na naszym największym, 
niemieckim rynku. Odświeżyliśmy 
wygląd salonu w Pradze 
i na nowo zaaranżowaliśmy 
showroom w Brukseli.

sources of 
inspiration

Naszym celem 
jest połączenie 
funkcjonalności 
i perfekcyjnego 
designu, aby stworzyć 
inspirującą przestrzeń, 
w której ludzie będą 
realizowali procesy 
biznesowe w sposób 
efektywny i w przyjemnej 
atmosferze. 
PETR ŠPAČEK
Menadżer odpowiedzialny  
za rynek czeski

issue no. 08

www.NowyStylGroup.com 15

02News

Showroom in Frankfurt am Main | Showroom we Frankfurcie nad Menem

Showroom in Prague | Showroom w Pradze



We experience the world with our senses, which  
let us see, feel, hear and taste everything in our lives.  
An office is a place where we spend most of  
the working day, so it should influence our senses  
as well – it should inspire employees with its  
eye-catching design, stimulate them with a pleasant 
scent or calm them down with relaxing music.

Świat odbieramy zmysłami. Dzięki nim widzimy, 
czujemy, słyszymy, smakujemy i doświadczamy 
całego naszego życia. Biuro jako miejsce, 
w którym spędzamy sporą część dnia, 
powinno oddziaływać na zmysły – inspirować 
przyciągającym wzrok designem, pobudzać 
zapachem czy relaksować muzyką.

SIGHT
Interior design and arrangement have a huge influence on 
what we think about a space. In aesthetically pleasing and 
well-arranged offices, we feel good and it is easier for us to 
concentrate on our tasks. Ample daylight, properly cho-
sen colours, organic shapes and beautiful forms – all this 
can influence the well-being and efficiency of people using 
a space.

It takes only 7 seconds to make a first impression. Potential 
employees and clients can assess a company’s office within 
this short period of time; an interestingly arranged space with 
eye-catching accessories can help your company be perceived 
as a professional business partner and good employer. Accord-
ing to research, 65% of employees from the business service 
sector say a modern office space can prompt them to choose 
a company that offers this kind of workspace above others 
that do not.1 This can be a huge competitive advantage in the 
fight for talent.

WZROK
Design i aranżacja wnętrz mają spory wpływ na to, jak odbieramy daną przestrzeń. 
W estetycznych i uporządkowanych biurach czujemy się dobrze i łatwiej jest nam skon-
centrować się na wyznaczonych zadaniach. Duża ilość naturalnego światła, odpowiednio 
dobrane kolory, organiczne kształty i przyjazne dla oka formy – to wszystko wpływa na 
samopoczucie i efektywność użytkowników danej przestrzeni.

Zrobienie pierwszego wrażenia to tylko 7 sekund. W tak krótkim czasie potencjalni 
pracownicy i klienci oceniają siedzibę firmy. Ciekawie zaaranżowana powierzchnia 
i przyciągające wzrok dodatki wpłyną na postrzeganie Twojej firmy jako profesjonalnego 
partnera biznesowego i dobrego pracodawcy. Jak pokazują badania, 65% pracowników 
sektora usług dla biznesu uważa, że nowocześnie zaprojektowane biuro może przekonać 
do wybrania organizacji, która oferuje tego typu przestrzeń1. To może być Twoja wielka 
przewaga nad konkurencją w walce o talenty.

HEARING
Two of the most important skills employers require from their 
employees nowadays are the ability to multitask on the one 
hand, and the ability to concentrate on a certain activity on the 
other. Being bombarded with a huge number of stimuli, sounds 
and distracting factors, people find it difficult to concentrate 
on a particular task. As research shows, 22% of people who 
want to work more efficiently choose a quiet secluded place.2 
It is therefore worth designing silent rooms in every office.

Acoustic panels and sound-absorbing materials com-
bined with the right office space arrangement can be used to 
create an employee-friendly work environment with a low-
ered noise level. Having the right number of meeting rooms 
or freestanding furniture pieces for spontaneous consul-
tations, which depends on a company’s work style, helps 
reduce the amount of conversation in the open space that 
could disturb other employees while performing tasks that 
require concentration.

SŁUCH
Z jednej strony wielozadaniowość, z drugiej umiejętność skoncentrowania się na 
konkretnej czynności – to obecnie jedne z ważniejszych wymagań stawianych przed 
pracownikami. Przy ogromie bodźców, zewsząd płynących dźwięków i rozpraszaczy, 
zdolność koncentracji na zadaniu jest coraz mniejsza. Według badań 22% osób, które 
chcą pracować wydajniej, wybiera ciche, ustronne miejsca2. Warto zadbać, aby takie 
strefy były w każdym biurze.

Zastosowanie paneli akustycznych, materiałów pochłaniających dźwięki w połą-
czeniu z odpowiednią aranżacją biura umożliwia stworzenie przyjaznego środowiska 
pracy, w którym zredukowany jest poziom hałasu. Dostosowana do specyfiki pracy 
liczba sal spotkań lub wolnostojących mebli do przeprowadzenia bieżących konsultacji, 
wyeliminuje niepotrzebne rozmowy w otwartej przestrzeni, które mogłyby przeszkadzać 
pracownikom wykonującym zadania wymagające skupienia.

VALUE OF SENSES AT WORK

FEEL the office
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1.  Skanska, JLL (2015). BPO & Shared Service Centres: Employees speak out on workplace.  
| Skanska, JLL (2015). BPO i Centra Usług Wspólnych: Pracownicy sektora zabierają głos 
w sprawie swojego miejsca pracy. 

2.  Taormina, R. J., & Law, C. M. (2000). Approaches to preventing burnout: the effects of personal 
stress management and organizational socialization. “Journal Of Nursing Management,” 8(2).

3.  Humanspaces (2015). Biophilic Design in the Workplace.
4.  Springer, T. (1992). Improving Productivity in the Workplace: Reports from the Field.  

St. Charles, IL: Springer Associates.

TOUCH

DOTYK
Żyjąc w pulsującym dynamiką mieście, tęsknimy do natury. Coraz częściej poszukuje się 
rozwiązań, które pozwalają na przeniesienie jej elementów do naszych biur i domów. 
Przegląd badań związanych z projektowaniem biofilicznym wskazuje, że kiedy ludzie 
znajdują się w otoczeniu naturalnych materiałów i zieleni, są bardziej wydajni, mają 
lepsze samopoczucie (o 15%), jednocześnie osiągając wyższą efektywność (o 6%)3.

Przyjemne w dotyku tapicerki, miękkie sofy i poduszki, naturalne drewno czy rośliny 
wprowadzają do biura domowy charakter. Sprawiają również, że czujemy się swobodniej 
i wykonujemy obowiązki zawodowe w miłej atmosferze.

Living in a vibrant and dynamic city, we miss nature. People are often looking for solu-
tions that will allow them to bring some elements of nature into their homes and offices. 
Analysis of research on biophilic design shows that people are more productive when 
they are surrounded with natural materials and greenery. Moreover, their well-being is 
increased by 15% and their efficiency level is 6% higher.3

Upholsteries that are pleasing to the touch, soft sofas and cushions, natural wood 
and plants introduce a home-like character into the office. They also help us feel free 
and perform professional duties in a pleasant atmosphere.

SMELL
75% of people’s emotions are caused by different smells. Alongside sight, smell is the 
strongest human sense. Scents accompany us all the time – they can evoke nice memo-
ries, motivate people to take action, and help them relax or cheer up.

People are paying increasing attention to the quality of air in the office. It has been 
noted that badly working air conditioning and bad air circulation can result in employees 
suffering from backaches, watering eyes and upper respiratory tract infections. Good 
ventilation and office space aromatisation can reduce stress, increase employees’ ef-
ficiency and evoke positive feelings in visitors.

WĘCH
75% emocji w ciągu dnia wywoływanych jest przez zapach. Obok wzroku jest to najsil-
niejszy zmysł człowieka. Zapachy towarzyszą nam na każdym kroku – przywołują miłe 
wspomnienia, mobilizują do działania, relaksują, wprawiają w dobry nastrój.

Coraz więcej uwagi przywiązuje się do jakości powietrza w biurze. Zauważono, że źle 
działająca klimatyzacja i nieodpowiednia cyrkulacja powietrza skutkują bólami głowy, 
łzawieniem oczu czy też infekcjami górnych dróg oddechowych. Sprawna wentylacja 
i aromatyzacja przestrzeni biurowych pozwalają zredukować stres, zwiększają efektyw-
ność oraz wywołują pozytywne odczucia u odwiedzających biuro gości.

TASTE
70% of employee interactions take place in the office, and 
not in meeting rooms.4 The canteen is a very important place 
in every office – it is there where employees meet with each 
other, discuss different issues and exchange information over 
a cup of coffee.

Work performed in interiors full of flavours can be much 
more pleasant. Using the sense of taste in unique spaces al-
lows people to create a certain atmosphere, regenerate or have 
a moment of relaxation.

SMAK
70% interakcji pomiędzy pracownikami ma miejsce poza po-
kojami przeznaczonymi stricte do spotkań4. W każdym biurze 
jednym z ważniejszych miejsc jest kuchnia. Pracownicy spo-
tykają się w niej, dyskutując i wymieniając informacje przy 
filiżance kawy.

We wnętrzach pełnych smaku przebywa się i pracuje dużo 
przyjemniej. Zmysł smaku w wyjątkowych przestrzeniach 
pozwala na kreowanie odpowiedniej atmosfery, regenerację 
oraz relaks. Jak stworzyć dobre biuro? 

5 potrzeb pracowników,  
o których warto pamiętać

POBIERZ RAPORT opracowany  
przez naszych ekspertów: 
www.NowyStylGroup.com 
/jak-stworzyc-dobre-biuro

How to 
create  
a great 
office 
space?
There are 5 main employee  
needs you should keep in mind

DOWNLOAD THE REPORT  
prepared by our experts: 
www.NowyStylGroup.com 
/how-to-create-a-great-office-space
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W
hen searching for ways to motivate our employ-
ees, we should think of our first day in a new job. 
At the beginning, we are usually full of vigour 
and new ideas. We think about the new things 
we will learn, the challenges we will face and 
the people we will meet. We await the first day 
in a new workplace with a mix of fear and cu-
riosity. It just goes to show that for many of us 
the sense of intrinsic motivation is natural. 

As time goes by and we gradually get the hang of the new job, our internal desire 
to act either remains at the same level or spirals down. This depends largely 
on the type of environment we find ourselves in. When it turns out that our 
ideas are not welcome, the executives prefer a system of micromanagement 
and the atmosphere is quite tense, we lose our initial zest. The perspective of 
an attractive benefit package and a higher salary, which earlier seemed to be 
a key factor, no longer plays a major role. Not that we would like to have them 
taken away – it is just that they lose their power as an incentive. 

AUTONOMY, RELATIONS AND COMPETENCE 
DEVELOPMENT
The impact of these elements on our commitment is corroborated by re-
search on what really motivates people to work. The work of Dr. Edward 
Deci, pursued by hundreds of researchers in the framework of developing the 
self-determination theory, demonstrated that meeting three psychological 
needs – autonomy, competence and relatedness – significantly affects 
our motivation. The need for autonomy is associated with the knowledge 
that we have a choice and we are the source of our own actions. The need for 
relatedness is manifested in the desire to be part of something larger and to 
create bonds with other people. The need for competence is linked to the 
feeling that we are able to achieve the goals set before us. To sum up, we want 
to feel empowered and efficient, to build quality and lasting relationships with 
other people. The outcome of the research shows unambiguously that the sat-
isfaction of these needs not only enhances the so-called self-motivation 
and well-being but also fosters our creativity. 

These needs are not fulfilled in many workplaces, because companies 
often operate according to obsolete patterns. Over the years management 
was dominated by a system taken straight from the military. The command 
and control style, focused mainly on monitoring the employee, assumed that 

“the boss knows better.” The employees’ only task was to execute orders. This 
system triggered extrinsic motivation, which implied a desire to avoid punish-
ment, and thus made it difficult to build a sense of efficiency, of having influence 
on our work. A relation between superiors and employees under this style of 
management was neither positive nor based on partnership.

DOES CONTROL DEMOTIVATE? 
Over the years this system has been mitigated, but looking at the style of 
management in many companies and at training programmes offered to man-
agers, we can see that control is still a vital part of managers’ work. That 
is the reason why some companies are so sceptical of remote work. When an 
employee is within their sight, managers have a false sense of control. They 
forget that nowadays you do not have to stand up from your desk in order to 
stop working. After all, we are only a few clicks away from a virtual world, 
where we can shop online or gossip on a chat with friends – all that during 
our working hours.  

Technological development has rendered the old methods of work su-
pervision obsolete. Certainly, we can boost control by introducing certain 
rules: keeping personal phones in lockers, blocking certain websites on the 
company’s net, or monitoring the number of mouse clicks per hour. But we 
should also ask ourselves: will it really improve the intrinsic motivation of the 
employees and, eventually, our financial outcome? 

Such actions will not serve to create a sense of responsibility and com-
mitment among people, and those two are key to business efficiency these 
days. Today’s companies need proactive employees, who are not afraid to put 
forward new solutions and take the responsibility for their implementation. In 
the context of research outcome, organisations and their leaders should 
focus primarily on how to create conditions enhancing self-motivation 
among employees, a work environment which will fulfill the three needs – 
autonomy, competence and relatedness. 

If we look at office design as one of the key elements of work envi-
ronment, we will notice that it is often created on the basis of the old-style 
management rules. Open spaces, where teams carry out their task under the 
watchful eye of managers, reflect the once-popular way of thinking – If I see 
my employees, I can control their actions. Work revolves around the desk; 
other types of space, which would allow employees to cooperate and work 
more flexibly, are limited to the necessary minimum.

A committed employee is one of the greatest values for an organisation, especially 
in the face of decreasing unemployment and increasingly fierce fight for specialists 
on the market. Workspace is a non-obvious but an extremely effective motivating 
factor, which can facilitate the performance of day-to-day tasks.

EMPLOYER BRANDING: OFFICE AS A TOOL 

Can workspace motivate

to WORK?

The best contemporary 
workspaces are not 
those filled with 
swings and slides,  
but those which 
enhance the need  
for autonomy, 
relatedness and 
competence among 
employees. 
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P
oszukując źródeł motywacji pracowników, warto przypo-
mnieć sobie sytuację rozpoczęcia nowej pracy. Zazwyczaj 
jesteśmy wtedy pełni zapału, nowych pomysłów i energii. 
Zastanawiamy się, czego się nauczymy w nowej pracy, jakie 
postawi przed nami wyzwania, kogo poznamy w nowym 
biurze. Z pewną obawą, ale i z zaciekawieniem oczekujemy 
pierwszego dnia w nowym miejscu. To pokazuje, że dla 
wielu z nas naturalnym jest stan wewnętrznej motywacji 
do działania.

Następnie, w miarę wdrażania się do nowej pracy, nasza wewnętrzna chęć 
działania utrzymuje się bądź znacząco spada. W dużej mierze wiąże się to ze 
środowiskiem, do którego trafiamy. Kiedy okazuje się, że nasze pomysły nie 
są mile widziane, kadra zarządzająca preferuje mikrozarządzanie, a atmosfera 
w biurze jest dość napięta, tracimy początkowy zapał. Wizja atrakcyjnego 
pakietu benefitów i wyższa pensja, które na początku wydawały się kluczowe, 
powoli schodzą na dalszy plan. Oczywiście nie chcielibyśmy, aby ktoś nas ich 
pozbawił, ale nie stanowią one już tak silnego motywatora do pracy.

AUTONOMIA, RELACJE I ROZWÓJ KOMPETENCJI
Wpływ powyższych elementów na zaangażowanie znajduje potwierdzenie 
w badaniach nad motywacją ludzi. Praca dr. Edwarda Deci, kontynuowana 
przez setki badaczy w ramach rozwoju teorii samodeterminacji, pokazała, że 
zaspokojenie trzech psychologicznych potrzeb – autonomii, kompetencji 
i relacyjności – znacząco wpływa na stan naszej motywacji. Potrzeba 
autonomii wiąże się ze świadomością, że mamy wybór i jesteśmy źródłem 
własnych działań. Potrzeba relacyjności przejawia się chęcią bycia częścią 
czegoś większego, budowania więzi z innymi ludźmi. Potrzeba kompetencji 
związana jest z poczuciem, że jesteśmy w stanie osiągnąć stawiane przed nami 
cele. Reasumując – chcemy się czuć samodzielni i skuteczni oraz tworzyć dobre, 
trwałe relacje z ludźmi. Wyniki badań jednoznacznie pokazują, że zaspoko-
jenie tych potrzeb wzmacnia tzw. automotywację i dobre samopoczucie 
(well being) oraz sprzyja naszej kreatywności.

Te potrzeby nie są realizowane w wielu organizacjach, ponieważ 
często firmy funkcjonują według starych schematów. Przez lata w zarzą-
dzaniu dominował system wyjęty wprost z wojskowości. Styl command and 
control, nakierowany głównie na kontrolę pracownika, zakładał, że „szef wie 

lepiej”. Zadaniem pracowników było wykonywanie poleceń. Uruchamiał on 
motywację zewnętrzną, która wiązała się z chęcią uniknięcia kary. Trudno 
było przy takim stylu zarządzania zbudować poczucie, że jesteśmy skuteczni 
i mamy wpływ na naszą pracę, a relację z przełożonym uznać za pozytywną 
i partnerską.

KONTROLA DEMOTYWUJE?
Na przestrzeni lat system ten uległ złagodzeniu, ale patrząc na styl zarządzania 
w wielu firmach i programy szkoleniowe proponowane menedżerom, wciąż 
kontrola stanowi ważny element pracy zarządczej. Dlatego też część organi-
zacji obawia się zdalnych form pracy. Kiedy ktoś znajduje się w zasięgu wzroku, 
menedżerowie utrzymują złudne poczucie kontroli. Zapominamy, że dziś nie 
trzeba odchodzić od biurka, aby przerwać pracę. Zaledwie kilka kliknięć dzieli 
nas od wirtualnego świata, dzięki któremu możemy, np. wybrać się na zakupy 
online lub poplotkować na czacie ze znajomymi w trakcie pracy.

Rozwój technologii sprawił, że stare metody nadzoru pracy już nie dzia-
łają. Oczywiście możemy nasilać kontrolę poprzez obowiązek chowania pry-
watnych telefonów do szafek, blokowanie poszczególnych stron w firmowej 
sieci czy monitorowanie liczby ruchów myszką na godzinę. Ale warto odpo-
wiedzieć sobie na pytanie – czy to zwiększy wewnętrzną motywację pracow-
ników i koniec końców poprawi nasz wynik finansowy?

Takie działania nie zbudują wśród ludzi poczucia odpowiedzialności 
i zaangażowania, a to dziś kluczowe postawy wpływające na efektywność 
biznesową firm. Potrzebujemy osób proaktywnych, nie obawiających się pro-
ponowania nowych rozwiązań i biorących odpowiedzialność za ich wdrożenie. 
W kontekście wyników badań organizacje i ich liderzy powinni skupić się 
przede wszystkim na tworzeniu warunków wspierających automotywację 
pracowników, czyli takich, w których zaspokojone zostaną trzy potrzeby – 
autonomii, kompetencji i relacyjności.

Patrząc na biura jako jeden z kluczowych elementów środowiska pracy, 
można zauważyć, że często nadal tworzy się je w oparciu o stary sposób 
zarządzania. Otwarte przestrzenie, w których zespoły wykonują swoje zadania 
pod czujnym okiem menedżerów, odzwierciedlają dawny tok myślenia – to, że 
widzę pracownika, oznacza, że kontroluję jego działanie. Praca koncentruje 
się wokół biurka, a pozostałe typy przestrzeni, pozwalające na współpracę 
i swobodę działania, są ograniczone do minimum.

Zaangażowany pracownik to jedna z największych wartości dla każdej 
organizacji, szczególnie w kontekście malejącego bezrobocia i rosnącej walki 
o specjalistów na rynku. Biuro to nieoczywisty, ale niezwykle skuteczny czynnik, 
który może motywować i wspierać ludzi w wykonywaniu codziennych zadań.

Najlepsze współczesne biura, wbrew 
obiegowym opiniom, to nie te, 
które są wypełnione huśtawkami 
i zjeżdżalniami, ale te, które wspierają 
potrzeby autonomii, relacyjności 
i kompetencji pracowników.

issue no. 08

www.NowyStylGroup.com 19

03Inspiration



WORKSPACE MOTIVATES  
AND SUPPORTS 
Contrary to the popular belief, the best contem-
porary workspaces are not those filled with 
swings and slides, but those which enhance the 
need for autonomy, relatedness and competence 
among employees. Such workspaces are func-
tional, adapted to employees’ individual styles 
of operation and aim to foster their efficiency. 
These are not offices filled with long rows of desks 
which leave little room for choice or effective 
work. So what are the main characteristics of 
such a workspace? 

Not only do people affect the space they function 
in but also vice versa. A well-designed office can 
effectively foster the management style focused 
on creating the sense of commitment and shared 
responsibility. Naturally, some employees will re-
quire constant monitoring, e.g. due to their short 
employment history. Still, the greatest advantages 
of the most competitive companies are commit-
ted employees – those who need support in the 
performance of their tasks rather than monitoring. 
With them in mind, we should create workspaces 
that will assist them in their work rather than 
ones which will give us a false sense of control 
over those who require it.

A WORKSPACE WHICH FOSTERS BUILDING RELATIONSHIPS:
—  provides space for casual talks and joint actions, without disrupting the work  

of others, 
—  allows people to meet, both in formal and informal situations,
—  facilitates and generates meetings with people from different parts of the organisation, 
—  helps employees create an internal networking system. 

A WORKSPACE WHICH FOSTERS AUTONOMY:
—  does not restrict employees, 
—  gives employees the freedom to choose the place and time of work, 
—  allows employees to personally define the most efficient place to work. 

A WORKSPACE WHICH FOSTERS COMPETENCE:
—  facilitates the implementation of tasks by matching the work style of individual teams, 
—  enables employees to work efficiently, regardless of the nature of the task, 
—  supports learning processes and the information exchange, 
—  allows people to take full advantage of the knowledge and skills, providing space  

for teamwork and individual work which requires concentration. 

MARTA BADURA
Workplace Research

and Development  
Senior Consultant

Zones that enable employees  
to perform any type of task 
Strefy pozwalające realizować 
każdy typ zadania

Formal meeting rooms that support cooperation  
between employees
| Sale do spotkań formalnych wspierające współpracę 

1

A spacious canteen where employees can talk freely  
with each other while eating a meal
| Przestronna kuchnia, w której pracownicy mogą  
spokojnie porozmawiać podczas posiłku

2

Informal meeting areas that do not require booking  
in advance, where employees can hold spontaneous  
meetings 
| Miejsca do spotkań nieformalnych niewymagające  
rezerwacji, pozwalające na spontaniczne spotkania

3

3

11

3

Silent rooms where employees  
can carry out more complex tasks 
| Pokoje do pracy cichej do realizacji  
szczególnie skomplikowanych zadań

4

4

Ergonomic workstations that provide access to daylight  
and enable employees to work long hours without  
feeling exhausted 
| Ergonomiczne stanowiska pracy z dostępem  
do światła dziennego pozwalające na długotrwałą pracę  
bez nadmiernego zmęczenia 

5

5

5

5
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BIURO JAKO MOTYWATOR 
I WSPARCIE
Najlepsze współczesne biura, wbrew obiego-
wym opiniom, to nie te, które są wypełnione huś-
tawkami i zjeżdżalniami, ale te, które wspierają 
potrzeby autonomii, relacyjności i kompe-
tencji pracowników. Są to biura funkcjonalne 
i dopasowane do stylu działania pracowników, 
a ich celem jest wspieranie efektywności. Nie 
są wypełnione jedynie długimi rzędami biurek, 
w których trudno o swobodę wyboru i brak miej-
sca na efektywną pracę. Jakie zatem cechy cha-
rakteryzują takie biuro?

Ludzie wpływają na przestrzeń, w której funkcjo-
nują, ale też przestrzeń wpływa na ludzi. Dobrze 
zaprojektowane biuro jest w stanie wspomóc 
styl zarządzania skoncentrowany na budowaniu 
zaangażowania i współodpowiedzialności. Oczy-
wiście część pracowników wciąż wymaga stałego 
monitorowania ich efektów pracy, np. ze względu 
na krótki staż pracy. Ale jedną z największych 
przewag konkurencyjnych firm są zaangażo-
wani pracownicy, niewymagający kontroli, tylko 
wsparcia w realizacji zadań. I to z myślą o nich 
powinniśmy tworzyć nowe biura, które pomogą 
im w pracy, zamiast tworzyć przestrzenie dające 
nam złudne poczucie kontroli.

BIURO WSPIERAJĄCE BUDOWANIE RELACJI:
—  zapewnia przestrzeń do swobodnych rozmów i wspólnych działań,  

bez zakłócania pracy innych osób,
—  pozwala ludziom spotykać się, zarówno w formalnej, jak i nieformalnej atmosferze,
—  ułatwia i generuje spotkania ludzi z różnych części organizacji,
—  pomaga pracownikom budować wewnętrzną sieć networkingową.

BIURO WSPIERAJĄCE AUTONOMIĘ:
— nie ogranicza pracowników,
— daje ludziom swobodę wyboru miejsca i czasu pracy,
—  pozwala samodzielnie określić najbardziej efektywne miejsce do działania.

BIURO WSPIERAJĄCE KOMPETENCJE:
—  ułatwia realizację zadań dzięki dopasowaniu do stylu pracy poszczególnych zespołów,
—  daje możliwość efektywnej pracy, bez względu na jej charakter,
—  wspiera procesy uczenia się i wymiany informacji,
—  pozwala w pełni wykorzystać wiedzę i umiejętności, zapewniając miejsca  

zarówno do pracy w skupieniu, jaki i do pracy w grupie.

MANAGEMENT STYLE:  
COMMAND & CONTROL

MODERN  
MANAGEMENT STYLE

Based on hierarchy Based on partnership 

The boss makes decisions with autonomy  
and authority

The boss makes decisions using the experience 
and expert knowledge of their employees

The boss controls their employees The boss creates conditions and acquires 
resources that make full use of their  
team’s potential 

Weakens intrinsic motivation; avoiding 
punishment is often the only motivation

Strengthens intrinsic motivation

Deprives employees of their sense of 
influence, thus reducing their sense of 
responsibility for the impact of their work 

Builds employees’ sense of responsibility  
for the impact of their work and the 
company’s success

Feedback only when mistakes are made;  
lack of praise

Positive and negative feedback focused on 
employees’ development

The boss sets the rules Employees develop some of the rules

Based on fear Based on trust

STYL ZARZĄDZANIA  
COMMAND & CONTROL

NOWOCZESNY  
STYL ZARZĄDZANIA

Oparty na hierarchii Oparty na partnerstwie 

Szef podejmuje decyzje samodzielnie  
i autorytarnie 

Szef, podejmując decyzje, korzysta z wiedzy 
i doświadczenia pracowników, którzy są 
ekspertami w swojej dziedzinie

Szef głównie zajmuje się kontrolowaniem 
pracowników 

Szef głównie zajmuje się tworzeniem warunków 
i pozyskaniem zasobów, które pozwolą w pełni 
wykorzystać potencjał jego zespołu 

Obniżający motywację, często motywacją  
jest chęć uniknięcia kary 

Wzmacniający motywację wewnętrzną

Pozbawiający poczucia wpływu, a przez to 
obniżający poczucie odpowiedzialności  
za efekt działań 

Budujący współodpowiedzialność za efekt 
pracy i sukces organizacji 

Udzielanie informacji zwrotnej tylko 
w przypadku błędu, brak pochwał 

Pozytywna i negatywna informacja zwrotna 
nastawiona na rozwój pracownika 

Szef jest jedyną osobą wyznaczającą zasady Część zasad jest współtworzona przez 
pracowników

Oparty na strachu Oparty na zaufaniu 
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MARTA BADURA
Starszy konsultant  

ds. badań i rozwoju 
przestrzeni pracy
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Y
ou come to work in the morning. You enter your office and head 
for your locker – a small unit where you keep all your belongings. 
You take your laptop and some documents because you always 
start your working day with a meeting with your manager. You 
go straight to the meeting room you had booked earlier. After the 
meeting, you have an appointment with a client. You sit on a sofa 

and go through the notes you have on your laptop to prepare for the conversa-
tion. Then you go to a phone booth and call your client. When the conversation 
is over, you want to reply to a few emails; you also need to compile a report. 
You do not need total silence to do this, so you go to the open space. You sit at 
a free desk, connect your laptop and open your inbox... 

PROFIT, NOT LOSS
This is what part of your working day in desk sharing mode can look like. This 
solution, which is based on the co-sharing idea, is often encountered in flex-
ible offices. Nowadays, when the trend of sharing different goods, such as cars, 
accommodation or services, is popular, it is no longer surprising for several 
people to share a single desk, although it still evokes a lot of fear and doubt. 
This is because desk sharing is wrongly associated with the loss of one’s own 
workstation.

In fact, desk sharing is a broader idea that offers various facilities within the 
corporate space and benefits the employee. According to this concept, performing 
office work efficiently and comfortably does not depend on having one’s own 
desk, but rather having access to different places where particular tasks can 
be done. Therefore, when implementing this solution it is necessary to design 
additional work zones, such as places for holding phone conversations, rooms 
for performing undisturbed work, informal meeting zones, rooms for holding 
meetings in small groups, and creative or project work zones.

HOT BUNKING AS A SOURCE OF INSPIRATION
Where does the idea for desk sharing come from? The inspiration behind this 
concept is hot bunking, which was applied in the past on most warships and is 
now mainly encountered on submarines. The space on these vessels is precious 
and it is used primarily for storing weapons. Because seamen work shifts and 
part of the crew is always on guard, there are fewer bunks than people on the 
ship. Seamen use them in turn, which means the beds are always occupied 
and hot – hence the name hot bunking. The number of bunks depends on the 
shift system being applied on the ship – usually there is one bunk for two or 
three seamen. This solution allows for minimising the space needed to sleep, 
while the square metres saved can be used for other purposes. The idea of space 
sharing was transferred to the office environment in the form of hot desking, 
and it appeared in various versions in the 80s and 90s. Its earlier implementa-
tion was hindered by the low level of technology and the lack of tools allowing 
employees to work effectively while away from their fixed workstations.

As our research findings show, the average desk occupancy level is 45%. 
Are modern organisations able to finance such a large amount of unused 
space? Companies increasingly consider implementing desk sharing.  
In doing this, they not only take the financial side into account, but also  
the possibility to use the free space in a far better way.

Według naszych badań średni poziom zajętości biurek to 45%. Czy 
współczesne organizacje są w stanie finansować tyle niewykorzystanej 
przestrzeni? Firmy coraz częściej rozważają wprowadzenie desk 
sharingu, biorąc pod uwagę nie tylko argument ekonomiczny, ale wolne 
miejsce, które można spożytkować w zdecydowanie lepszy sposób.

SHARE
YOUR DESKS,

DESK SHARING 

get the whole office to work

P
rzychodzisz rano do pracy. Wchodzisz do biura i od razu kie-
rujesz się w stronę swojego lockersa – szafki, w której trzymasz 
wszystkie rzeczy. Zabierasz laptopa i potrzebne dokumenty, bo 
dzień rozpoczynasz od spotkania z szefem. Idziesz prosto do za-
rezerwowanej wcześniej sali. Po spotkaniu jesteś umówiony na 
rozmowę z klientem. Przysiadasz na sofie, przeglądasz notatki na 

laptopie, by przygotować się do rozmowy i idziesz do budki telefonicznej, skąd 
dzwonisz do klienta. Po zakończeniu chcesz odpisać na kilka maili. Masz także 
raport do zrobienia. Nie potrzebujesz do tego wyjątkowej ciszy, więc udajesz 
się w stronę open space. Siadasz przy dowolnym wolnym biurku, podłączasz 
laptopa i otwierasz skrzynkę mailową…

ZYSK, NIE STRATA
Tak może wyglądać część dnia pracy w środowisku desk sharing. To rozwiązanie, 
oparte na idei współdzielenia, które coraz częściej można spotkać w elastycznych 
biurach. Dziś, w dobie trendu dzielenia się różnymi dobrami – samochodem, 
zakwaterowaniem czy usługami – korzystanie z jednego biurka przez różne 
osoby przestaje dziwić, choć nadal wywołuje sporo obaw i wątpliwości. Przede 
wszystkim dlatego, że jest błędnie kojarzone ze stratą własnego stanowiska pracy. 

W rzeczywistości desk sharing to szersza idea, która oferuje różne udogod-
nienia w przestrzeni firmowej i stanowi zysk dla pracownika. Zgodnie z tą 
koncepcją efektywne i komfortowe wykonywanie pracy w biurze nie polega 
na posiadaniu własnego biurka, ale na dostępie do różnych miejsc, w których 
można zrealizować dane zadanie. Dlatego przy wdrażaniu takiej koncepcji należy 
zaprojektować dodatkowe strefy do pracy – miejsca do rozmów telefonicznych, 
pokoje do pracy w ciszy, strefy spotkań nieformalnych, sale przeznaczone do 
małych spotkań, strefy kreatywne czy miejsca pracy projektowej. 

HOT BUNKING ŹRÓDŁEM INSPIRACJI
Skąd pomysł na desk sharing? Źródłem inspiracji tej idei jest hot bunking funk-
cjonujący kiedyś na większości okrętów wojennych, a dziś spotykany głównie 
na łodziach podwodnych. Przestrzeń tam jest na wagę złota i pożytkuje się ją 
przede wszystkim na przechowywanie broni. Ponieważ marynarze pracują 
w systemie zmianowym i zawsze pewna część załogi pełni wartę, na okręcie jest 
mniej koi niż wszystkich osób. Marynarze korzystają z nich na zmianę, dzięki 
czemu łóżka są stale wykorzystywane i zawsze ciepłe – stąd nazwa hot bunk 
(„gorąca koja”). Liczba koi jest zależna od systemu zmianowego obowiązują-
cego na okręcie – zazwyczaj jest to jedna koja na 2–3 marynarzy. Rozwiązanie 
to pozwala zminimalizować miejsce potrzebne do spania, a zaoszczędzone 
metry kwadratowe wykorzystać na inne cele. Idea współdzielenia przestrzeni 
przeniosła się na grunt biurowy w postaci hot deskingu i pojawiała w różnych 
odsłonach w latach 80. i 90. Wczesna chęć jej wdrożenia była jednak utrudniona 
przez niski poziom technologii i brak narzędzi do efektywnej pracy z dala od 
stałego stanowiska pracy. 
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RULES OF WORKING ACCORDING TO THE DESK SHARING IDEA:
Desk sharing requires the introduction of a few important rules of working beforehand:

5. NO STATIONARY 
TELEPHONES
In an office that decides to 
implement desk sharing, it is 
not possible to use stationary 
telephones, because there  
are no workstations assigned  
to employees.

1. THE WHOLE OFFICE  
IS MY WORKSTATION
An employee has at their  
disposal all the work zones  
and functionalities that are 
available in the office.

2. CLEAN DESK POLICY
After finishing working at a desk 
and moving to a new location, 
an employee takes all their 
belongings with them and  
leaves the desk clear.

3. LOCKERS 
Any space based on desk sharing 
must be equipped with lockers – 
small lockable units assigned  
to particular employees  
that are designed for storing  
their documents, bags,  
personal items, etc. 

4. PLACE FOR STORING 
SHARED DOCUMENTS
If the need arises (e.g. a certain 
department has a lot of shared 
documents), it is necessary  
to equip the office with cabinets  
or an archive, making them 
available for all employees.

* Research conducted by Nowy Styl Group on the basis of 
the analysis of 3,044 workstations in different companies.

HOT DESKING VS. DESK SHARING
Nowadays, technology allows for great flexibility, and there are many forms 
of space sharing. Two of them – hot desking and desk sharing – are the most 
popular, so it is worth knowing the difference between them.

— HOT DESKING – the idea of one desk being shared by people performing 
their work at different times. This form was created especially for mobile em-
ployees or employees working shifts (e.g. telephone consultants).

An office often has a hot desking zone for employees from different depart-
ments (another name is hoteling) or for people who want to work together at 
one desk for some time but cannot do so at their fixed desks because the ar-
rangement does not allow it.

— DESK SHARING – the idea of the temporary occupation of a free desk by an 
employee. This form was designed for departments whose duties require hold-
ing different meetings, both within and outside the office, which often results 
in a large number of unoccupied desks. According to the idea of desk sharing, 
an employee does not have an assigned place, but uses the whole office and 
its various zones during their working day.

If a particular person needs to work at a desk, they can occupy any free 
desk. When the work is done, the person cleans the desk and leaves it empty. 
Employees can rotate (change their workstation) depending on the project 
needs – either in their department’s work zone or any other part of the office. 
The number of desks for a particular staff depends on the degree of their mobil-
ity, which has to be measured.

THE CONCEPT’S PREMISES
A desk is not the best place to perform all tasks at work – this is the main point 
underlying the idea of desk sharing. It is not natural to spend eight hours at 
a desk and carry out all tasks efficiently.

Let’s think about how we work at home. When we work on an important 
project, we usually sit at a table; when we read, we sit on a sofa or in an arm-
chair; when we want to come up with different ideas, we adopt a comfortable 
position. Contemporary concepts promote this work style in the office. In the 
past we did everything sitting at a desk – we held phone conversations, wrote 
emails, went through important documents and considered new ideas. Today 
people design places that ensure optimal conditions for performing all these 
tasks, so a desk ceases to play its previous, multifunctional role.

Economical aspects provide the second premise of desk sharing – empty 
desks are the hallmark of contemporary companies that allow flexible forms 
of working, but have not yet adjusted their offices to them. According to our 
analyses, the average desk occupancy level in companies is 45%, which means 
that for over 55% of the working day, workstations are unoccupied and every 
square metre of the unused space generates unnecessary costs for the employer. 
Desk sharing reduces this problem – the number of desks is smaller than the 
number of employees, saving space that can be used, for instance, to arrange 
different zones.

HOW CAN YOU IMPLEMENT DESK SHARING  
INTO YOUR ORGANISATION? 
The implementation of desk sharing is a huge challenge for a company. It involves 
changing habits, work philosophy, management style (the staff becomes more 
dispersed), information flow and even communication methods. It also imposes 
technological changes and the rearrangement of an office space.

The decision of whether or not to implement desk sharing into a company 
should be based on a series of analyses. The work style of individual organi-
sational units and the desk occupancy level in particular departments should 
undoubtedly be surveyed. Detailed data are key also at the next stage – when 
it comes to designing an office space. This is crucial, since the office arrange-
ment project must be tailored to the company’s character as closely as possible. 
Employees, who are the target office users, should have access to all the neces-
sary work zones in their new office. Moreover, there must be the right number 
of zones, all optimally located.

Difficult processes, such as conducting analyses and designing an office 
space, should be carried out along with soft activities. Employees must be 
prepared for the new work style and taught how to use the new space, while 
management staff must acquire the knowledge and skills that will help them 
manage employees effectively in the new work environment. It is advisable to 
conduct these workplace change management activities with external consult-
ants, who are experts in the field, and implement these changes on a daily basis.

EWELINA SOLECKA
Workplace Consulting Manager

According to our analyses, 
the average desk occupancy 
level in companies is 45%, 
which means that for over 
55% of the working day, 
workstations are unoccupied 
and every square metre of 
the unused space generates 
unnecessary costs for  
the employer. 
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ZASADY PRACY ZGODNIE Z IDEĄ DESK SHARING:
Desk sharing wymaga uprzedniego wprowadzenia kilku istotnych zasad pracy: 

5. BRAK TELEFONÓW 
STACJONARNYCH
W organizacji, która decyduje 
się na desk sharing, korzystanie 
z telefonów stacjonarnych  
nie jest możliwe ze względu  
na brak przypisanych do 
pracowników stanowisk pracy.

1. CAŁE BIURO MOIM  
MIEJSCEM PRACY 
Pracownik ma do dyspozycji 
wszystkie strefy pracy 
i funkcjonalności dostępne 
w biurze.

2. ZASADA CZYSTEGO BIURKA
Po zakończeniu pracy przy biurku 
pracownik zabiera wszystkie 
swoje rzeczy z biurka, z którego 
korzystał i zostawia je puste.

3. LOCKERSY 
Przestrzeń opartą na desk sharingu 
należy wyposażyć w lockersy – 
małe, zamykane szafki przypisane 
do pracowników, przeznaczone 
do przechowywania ich 
dokumentów, torebek  
czy osobistych przedmiotów. 

4. MIEJSCE NA 
PRZECHOWYWANIE 
DOKUMENTÓW WSPÓLNYCH
Jeśli istnieje taka potrzeba  
(np. dany dział ma sporo 
dokumentów wspólnych), należy 
zapewnić szafy lub archiwum,  
do którego mają dostęp wszyscy 
jego pracownicy. 

* Badanie Grupy Nowy Styl na podstawie analizy 
3044 stanowisk pracy w różnych firmach.

HOT DESKING KONTRA DESK SHARING
Dziś, gdy technologia umożliwia elastyczność, funkcjonuje wiele form współdzie-
lenia przestrzeni. Dwie – hot desking i desk sharing – są szczególnie popularne, 
stąd warto przedstawić ich rozróżnienie.

— HOT DESKING – współdzielenie jednego biurka przez osoby wykonujące 
swą pracę w różnym czasie. Forma stworzona z myślą o pracownikach mobil-
nych bądź pracujących w systemie zmianowym (np. konsultanci telefoniczni).

Często w biurach tworzy się też strefę hot deskingu dla pracowników przy-
jeżdzających z innych oddziałów (inna nazwa hotteling) lub osób, które chcą 
przez pewien czas wspólnie popracować przy biurku, a układ ich stałych biurek 
na to nie pozwala.

— DESK SHARING – tymczasowe zajmowanie wolnego biurka przez danego 
pracownika. Forma przeznaczona dla działów, których obowiązki wymagają 
różnych spotkań na terenie biura bądź poza nim, a ich stałe biurka stoją często 
puste. Zgodnie z ideą desk sharingu pracownik przestaje mieć przypisane miej-
sce, a zaczyna korzystać w trakcie pracy z całego biura i wszystkich jego stref.

Jeśli dana osoba potrzebuje miejsca pracy przy biurku, zajmuje wybrane 
przez siebie wolne biurko. Kiedy skończy pracę, sprząta i pozostawia je pustym. 
Pracownicy mogą rotować (zmieniać miejsce pracy) w zależności od założeń 
projektu – w obrębie całej przestrzeni biurowej bądź w ramach strefy pracy 
swojego działu. Liczba biurek na dane grono pracowników jest zależna od ich 
stopnia mobilności, który należy zbadać. 

ZAŁOŻENIA KONCEPCJI
Biurko nie jest najlepszym miejscem do wykonywania wszystkich zadań 
w pracy – to główne motto, jakie przyświeca idei desk sharingu. Nienatural-
nym jest spędzanie 8 godzin przy biurku i sprawne wykonanie wszystkich 
obowiązków. 

Zastanówmy się, jak pracujemy w domu? Jeśli opracowujemy ważny pro-
jekt, zazwyczaj siadamy przy stole; czytamy, na kanapie czy w fotelu; w ciszy 
myślimy nad jakąś koncepcją, przyjmując wygodną pozycję. Współczesne 
koncepcje promują taki styl pracy także i w biurze. Kiedyś robiliśmy wszystko, 
siedząc przy biurku – prowadziliśmy rozmowy telefoniczne, pisaliśmy maile, 
pracowaliśmy z dokumentami, zastanawialiśmy się nad nowym pomysłem. 
Dziś projektuje się miejsca zapewniające optymalne warunki do wykonywania 
tych zadań, więc biurko przestaje odgrywać swą dawną wielofunkcyjną rolę. 

Drugim założeniem desk sharingu są względy ekonomiczne – puste biurka 
to obraz współczesnych firm, które umożliwiają elastyczne formy pracy, ale 
jeszcze nie dostosowały do nich swych siedzib. Zgodnie z analizami wskaźnik 
poziomu zajętości biurek w organizacjach wynosi 45%. Oznacza to, że przez 
ponad 55% czasu pracy stanowiska te stoją puste, a każdy metr kwadratowy 
niewykorzystanej przestrzeni to zbędne koszty dla pracodawcy. Desk sharing 
redukuje ten problem – mniejsza liczba biurek niż pracowników pozwala za-
oszczędzić przestrzeń i spożytkować ją na przykład na inne strefy.

JAK WPROWADZIĆ DESK SHARING  
DO ORGANIZACJI? 
Wprowadzenie desk sharingu to duże wyzwanie dla firmy. Wiąże się ze zmianą 
nawyków i filozofii pracy, sposobu zarządzania (zespół staje się rozproszony), 
obiegu informacji czy sposobów komunikacji. Wymaga także zmiany techno-
logicznej i przede wszystkim innej aranżacji przestrzeni biurowej.

Decyzja o tym, czy wprowadzić desk sharing do firmy, powinna być poparta 
szeregiem analiz. Niewątpliwie wśród aspektów, które należy zbadać, jest styl 
pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych i poziom wykorzystania 
biurek w działach. Szczegółowe dane są kluczowe także w późniejszym proce-
sie – projektowaniu przestrzeni biurowej. Jest to istotne, bowiem projekt aran-
żacji musi być w pełni dopasowany do specyfiki firmy. Docelowi użytkownicy 
biura – pracownicy – powinni w nowym biurze mieć dostęp do wszystkich 
niezbędnych dla nich stref pracy. Co więcej, strefy te muszą być optymalnie 
ulokowane i zaprojektowane w odpowiedniej liczbie. 

Równolegle do twardych procesów, jakimi są analizy i projektowanie prze-
strzeni, powinny toczyć się miękkie działania. Należy przygotować pracowników 
do nowego stylu pracy, nauczyć ich, jak korzystać z nowej przestrzeni, a kadrę 
menedżerską wyposażyć w wiedzę i umiejętności skutecznego zarządzania 
w nowym środowisku. Całość działań z obszaru zarządzania zmianą (Workplace 
Change Management) warto współprowadzić z zewnętrznymi konsultantami, 
będącymi ekspertami z tego zakresu i wdrażającymi takie zmiany na co dzień.

EWELINA SOLECKA
Menedżer ds. konsultingu 

przestrzeni pracy

Zgodnie z analizami  
wskaźnik poziomu zajętości 
biurek w organizacjach  
wynosi 45%. Oznacza to,  
że przez ponad 55% 
czasu pracy stanowiska te 
stoją puste, a każdy metr 
kwadratowy niewykorzystanej 
przestrzeni to zbędne koszty 
dla pracodawcy. 
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W
e sit for 7–8 hours at work every day. Then we go home by car 
or public transport (it is, of course, best if we can sit down). 
When we get home, we sit at a table or in front of the TV. 
Unfortunately, this lifestyle has a very negative influence on 
our health, well-being and efficiency.

TAKE CARE OF YOUR HEALTH
It is important to know that a sitting posture overloads the spine 40–90% 
more than standing (depending on how correct our sitting position is), since 
when sitting we are not able to maintain the physiological curve of the spine – 
lumbar lordosis.1 72% of employees complain of backaches, 51% feel pain in 
their neck and 37% suffer from shoulder strains.2 Some even claim that an of-
fice worker, who spends most of their working time sitting, has more damage 
to the musculoskeletal system than a representative of any other industry.3 
The employee absenteeism resulting from these conditions generates a huge 
expense for employers. 

Now get up, raise your body on your toes and 
stretch your calf muscles. Repeat this exercise 
a few times. Stand steady on both of your legs 
and continue reading.

W
 pracy siedzimy 7–8 godzin dziennie. Po czym jedziemy do 
domu samochodem lub komunikacją miejską (oczywiście 
najlepiej na siedząco). A w domu zasiadamy przy stole lub 
przed telewizorem. Niestety taki tryb życia ma bardzo nega-
tywny wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie i efektywność.

ZADBAJ O ZDROWIE
Warto wiedzieć, że postawa siedząca obciąża kręgosłup od 40 do 90% bardziej 
niż stanie (co zależy od stopnia poprawności siedzenia), ponieważ nie możemy 
wtedy utrzymać fizjologicznej lordozy lędźwiowej1. 72% pracowników skarży 
się na ból pleców, 51% na ból karku, a 37% na napięcie w ramionach2. Nie-
którzy twierdzą nawet, że pracownik biurowy spędzający większość czasu na 
siedząco ma więcej uszkodzeń układu mięśniowo-kostnego niż przedstawiciel 
jakiejkolwiek innej branży3. Związana z nimi absencja to ogromne koszty dla 
pracodawców. 

Teraz wstań, unieś się na palcach i rozciągnij 
mięśnie łydek. Kilkakrotnie powtórz ćwiczenie. 
Stań stabilnie na obu nogach i czytaj dalej.

A curse of our times, a 21st century habit that 
is as dangerous as smoking, a cancer that kills 
us silently – phrases like this can be used to 
describe a sedentary lifestyle. How can you 
change your old habits, including those related 
to office work, and why is it worth doing so? 

Zmora naszych czasów, nałóg XXI wieku, równie 
groźny jak palenie papierosów, rak, który po 
cichu nas zabija – takie określenia można 
spotkać na… siedzący tryb życia. Jak i dlaczego 
warto zmienić stare przyzwyczajenia, także te 
dotyczące pracy w biurze?

50/25
/25

NEW RULE OF OFFICE WORK
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SO WHAT CAN WE DO? 
Physical activity after working hours is not enough; it is also necessary to change 
your body posture (from sitting to standing) in the office. Specialists recommend 
applying the 50/25/25 rule, which means spending 50% of your working time 
sitting, 25% standing and 25% walking. This should be divided into particular 
stages. We should stand for about 15 minutes per hour. It is essential to provide 
employees with a flexible work environment, where they can choose where 
to perform certain tasks themselves. In this case, it is important to convince 
employees to organise quick consultations at a high table, have conversations 
standing in a phone booth, and read printed materials sitting on a pouffe or in 
a comfortable armchair. Workshops in which employees compile their rules of 
flexible working can help them change old habits. Such workshops also allow 
employers to give their workers the green light to hold walking meetings, which 
helps them activate different muscles and unleash their creativity.

And what about people whose profession forces them to perform individual 
work at a desk for most of their working day? For instance, some IT special-
ists or accountants do not have many opportunities to hold meetings. To help 
employers take care of the health and well-being of these employees, the 
perfect solution is to use desks with height adjustment. They allow employees 
to change their body posture easily whenever they feel fatigued or physically 
uncomfortable. Even employees who have the opportunity to hold meetings, 
because of the irregular character of the meetings, should be able to choose 
the working posture they wish to adopt at any moment, since it has a huge 
impact on their productivity.

And now sit down again and lean back in 
your chair. Remember that the advanced 
mechanisms installed in an increasing number 
of office chairs can adjust to the user’s body 
posture and allow them to lean back or even 
move sideways. Check what options your chair 
is equipped with and start using them!

WHAT CAN A CHANGE IN BODY POSTURE GIVE YOU?
There are many physical and psychological benefits that result from changing 
body posture from sitting to standing. By doing this regularly, we allow the 
most overloaded parts of our body to rest, we strengthen our skeletal muscles 
and we regulate our blood pressure, which consequently reduces the feeling 
of discomfort often experienced at the end of the working day.4 We can also 
burn more calories. As research has shown, glucose levels, which usually in-
crease after eating a meal, return to normal more quickly when employees sit 
and stand alternately. It is important to know that an excessive glucose level 
increases the risk of heart disease and diabetes.5 Employees who regularly rise 
from their office chairs enjoy a boost in well-being. They are more creative and 
it is easier for them to come up with new ideas.6 Their level of engagement and 
efficiency is higher too – meetings held standing are usually shorter than those 
held sitting, and they can have great results. 

Put down the magazine for a while. Go to  
the window, look at a remote point and let your 
eyes rest. Maybe there is some relaxing greenery 
outside. Link your hands above your head 
and stretch your body. Now encourage your 
colleagues to do the same.

FOLLOW A GOOD EXAMPLE!
Interestingly, the awareness of the damage a sedentary lifestyle can cause has 
prompted some governments to prepare regulations that allow employees to 
change their body position at work. Such regulations have been passed, for 
example, by the Danish Ministry of Employment and the Norwegian Directorate 
of Health. In the recommendations of the latter, we read: “Longer periods of 
sedentary behaviour should be interrupted with light activity. Exchange sit-
ting and inactive time with low intensity activities such as standing, walking 
or strolling. Children and young people should regularly have the possibility 
to have short activity breaks with light muscle activity for a few minutes. The 
same recommendations apply to adults who sit for prolonged time at work.”7

This kind of policy bears fruit. In Scandinavia, as many as 90% of employees 
have access to sit-to-stand desks. The situation is also changing dynamically 
in Germany, where 25% of employees can use desks with height adjustment. 
The number has doubled over the last four years.8

WELLNESS 
More and more companies are not only taking care of their employees’ health, 
but also their general comfort at work, which is determined by an interior’s tem-
perature and air quality, good acoustic properties, and lighting with an intensity 
that varies depending on the time of day. This approach meets the global trend 
towards taking better care of employees. On one hand, this probably results 
from the fight for talent (24% of employees’ job satisfaction depends on their 
workplace), while on the other hand this is connected with the cool economic 
climate and the desire to avoid employee absenteeism and decreases in efficiency. 
According to CBRE, inefficient work performed by people suffering from work-
related diseases leads to an estimated loss of 10% of their working time and 15% 
of their productivity.9 One phenomenon that is becoming increasingly common 
is presenteeism, which means employees are present at work, despite their 
bad health, which can cause a loss in productivity. All these factors encourage 
companies to care for their employees’ health and comfort. The most popular 
elements of a wellness policy are discount sports cards, programs that promote 
commuting to work by bike or performing physical activity after work, as well 
as free healthy snacks and drinks served throughout the week or on selected 
days, which aim to shape good eating habits. Another example is filtered water 
dispensers located throughout the office that encourage employees to replenish 
their fluids. Some organisations also fund research or expert advice on health, 
diet and ergonomics for their employees. Employees are more and more aware 
of the need to care for their physical and mental health – “as many as 80% 
of employees claim that a company’s strategy concerning care for employee 
well-being will be a factor determining whether or not they will be hired and 
kept by a particular organisation for the next 10 years.”10 

And now it’s time you went for a walk and 
considered the subject carefully.

MANY EMPLOYEES SIT 
INCORRECTLY.  
SO WHAT ARE THE RULES  
FOR USING AN OFFICE CHAIR 
PROPERLY?

—  Adjust the height of your chair so your  
feet are placed on the floor freely

—  Bend your knees at a 90° angle
—  Use the full depth of the seat
—  Rest your back on the backrest, which 

should be slightly inclined backwards;  
lean back freely from time to time

—  Rest your forearms on the armrests  
so that they form an obtuse angle with  
your shoulders

—  Rest your wrists on the desktop freely;  
avoid putting pressure on its edge

—  Move the computer screen 45–70 cm away 
and place it 2–5 cm below your eye level 

—  Change your working position; remember 
about the 50/25/25 rule

WIELU PRACOWNIKÓW SIEDZI 
W NIEWŁAŚCIWY SPOSÓB. 
JAKIE SĄ WIĘC ZASADY 
PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA 
KRZESŁA BIUROWEGO?

—  Ustaw wysokość krzesła tak, żeby stopy 
swobodnie opierały się na podłodze

—  Nogi w kolanach zegnij pod kątem 90°
—  Wykorzystaj pełną głębokość siedziska
—  Oprzyj plecy o lekko wychylone do tyłu 

oparcie, odchylaj się swobodnie  
od czasu do czasu

—  Oprzyj przedramiona na podłokietnikach 
tak, aby utworzyły kąt rozwarty z ramionami

—  Nadgarstki oprzyj luźno na blacie biurka, 
unikając ucisku o jego krawędź

—  Odsuń monitor na odległość 45–70 cm 
i umieść go 2–5 cm poniżej linii wzroku

—  Zmieniaj pozycję pracy, pamiętaj o zasadzie 
50/25/25
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CO WIĘC MOŻEMY ZROBIĆ? 
Aktywność fizyczna po godzinach nie wystarczy. Także w biurze konieczna jest 
częsta zmiana postawy z siedzącej na stojącą. Specjaliści rekomendują, żeby 
stosować zasadę 50/25/25, czyli 50% siedzenia, 25% stania i 25% chodzenia. 
Trzeba to rozłożyć na poszczególne etapy. Powinniśmy stać ok. 15 minut na 
godzinę. Należy zapewnić zatrudnionym elastyczne środowisko pracy, w którym 
sami mogą dobrać miejsce do wykonania danego zadania. W takim przypadku 
warto ich przekonać, żeby umawiali się na szybkie konsultacje przy wysokim 
stole, rozmowy prowadzili, stojąc w budce telefonicznej, a drukowane mate-
riały czytali na pufie lub w wygodnym fotelu. W zmianie nawyków pomagają 
warsztaty, podczas których ustala się zasady elastycznej pracy. Podczas nich 
można też dać zielone światło do odbywania spotkań w formie spacerów, które 
pozwalają zaktywizować inne partie mięśni, a także uwolnić kreatywność. 

A co z osobami, których specyfika zawodu wymaga indywidualnej pracy przy 
biurku przez większość dnia? Np. niektórzy specjaliści IT czy księgowi nie mają 
zbyt wielu okazji do spotkań. Aby zadbać o ich zdrowie i dobre samopoczucie, 
doskonałym rozwiązaniem są biurka z regulacją wysokości. Pozwalają one na 
sprawną zmianę postawy w każdym momencie, kiedy tylko ktoś poczuje znu-
żenie lub brak fizycznego komfortu. Zresztą nawet ci, którzy mają możliwość 
odbywania spotkań, ze względu na ich nieregularność, powinni mieć możliwość 
wyboru, w jakiej pozycji chcą w danym momencie pracować, ponieważ ma to 
przełożenie na ich efektywność.

A teraz usiądź ponownie i oprzyj się głęboko 
na krześle. Pamiętaj, że zaawansowane 
mechanizmy, montowane w coraz większej 
liczbie krzeseł biurowych, dostosowują się 
do pozycji ciała i pozwalają użytkownikowi 
odchylać się, a nawet ruszać się na boki. 
Sprawdź, jakie opcje ma Twoje krzesło 
i korzystaj z nich! 

CO DAJE ZMIANA POZYCJI?
Istnieje szereg korzyści wynikających ze zmiany postawy z siedzącej na stojącą, 
zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Regularność w tym zakresie pozwala 
odpocząć najbardziej obciążanym partiom organizmu, wzmacnia mięśnie 
szkieletowe i reguluje ciśnienie krwi, a w rezultacie zmniejsza dyskomfort 
często odczuwany pod koniec dnia4. Sprawia też, że spalamy więcej kalorii. 
Jak wykazały badania poziom glukozy, który zazwyczaj rośnie po zjedzeniu 
posiłku, szybciej powracał do normy, kiedy pracownicy na przemian siedzieli 
i stali. A warto mieć świadomość, że zbyt wysoki jej stopień zwiększa ryzyko 
chorób serca i cukrzycy5. Pracownicy, którzy regularnie wstają z miejsca, cechują 
się też lepszym samopoczuciem. Są bardziej kreatywni i łatwiej przychodzi im 
tworzenie nowych idei6. Wzrasta też ich poziom zaangażowania i efektywno-
ści – spotkania na stojąco trwają zazwyczaj krócej niż na siedząco, a ich wyniki 
są satysfakcjonujące.

Odłóż na chwilę magazyn. Podejdź do 
okna, spójrz na jakiś oddalony punkt i daj 
odpocząć oczom. Może masz za oknem 
nieco relaksującej zieleni? Złap swoje 
ręce nad głową i przeciągnij się. Zachęć 
współpracowników do zrobienia tego samego. 

WEŹ PRZYKŁAD!
Co ciekawe, świadomość szkód, jakie powoduje siedzący tryb życia, skłonił 
rządy niektórych państw do przygotowania regulacji umożliwiających zmianę 
postawy podczas pracy. Takie rekomendacje opublikowali np. duński Mini-
ster Pracy i norweski Departament Zdrowia. W tym drugim czytamy: „Długie 
okresy spoczynku powinny być urozmaicane lekką formą aktywności. Należy 
na przemian z siedzeniem i czasem pasywnym stosować aktywność o małej 
intensywności, taką jak stanie, chodzenie czy spacerowanie. Dzieci i młodzież 
powinni regularnie mieć możliwość spędzania przerw w sposób aktywny, 
stymulując przez kilka minut pracę mięśni. Te same rekomendacje dotyczą 
dorosłych, którzy przebywają długie godziny w pracy w pozycji siedzącej” 7.

Taka polityka przynosi bardzo dobre efekty. W Skandynawii dostęp do 
biurek typu sit-to-stand ma aż 90% pracowników. Dynamicznie zmienia się 
też sytuacja w Niemczech. Tam już 25% pracowników może korzystać z biurek 
z regulacją wysokości. Liczba ta podwoiła się w ciągu ostatnich czterech lat8.

WELLNESS 
Firmy coraz częściej dbają nie tylko o zdrowie zatrudnionych, ale także o ich 
szeroko rozumiany komfort w pracy, na który składają się: odpowiednia tem-
peratura i jakość powietrza, dobre warunki akustyczne pomieszczenia i oświe-
tlenie, którego natężenie zmienia się, w zależności od pory dnia. Wpisuje się to 
w szerszy trend dbania o pracownika. Częściowo wynika to zapewne z walki 
o talenty (miejsce pracy odpowiada za 24% satysfakcji pracowników), a czę-
ściowo z chłodnej, ekonomicznej kalkulacji i chęci uniknięcia zarówno absencji 
zespołu, jak i spadku jego skuteczności. Jak podaje CBRE, straty związane z niską 
efektywnością osób cierpiących z powodu chorób związanych z pracą szaco-
wane są nawet na 10% czasu i 15% wydajności9. Coraz bardziej upowszechnia 
się także prezenteizm, czyli obecność w pracy pomimo złego stanu zdrowia 
i związana z tym niższa efektywność. Te czynniki skłaniają firmy do dbania 
o dobrą formę pracowników. Elementami polityki wellness są np. zniżkowe 
karty sportowe, programy promujące dojeżdżanie rowerem do pracy czy inne 
formy zachęcające do aktywności po pracy, a także darmowe zdrowe przekąski 
i soki serwowane przez cały tydzień lub w wybrane dni, które mają kształtować 
dobre nawyki żywieniowe. Kolejny przykład to rozmieszczanie na terenie biura 
dystrybutorów z filtrowaną wodą i zachęcanie zatrudnionych do częstszego 
uzupełniania płynów. Niektóre organizacje finansują też pakiet badań i porady 
specjalistów dotyczące zdrowia, diety i ergonomii. Zatrudnieni są coraz bardziej 
świadomi potrzeby dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne – „aż 80% 
pracowników przyznaje, iż oferta firmy w zakresie strategii dbałości o dobre 
samopoczucie będzie czynnikiem decydującym o zatrudnieniu i zatrzymaniu 
ich przez okres następnych 10 lat” 10. 

A teraz czas na spacer i solidne przemyślenie 
tematu. 
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To sit or 
Employers are becoming increasingly aware that their 
employees’ health and well-being are resources that 
are just as precious as their qualifications, knowledge of 
foreign languages and time. Since the work environment 
exerts a significant impact on people’s health,  
it is necessary to think about how to arrange and  
equip an office properly.

OVERVIEW OF DESKS WITH HEIGHT ADJUSTMENT

O
ne of the factors that is most harmful to people’s health is a sedentary lifestyle. 
Specialists warn that a sitting posture causes vascular and metabolic diseases 
to develop. What’s more, when people do not get enough exercise, they put on 
weight more easily, which puts pressure on their joints and bones.1 A very com-
mon complaint is pain in the lumbar part of the spine, which can be extremely 
annoying and prevents employees from working efficiently. A lack of exercise also 
increases stress levels, which causes many dangerous illnesses. 

However, there is a simple solution that can significantly increase work comfort – sit-to-stand desks. 
They allow employees to change their body position more frequently, regardless of the type of tasks 
they perform at any given moment. The desks differ from each other in terms of their adjustment 
range and functionality. We encourage you to discover the solutions we offer and choose the ones 
you consider best for you and your company.

Desks with height adjustment – both single desks and workbench work-
stations – are elements of the Red Dot award-winning Play&Work system, 
designed by WertelOberfell studio. The most characteristic features of the 
system are the unique round legs, metal and upholstered panels, and acces-
sories that reference the Bauhaus style. The panels can be fitted with a full 
range of functional and colourful accessories, such as a pencil box, a binder 
shelf, magnetic boards or a headphones hanger. All these details add ex-
ceptional character to any interior and create a friendly work environment. 

The height of the Play&Work desks can be adjusted manually – using 
a ratchet system or a crank – or electrically. With manual adjustment using 
a ratchet system, the height range is 650–890 mm, and with a crank, the 
height range is 650–1050 mm. With electric adjustment, the height range 
is larger – up to 1300 mm. It is possible to change the top adjustment in 
workbench workstations electrically or manually, using a crank. The height 
ranges are the same as with desks.

Vertical and horizontal cable management is an important element of 
the Play&Work system design. It is made of Blazer or Synergy fabric and 
available in a wide range of colours. It helps keep the space neat and tidy, 
as well as giving the interior a more aesthetically pleasing look.

Biurka z regulacją wysokości – zarówno pojedyncze, jak i stanowiska 
workbench – są elementem nagrodzonego Red Dot systemu Play&Work, 
zaprojektowanego przez studio WertelOberfell. Jego wyróżnikami są: unika-
towa okrągła noga, metalowe i tapicerowane panele oraz detale nawiązujące 
stylem do Bauhausu. Do paneli można mocować całą gamę funkcjonalnych 
i kolorowych akcesoriów, m.in.: piórnik, półkę na segregatory, tablice ma-
gnetyczne czy uchwyt na słuchawki. Detale nadają wnętrzu niecodzienny 
charakter i tworzą przyjazne środowisko pracy. 

Wysokość biurek Play&Work może być regulowana manualnie – za 
pomocą zapadek lub korby – lub elektrycznie. W przypadku regulacji 
manualnej zapadkowej zakres wysokości wynosi od 650 do 890 mm, przy 
regulacji na korbę: 650 do 1050 mm, natomiast sterowanie elektryczne 
zwiększa zakres do 1300 mm. Zmiana ustawienia blatu w stanowiskach 
workbench jest możliwa za pomocą korby lub elektrycznie. Zakresy wyso-
kości są te same, co w przypadku biurek. 

Ważnym elementem designu systemu Play&Work są pionowe oraz po-
ziome kanały kablowe, wykonane z tkanin Blazer lub Synergy, dostępne w  
szerokiej gamie kolorystycznej. Porządkują przestrzeń i znacznie podnoszą 
estetykę wnętrza.

+DESIGN

PLAY&WORK

PLAY&WORK

+DESIGN

Functional accessories  
| Funkcjonalne akcesoria

Cable management  
| Kanały kablowe

Upholstered panel  
| Tapicerowany panel
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1.  Habuz, M. (2015). Konsekwencje stojącej pracy – usiądziesz z wrażenia?  
http://biotechnologia.pl/zdrowie-i-uroda/konsekwencje-stojacej-pracy-usiadziesz-z-wrazenia,15464 (22.12.16). 

to STAND? 
Coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę z tego, 
że zdrowie i dobre samopoczucie pracowników  
to cenne zasoby, podobnie jak kompetencje, znajomość 
języków obcych czy czas. A istotny wpływ na stan 
zdrowia ludzi ma środowisko, w jakim pracują.  
Dlatego trzeba dobrze przemyśleć to, jak zaaranżować  
i wyposażyć biuro.

J
ednym ze szkodliwych dla zdrowia czynników jest mało aktywny tryb życia. Specjaliści 
alarmują, że siedząca postawa sprzyja rozwojowi chorób naczyniowych i metabolicznych. Co 
więcej, kiedy brakuje nam ruchu, łatwiej przybieramy na wadze, obciążając stawy i kości1. 
Bardzo powszechną dolegliwością jest ból lędźwiowego odcinka kręgosłupa, niezwykle 
dokuczliwy i momentami uniemożliwiający efektywną pracę. Wzrasta też poziom stresu, 
który jest przyczyną wielu groźnych schorzeń. 

Tymczasem istnieje proste rozwiązanie, którego zastosowanie znacznie podnosi komfort pracy – 
biurka typu sit-to-stand. Umożliwiają one częstą zmianę pozycji bez względu na rodzaj wykonywanego 
w danym momencie zadania. Różnią się one między sobą zakresem regulacji i funkcjonalnością. 
Zachęcamy do poznania naszych rozwiązań i wybrania tych najlepszych dla siebie i swojej organizacji. 

+FUNCTIONALITY 

XIO MOTION

XIO MOTION

Sit-to-stand desks from the Xio Motion line have four types of top adjust-
ment that differ in height range: a ratchet system (650–880 mm), a crank 
(650–990 mm), pneumatic (700–1200 mm) and electric (650–1300 mm).

To increase the functionality of a workstation, it is possible to fit the desks 
with upper panels made of an aluminium frame and upholstered filling. 
The organiser strip attached to the panels helps employees assemble their 
accessories and keep their workstations in perfect order, with elements 
such as a computer screen hanger, a pencil box, LED lamps and document 
shelves. Lower panels are also available in metal and glass versions, which 
are aesthetically pleasing. They are most frequently used in freestanding 
managerial desks.

Another interesting solution from the Xio Motion line is a drawer as-
sembled under the desktop, which comes with or without a lock.

The Xio Motion line offers a wide range of solutions that facilitate the 
arrangement of cables: a cable tray (pivoting or double-sided open), a cable 
sock (assembled to the fixed part of the desk column with magnetic tape), 
five types of cable outlets, and the Netbox Focus media port.

Biurka sit-to-stand z linii Xio Motion mają cztery rodzaje regulacji poziomu 
blatu, różniące się zakresem wysokości: zapadkową (od 650 do 880 mm), 
korbową (od 650 do 990 mm), pneumatyczną (od 700 do 1200 mm) i elek-
tryczną (od 650 do 1300 mm). 

Aby zwiększyć funkcjonalność stanowiska pracy, do biurka można za-
montować górne panele, wykonane z aluminiowej ramy i tapicerowanego 
wypełnienia. Przytwierdzona do nich listwa organizacyjna ułatwia montaż 
akcesoriów, które pomagają uporządkować miejsce pracy: ramię na moni-
tor, piórnik, lampy LED czy półki na dokumenty. Dostępne są także dolne 
panele w wersjach metalowej i szklanej, które spełniają funkcję estetyczną. 
Stosowane są zwłaszcza w wolnostojących biurkach menedżerskich.   

Ciekawym rozwiązaniem linii Xio Motion jest także szuflada mocowana 
pod blatem, zamykana na klucz lub bez zamka.

Linia ma szeroką gamę rozwiązań ułatwiających montaż okablowania – 
kanały kablowe: poziomy uchylny i obustronnie otwierany oraz pionowy 
(mocowany do stałej części kolumny biurka za pomocą taśmy magnetycznej), 
pięć typów przelotek i media port Netbox Focus.

+FUNKCJONALNOŚĆ

Cable management  
| Kanały kablowe

Cable outlet  
| Przelotka

Functional accessories  
| Funkcjonalne akcesoria

Control panel  
| Panel sterujący

Media port  
| Media port

Upper and lower panels  
| Panele górne i dolne
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STANDARD ADJUSTMENT RANGE  
Depending on the desk model:  
650 – 880/890 mm

To lift the desktop, push it up gently  
from below until it reaches the height  
you consider comfortable. To lower  
the desktop, lift it up to its maximum 
height and then press it down firmly. 

STANDARDOWY ZAKRES REGULACJI  
w zależności od modelu biurka:  
od 650 do 880/890 mm

Aby unieść blat, należy go delikatnie 
popychać od dołu, aż do osiągnięcia 
komfortowej wysokości. Aby obniżyć  
blat, trzeba unieść go maksymalnie  
do góry, a następnie zdecydowanie 
nacisnąć w dół. 

STANDARD ADJUSTMENT RANGE  
Depending on the desk model:  
630/650 – 980/1050 mm

To lift or lower the desktop, pull out the 
crank that is below the desktop and turn it  
to the right (to lift the desktop) or to the 
left (to lower the desktop) until the desktop 
reaches the optimal height. Then press  
the crank below the desk, so that it does not 
stick out beyond its frame.  

STANDARDOWY ZAKRES REGULACJI  
w zależności od modelu biurka:  
od 630/650 do 980/1050 mm 

Aby podwyższyć lub obniżyć blat, należy 
wyciągnąć znajdującą się pod nim korbkę 
i kręcić nią w prawo (do góry) lub w lewo 
(do dołu), aż do osiągnięcia optymalnej 
wysokości. Następnie trzeba wcisnąć  
korbkę pod biurko, aby nie wystawała  
poza jego ramę.

WIDE ADJUSTMENT RANGE  
Depending on the desk model:  
690/700 – 1180/1200 mm

After releasing the lock, press the button 
hidden below the desk and hold the desk  
up at the desired height. To lower  
the desktop, press down on the desktop 
firmly. Thanks to the wide adjustment 
range, the height-adjustable desk is also 
comfortable for tall users. 

DUŻY ZAKRES REGULACJI  
w zależności od modelu biurka:  
od 690/700 do 1180/1200 mm

Po zwolnieniu blokady należy nacisnąć 
przycisk schowany pod biurkiem  
i zatrzymać blat dłonią na oczekiwanej 
wysokości. Aby obniżyć wysokość blatu, 
trzeba zdecydowanym ruchem nacisnąć blat 
od góry. Duży zakres wysokości sprawia,  
że biurko z taką regulacją jest komfortowe 
także dla wysokich osób. 

THE WIDEST ADJUSTMENT RANGE  
Depending on the desk model:  
od 620/650 do 1300 mm

This does not require any strength. To lift  
or lower the desktop, just enter the desired 
height on the control panel. The panel has 
a function of memorising four positions that  
are most convenient for the user. The desk  
is protected with an anti-collision system.  
It must be connected to a power source.

NAJWIĘKSZY ZAKRES REGULACJI  
w zależności od modelu biurka:  
od 620/650 do 1300 mm

Nie wymaga użycia siły. Aby podnieść 
lub obniżyć blat, wystarczy wpisać 
odpowiednią wysokość w panelu 
sterowania z wyświetlaczem. Panel ma 
funkcję zapamiętania czterech najbardziej 
dogodnych dla użytkownika pozycji. Biurka 
są zabezpieczone systemem antykolizyjnym. 
Muszą być podłączone do prądu.

RATCHET ADJUSTMENT 
REGULACJA ZAPADKOWA

CRANK ADJUSTMENT 
REGULACJA KORBKOWA

PNEUMATIC ADJUSTMENT 
REGULACJA PNEUMATYCZNA

ELECTRIC ADJUSTMENT 
REGULACJA ELEKTRYCZNA

We often suffer from a lack of time and therefore need quick and simple 
solutions. A big advantage of the SitagActive Liftmatic desk is that it is easy 
and fast to fold – it takes less than a minute! All you have to do is fold and 
protect the legs, put the top on a metal structure and fix it in place – no 
tools are needed. The desk comes as standard with a sliding top, which 
guarantees easy access to the cable tray.

Thanks to its elegant and minimalist design, the desk is a perfect match 
for any interior. It is worth noting the quality of the materials used – the 
desktop is made of melamine double-faced chipboard with a laser rim finish.

The height of the SitagActive Liftmatic desk is adjusted pneumatically 
in the range 690–1180 mm. The GS certificate confirms its safety of use.

Często borykamy się z brakiem czasu, dlatego oczekujemy prostych i szyb-
kich rozwiązań. Dużą zaletą biurek SitagActive Liftmatic jest właśnie tempo 
i łatwość ich rozkładania – można to zrobić nawet w niecałą minutę! Wy-
starczy rozłożyć i zabezpieczyć nogi, a następnie nałożyć blat na metalową 
konstrukcję i odpowiednio go umocować. Nie są potrzebne do tego żadne 
narzędzia. Warto dodać, że biurko ma w standardzie przesuwny blat, co 
gwarantuje dobry dostęp do poziomego okablowania.  

Elegancki, minimalistyczny design sprawia, że biurko pasuje do każ-
dego wnętrza. Uwagę zwraca też jakość użytych materiałów – blat z płyty 
obustronnie melaminowanej i staranne wykończenie laserowym obrzeżem.

Wysokość blatu biurek SitagActive Liftmatic jest regulowana pneu-
matycznie w zakresie od 690 do 1180 mm. Bezpieczeństwo użytkowania 
systemu potwierdza certyfikat GS. 

690/700 mm

1180/1200 mm

630/650 mm

980/1050 mm

650 mm

880/890 mm

620/650 mm

1300 mm

+TIME EFFICIENCY
SITAGACTIVE LIFTMATIC

SITAGACTIVE LIFTMATIC*

+OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Easy and fast to fold  
| Szybkie i proste rozkładanie

Sliding top  
| Blat przesuwny

Pneumatic adjustment  
| Regulacja pneumatyczna

* Biurko niedostępne na rynku polskim.
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The idea behind the eModel desk was to create an ergonomic workstation 
that would be cost effective for companies. It is a simple and fully functional 
sit-to-stand solution, available with a fixed or telescopic tribune.

The desk with a fixed frame can be adjusted manually with a crank (in 
the range: 630–980 mm) or electrically (in the range: 630–1290 mm). The 
height of the desktop based on a telescopic frame can be adjusted with an 
electronic control panel (in the range: 620–1280 mm). In this case, the desk-
top can be 1200 to 2000 mm wide, depending on the client’s preferences and 
the space available. If needed, the desktop can be replaced easily without 
the need to purchase a new base. The wiring is fixed under factory condi-
tions, and another advantage of this desk model is its compact packaging. 

Upholstered panels and pivoting metal cable trays complement the 
eModel line.

Ideą przyświecającą projektowaniu biurka eModel było stworzenie ergono-
micznego stanowiska pracy, które będzie efektywne kosztowo dla każdej 
organizacji. Jest to proste i w pełni funkcjonalne rozwiązanie sit-to-stand, 
dostępne z ramą stałą lub teleskopową.

Biurko z ramą stałą jest regulowane w sposób manualny za pomocą 
korby (w zakresie 630–980 mm) lub elektryczny (w zakresie 630–1290 mm). 
Natomiast wysokość blatu opartego na ramie teleskopowej zmienia się za 
pomocą elektrycznego panelu sterowania (od 620 do 1280 mm). W tym 
przypadku blat może mieć szerokość od 1200 do 2000 mm, w zależności 
od preferencji klienta i dostępnej przestrzeni. W razie konieczności jego 
wymiana jest bardzo prosta i nie wymaga zakupu nowej podstawy. Oka-
blowanie jest montowane w warunkach fabrycznych. Dodatkową zaletą tej 
wersji jest kompaktowe pakowanie.

Uzupełnieniem linii eModel są tapicerowane panele oraz uchylne me-
talowe kanały kablowe.

+ERGONOMICS AND ECONOMY
EMODEL

EMODEL

+ERGONOMICZNIE  
I EKONOMICZNIE

Warto pamiętać, że konsekwencje 
złego stanu zdrowia pracowników 
działają na niekorzyść pracodawców. 
Zwolnienia lekarskie, zastępstwa, 
nowe rekrutacje, spadek efektywności 
czy błędy powodują wymierne 
i dotkliwe straty. Dlatego warto im 
zapobiegać. Zakup biurek z regulacją 
wysokości powinno się traktować 
nie jako wydatek, a inwestycję – 
w zdrowie i wydajność pracowników.

It is necessary to bear in mind that  
poor employees’ health can have 
consequences that act against  
employers. Sick leave, replacements, 
new recruitment processes, a decrease 
in efficiency, and mistakes made by 
employees all bring notable and severe 
losses. It is therefore worth preventing 
them. The purchase of desks with height 
adjustment should be treated not as  
an expense, but rather as an investment – 
in employees’ health and efficiency.

Czego jeszcze pragną 
programiści? 

34% programistów uważa, że stanowisko pracy 
powinno być wyposażone w biurko sit-to-stand

POBIERZ RAPORT dotyczący  
środowiska pracy i motywacji w IT: 
www.NowyStylGroup.com 
/czego-pragna-programiści

What else do 
programmers want?

34% of programmers  
claim that a workstation  
should be equipped  
with a sit-to-stand desk

DOWNLOAD THE REPORT about the work  
environment and motivation in the IT industry: 
www.NowyStylGroup.com 
/what-do-programmers-want

Upholstered panel  
| Tapicerowany panel

Cable management  
| Kanały kablowe
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yourself from stimuli
Noise, constant rush, buzzing mobile devices, loud conversations and flashing 
windows on our computer screens – in a contemporary office, we are distracted by 
many different stimuli that prevent us from concentrating and working efficiently. 
We need solutions to help us isolate ourselves from our surroundings sometimes. 
However, it is not always possible to design a sufficient number of separate rooms 
or a spacious library where everyone who needs to can concentrate. In these cases, 
implementing solutions in open spaces turns out to be very helpful.

Hałas, ruch, brzęczące urządzenia mobilne, rozmowy, migające okienka 
komunikatorów – we współczesnym biurze jesteśmy rozpraszani przez różne bodźce, 
które utrudniają nam skupienie się i efektywną pracę. Potrzebne są rozwiązania, 
które na jakiś czas pomogą nam odseparować się od otoczenia. Jednak nie zawsze 
możliwe jest zaprojektowanie wystarczającej liczby osobnych pokoi czy przestronnej 
biblioteki mieszczącej wszystkie osoby, które potrzebują się skoncentrować. Z pomocą 
przychodzą rozwiązania, jakie z powodzeniem można ustawić w otwartej przestrzeni.

ISOLATE
#TEPEE
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FREEDOM OF ARRANGEMENT
Tepee, designed by British designer Hilary Birkbeck, not only increases the functional-
ity of the office, but also enriches the office decor with its unique look. Panels made of 
thermoformed felt that consist of a wooden structure are the most eye-catching elements 
of the system. They resemble a slightly wavy roof sheet, but they are made of pressed 
felt, which feels nice to the touch. More importantly, the walls are light, easy to assemble 
and available in many different shapes and sizes, making it possible to create various 
arrangements quickly.
 
FOR INDIVIDUAL WORK AND MEETINGS
The walls can be used to surround sofas, desks and tables, so meeting zones as well 
as places for individual work or teamwork can be sectioned off. High panels arranged 
with sofas from the Tepee line create an ideal place for holding quick consultations and 
detailed discussions. This visual isolation from the environment increases employee 
concentration and efficiency. Lower panels, in contrast, are decorative and help to 
arrange a coherent space, including the entrance and chill-out zones. Simple sofas 
provide users with a lot of comfort and make reference to the home office design trend. 
A friendly, home-like atmosphere is also created by wooden elements, such as round 
angled legs, that add a feeling of lightness to the furniture. The system’s functionality 
also increases with built-in tables installed next to the sofas. Freestanding square and 
rectangular tables are available.

Walls from the Tepee Work line can be fitted with a working table (with or without 
media ports) assembled at a height that allows users to work in a sitting or a standing 
position. They also work well when used with desks from other lines, e.g. Levitate.

OUT OF CONCERN FOR THE ENVIRONMENT
The material the Tepee panels are made of is noteworthy: the thermoformed felt is pro-
duced from recycled PET bottles. Finding a use for this material helps protect the natural 
environment and matches the mission of many companies who strive to protect nature. 
Sofas can be upholstered with virgin wool – natural woollen fabrics that are available 
in a wide range of colours and can be adjusted to any office space.

The eye-catching design, soft lines, natural and eco-friendly materials of the Tepee 
system enable employers to create various ecological and user-friendly work environ-
ments for their employees. And when the need arises, they can change the arrangement 
quickly and easily.

DOWOLNOŚĆ ARANŻACJI
Tepee, zaprojektowane przez Brytyjczyka, Hilarego Birkbecka, nie tylko podnosi funk-
cjonalność biura, ale także, poprzez swój niezwykły projekt, wzbogaca jego design. 
Charakterystyczną cechą tego systemu są panele wykonane z filcu termoformowanego 
oparte na drewnianej konstrukcji. Wyglądem przypominają nieco pofalowaną blachę 
dachową, ale są wykonane z przyjemnego w dotyku prasowanego filcu. Co ważne, ścianki 
są lekkie, łatwe w montażu i dostępne w różnych kształtach oraz wysokościach, dzięki 
czemu można szybko budować rozmaite aranżacje.

DO PRACY INDYWIDUALNEJ I NA SPOTKANIA
Ściankami można otaczać zarówno sofy, jak i biurka czy stoły, wydzielając w ten sposób 
miejsca spotkań oraz strefy przeznaczone do pracy indywidualnej lub zespołowej. Wysokie 
panele w połączeniu z sofami z linii Tepee tworzą idealne miejsce do szybkich konsul-
tacji i pogłębionych rozmów – wizualne odgrodzenie od otoczenia sprzyja koncentracji 
i efektywności. Natomiast niższe panele mają charakter dekoracyjny i pozwalają spójnie 
zaaranżować przestrzeń, także w strefie wejściowej czy chill-out. Proste, wygodne kanapy 
zapewniają użytkownikom wysoki komfort i nawiązują do trendu home office design. 
Domowy, przyjazny klimat budują także drewniane elementy, np. zaokrąglone, usta-
wione pod kątem nogi, które nadają bryle lekkości. Funkcjonalność systemu podnoszą 
wbudowane stoliki, instalowane na jednej linii z kanapami. Alternatywą są wolnostojące 
stoliki – kwadratowy lub prostokątny.

Ścianki z linii Tepee Work mogą mieć zamontowany blat roboczy (z media portami lub 
bez nich) na wysokości umożliwiającej pracę na siedząco lub stojąco. Z powodzeniem 
można też nimi otoczyć biurka z innych linii, np. Levitate.

W TROSCE O ŚRODOWISKO
Na szczególną uwagę zasługuje materiał, z jakiego zostały wykonane panele systemu 
Tepee. Filc termoformowalny został stworzony z przetworzonych butelek PET. Znalezienie 
zastosowania dla tego materiału pomaga chronić środowisko naturalne i wpisuje się 
w misję wielu firm, które starają się chronić przyrodę. Natomiast sofy mogą być tapicero-
wane naturalnymi, wełnianymi tkaninami virgin wool o szerokiej gamie kolorystycznej, 
dzięki czemu łatwo dopasować je do każdego biura.

Charakterystyczny design, miękkie linie, naturalne i ekologiczne materiały, moduły 
pozwalające na ustawianie różnorodnych konfiguracji… Dzięki systemowi Tepee praco-
dawcy mogą zapewnić pracownikom komfortowe i przyjazne środowisko pracy. A w razie 
potrzeby szybko zmienić aranżację przestrzeni.

HILARY BIRKBECK, TEPEE DESIGNER

The office is now in a nomadic state and corporations are also nomadic. 
They rent buildings – they don’t purchase them any more, and they 
don’t want to invest in the infrastructure of the buildings. They want  
to be able to place their product or work environment into an office,  
so the company can then utilise that office space and, if that company 
wants to move, it can do so easily. So the furniture or furniture 
products must be loose and easy to move from one office to another, 
or even be reconfigurable within that space. The product is very much 
an environmental thing. We are defining rooms or spaces and work 
environments with all the furniture we make.

HILARY BIRKBECK, PROJEKTANT TEPEE

Biuro jest obecnie jak państwo nomadów, zresztą podobnie jak same 
korporacje. Już nie kupują budynków na własność, ale je wynajmują,  
nie chcą więc inwestować w infrastrukturę. Chcą użytkować daną 
przestrzeń, zaaranżować środowisko pracy pod swoje potrzeby,  
rozmieścić w niej meble, ale jeśli zajdzie potrzeba przeprowadzki  
do nowego miejsca, to z łatwością się przeniosą. Więc meble powinny  
dać się łatwo zdemontować i przenieść do nowej lokalizacji. Możliwość 
innego ich ustawienia w danej przestrzeni jest oczywiście dodatkowym 
atutem. Produkty są więc częścią środowiska, a charakter mebli  
określa cel poszczególnych pokoi i przestrzeni pracy.

OUT OF CONCERN FOR THE ENVIRONMENT

ECOLOGICAL MATERIAL MADE FROM RECYCLED 
PET BOTTLES

THERMOFORMED FELT

W TROSCE O ŚRODOWISKO

EKOMATERIAŁ STWORZONY Z BUTELEK PET 
PODDANYCH RECYKLINGOWI

FILC TERMOFORMOWALNY

SOLID SUPPORT

PANEL AND SOFA  
LEG STRUCTURE

WOOD
MOCNE PODPARCIE

KONSTRUKCJA PANELU  
I NOGI SOF

DREWNO

SOFT MANTLING

WIDE RANGE OF VIRGIN 
WOOL UPHOLSTERIES

WOOL
MIĘKKIE OTULENIE

DUŻY WYBÓR TAPICEREK 
VIRGIN WOOLS

WEŁNA
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We can spend most of the day sitting, at work and in our leisure time, but this position 
is not good for our health – people need continuous movement. Even when we sit, 
we are not frozen in one position; we are constantly shifting. High quality office 
chairs provide continuous support for the spine. We have many years of experience 
in supplying ergonomic office solutions and our world-patented mechanisms support 
the health of employees around the world. We have decided to use our knowledge to 
provide comfort for people during their relaxation time too – at cinemas.

Większość dnia spędzamy w pozycji siedzącej, zarówno w biurze, jak i w czasie 
wolnym. Tymczasem nie jest to korzystne dla naszego organizmu. Jesteśmy 
przystosowani do ciągłego ruchu. Nawet siedząc, nie zastygamy w jednej pozie, 
a bez przerwy zmieniamy ułożenie ciała. Wysokiej jakości krzesła biurowe zapewniają 
wsparcie dla kręgosłupa w każdym momencie. W dostarczaniu ergonomicznych 
rozwiązań do biur mamy wieloletnie doświadczenie. Nasze opatentowane na świecie 
mechanizmy pomagają dbać o zdrowie pracowników na całym świecie. Postanowiliśmy 
skorzystać z naszej wiedzy i zastosować ją także do zapewnienia ludziom komfortu 
w miejscach, które odwiedzają, żeby się zrelaksować – w kinach.

DYNAMIC 
COMFORT

FORUM SEATING SOLUTIONS

at the cinema
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There is nothing worse than an uncomfortable 
armchair at the cinema. Backache and continu-
ous fidgeting from side to side can prevent people 
from concentrating and make it an ordeal to watch 
even the most interesting film. That’s why cinemas 
have started to invest in wider armchairs padded 
with thicker foam and equipped with properly 
contoured seats and backrests. However, this is 
still not enough.

What if you could lie down in a cinema arm-
chair, stretch out comfortably or even rock 
slightly? What if your cinema armchair had 
a flexible backrest, providing you with the right 
support and freedom of movement at the same 
time? What if a footrest could fold out automati-
cally and be adjustable, allowing you to adopt the 
most comfortable position possible and change 
your position easily? This is not just the future; 
these are the solutions our Forum Seating brand 
is implementing in cinema armchairs today.

– During the last 10 years, cinemas have been 
upgraded with high-tech 3D audio and video 
technology to offer visitors the best entertain-
ment possible. As cinema managers and owners 
are now starting to put their focus on innovative 
interior infrastructure, cinema equipment must 

keep up with the spirit of modernity as well. At 
the CineEurope fair in Barcelona, we showed 
our armchairs with the innovative SwingMode, 
Glide-Tec and eMotion systems. Together with 
our ProSonic Sound System, they aroused great 
interest and were very popular among visitors – 
says Guido Schudinat, Sales Director of the Forum 
Seating brand in Germany. Our German branch 
specialises in advanced cinema armchairs, as 
shown through the projects we completed with 
our exclusive Montgomery armchairs in Germany, 
Austria and Switzerland.

However, we do not only focus on the us-
er’s comfort; we also want to provide an even 
better cinema experience through special effects. 
We offer the possibility to equip the armchair seat 
with the ProSonic Sound System, which transfers 
bass sounds with frequencies lower than 30 Hz 
through exciters directly into the seat. The system 
enhances the viewer’s experience during certain 
movie scenes, creating a special effect that cap-
tures them physically. 

Dynamic Comfort Systems let viewers get im-
mersed in a film completely and forget about the 
limitations of the human body.

W kinie nie ma nic gorszego niż niewygodny fotel. 
Ból pleców czy ciągłe kręcenie się z boku na bok 
przeszkadza się skupić i sprawia, że oglądanie na-
wet najciekawszego filmu staje się udręką. Dlatego 
kina zaczęły inwestować w coraz to obszerniejsze 
fotele, z grubszą pianką oraz wyprofilowanym 
siedziskiem i oparciem. Jednak to wciąż nie jest 
wystarczające. 

A gdyby tak móc się rozłożyć w fotelu, swo-
bodnie wyciągnąć się do tyłu, a nawet delikatnie 
się bujać? Gdyby tak mieć elastyczne oparcie, 
które nie tylko podpiera plecy, ale także daje 
swobodę ruchów? Gdyby podnóżek rozkładał 
się automatycznie, a użytkownik mógł go do-
stosować do swoich preferencji? Przyjmowanie 
najwygodniejszej w danym momencie pozycji 
i łatwa jej zmiana to nie jest pieśń przyszłości. To 
rozwiązania wdrażane do foteli kinowych przez 
naszą markę Forum Seating.

– Przez ostatnie 10 lat kina zostały unowo-
cześnione dzięki zaawansowanej technologii 3D, 
zarówno w warstwie dźwiękowej, jak i wizualnej, 
co pozwoliło zagwarantować widzom najlepszą 
możliwą rozrywkę. Zarządcy i właściciele kin 
starają się, aby wyposażenie kin nie odbiegało 
od jakości przekazu, dlatego mocno stawiają na 
innowacyjną infrastrukturę. Nasze fotele z no-

watorskimi systemami SwingMode, Glide-Tec 
i eMotion, które pokazywaliśmy na targach ki-
nowych w Barcelonie – CineEurope – cieszyły 
się tam naprawdę dużym zainteresowaniem. 
Podobnie jak propagowany przez nas system 
dźwiękowy ProSonic – mówi Guido Schudinat, 
dyrektor sprzedaży marki Forum Seating w Niem-
czech, oddziału, który specjalizuje się w zaawan-
sowanych fotelach kinowych. Potwierdzają to 
realizacje z naszymi najbardziej ekskluzywnymi 
fotelami Montgomery w Niemczech, Austrii czy 
Szwajcarii. 

Nie skupiamy się wyłącznie na wygodzie wi-
dza. Chcemy mu zapewnić także jeszcze lepsze 
wrażenia poprzez efekty specjalne. Mamy możli-
wość zamontowania w siedzisku fotela systemu 
dźwiękowego ProSonic, który poprzez niskoto-
nowy głośnik, przekazuje basy o częstotliwo-
ści poniżej 30 Hz. System wzmacnia wrażenia 
widza podczas oglądania filmu i poprzez efekty 
specjalne doświadczane niemal fizyczne. Dzięki 
niemu sceny z efektami specjalnymi oraz bu-
dująca napięcie ścieżka dźwiękowa wywołują 
jeszcze więcej emocji.

Dynamic Comfort Systems pozwalają widzom 
całkowicie zatopić się w świecie filmu i zapomnieć 
o ograniczeniach ludzkiego ciała.

Więcej informacji o systemach SwingMode, 
Glide-Tec, eMotion i ProSonic stosowanych  
w fotelach kinowych znajduje się na stronie:

WWW.FORUMSEATING.COM

More information on the SwingMode, 
Glide-Tec, eMotion and ProSonic systems 
used in cinema armchairs can be found at: 
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Traumpalast, Leonberg, Germany | Traumpalast, Leonberg, Niemcy

Hollywood Megaplex, Pasching, Austria
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