
[ DLACZEGO NOWY STYL? ]

Szeroki asortyment

Produkty marki Nowy Styl tworzone są z myślą 

o zróżnicowanych potrzebach Klientów. Różnorodność 

oferty produktów Nowy Styl daje możliwość zastosowania 

ich we wnętrzach różnego typu: obiektach biurowych, 

salach konferencyjnych i poczekalniach, czy też w obiektach 

gastronomicznych i mieszkalnych. Kolekcja Express i Standard 

obejmuje najpopularniejsze i ekonomiczne fotele i krzesła 

dostępne w uniwersalnych tapicerkach, a także stoły i inne 

elementy wyposażenia wnętrz.

Jakość i atesty

Produkty marki Nowy Styl powstają zgodnie z wytycznymi 

norm europejskich. Cały proces produkcji odbywa się zgodnie 

z normami Systemu Zapewnienia Jakości ISO 9001:2008.  

Dla potwierdzenia najwyższej jakości produkty Nowy Styl 

badane są pod kątem wytrzymałości i bezpieczeństwa 

w wewnętrznym laboratorium Nrmy oraz dodatkowo 

w zewnętrznych instytucjach badawczych, co potwierdzają 

stosowne certyNkaty i atesty, takie jak znak bezpieczeństwa 

GS przyznawany przez Instytut LGA w Norymberdze, protokoły 

oceny ergonomicznej, czy atesty higieniczności polskiego 

Państwowego Zakładu Higieny.

Produkt polski

Produkty marki Nowy Styl powstają w Polsce, są tworzone 

przez polskich specjalistów przy współpracy ze sprawdzonymi 

europejskimi projektantami, z wykorzystaniem najnowszych, 

światowych technologii. Surowce i komponenty do ich 

produkcji pochodzą wyłącznie od wiarygodnych dostawców. 

W zakresie konstrukcji i bezpieczeństwa produktu, ergonomii, 

technologii oraz badań jakościowych współpracujemy 

z szerokim gronem europejskich projektantów i specjalistów. 

Działania te gwarantują niezmiennie wysoką jakość naszych 

produktów.

Ergonomia i zdrowie

Współczesny człowiek w ciągu całego swojego życia spędza 

w pozycji siedzącej ok. 80 tysięcy godzin. Ogrom czasu, 

który spędzamy siedząc powoduje, że odpowiednio dobrane 

i użytkowane krzesło pełni ważną funkcję w naszym życiu jako 

narzędzie pracy i relaksu. Zdrowie przyszłych użytkowników 

krzeseł marki Nowy Styl jest dla nas celem nadrzędnym. 

Dlatego skupiamy nasze działania na tworzeniu oferty 

produktów w największym stopniu dopasowanych do 

indywidualnego stylu i czasu pracy oraz cech psychoNzycznych 

różnorodnych użytkowników.

Przyjemność użytkowania

Produkty marki Nowy Styl powstają, by cieszyć i podnosić 

komfort codziennego życia, wydobywając indywidualny 

charakter każdego wnętrza. Współpraca z projektantami 

reprezentującymi różne narodowości, jak i style projektowania 

oraz wielka waga przywiązywana do estetyki, wygody 

użytkowania i funkcjonalności produktów sprawiają, że 

nasze meble oferują niezwykłą różnorodność stylów, funkcji 

i standardu wyposażenia, dzięki czemu każdy, bez względu na 

narodowość, styl pracy, czy gust – znajdzie tu krzesło dla siebie.
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Wyważona cena

Marka Nowy Styl oznacza gwarancję zawsze wyważonej ceny. 

Rozważna polityka zarządzania kosztami polegająca m.in. 

na ekonomicznej produkcji (lean manufacturing), zakupie 

surowców w dużych partiach, przemyślanej gospodarce 

odpadami produkcyjnymi i wielu innych działaniach, 

umożliwia nam oferowanie produktów, które charakteryzuje 

zawsze korzystna relacja wysokiej jakości za rozsądną cenę. 

W zależności od zaawansowania rozwiązań funkcjonalnych 

i estetycznych danego produktu, oferujemy asortyment 

zróżnicowany cenowo, a przez to dostępny dla każdego.  

Na terenie kraju funkcjonuje także przyjazny system 

gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny wyłącznie dla 

produktów marki Nowy Styl.

Wieloletnie doświadczenie

Produkty marki Nowy Styl są dostępne dla Klientów w całej 

Polsce. Gwarantuje to największa w kraju sieć sprzedaży. 

Dokładamy starań, by gwarantować niezmiennie sprawne 

dostawy dowolnie wielkich zamówień, pakowanych w sposób 

wskazany przez Klienta i dostarczanych do punktu, który jest 

dla niego optymalny. Specjalizujemy się w realizacji zamówień 

wielkoseryjnych. Zrealizowaliśmy kontrakt na dostarczenie 

50.000 sztuk krzeseł, które wyposażyły obiekty Olimpiady 

w Atenach w 2004 roku, duże kontrakty dla Poczty Francuskiej 

i Ministerstwa Finansów Francji, Rządu i Parlamentu 

Węgierskiego, Instytutu Petrochemicznego w Zjednoczonych 

Emiratach Arabskich, uczelni z Litwy, Irlandii czy Niemiec. Nasze 

krzesła dostarczyliśmy również na Szczyt NATO w Lizbonie 

w 2010 roku, Szczyt Rady Europy, Mistrzostwa Świata w Piłce 

Nożnej w Niemczech w 2006 roku czy też na Wybory Miss 

Uniwersum w Panamie i wiele innych miejsc, w których 

odbywają się wysokiej rangi wydarzenia.

Etyka w biznesie

Produkty marki Nowy Styl tworzone są z zachowaniem 

działań etycznych wobec Klientów, Kontrahentów 

i Pracowników. Firma występuje przeciwko nieuczciwej 

konkurencji, dokładając wszelkich starań, by każdy Klient 

oraz Użytkownik produktów Nowy Styl był długofalowo 

i w pełni usatysfakcjonowany z naszych produktów, serwisu 

i współpracy. Podejście to zostało wielokrotnie docenione, 

czego dowodem są opinie naszych Partnerów biznesowych 

oraz dowody uznania, takie jak: Nagroda Kisiela – jedna 

z najbardziej prestiżowych nagród polskich, otrzymana za 

Kapitalizm w dobrym stylu czy tytuł Troskliwy Pracodawca – 

przyznany przez dziennik Rzeczpospolita,  

za Nowatorski program rozwoju pracowników.

Odpowiedzialność wobec otoczenia

Produkty marki Nowy Styl powstają w atmosferze troski 

wobec społeczności lokalnej i najbardziej potrzebujących. 

Firma aktywnie wspiera instytucje i stowarzyszenia pracujące 

z dziećmi i dla dzieci – domy dziecka, organizacje charytatywne, 

placówki służby zdrowia. Co roku udzielamy pomocy Nnansowej 

i organizacyjnej na wsparcie najmłodszych potrzebujących 

poprzez: Nnansowanie stypendiów i wsparcie nauki; organizację 

imprez kulturalnych i wyjazdów wakacyjnych; wyposażenie 

domów dziecka i szpitali; przygotowanie do zawodu.

Troska o środowisko naturalne

Produkty marki Nowy Styl tworzone są z przyjaznych 

środowisku oraz – tam gdzie to możliwe – z wielokrotnie 

przetwarzanych surowców, dlatego niemal w 100% mogą ulec 

ponownemu przetworzeniu. W codziennej pracy stosujemy 

zasadę 3U: UNIKAJ toksycznych materiałów, UŻYWAJ 

powtórnie przedmioty wielokrotnego użytku, UTYLIZUJ 

materiały, które nadają się do przetworzenia.
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PLANUJ → DZIAŁAJ 
→ SPRAWDZAJ → REALIZUJ
Grupa Nowy Styl rozwijając swoją działalność ma świadomość 
wpływów, jakie wywiera na środowisko naturalne. Działając 
w pełnej zgodności z obowiązującymi normami prawnymi 
i wdrażając rozwiązania proekologiczne ciągle podejmujemy 
starania, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na 
środowisko. 

Uczestniczenie w ruchu społecznej odpowiedzialności biznesu 
jest dla naszej Nrmy lokalnym efektem globalnej transformacji. 
Każdy kolejny rok to dla nas nowe wyzwania w relacjach z naszymi 
klientami i kontrahentami. Wzrastająca świadomość naszego 
otoczenia inspiruje nas do podejmowania nowych inicjatyw  
prośrodowiskowych i prospołecznych. Stawiamy sobie nieustanne 
cele wdrażania kolejnych działań polityki CSR. 



Zero toksycznych substancji

W fabrykach Grupy pracuje system oczyszczania uwalnianych 

gazów, które pierwotnie nasycone środkami chemicznymi, 

w 99% zostają oczyszczone i wyłącznie w takiej postaci 

emitowane na zewnątrz. Podobny proces ma miejsce przy 

oczyszczaniu ścieków – te, w wewnętrznej oczyszczalni 

przechodzą drogę dogłębnej Nltracji i dopiero wówczas traNają 

do wód gruntowych.

W procesach produkcyjnych stosowanych w Grupie Nowy 

Styl nie wykorzystujemy toksycznych substancji, takich 

jak CFC – węglowodory halogenowe (freon), często 

wykorzystywanych przez innych producentów do produkcji 

pianek poliuretanowych. Co więcej, nie wykorzystujemy tak 

szkodliwych substancji jak: kadm, rtęć, ołów czy arszenik. 

Nasze fabryki, w których funkcjonują stanowiska lakierowania 

i klejenia drewna, uzyskały potwierdzenie standardów E1, 

dotyczących niskiej emisji formaldehydów.

Unikaj. Używaj. Utylizuj.

Niemal 100% elementów powstających w Grupie Nowy Styl 

może ulec ponownemu wykorzystaniu. 

W działaniach środowiskowych stawiamy na efektywną 

gospodarkę odpadami. Wprowadziliśmy normy zarządzania 

środowiskowego wg standardu ISO 14001 we wszystkich 

naszych zakładach produkcyjnych. 

Wytwarzamy energię cieplną, wykorzystując w tym celu 

odpady i pyły drzewne z własnej produkcji elementów 

drewnianych. Odpady z tworzyw sztucznych przetwarzamy 

na terenie naszych zakładów produkcyjnych w regranulat, 

z którego wyrabiamy plastikowe części do krzeseł. W ten 

sposób koło recyklingu zamyka się na terenie jednej fabryki. 

Obecnie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka trwa wprowadzanie technologii, która pozwoli 

na wykorzystanie odpadów drewnopochodnych i ścinek 

tapicerskich w procesach produkcji płyt kompozytowych.

Bądź EKO-logiczny

Od 2008 roku w naszej Nrmie prowadzimy program 

edukacji środowiskowej skierowany do pracowników Grupy 

Nowy Styl. Postawy naszych pracowników – a także tych, 

z którymi się spotykają – mogą w znaczny sposób wpłynąć na 

propagowanie świadomości środowiskowej. 

„Bądź EKO-logiczny” to program zachęcający do zmiany 

nawyków podczas codziennej pracy biurowej: od oszczędności 

wody i energii do świadomego zużycia papieru. Celem 

akcji jest ukształtowanie świadomych, proekologicznych 

postaw pracowników oraz szerzenie przez nich ekologicznej 

świadomości względem partnerów biznesowych, 

kooperantów, a nawet domowników.

[ GRUPA NOWY STYL WOBEC ŚWIATA I CZŁOWIEKA ]
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[ OFERTA EXPRESS ]

Oferta Express to meble biurowe oraz 

najbardziej popularne fotele, krzesła i stoły 

z kolekcji Nowy Styl. Propozycja uniwersalnych 

wykończeń daje możliwość wyposażenia 

zarówno wnętrza domowego, jak i biurowego. 

Produkty z oferty Express dostarczamy do 

Państwa drzwi już w przeciągu pięciu dni 

roboczych od dnia zamówienia. Dla Państwa 

satysfakcji na wyselekcjonowane produkty 

gwarantujemy termin realizacji trzech dni 

roboczych. 
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Meble biurowe z oferty Nowy Styl Express to praktyczne 
rozwiązania, dzięki którym z łatwością urządzisz m.in. biuro  
rachunkowe, strefę klienta, salę konferencyjną, gabinet 
menadżerski, a także swoje prywatne miejsce do pracy 

w domowym zaciszu. Z jednej strony meble te cechuje niezwykła 
prostota formy, natomiast z drugiej, solidne i bardzo wytrzymałe 
wykonanie. Dzięki prostym elementom systemu, użytkownik sam 
jest w stanie zaaranżować swoje biuro według własnych potrzeb.

BIURO DOMOWE STR. 14

BIURO RACHUNKOWE STR. 18

RECEPCJA STR. 22

STREFA KLIENTA STR. 16

GABINET MENADŻERSKI STR. 20

SALA KONFERENCYJNA STR. 24

Ten znak znajduje się przy każdym nowym 
produkcie wprowadzonym do oferty.

Ten znak znajduje się przy produkcie, który dostępny jest  
w terminie realizacji zamówienia do 3 dni roboczych.

W przypadku zamówień produktów z oferty Express, 
których jednorazowa ilość przekroczy możliwości dostawy 
w terminie 3 lub 5 dni roboczych, Mrma zastrzega sobie 
prawo do zaproponowania innego terminu na całość lub 
część zamówienia.

Tym znakiem oznaczone są produkty zaprojektowane 
na wyłączność dla Mrmy Nowy Styl.

Tym znakiem sygnujemy produkty, które posiadają 
synchroniczny system ruchowy, polecany do długiej 
pracy przy biurku.

Oferta mebli biurowych jest kolekcją zamkniętą.  
Nie ma możliwości modyMkacji wymiarów mebli.Tym znakiem oznaczone są produktu przeznaczone 

do użytku na zewnątrz i w wilgotnym środowisku. OUTDOOR
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KO RZ YŚ Ć  D L A  K L I E N TA

Biurka posiadają dwa rodzaje nóg: płytowe i metalowe w kształcie litery C. Użytkownik ma 
możliwość wyboru między tradycyjnym systemem nóg – całość biurka wykonana z płyty meblowej, 
a wprowadzeniem elementu metalowego do układu meblowego. Noga C to ergonomiczne 
rozwiązanie, dzięki któremu Użytkownik ma większy komfort pracy przy biurku.

Wszystkie biurka wyposażone są w dolny panel, czyli blendę. Blenda zasłania nogi Użytkownika, 
zwiększając komfort i estetykę stanowiska pracy. Blenda odsunięta jest od czoła biurka, co daje 
komfort osobie siedzącej naprzeciwko.

Biurka na nodze w kształcie litery C i stoły konferencyjne wyposażone są w stopki zabezpieczające 
powierzchnię przed zarysowaniem. Funkcja regulacji stopek wyrównuje nierówności podłogi. 
Stoły konferencyjne posiadają możliwość poziomowania w zakresie + 30 mm, a biurka na nogach 
w kształcie litery C w zakresie + 15 mm.

25  
mm

Blaty biurek, stołów konferencyjnych i dostawek wykonane są z płyty meblowej o grubości 
25 mm obustronnie melaminowanej. Blaty nie uginają się pod wpływem większego obciążenia.

Wszystkie biurka w standardzie posiadają dwie przelotki na kable po obu stronach blatu. 
Rozwiązanie to umożliwia estetyczne poprowadzenie kabli w ten sposób, aby nie zajmowały 
miejsca na biurku. 

Panel frontowy oddziela stanowiska pracy. Rozwiązanie to zapewnia prywatność i poprawia 
koncentrację, wpływa pozytywnie na akustykę pomieszczenia. W nowej ofercie każdy panel 
montowany jest estetycznie od spodu biurka. Do panelu można dokupić tapicerowane tablice 
dostępne w dwóch rozmiarach i dwóch wykończeniach, co daje możliwość swobodnej konSguracji 
ich położenia w zależności od umiejscowienia monitora na biurku.

Kontener mobilny posiada kółka z twardego tworzywa, dzięki czemu z łatwością można go 
przesunąć w dowolne miejsce.

W wersji podstawowej kontener stacjonarny nie posiada pokrywy i mieści się pod blatem biurka.  
Kontener wsunięty pod blat zapewnia większą stabilność biurka. 

Kupując pokrywę do kontenera można przedłużyć miejsce do pracy dostawiając go przylegle do 
biurka. W nowej ofercie pokrywa do kontenera stacjonarnego występuje w dwóch rozmiarach:  
68 cm i 69 cm. Dłuższa przeznaczona jest do biurek rozdzielonych panelem frontowy. 
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KO RZ YŚ Ć  D L A  K L I E N TA

Kontener mobilny wyposażony jest w metalowe prowadnice,  
co zapobiega zacinaniu się szuXad i zapewnia łatwość użytkowania.

Kontener stacjonarny dostarczany jest z lewymi drzwiami.  
W łatwy sposób drzwi można samemu przekręcić na prawą stronę. 

Widoczne oraz tylne krawędzie blatów i mebli zabezpieczone są estetycznym 
obrzeżem ABS o grubości 1 mm w kolorze płyty meblowej. 

Dostawka do biurek na jednej nodze umożliwia połączenie dwóch stanowisk pracy, jednocześnie 
powiększając je. W nowej ofercie występuje w dwóch rozmiarach:  
136 cm i 138 cm. Dłuższa przeznaczona jest do biurek rozdzielonych panelem frontowym. 

25  
mm

Regały wykonane są z płyty meblowej obustronnie melaminowanej o grubości 
18 mm. W nowej ofercie meblowej górny wieniec regałów jest grubszy (25 mm). 
Rozwiązanie to daje regałom dodatkową stabilność i możliwość wykorzystania 
górnej półki konstrukcyjnej do postawienia ciężkich przedmiotów.

Nowością w ofercie jest niski regał na dwa rzędy segregatorów. 

Każdy regał zawiera w standardzie śrubę do połączenia dwóch mebli stojących obok siebie. 
Zaleca się zastosowanie śruby w celu wypoziomowania układu mebli i zapewnienia stabilności.

Każdy regał/szafa i kontener stacjonarny posiada możliwość poziomowania w zakresie 
+15 mm. Rozwiązanie to umożliwia stabilizację mebli na nierównym podłożu.

Eleganckie metalowe uchwyty do drzwi i regałów gwarantują trwałe i wygodne użytkowanie.

[ CECHY MEBLI Z OFERTY EXPRESS ]
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Elementy użyte w aranżacji: 

Regał  
80 × 35, h=181,3

 D Konstrukcja regału z płyty meblowej 
o grubości 18 mm. 

 D Dodatkową stabilność zapewnia wieniec 
górny mebla o grubości 25 mm.

 D W zestawie śruba meblowa umożliwiająca 
skręcenie ze sobą dwóch regałów.

 D Możliwość regulacji poziomu regałów 
w zakresie +15 mm – stabilizuje 
szafę na nierównym podłożu.

 D Estetycznie wykończone tylne krawędzie za 
pomocą obrzeża w kolorze płyty regału.

RG-01
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Re3ex

 D szczegóły str. 39

Biurko – blat prostokątny, nogi płytowe 
120 × 68, h=74 

 D Blat biurka wykonany jest z płyty 
meblowej o grubości 25 mm.

 D Biurko wyposażone jest standardadowo 
w dolny panel maskujący.

 D Biurko posiada w standardzie 
dwie przelotki na kable. 

BR-01

Przykładowe funkcje i zalety systemu

 D Każdy mebel stacjonarny posiada stopki 
zapobiegające zarysowaniu podłóg.

 D Nie musisz już dziś podejmować decyzji  
czy potrzebujesz regał czy szafę. 
W każdej chwili regał możesz przeobrazić 
w szafę, wystarczy tylko dokupić drzwi 
do samodzielnego montażu.

 D Solidna konstrukcja regału z wieńcem 
górnym o grubości 25 mm umożliwia 
postawienie na nim cięższych 
przedmiotów, np. sprzętu grającego  
czy donic.

[ BIURO ]
DOMOWE

Meble z oferty Express sprawdzają 
się w aranżacjach biura domowego. 
Z szerokiej oferty z łatwością można 
dobrać biurko o odpowiednim wymiarze 
i kształcie oraz właściwą szafę lub regał. 
W zależności od rodzaju pracy, można 
wybrać biurko z blatem w kształcie 
litery L, na którym jest miejsce na 
drukarkę, skaner etc. W kolekcji znajdują 
się tradycyjne biurka na nodze płytowej, 
jak również, na poprawiających 
ergonomię stanowiska pracy, 
metalowych nogach w kształcie litery C 
w kolorze kwarc.
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Elementy użyte w aranżacji: 

Dostawka zaokrąglona do biurek 
138 × 40, h=74

 D Dostawka na jednej nodze 
kwadratowej daje możliwość 
połączenia dwóch biurek 
i stworzenia miejsca spotkań.

 D Dostawka jest dostęna w dwóch 
rozmiarach pasujących do 
dwóch biurek zsuniętych 
razem  (DB-02 – 136 cm) 
lub rozdzielonych panelem 
frontowym (DB-03 – 138 cm).

 D Nogę dostawki można 
poziomować w zakresie +30 mm.

DB-03
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Przykładowe funkcje i zalety systemu

EX
PR

ES
S

 D  W ofercie znajdują się klipsy 
umożliwiające estetyczne poprowadzenie 
okablowania pod biurkiem.

 D  W przypadku każdego biurka istnieje 
możliwość dokupienia listwy zasilającej, 
do zamontowania pod blatem biurka.

 D W przypadku biurek z blatem w kształcie 
litery L zalecane jest jedno z rozwiązań:

stacjonarnego pod blatem;

do biurka (łącząc je za pomocą 
kątownika pod blatem);

Intrata Visitor

 D szczegóły na str. 41

Intrata Operative

 D szczegóły na str. 35

Biurko – blat w kształcie litery L,  
nogi płytowe  
137 × 100/68 × 55, h=74

 D Blat w kształcie litery L umożliwia 
ciekawe kon\guracje różnych 
zestawów stanowisk pracowniczych.

 D Blat wykonany z płyty meblowej 
o grubości 25 mm.

 D Biurko posiada w standardzie 
dwie przelotki na kable. 

BR-05L/BR-05R

Biuro obsługi wymaga aranżacji 
zapewniających komfort pracownikom 
i klientom. Biurka z blatem w kształcie 
litery L powiększają przestrzeń pracy, 
tworząc miejsce na dodatkowy sprzęt 
i dokumenty. Zaokrąglona dostawka 
zapewnia wygodne miejsce konsultacji 
z klientem, funkcjonalną przestrzeń do 
rozłożenia dokumentów i ofert, a nawet 
udostępnienia klientowi dostępu do 
komputera. Miejsce pracy można 
dodatkowo powiększyć dostawiając do 
biurka kontener stacjonarny z pokrywką. 
Jednocześnie, by podwyższyć komfort 
pracy, proponujemy rozdzielenie biurek 
pracowniczych panelem z tapicerowaną 
płytą do przypinania notatek.

[ STREFA ]
KLIENTA
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Elementy użyte w aranżacji: 

© COPYRIGHT NOWY STYL

Kontener mobilny  
43 × 54, h=60,7  

 D Szu^ady kontenera posiadają 
trwałe, metalowe uchwyty.

 D Kontener mobilny  
posiada centralny zamek 
umożliwiający zamknięcie 
wszystkich szu^ad na raz. 

 D Szu^ady wykonane są 
z płyty melaminowanej. 

 D Kółka umożliwiają łatwe 
przemieszczanie kontenera.

 D Szu^ady posiadają metalowe 
prowadnice na rolkach.

KM-01
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BR-04

 D Przelotki na kable – umieszczone 
z dwóch stron blatu umożliwiają 
ustawienie sprzętu w dowolnym 
miejscu i poprowadzenie kabli tak,  
aby nie zajmowały miejsca na biurku.

 D Tapicerowane tablice, dostępne 
w dwóch rozmiarach, dają możliwość 
swobodnej kon\guracji ich położenia 
na panelu rozdzielającym biurka, 
w zależności od umiejscowienia 
monitora użytkownika na biurku. 

 D Dzięki możliwości przypinania do nich 
zdjęć, kalendarzy lub różnego rodzaju 
notatek polepszają efektywność pracy.

Przykładowe funkcje i zalety systemu

Stillo 

 D szczegóły na str. 37

Biurko – blat podwójna fala, nogi płytowe  
160 × 68, h=74 

 D Specjalnie wypro\lowany blat umożliwia 
swobodne podparcie ramion, zapewniając 
komfort i ergonomię pracy. 

 D Blat wykonany z płyty meblowej 
o grubości 25 mm.

 D Biurko posiada w standardzie 
dwie przelotki na kable. 

[ BIURO ]
RACHUNKOWE

Meble z oferty Express to również 
tradycyjne rozwiązania dla osób 
ceniących prywatność oraz spokój 
w pracy. Panele oddzielające biurka 
tworzą atmosferę intymności, 
a dodatkowe tapicerowane tablice 
pozwalają na funkcjonalne wykorzystanie 
przestrzeni i nadanie indywidualnego 
charakteru stanowisku pracy. Kształt 
falisty biurka umożliwia komfortową 
i ergonomiczną pracę. 
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Elementy użyte w aranżacji: 

Szafa 
80 × 35, h=181,3

 D Szafa mieści pięć rzędów segregatorów.
 D Wykonana jest z płyty meblowej o grubości  

18 mm. Górny wieniec o grubości 25 mm  
zapewnia dodatkową stabilność.

 D Zaleca się skręcenie dwóch szaf śrubą  
dołączoną do mebla w standardzie.

 D Możliwość regulacji poziomu 
w zakresie +15 mm.

 D Estetycznie wykończone tylne 
krawędzie w kolorze korpusu.

 D Zaleca się mocowanie szafy do ściany 
wykorzystując kątownik mocujący.

RG-01 + DR-01
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Przykładowe funkcje i zalety systemu

 D Regały o szerokości 80 cm dostępne są 
w trzech wysokościach odpowiednio na 
dwa, trzy lub pięć rzędów segregatorów. 

 D System regałów można zmienić 
w szafy. Do samodzielnego montażu 
dostępne są drzwi w trzech rozmiarach. 
Mnogość kon\guracji powoduje, 
że regały bardzo łatwo przerobić 
w wielofunkcyjne, zamykane szafy. 

 D Ofertę uzupełnia wąski regał na pięć 
rzędów segregatorów o szerokości 60 cm. 
Dokupując do niego drzwi (otwierane 
na prawą stronę) regał można w każdej 
chwili przerobić w zamykana szafę.

 D W ofercie znajduje się również praktyczna 
szafa ubraniowa (otwierana na prawą 
stronę). W standardzie wysuwany wieszak 
na ubrania. Zaleca się mocowanie szafy do 
ściany wykorzystując kątownik mocujący 
(załączony do mebla w komplecie).

 D Eleganckie i trwałe metalowe uchwyty.

W gabinecie menadżera, podobnie jak 
w innych biurach, istotną rolę odgrywa 
miejsce spotkań z pracownikami czy 
klientami. Połączenie ze sobą dwóch 
biurek przy pomocy dostawki daje 
możliwość swobodnego dostawienia 
do nich krzeseł dla gości. Dodatkowe 
miejsce do spotkań w kameralnym 
gronie można wygospodarować dzięki 
wygodnym i komfortowym fotelom Club 
wraz ze stołem Lena. Aranżując biuro 
warto umieścić w nim wysoką szafę na 
dokumenty zamykaną na bezpieczny 
zamek centralny.

Club 

 D szczegóły na str. 42

Linea 

 D szczegóły na str. 30

Biurko – blat prostokątny, noga metalowa  
w kształcie litery C  
160 × 68 oraz 137 × 68, h=74

 D Metalowe nogi w kolorze kwarc 
nadają biurkom nowoczesny 
wygląd i zwiększają stabilność.

 D Blat wykonany z płyty meblowej 
o grubości 25 mm.

 D Biurko wyposażone jest 
w dolny panel maskujący.

 D Biurko posiada w standardzie 
dwie przelotki na kable. 

BC-03

[ GABINET ]
MENADŻERSKI
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Elementy użyte w aranżacji: 

KS-01 Kontener stacjonarny  
43 × 54, h=71,5  

 D W wersji podstawowej nie 
posiada pokrywy i mieści 
się pod blatem biurka, 
a z dodatkową pokrywą może 
stanowić jego przedłużenie.

 D Drzwi kontenera mogą być łatwo 
przykręcone jako prawe lub lewe. 

 D Możliwość regulacji poziomu 
w zakresie +15 mm stabilizuje 
kontener z biurkiem na 
nierównej podłodze.
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Przykładowe funkcje i zalety systemu

XL Pro 

 D szczegóły na str. 36

Biurko – blat w kształcie litery L,  
noga metalowa w kształcie litery C  
160 × 100/68 × 55, h=74

 D Połączenie ciekawego kształtu blatu 
z metalową nogą w kolorze kwarc sprawia, 
że biurko nadaje się do każdego typu biura.

 D Blat wykonany z płyty meblowej 
o grubości 25 mm.

 D Estetycznie wykończone tylne krawędzie  
za pomocą obrzeża w kolorze płyty biurka.

 D Biurko wyposażone jest w dolny 
panel maskujący.

 D Biurko posiada w standardzie 
dwie przelotki na kable. 

BC-06L/BC-06R

 D Solidne kątowniki łączące poszczególne 
elementy dostępne w standardzie 
(połączenie biurka z kontenerem).

 D Kontener stacjonarny wsunięty pod 
biurko zapewnia większą stabilność 
biurka i dostępność ważnych 
dokumentów w zasięgu ręki.

 D Biurko posiada dolny panel 
maskujący, który w dużym stopniu 
zasłania nogi oraz okablowanie.

[ RECEPCJA ]

Recepcja, czy sekretariat to wizytówka 
\rmy, dlatego musi wyglądać 
reprezentacyjnie. Konieczne są 
kompaktowe rozwiązania meblowe nie 
zabierające przestrzeni, a jednocześnie 
zapewniające miejsce na materiały 
biurowe i dokumenty. Prostota i solidne 
wykonanie mebli z oferty Express 
powodują, że są one bardzo łatwe 
w montażu oraz ustawieniu, a także 
pozwalają ekonomicznie i zarazem 
efektownie zagospodarować każdą 
przestrzeń biurową. Wykończenia mebli 
dostępne w czterech najpopularniejszych 
kolorach pasują idealnie do każdego 
wnętrza i nadają mu ciepły charakter.
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Elementy użyte w aranżacji: 

Regał 
80 × 35, h=76,9 

 D Niski regał mieści dwa rzędy segregatorów.
 D Wykonany jest z płyty meblowej o grubości 

18 mm. Górny wieniec o grubości 25 
mm zapewnia dodatkową stabilność.

 D Możliwość zamontowania drzwi.
 D Zaleca się skręcenie dwóch regałów śrubą  

dołączoną do mebla w standardzie.
 D Możliwość regulacji poziomu 

w zakresie +15 mm.
 D Estetycznie wykończone tylne 

krawędzie w kolorze korpusu.

RG-04
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Przykładowe funkcje i zalety systemu

[ SALA ]
KONFERENCYJNA

 D Konstrukcja regałów wykonana jest 
z płyty meblowej o grubości 18 mm. 
Dodatkową stabilność zapewnia 
wieniec górny o grubości 25 mm. 
Rozwiązanie to umożliwia potraktowanie 
górnego panelu niskich regałów jako 
dodatkowej półki odpowiedniej do 
bezpiecznego postawienia cięższych 
przedmiotów, np. urządzeń biurowych. 

 D Tył regałów wykonany z płyty  
pilśniowej o grubości 3 mm 
w kolorach korpusu mebla.

 D Estetycznie wykończone tylne 
krawędzie regału za pomocą obrzeża 
melaminowego w kolorze korpusu.

Sala konferencyjna to niezwykle ważne 
pomieszczenie w \rmie, ponieważ 
w niej odbywa się szereg istotnych 
spotkań. Mając na uwadze aspekty 
reprezentacyjne takiego pomieszczenia 
oraz komfort uczestników spotkania 
proponujemy funkcjonalne stoły 
umożliwiające stworzenie złożonych 
kon\guracji. Polecamy również 
zamknięte lub otwarte niskie regały do 
przechowywania materiałów potrzebnych 
podczas spotkań.

Intrata Visitor

 D szczegóły na str. 41

Stół konferencyjny –  
nogi metalowe, kwadratowe 
140 × 80, h=74 

 D Blat wykonany z płyty meblowej 
o grubości 25 mm.

 D Nogi i rama stołów konferencyjnych wykonane 
z kwadratowych pro\li metalowych, 
lakierowanych proszkowo na kolor kwarc.

 D Nogi ze stopkami umożliwiającymi 
wypoziomowanie stołu w zakresie +30 mm 
zapewniają stabilność na każdej powierzchni.

 D Konstrukcję można łatwo rozkręcić i szybko 
przenieść do innego pomieszczenia.

BK-02
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[ ARANŻACJE ]
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Nie masz pomysłu na swoje biuro?
Zastanawiasz się jakich rozmiarów meble musisz kupić?

Zaprojektuj swoje biuro!
www.nowystyl.pl
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