
Small office. Home office. Your office.
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Office & Meeting





is a subbrand of Nowy Styl, which for almost  
30 years has been helping companies around  
the world to furnish their office space. Drawing on 
this experience we have created an offer dedicated  
to small companies and individual clients. We want  
to prove that you can create a healthy place to work 
in the office, but also at home, working remotely.

to subbrand Nowego Stylu, który od prawie 30 lat  
pomaga firmom na całym świecie urządzać  
przestrzeń biurową. Korzystając z tego doświadczenia 
stworzyliśmy ofertę dedykowaną dla małych firm 
i odbiorców indywidualnych. Chcemy udowodnić,  
że zdrowe miejsce do pracy możesz stworzyć 
w biurze, ale także w domu, pracując zdalnie.

SOHOS by Nowy Styl
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SOHOS is a wide offer of very good quality, solid 
and ergonomic office and managerial swivel chairs, 
stationary chairs, tables and accessories.

SOHOS to bogata oferta bardzo dobrej jakości, 
solidnych i ergonomicznych krzeseł biurowych, 
foteli gabinetowych, krzeseł stacjonarnych, stołów 
oraz akcesoriów.

Small office. 
Home office. 
Your office.
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The choice from among many 
product lines allows you to arrange 
your interiors in a comfortable and 
functional way, while maintaining 
their individual character. 

The large selection of office and managerial 
chairs gives you a lot of freedom in arranging 
your office. With SOHOS products, sitting 
for long periods of time will become more 
effective and comfortable.

Wybór spośród wielu linii 
produktowych pozwala na 
wygodną i funkcjonalną aranżację 
wnętrz z zachowaniem ich 
indywidualnego charakteru.

Duży wybór krzeseł biurowych oraz 
foteli gabinetowych daje pełną swobodę 
w urządzaniu biur. Dzięki produktom SOHOS 
dłuższa praca siedząca staje się bardziej 
efektywna i komfortowa.
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Antero

1

2
1, 2  Antero FS 

Features | Cechy

Both sides 
upholstered backrest 
| Oparcie obustronnie
tapicerowane

Injected foam in the seat 
| Siedzisko z pianki 
wylewanej

Backrest height 
adjusted with a knob 
| Regulacja wysokości
oparcia przyciskiem

Side drops of the seat and 
backrest in a different colour 
| Boki siedziska i oparcia 
w innym kolorze

Options | Opcje

AirCare™ pneumatic 
system in the seat  
| System pneumatyczny
AirCare™ w siedzisku

Adjustable armrests 
| Podłokietniki regulowane

Mechanisms | Mechanizmy

FS FST
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1  Altum HB-BL FS

Features | Cechy

Mesh backrest 
| Oparcie siatkowe

Lumbar support as standard 
| Podparcie lędźwi
w standardzie

Injected foam in the seat 
| Siedzisko z pianki 
wylewanej

Options | Opcje

AirCare™ pneumatic 
system in the seat  
| System pneumatyczny
AirCare™ w siedzisku

White or black 
colour concept  
| Dwie wersje 
kolorystyczne: 
biała i czarna

Adjustable armrests 
| Podłokietniki regulowane

Mechanisms | Mechanizmy

FS FST

Altum

1
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Enjoy

Enjoy Ergohuman

1  Enjoy R HRMA

2  Enjoy R HRMA Ergohuman
2

1

Features | Cechy

Mesh headrest, 
seat and backrest 
| W pełni siatkowe

Adjustable headrest 
| Zagłówek regulowany

Adjustable armrests 
| Podłokietniki regulowane

Ergonomically split backrest 
| Ergonomicznie 
dzielone oparcie

Height adjustable backrest 
| Oparcie regulowane 
na wysokość

Mechanisms | Mechanizmy

SYNCRON 

Features | Cechy

Mesh headrest, 
seat and backrest 
| W pełni siatkowe

Adjustable armrests 
| Podłokietniki regulowane

Height adjustable backrest 
| Oparcie regulowane 
na wysokość

Options | Opcje

Adjustable headrest 
| Zagłówek regulowany

Mechanisms | Mechanizmy

SYNCRON 
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1  Eggy Mesh FST
1

Eggy
Features | Cechy

Mesh backrest 
| Oparcie siatkowe

Lumbar support as standard 
| Podparcie lędźwi
w standardzie

Options | Opcje

White or black 
colour concept  
| Dwie wersje 
kolorystyczne: 
biała i czarna

Height adjustable armrests 
with moving armrest pads 
| Podłokietniki regulowane 
na wysokość, z ruchomymi 
nakładkami

Mechanisms | Mechanizmy

FS FST



Neo

1

1  Neo FS

2  Bizzi FS
2

Bizzi

Features | Cechy

Both sides 
upholstered backrest 
| Oparcie obustronnie 
tapicerowane

Options | Opcje

Fixed or adjustable armrests 
| Podłokietniki stałe 
lub regulowane

Inclinable, 
upholstered headrest 
| Zagłówek tapicerowany 
z regulacją kąta nachylenia

Height adjustable
lumbar support 
| Podparcie lędźwi 
regulowane na wysokość

Mechanisms | Mechanizmy

FS FST TILT/C

Options | Opcje

Fixed or adjustable armrests 
| Podłokietniki stałe lub 
regulowane

Mechanisms | Mechanizmy

FS FST
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2

Master

1

Offix

1  Master 10 PW ACTIV1

2  Offix SYNCROI BRA

Options | Opcje

Injected foam in the backrest 
with characteristic ribbing 
| Oparcie z 
pianki wylewanej z 
charakterystycznym 
żebrowaniem

Upholstered cushion 
in the backrest cover 
| Tapicerowane okienko 
w osłonie oparcia

Fixed or adjustable armrests  
| Podłokietniki stałe 
lub regulowane

Mechanisms | Mechanizmy

ACTIV1 IM660 CPA

Options | Opcje

Fixed or adjustable armrests 
| Podłokietniki stałe lub 
regulowane

Mechanisms | Mechanizmy

SYNCRO-
IBRA

FS FST
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2

Stillo

1  Vosto FS

2  Stillo 10 ACTIV1

Vosto

1

Features | Cechy

Injected foam in the seat 
| Siedzisko z pianki 
wylewanej

Mesh backrest 
| Oparcie siatkowe

Options | Opcje

Colour concept black or white 
| Dwie wersje kolorstyczne: 
czarna i biała

Height adjustable armrests 
| Podłokietniki regulowane 
na wysokość

Side drops in a different colour 
| Boki siedziska w innym 
kolorze

Mechanisms | Mechanizmy

FS FST

Features | Cechy

Decorative backrest cover 
| Dekoracyjna ażurowa 
osłona oparcia

Fixed armrests  
| Podłokietniki stałe

Options | Opcje
Zróżnicowane wykończenia kubełków

Low or high backrest 
| Oparcie niskie lub wysokie

Mechanisms | Mechanizmy

ACTIV1
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I-line

2
1  Neos Mesh FS

2  I-line ERGON 2L

Neos

1

Options | Opcje

Plastic fixed headrest 
| Zagłówek stały 
tworzywowy

Fixed or adjustable armrests 
| Podłokietniki stałe lub 
regulowane

Mechanisms | Mechanizmy

ERGON
2L 

Features | Cechy

Injected foam in the seat 
| Siedzisko z pianki 
wylewanej

Mesh backrest 
| Oparcie siatkowe

Lumbar support as standard 
| Podparcie lędźwi 
w standardzie

Options | Opcje

Colour concept black or white 
| Dwie wersje kolorstyczne: 
czarna i biała

Height adjustable armrests 
| Podłokietniki regulowane 
na wysokość

Side drops in a different colour 
| Boki siedziska w innym 
kolorze

Mechanisms | Mechanizmy

FS FST
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Perfect Profil

1

2

Smart

1  Perfect PROFIL CPW

2  Smart WHITE CPW-W

Features | Cechy

Contoured backrest 
| Profilowane oparcie

Fixed armrests 
| Podłokietniki stałe

Mechanisms | Mechanizmy

CPW

Options | Opcje

White or black colour concept 
| Dwie wersje kolorystyczne: 
biała i czarna

Fixed or adjustable armrests 
| Podłokietniki stałe 
lub regulowane

Mechanisms | Mechanizmy

CPW

Others | Inne

Ring base version 
| Wersja ring base
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Webst@r

1

2

Prestige Profil

1  Webst@r PROFIL CPA

2  Prestige PROFIL CPW

Features | Cechy

Contoured backrest 
| Profilowane oparcie

Options | Opcje

Fixed or adjustable armrests 
| Podłokietniki stałe 
lub regulowane

Mechanisms | Mechanizmy

CPA

Features | Cechy

Contoured backrest 
| Profilowane oparcie

Options | Opcje

Fixed or adjustable armrests 
| Podłokietniki stałe 
lub regulowane

Mechanisms | Mechanizmy

CPW
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1

Sonata
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2

3

1  Sonata 24/7 HRU MPD165/78

2  Sonata LUX HRUA ES

3  Sonata LUX LB CFP-CR

Features | Cechy

Both sides 
upholstered backrest 
| Oparcie obustronnie 
tapicerowane

Options | Opcje

24/7

24/7 version: increased 
abrasion resistance and 
reinforced structure 
| Wersja 24/7 – zwiększona 
odporność na ścieranie 
i wzmocniona konstrukcja

KG
<150

XXL version: reinforced 
construction for users 
up to 150 kg 
| Wersja XXL – wzmocniona 
konstrukcja dla osób 
do 150 kg 

Fixed or adjustable headrest, 
integrated with the backerst 
| Zagłówek stały lub 
regulowany, zintegrowany 
z oparciem

Fixed or adjustable armrests 
with upholstered pad 
| Podłokietniki stałe lub 
regulowane z nakładką 
tapicerowaną

Chromium plated hanger 
| Chromowany wieszak 
na oparciu

Mechanisms | Mechanizmy

ES
MPD

165/78
MPD
170

Others | Inne

Visitor version on
cantilever frame  
| Wersja stacjonarna 
na płozie
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1

2

Lynx

1  Lynx LB MPD170

2  Lynx LB CFP-CR 

3  Lynx MPD170

Features | Cechy

Characteristic horizontal 
stitching and slim silhouette 
| Charakterystyczne 
poziome przeszycia 
i smukła sylwetka

Both sides 
upholstered backrest 
| Oparcie obustronnie 
tapicerowane

Options | Opcje
Zróżnicowane wykończenia kubełków

Low or high backrest  
| Oparcie niskie 
lub wysokie 

Fixed armrests with plastic pad 
| Podłokietniki stałe 
z nakładką tworzywową

Mechanisms | Mechanizmy

MPD
170

Others | Inne

Visitor version on
cantilever frame  
| Wersja stacjonarna 
na płozie

22



3

23



1

Neo-Lux

24



2

3

1  Neo-Lux MPD165

2  Neo-Lux LB MPD165

3  Neo-Lux 4L-ARM-CR

Options | Opcje

+
Upholstered 
or mesh backrest 
| Dwa rodzaje oparcia: 
tapicerowane lub siatkowe

Upholstered headrest 
| Zagłówek tapicerowany

Adjustable armrests 
| Podłokietniki regulowane

Chromium plated hanger 
| Chromowany wieszak 
na oparciu

Mechanisms | Mechanizmy

MPD
165

Others | Inne

Visitor version on 4 legs
or cantilever frame 
| Wersja stacjonarna: 
płoza lub 4 nogi

25



1

2

Chester

1  Chester ES

2  Chester LB CFP-CR

3  Chester HRU ES 

Features | Cechy

Decorative stitching on 
backrest and seat 
| Dekoracyjne pikowanie 
na oparciu i siedzisku

Both sides 
upholstered backrest 
| Oparcie obustronnie 
tapicerowane

Adjustable armrests 
| Podłokietniki regulowane

Options | Opcje

Upholstered headrest 
| Zagłówek tapicerowany

Base and armrests with 
wooden pads (Chester Extra) 
| Podstawa i podłokietniki 
z drewnianymi nakładkami 
(Chester Extra)

Mechanisms | Mechanizmy

ES

Others | Inne

Visitor version on 
cantilever frame 
| Wersja stacjonarna 
na płozie
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Invitus

1  Invitus ES

2  Invitus LB CFP-CR

1

2

Features | Cechy

Both sides 
upholstered backrest  
| Oparcie obustronnie 
tapicerowane

Adjustable armrests 
| Podłokietniki regulowane

Options | Opcje

Chromium plated hanger 
| Chromowany wieszak 
na oparciu

Mechanisms | Mechanizmy

ES TILT/C

Others | Inne

Visitor version on 
cantilever frame 
| Wersja stacjonarna 
na płozie
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Nadir

1  Nadir TILT/C

2  Nadir LB CF-CR

1

2

Features | Cechy

Both sides 
upholstered backrest  
| Oparcie obustronnie 
tapicerowane

Soft cushions on seat 
and backrest 
| Miękkie poduszki 
na siedzisku i oparciu

Options | Opcje

Fixed armrests: plastic 
or chromium plated with 
upholstered pads 
| Podłokietniki stałe 
tworzywowe lub chromowane 
z nakładami tapicerowanymi

Mechanisms | Mechanizmy

TILT/C

Others | Inne

Visitor version on 
cantilever frame  
| Wersja stacjonarna 
na płozie
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Manager

1  Manager TILT/C

2  Manager LB CF-BL

1

2

Features | Cechy

Both sides 
upholstered backrest  
| Oparcie obustronnie 
tapicerowane

Options | Opcje

Plastic fixed armrests 
| Podłokietniki 
stałe tworzywowe

Solid wood armrests and 
base with wooden pads 
(Manager Extra) 
| Podłokietniki z litego 
drewna i podstawa 
z drewnianymi nakładkami 
(Manager Extra)

Mechanisms | Mechanizmy

TILT/C

Others | Inne

Visitor version on cantilever 
frame: wooden (Manager 
Extra CFN) or metal 
| Wersja stacjonarna 
na płozie drewnianej 
(Manager Extra CFN) 
lub metalowej
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Mirage

1  Mirage TILT/C

2  Mirage LB CF-CR

1

2

Features | Cechy

Decorative backrest 
and seat connector 
| Dekoracyjny łącznik 
oparcia i siedziska

Both sides 
upholstered backrest  
| Oparcie obustronnie 
tapicerowane

Options | Opcje

Fixed plastic armrests or 
chromium plated with
upholstered pads 
| Podłokietniki 
stałe tworzywowe lub 
chromowane z nakładkami 
tapicerowanymi

Solid wood armrests and base 
with wooden pads (Mirage 
Extra) 
| Podłokietniki z litego 
drewna i podstawa 
z drewnianymi nakładkami 
(Mirage Extra)

Zróżnicowane wykończenia kubełków

Low or heigh backrest  
| Oparcie niskie 
lub wysokie

Mechanisms | Mechanizmy

TILT/C

Others | Inne

Visitor version on cantilever 
frame: wooden (Mirage 
Extra CFN) or metal 
| Wersja stacjonarna 
na płozie drewnianej 
(Mirage Extra CFN) 
lub metalowej
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Nova

1  Nova MPD170

2  Nova LB CF-CR 

1

2

Features | Cechy

Decorative backrest 
and seat connector 
| Dekoracyjny łącznik 
oparcia i siedziska

Both sides 
upholstered backrest 
| Oparcie obustronnie 
tapicerowane

Options | Opcje

Fixed armrests with
upholstered pad 
| Podłokietniki stałe 
z nakładkami tapicerowanymi

Armrests and base with 
wooden pads (Nova Wood)  
| Podstawa i podłokietniki 
z drewnianymi nakładkami 
(Nova Wood)

Chromium plated hanger 
| Chromowany wieszak
na oparciu 

Mechanisms | Mechanizmy

MPD
170

Others | Inne

Visitor version on cantilever 
frame: wooden (Mirage 
Extra CFN) or metal  
| Wersja stacjonarna na płozie 
drewnianej (Nova Wood CF) 
lub metalowej
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Orion

1  Orion MPD170

2  Orion LB CF-CR

1

2

Features | Cechy

Decorative stitching 
on seat and backrest 
| Dekoracyjne przeszycia 
na oparciu i siedzisku

Fixed armrests with 
upholstered pads 
| Podłokietniki stałe 
z nakładkami tapicerowanymi

Both sides 
upholstered backrest  
| Oparcie obustronnie 
tapicerowane

Options | Opcje

Chromium plated hanger 
| Chromowany wieszak
na oparciu 

Mechanisms | Mechanizmy

MPD
170

Others | Inne

Visitor version 
on cantilever frame  
| Wersja stacjonarna 
na płozie
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1

Linea

1  Linea MPD170

Features | Cechy

Both sides 
upholstered backrest 
| Oparcie obustronnie 
tapicerowane

Fixed armrests with 
upholstered pads 
| Podłokietniki stałe 
z nakładkami tapicerowanymi

Options | Opcje

Chromium plated hanger  
| Chromowany wieszak
na oparciu 

Mechanisms | Mechanizmy

MPD
170
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1
1  Mefisto TILT/C

Mefisto
Features | Cechy

Both sides 
upholstered backrest 
| Oparcie obustronnie 
tapicerowane

Plastic fixed armrests 
| Podłokietniki 
stałe tworzywowe

Mechanisms | Mechanizmy

TILT/C
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1

Inta
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2
1  Inta 4L OD

2  Inta 4L

Features | Cechy

Plastic shell and frame 
| Rama i kubełek z tworzywa

Easy to keep clean 
| Łatwe do utrzymania 
w czystości

Three unique shell colours 
| Trzy dedykowane 
kolory kubełka

In&out type of chair 
| Krzesło typu in&out

Options | Opcje

Upholstered pad on the seat 
| Tapicerowana 
nakładka siedziska
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1
1  Loco II 4L-ARM-CR

Loco II
Features | Cechy

Fully upholstered 
| W pełni tapicerowane

Armrests with wooden pads 
integrated with frame 
| Podłokietniki 
z drewnianymi nakładkami, 
zintegrowane z ramą

Options | Opcje

Possibility to connect in rows  
| Możliwość łączenia 
w rzędy

Others | Inne

Stackable 
| Możliwość  sztaplowania

Cart for chair transport 
| Wózek do 
transportu krzeseł
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1  Beta 4L-CR PLUS

Beta

1

Options | Opcje

Upholstered pads
on seat and backrest  
| Nakładki tapicerowane
na oparciu i siedzisku

Plastic writing tablet
| Pulpit tworzywowy

Possibility to connect in rows 
| Możliwość łączenia w rzędy

+

Version on 4 legs
or cantilever frame 
| Dwa rodzaje ramy:
4 nogi lub płoza

Others | Inne

Stackable 
| Możliwość  sztaplowania

Cart for chair transport 
| Wózek do 
transportu krzeseł

The Beta product line includes 
also benches 
| Linia Beta obejmuje 
także ławki
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Visa

Elva

2

1

1  Elva 4L-ARM

2  Visa 4L-ALU

Features | Cechy

Wooden armrests,
integrated with the frame 
| Podłokietniki drewniane 
zintegrowane z ramą

Both sides 
upholstered backrest 
| Oparcie obustronnie 
tapicerowane

Options | Opcje

Possibility to connect in rows  
| Możliwość łączenia w rzędy

Others | Inne

Stackable 
| Możliwość  sztaplowania

Features | Cechy

Armrests integrated 
with frame 
| Podłokietniki 
zintegrowane z ramą

Both sides 
upholstered backrest 
| Oparcie obustronnie 
tapicerowane

Others | Inne

Stackable 
| Możliwość  sztaplowania
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Bingo

1
1  Bingo 4L-CR LAMINATE

Options | Opcje

Various shell finishes: 
wooden, laminated, with 
upholstered pads 
| Opcje wykończenia kubełka: 
drewniany, laminowany, 
z tapicerowanymi nakładkami

Version with or without 
armrests 
| Wersja z podłokietnikami 
lub bez

Possibility to connect in rows  
| Możliwość łączenia w rzędy

Swivel base on castors 
(Bingo GTP) 
| Podstawa obrotowa 
na kółkach (Bingo GTP)

Others | Inne

Stackable 
| Możliwość sztaplowania

The Bingo product line 
includes also hockers 
and benches 
| Linia Bingo obejmuje także 
hokery oraz ławki

43



1 32 4

Iso

9  Iso ERGO MESH 4L-CR

10  Iso 4L-CR ARM TR-PLASTIC

11  Iso 4L-BL TR-WOOD

12  Iso 4L-CR + PULPIT ISO-AS LEFT

13  Iso ERGO MESH 4L-BL + BASKET BL

14  Iso CFS-CR

5  Iso PLASTIC CFS-ALU

6  Iso PLASTIC 4L-CR

7  Iso MIX 4L-CR

8  Iso NET 4L-BL

1  Iso 4L-BL

2  Iso 4L-BL ARM

3  Iso BIANCO 4L-CR

4  Iso 4L-BL WOOD 

5 6 87

9 1110 12
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13

14

Features | Cechy

Wide, highly configurable 
product range 
| Szeroka linia o dużym 
stopniu konfigurowalności

Options | Opcje

+

Backrest types: upholstered, 
mesh, plastic or wooden  
| Rodzaje oparcia: 
siatkowe, tapicerowane, 
tworzywowe lub drewniane

Both sides 
upholstered backrest 
(Iso Olimpic) | Oparcie 
obustronnie tapicerowane 
(Iso Olimpic)

Version with or 
without armrests 
| Wersja z podłokietnikami 
lub bez

Plastic or wooden
writing tablet 
| Pulpit drewniany 
lub tworzywowy

+

4 legs or cantilever frame 
| Dwa rodzaje ramy: 
4 nogi lub płoza

Possibility to connect in rows  
| Możliwość łączenia w rzędy

Plastic covers white colour 
(Iso Bianco)  
| Osłony tworzywowe 
w kolorze białym (Iso Bianco)

Others | Inne

Basket under the seat 
| Koszyk pod krzesłem

Stackable 
| Możliwość  sztaplowania

Cart for chair transport 
| Dedykowany wózek 
do transportu krzeseł

The Iso product line includes 
also benches 
| Linia Iso obejmuje 
także ławki
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Arioso

Styl

2

1

1  Arioso FR 4L-BL

2  Styl 4L-BL

Features | Cechy

Handle in the upper 
part of the backrest  
| Uchwyt w górnej 
części oparcia

Options | Opcje

Folding version (Arioso Fold) 
| Wersja składana 
(Arioso Fold)

Possibility to connect in rows 
(Arioso Fold Click) 
| Możliwość łączenia 
w rzędy (Arioso Fold Click)

Others | Inne

Stackable 
| Możliwość  sztaplowania

Cart for chair transport 
| Wózek do 
transportu krzeseł

Options | Opcje

Version with or 
without armrests 
| Wersja z podłokietnikami 
lub bez

Others | Inne

Stackable 
| Możliwość  sztaplowania

Cart for chair transport 
| Wózek do 
transportu krzeseł
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1

Tulipan

1  Tulipan 4L-BL

Options | Opcje

Upholstered or wooden seat 
(Tulipan Wood) 
| Siedzisko tapicerowane 
lub drewniane (Tulipan Wood)

Upholstered cushion on the 
backrest (Tulipan Plus) 
| Tapicerowana poduszka 
na oparciu (Tulipan Plus)

Others | Inne

The Tulipan product line 
includes also hockers  
| Linia Tulipan obejmuje 
także hokery
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Sylwia S

Polyfold

2

1

1  Polyfold CLICK 4L-BL

2  Sylwia S CF-CR

Features | Cechy

Easy to store when folded 
| Łatwe do przechowywania 
po złożeniu

Options | Opcje

Upholstered pads on backrest 
and seat (Polyfold Plus) 
| Tapicerowane nakładki 
na oparciu i siedzisku 
(Polyfold Plus)

Possibility to connect in rows
(Polyfold Click) 
| Możliwość łączenia w rzędy
(Polyfold Click)

Others | Inne

Cart for chair transport 
| Dedykowany wózek 
do transportu krzeseł

Options | Opcje

Version with or 
without armrests 
| Wersja z podłokietnikami 
lub bez

Upholstered armrests pads  
| Tapicerowane nakładki 
podłokietników

Others | Inne

Stackable 
| Możliwość  sztaplowania
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Cortina

2

1

1  Cortina 4L-CR

2  Chico 4L-BL

Chico

Others | Inne

Stackable 
| Możliwość  sztaplowania

Features | Cechy

Upholstered seat  
| Siedzisko tapicerowane

Options | Opcje

Various frame colour  
| Różne kolory ramy

Others | Inne

Stackable 
| Możliwość  sztaplowania
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Rumba

Amigo

1  Amigo 4L-CR ARM

2  Rumba NET CFP-CR
2

1

Options | Opcje

Version with or 
without armrests 
| Wersja z podłokietnikami 
lub bez

Swivel base on castors 
(Amigo GTP) 
| Podstawa obrotowa 
na kółkach (Amigo GTP)

Possibility to connect in rows
| Możliwość łączenia w rzędy

Others | Inne

Stackable 
| Możliwość  sztaplowania

Cart for chair transport 
| Wózek do 
transportu krzeseł

The Amigo product line 
includes also benches 
| Linia Amigo obejmuje 
także ławki

Features | Cechy

Upholstered armrests pads 
integrated with frame  
| Podłokietniki 
z tapicerowanymi nakładkami, 
zintegrowane z ramą

Options | Opcje

+

Upholstered or mesh 
backrest (Rumba Net) 
| Dwa rodzaje oparcia: 
tapicerowane lub siatkowe 
(Rumba Net)

Others | Inne

Stackable 
| Możliwość  sztaplowania
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Salsa

Samba

1  Samba 4L-ARM-CR

2  Salsa 4L-ARM-CR
2

1

Features | Cechy

Armrests with wooden pads, 
integrated with frame 
| Podłokietniki 
z drewnianymi nakładkami, 
zintegrowane z ramą

Options | Opcje

Shell version: fully upholstered
or wooden (Samba Wood) 
| Wersja kubełka: w pełni 
tapicerowana lub drewniana 
(Samba Wood)

+

Upholstered or mesh backrest 
(Samba Net) 
| Dwa rodzaje oparcia: 
tapicerowane lub siatkowe 
(Samba Net)

Wooden writing tablet 
| Pulpit drewniany

Possibility to connect in rows 
| Możliwość łączenia w rzędy

Others | Inne

Stackable 
| Możliwość  sztaplowania

Features | Cechy

Wooden armrests 
integrated with frame  
| Podłokietniki drewniane 
zintegrowane z ramą

Fully upholstered 
| W pełni tapicerowane

Options | Opcje

Possibility to connect in rows 
| Możliwość łączenia w rzędy

Others | Inne

Stackable 
| Możliwość  sztaplowania
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Bingo

1
1  Bingo HOCKER-CR LAMINATE

Features | Cechy

Comfortable footrest 
| Wygodny podnóżek

Options | Opcje

Shell: wooden, laminated
or with upholstered pads 
| Kubełek drewniany, 
laminowany lub 
z tapicerowanymi nakładkami

Others | Inne

Stackable 
| Możliwość  sztaplowania

The Bingo product line 
includes also chairs
and benches 
| Linia Bingo obejmuje także 
krzesła oraz ławki
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Timmi Hocker

1
1  Timmi Hocker CC-R

Features | Cechy

Injected foam in the seat 
| Siedzisko z pianki 
wylewanej

Height adjustable  
sit-to-stand hocker
| Regulowana wysokość 

Anti-slip rubber on the foot
| Guma antypoślizgowa 
na stopie

Options | Opcje

Base available in 3 colours: 
white, red or black
| Podstawa dostępna 
w 3 kolorach: białym, 
czerwonym lub czarnym
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Tulipan

1  Tulipan HOCKER-BL
1

Features | Cechy

Comfortable footrest 
| Wygodny podnóżek

Options | Opcje

Two heights 
| Dwie wysokości

Upholstered or wooden seat
(Tulipan Hocker Wood) 
| Siedzisko tapicerowane 
lub drewniane (Tulipan 
Hocker Wood)

Others | Inne

The Tulipan product line 
includes also chairs 
| Linia Tulipan obejmuje także 
krzesła
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Jola

Zeta

1  Jola HOCKER-BL

2  Zeta HOCKER-CR
2

1

Features | Cechy

Comfortable footrest 
| Wygodny podnóżek

Options | Opcje

Two heights 
| Dwie wysokości

Features | Cechy

Comfortable footrest 
| Wygodny podnóżek
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Amigo

Iso

1  Iso-3 B-ALU WOOD

2  Amigo-3 A-BL ARM

1

2

Features | Cechy

+

Available finishes: upholstered, 
wooden and plastic  
| Możliwe wykończenia: 
tapicerowane, drewniane 
i tworzywowe

Options | Opcje

2-5

From 2 up to 5 seaters 
| Od 2 do 5 siedzisk

Possible table top
instead of the seat 
| Możliwy blat 
zamiast siedziska

Version with or 
without armrests 
| Wersja z podłokietnikami 
lub bez

Others | Inne

The Iso product line 
includes also chairs 
| Linia Iso obejmuje 
także krzesła

Features | Cechy

Armrests with plastic pads 
| Podłokietniki  
z nakładkami z tworzywa

Options | Opcje

2-5

From 2 up to 5 seats 
| Od 2 do 5 siedzisk

Row connector to keep 
equal distances 
| Łącznik rzędów dla 
zachowania równych 
odległości

Others | Inne

The Amigo product line 
includes also chairs 
| Linia Amigo obejmuje 
także krzesła
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Beta

Bingo

1  Bingo-3 A-BL ARM SEAT PLUS

2  Beta-3 NSN B-BL
2

1

Options | Opcje

2-5

From 2 up to 5 seats 
| Od 2 do 5 siedzisk

Possible table top 
instead of the seat 
| Możliwy blat 
zamiast siedziska

Shell options: plastic or 
with upholstered pads 
| Kubełki tworzywowe 
lub z tapicerowanymi 
nakładkami

Others | Inne

The Beta product line includes 
also chairs 
| Linia Beta obejmuje także 
krzesła

Features | Cechy

Armrests with wooden pads 
| Podłokietniki z drewnianymi 
nakładkami

Options | Opcje

2-5

From 2 up to 5 seats 
| Od 2 do 5 siedzisk

Possible table top
instead of the seat 
| Możliwy blat zamiast 
siedziska

Row connector to keep 
equal distances 
| Łącznik rzędów dla 
zachowania równych 
odległości

Shell: wooden, laminated
or with upholstered pads 
| Kubełki drewniane, 
laminowane lub 
z tapicerowanymi nakładkami

Others | Inne
The Bingo product line 
includes also chairs 
and hockers 
| Linia Bingo obejmuje 
także krzesła oraz hokery
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1  Cruzo 1100 ø 600

2  Cruzo Largo 1400 × 800

Cruzo

1

2

Features | Cechy

Levelling feet 
| Stopki regulowane

Options | Opcje

Different heights of 
the column base 
| Różne wysokości 
podstawy dla wersji 
jednokolumnowej

Different table top shapes: 
round, square and rectangular 
| Różne kształty blatu: 
okrągły, kwadratowy,
prostokątny
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1  Lara Inox 1100

2  Lara Inox SQ 

Lara Inox

1

2

Features | Cechy

Metal elements in
INOX finish (polished 
stainless steel) 
| Elementy metalowe 
w wykończeniu INOX (stal 
nierdzewna polerowana)

Options | Opcje

Round column base
on round plate base 
| Okrągła stopa i noga 
o przekroju okrągłym

Square column base on square 
plate base (Lara Inox SQ) 
| Kwadratowa stopa i noga o 
przekroju kwadratowym (Lara 
Inox SQ)

Three heights of the base 
| Trzy wysokości podstawy
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1
1  Cafe 1100 TABLE CR

Cafe
Options | Opcje

Two heights of the base 
| Dwie wysokości podstawy

Metal hooks under table top 
| Metalowe haczyki 
pod blatem
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1

Lena

1  Lena 580 ALU

Options | Opcje

Four heights of the base 
| Cztery wysokości podstawy

Version resistant for climatic 
conditions (Lena Outdoor) 
| Wersja odporna na warunki 
atmosferyczne  (Lena Outdoor)
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Rico

Squerto A

1  Rico TABLE-3 ALU

2  Squerto A TABLE ALU

1

2

Features | Cechy

Cast iron square base plate 
| Żeliwna kwadratowa 
stopa podstawy

Options | Opcje

Three table top width  
| Trzy szerokości blatu

Others | Inne

Stackable after folding 
| Możliwość składowania 
w stosie po złożeniu

Cart for table transport 
| Dedykowany wózek
do transportu stołów
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Tiramisu

Simple

1  Simple 800×800

2  Tiramisu DUO TABLE CR
2

1

Options | Opcje

Two sizes of base 
| Dwa rozmiary podstawy

Bases for round, square 
and rectangular table top 
| Podstawy do blatu 
okrągłego, kwadratowego, 
jak i prostokątnego

Features | Cechy

Square cross-section 
of the leg  
| Nogi metalowe 
o przekroju kwadratowym

Options | Opcje

Table top shape: square 
or rectangular 
| Kształt blatu: kwadratowy 
lub prostokątny  
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1

Cashy 
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2

3

1  Cashy 5A PST45-BL RB 

2  Cashy 4S MP13

3  Cashy 5A PST45-BL 

Features | Cechy

+

Three base types 
| 3 rodzaje podstawy

Easy to keep clean 
| Łatwe do utrzymania 
w czystości

Functional back handle 
| Funkcjonalny uchwyt

Options | Opcje

Fixed armrests 
| Podłokietniki stałe

White or black colour concept 
| Dwie wersje kolorystyczne: 
szara i czarna 

Mechanisms | Mechanizmy

PST45
-BL MP13
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Labo

Werek

2

1

1  Labo ERGON UP

2  Werek FB PLUS

Features | Cechy

Handle in the upper part 
of the backrest  
| Uchwyt w górnej 
części oparcia

Options | Opcje

Version with adjustable, 
anti-slip footrest (Werek FB) 
| Wersja z regulowanym 
antypoślizgowym podnóżkiem 
(Werek FB)

Wooden or upholstered 
seat (Werek Plus) 
| Siedzisko drewniane 
lub tapicerowane 
(Werek Plus)

Features | Cechy

Seat and backrest made of 
perforated anti-slip plastic for 
better air circulation 
| Siedzisko i oparcie 
wykonane z tworzywa 
antypoślizgowego, 
perforowane dla zapewnienie 
cyrkulacji powietrza

Options | Opcje

Version on glides with 
adjustable ring base (Labo RB) 
| Wersja na stopkach, 
z regulowanym podnóżkiem 
typu ring base (Labo RB)

Armrests fixed or adjustable  
| Podłokietniki stałe 
lub regulowane

Mechanisms | Mechanizmy

ERGON
UP 

SYNCRO-
IBRA
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Goliat

Nargo

2

1

1  Nargo CPT

2  Goliat

Features | Cechy
Seat and backrest made 
of anti-slip plastic 
| Siedzisko i oparcie 
wykonane z tworzywa 
antypoślizgowego

Handle in the upper part 
of the backrest  
| Uchwyt w górnej 
części oparcia

Options | Opcje
Version on glides with 
adjustable ring base (Nargo RB) 
| Wersja na stopkach, 
z regulowanym podnóżkiem 
typu ring base (Nargo RB)

Fixed armrests  
| Podłokietniki stałe

Mechanisms | Mechanizmy

CPT

Others | Inne
Strength certificate :
BS5459 – 2: 2000, for the
weight till 150 kg (Nargo 24/7) 
| Certyfikat wytrzymałości 
BS5459-2:2000 do wagi 
użytkownika do 150 kg

Options | Opcje

Seat made of anti-slip plastic 
or upholstered 
| Siedzisko tapicerowane 
lub wykonane z tworzywa 
antypoślizgowego

Version with adjustable
footrest (Goliat RB) 
| Wersja z regulowanym 
podnóżkiem (Goliat RB)
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Senior

Smart Ring Base

2

1

1  Smart RB-CR CPW 

2  Senior RB-BL

Features | Cechy

Upholstered seat and backrest 
| Tapicerowane siedzisko 
i oparcie

Adjustable ring base 
| Regulowany podnóżek 
typu ring base

Features | Cechy

Adjustable chromium plated 
ring base (Smart RB) 
| Regulowany podnóżek 
typu ring base, chromowany 
(Smart RB)

Fixed armrests 
| Podłokietniki stałe

Options | Opcje

White or black colour concept 
| Dwie wersje kolorystyczne: 
biała i czarna

Mechanisms | Mechanizmy

CPW

Others | Inne

The Smart product line 
includes swivel office chair 
| Linia Smart obejmuje 
także krzesło biurowe
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Rodeo

Worker

2

1

1  Rodeo RB-BL CPT

2  Worker RB-BL

Features | Cechy

Seat and backrest made 
of anti-slip plastic 
| Siedzisko i oparcie 
wykonane z tworzywa 
antypoślizgowego

Adjustable ring base 
| Regulowany podnóżek 
typu ring base

Features | Cechy

Seat and backrest made 
of anti-slip plastic 
| Siedzisko i oparcie 
wykonane z tworzywa 
antypoślizgowego

Options | Opcje

Version with adjustable
ring base (Rodeo RB) 
| Wersja z regulowanym 
podnóżkiem typu ring base 
(Rodeo RB)

Fixed armrests 
| Podłokietniki stałe

Mechanisms | Mechanizmy

CPT
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Cartoons Line, Ministyle, Bambino

1-12  Cartoons Line - Ministyle

1 32 4

5 6 87

9 1110 12
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13

14
13  Ministyle-W

14  Cartoons Line - Bambino

Features | Cechy

Upholstery with cartoons 
| Tapicerka z motywami 
bajkowymi

KG
<45

Size and ergonomics suitable 
for children (up to 45 kg)
| Rozmiar i ergonomia 
dopasowane do potrzeb 
dzieci (do 45 kg)

Options | Opcje

White or black colour concept 
(Ministyle) 
| Dwie wersje kolorystyczne: 
biała i czarna (Ministyle)

Fixed armrests (Ministyle) 
| Podłokietniki stałe 
(Ministyle)
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Arizona

1  Arizona BL
1

Features | Cechy

Plastic base and chromium 
plated ring for umbrellas 
| Podstawka tworzywowa 
i chromowana obręcz 
na parasole

Options | Opcje

Steel construction chromium 
plated or powder-coated 
| Konstrukcja stalowa 
chromowana lub 
malowana proszkowo
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ES

 — free-floating – synchronous backrest and seat tilt
 — backrest tilt synchronised with the seat 
tilt at rate 2:1

 — backrest tilt angle of 20° synchronised with 
the seat tilt angle of 11°

 — seat and backrest multi-lock in 5 positions
 — backrest tilt force adjustment with a knob
 — Up&Down – backrest height adjustment 
(according to the type of the backrest connector)

 — Anti-Shock**

 — możliwość swobodnego kołysania się
 — oparcie odchylające się synchronicznie 
z siedziskiem (2:1)

 — kąt pochylenia oparcia 20° zsynchronizowany 
z siedziskiem 11°

 — możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach
 — regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła
 — Up&Down – regulacja wysokości oparcia 
(zgodnie z typem łącznika)

 — Anti-Shock**

FS FST

 — free-floating – synchronous backrest and seat tilt
 — backrest tilt angle of 20° synchronised with the 
seat tilt angle of 11°

 — backrest multi-lock in 5 positions
 — backrest height adjustment according to the type of the 
backrest connector (not available for mesh backrest)

 — backrest tilt force adjustment with a knob
 — seat depth adjustment 50 mm (FST)
 — Anti-Shock**

 — możliwość swobodnego kołysania się
 — oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem
 — kąt pochylenia oparcia 20° zsynchronizowany z 
siedziskiem 11°

 — możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach
 — regulacja wysokości oparcia zgodnie z typem łącznika 
(niedostępna dla oparcia siatkowego)

 — regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby
 — regulacja głębokości siedziska 50 mm (FST)
 — Anti-Shock**

ACTIV1

 — free-floating – synchronous backrest and seat tilt
 — backrest tilt synchronised with the seat tilt at rate 2:1
 — synchronous backrest tilt angle at 19˚ and 
seat tilt angle at 8°

 — seat and backrest multi-lock in 5 positions
 — Up&Down – backrest height adjustment (10 levels)
 — backrest tilt force adjustment with a knob
 — Anti-Shock**

 — możliwość swobodnego kołysania się
 — oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem (2:1)
 — kąt odchylenia oparcia 19° przy 8° odchylenia siedziska
 — możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach
 — Up&Down – regulacja wysokości oparcia (10 zapadek)
 — regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła
 — Anti-Shock**

IM660

 — free-floating – synchronous backrest and seat tilt
 — backrest tilt synchronised with the seat tilt at rate 2:1
 — synchronous backrest tilt angle in range of 21˚ 
and seat tilt angle in range of 9°

 — seat and backrest multi-lock in 5 positions
 — backrest tilt force adjustment with a knob
 — Anti-Shock**

 — możliwość swobodnego kołysania się
 — oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem (2:1)
 — kąt pochylenia oparcia 21° zsynchronizowany 
z siedziskiem 9°

 — blokada kąta pochylenia oparcia i siedziska w 5 pozycjach
 — regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła
 — Anti-Shock**

MPD
165/78

MPD
165

MPD
170

 — free-floating – synchronous backrest and seat tilt
 — MPD165 SYNCRON: synchronous backrest tilt angle 
in range of 19˚ and seat tilt angle in range of 12°

 — MULTIBLOCK MPD170 and MPD-165/78: 
tilting of integrated seat and backrest in the 
range of 16° (free-floating)

 — seat and backrest multi-lock in 5 positions
 — backrest tilt force adjustment with a knob
 — Anti-Shock**
 — MULTIBLOCK MPD-165/78 mechanism has the same 
features as MPD-170 with exception of harder spring

 — możliwość swobodnego kołysania się
 — MPD165 SYNCRON: kąt pochylenia oparcia 19° 
zsynchronizowany z siedziskiem 12°

 — MULTIBLOCK MPD170 i MPD-165/78: kąt wychylenia oparcia 
+16° (wraz z siedziskiem)

 — blokada oparcia i siedziska w 5 pozycjach
 — regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła
 — Anti-Shock**
 — MULTIBLOCK MPD165/78 posiada te same funkcje co 
MULTIBLOCK MPD170, ale wyposażony jest w mocniejszą 
sprężynę

ERGON
2L 

ERGON
UP 

 — backrest tilt angle in range of -3° up to +20°
 — backrest multi-lock
 — ERGON UP: Up&Down - backrest height adjustment 
in range of 60 mm (8 levels)

 — ERGON 2L: backrest height adjustment with a knob

 — kąt pochylenia oparcia +20° (na zewnątrz/do tyłu) 
do -3° (do wewnątrz/do przodu)

 — blokada oparcia w wybranej pozycji
 — ERGON UP: Up&Down – regulacja wysokości oparcia 60 mm 
(8 zapadek)

 — ERGON 2L: regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby
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CPACPT CPW

 — backrest tilt angle in range of -17° (inward/forward) 
up to +6° (outward/backward)

 — backrest multi-lock
 — backrest height adjustment with a knob
 — seat depth adjustment with a knob

 — kąt pochylenia oparcia +6° (na zewnątrz/do tyłu) do -17° 
(do wewnątrz/do przodu)

 — blokada oparcia w wybranej pozycji
 — regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby
 — regulacja głębokości siedziska za pomocą śruby

SYNCRO-
IBRA

 — free-floating – backrest tilt
 — backrest and seat independant lock
 — backrest tilt angle in range of -10° (inward/forward) 
up to +20° (outward/backward)

 — seat tilt angle in range of -3° up to +10°
 — Up&Down backrest height adjustment (8 levels)
 — backrest tilt force adjustment with a knob

 — możliwość swobodnego kołysania się
 — niezależna blokada oparcia i siedziska w wybranej pozycji
 — kąt pochylenia oparcia +20° (na zewnątrz/do tyłu) do -10° 
(do wewnątrz/do przodu)

 — kąt pochylenia siedziska od +10° do -3°
 — Up&Down – regulacja wysokości oparcia 60 mm (8 zapadek)
 — regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła

TILT/C

 — tilting of integrated seat and backrest 
in the range of 13° (free-floating),

 — seat and backrest lock in one position
 — backrest tilt force adjustment with a knob

 — możliwość swobodnego kołysania się, kąt wychylenia 
oparcia +13°

 — blokada kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji
 — regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła

SYNCRON 

 — free-floating – synchronous backrest and seat tilt
 — backrest tilt synchronised with the seat tilt at rate 2:1
 — backrest tilt angle in range of 20° synchronised 
with the seat tilt angle in range of 11°

 — seat and backrest multi-lock in 5 positions
 — backrest tilt force adjustment
 — Anti-Shock**
 — seat depth adjustment

 — możliwość swobodnego kołysania się
 — oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem (2:1)
 — maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20°, 
przy 11° odchylenia siedziska

 — możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach
 — regulacja siły oporu oparcia
 — Anti-Shock**
 — regulacja głębokości siedziska

PST45
-BL  — rotating seat with height adjustment  — siedzisko obrotowe z regulacją wysokości

MP13  — rotating seat  — siedzisko obrotowe

Ergonomic technology of seat which dynamically adjusts 
to user’s body movements. It consists of air chambers that 
ensure biodynamic seat and support user’s spine.

Technologia wykorzystująca komory powietrzne, dzięki którym 
zapewnione jest dynamiczne dopasowanie siedziska do ruchu 
ciała użytkownika i aktywne wsparcie kręgosłupa. System łatwo 
dopasowuje się do pozycji użytkownika, ponieważ stopień 
twardości komór regulowany jest poprzez ilość zawartego 
w nich powietrza.

* Note: each mechanism ensures smooth height adjustment of the seat with pneumatic gas lift.
* Uwaga: każdy mechanizm posiada płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego.

** Anti-Shock – a feature that controls chair backrest to avoid hitting user’s back after releasing the lock.
** Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady.
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