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Mamy dla Ciebie rozwiązanie

Marka BN Office Solution to ekspert w dziedzinie kompleksowego 
wyposażenia wnętrz biurowych. Główną kompetencją marki jest 
całkowita obsługa klienta od momentu konsultacji, poprzez  projekt, 
wizuali zację potrzeb, dostawę,  montaż oraz obsługę posprzedażową, 
przy uwzględnieniu tak  istotnych aspektów organizacji biura, jak 
komfort pracy, ergo nomia, optymalizacja miejsca i kosztów.

BN Office Solution to jedna z czterech marek meblarskich wchodzących  
w skład Grupy Nowy Styl. Dzięki kompleksowości produktów  
Grupy możliwe jest wyposażenie różnorakich przestrzeni –  
od prywatnych, mieszkalnych, poprzez biurowe, aż po przestrzenie  
użytku publicznego, ośrodki sportowo-kulturalne,  powierzchnie  
audytoryjne i inne. Grupa Nowy Styl działa na rynku od 1992 roku  
i jest obecnie jedną z największych organi zacji w branży meblarskiej. 
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Kompleksowe rozwiązania oferowane przez 
BN Office  Solution dają nieograniczone możliwości 
aranżacyjne, uwzględniając specy fikę przestrzeni, 
a także różnorodne oczekiwania  klientów. W portfolio 
produktowym BN Office Solution znajdują się systemy 
mebli biurowych i konferencyjnych, kolekcje nowoczesnych 
foteli pracowniczych i  menedżerskich, uzupełnieniem 
oferty są produkty przeznaczone do miejsc wypoczynku, 
poczekalni i recepcji. Znajdują one zastosowanie nie 
tylko w biurach, pokojach menedżerskich, salach 
konferencyjnych, ale także w obiektach użyteczności 
publicznej czy strefach oczekiwań i relaksu.
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Systemy meblowe BN Office Solution sprawdzają się zarówno w profesjonalnych prze
strzeniach open space, jak i home office. W skład kolekcji wchodzą meble do gabinetów 
menedżerskich: eRange, SQart Managerial i Primo Space Managerial, oraz systemy mebli 
pracowniczych: SQart Workstation, Primo Space Workstation i Easy Space.

Systemy  
meblowe 



SQart workStation – system wielofunkcyjny, niezwykle praktyczny  
i możliwy do wykorzystania w  różnych przestrzeniach biurowych. 
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Systemy  
meblowe 



SQart managerial – dojrzały formą system mebli gabinetowych, 
stworzony na klasycznej nodze płytowej, która w biurowej przestrzeni 
doskonale wyróżnia część przeznaczoną dla kadry zarządzającej. 
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Systemy  
meblowe eRange. Szczególnie doskonały



erange – klasycznie elegancki system mebli gabinetowych  
najwyższej jakości, stworzony z wielu detali, które łączy perfekcja. 
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Systemy  
meblowe 
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Primo SPace managerial – system mebli  gabinetowych,  
stworzony pod kątem wysokich,  indywidualnych  wymagań 
współczesnych menedżerów. 
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Systemy  
meblowe 



Primo SPace workStation – elastyczność i funkcjonalność 
systemu pozwala na kompletną i spójną aranżację zarówno 
 gabinetów menedżerskich, jak również stanowisk pracowniczych. 
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Systemy  
meblowe 
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eaSy SPace – wszystkie elementy tego modułowego systemu  
dają praktyczanie nieograniczone możliwości wykorzystania  
przestrzeni biura.
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Systemy konferencyjne BN Office Solution odpowiadają na różnorodne zapotrzebowania 
użytkowników. Mobilne rozwiązania stołów Flib w połączeniu ze stacjonarnymi krzesłami 
Axo czy Staccato dostępnymi w różnorodnych konfiguracjach, umożliwiają stworzenie 
każdej konfiguracji w wielofunkcyjnych salach szkoleniowych i konferencyjnych. 

Systemy 
konferencyjne
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Flib – rodzina składanych stołów konferencyjnych, dających 
duże możliwości aranżacyjne. Mobilne stoły można łatwo  złożyć 
i  przechowywać na niewielkiej powierzchni.
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Fotele  
obrotowe

mojito

mojito – doskonale uzupełnia przestrzeń 
działania dynamicznych menadżerów, którzy 
odważnie kreślą wizje rozwoju i sukcesów.
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belite

belite – dzięki nowoczesnym materiałom, staje się  błyskotliwym 
rozwiązaniem zarówno do stanowisk pracowniczych, sal konferen
cyjnych, jak i gabinetów menadżerskich. 



DiPlomat

belive

Skala

komFort

Fotele  
obrotowe

Kolekcja foteli obrotowych BN Office Solution przeznaczona jest zarówno do
gabinetów menedżerskich, jak i stanowisk pracowniczych. Wzornictwo, szlachetne
wykończenia, innowacyjne rozwiązania technologiczne gwarantują wyjątkowy
komfort użytkowania oraz najwyższą funkcjonalność.
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Kolekcja krzeseł stacjonarnych BN Office Solution doskonale sprawdza się w salach 
konferencyjnych, miejscach spotkań czy recepcji. Wysoka jakość zastosowanych 
materiałów oraz stabilność krzesła stanowią ich niewątpliwe atuty.
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System siedzisk BN Office Solution ma nieograniczone możliwości zastosowań 
w przestrzeniach publicznych różnego typu: w bankach, galeriach, klinikach, 
szkołach. System doskonale sprawdza się zarówno w dużych przestrzeniach, 
jak i w małych wnętrzach, czyniąc je funkcjonalnymi i nowoczesnymi.

System  
siedzisk



magneS – modułowy system siedzisk cechuje maksymalna 
 funkcjonalność, przy minimalnej ilości elementów. Szeroka gama  
brył systemu pozwoli zrealizować każdą wizję projektanta wnętrz.



Kolekcja sof BN Office Solution składa się z perfekcyjnie wykończonych sof, foteli 
i stolików w oryginalnych liniach wzorniczych. Do produkcji wykorzystywane 
są szlachetne, często łączone ze sobą materiały – drewno, metal, szkło, skóry 
i tkaniny w szerokiej gamie kolorystycznej. 

Sofy

moDy
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Marka BN Office Solution
należy do oferty Nowy Styl Group

BN OFFICE SOLUTION
dzIał haNdLOwy
ul. Pużaka 12, 38400 Krosno 
TEL 13 43 76 100 
Fax 13 43 62 732 
INFOLINIa 0 801 150 157
E-MaIL info@bnos.com

Kompletna oferta na www.BNOS.COM




