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jako marka Forum seating jesteśmy dumni z bycia częścią 
grupy nowy styl – 3. producenta mebli biurowych w europie*. 
elastyczne podejście do klienta, innowacyjność i otwarta 
na zmiany kultura organizacyjna to cechy, dzięki którym 
osiągnęliśmy sukces i dzięki którym wciąż się rozwijamy.

AU DY TO R I A
a u d i t o r i a

O B I E K T Y  S P O RTOW E
s p o r t  c e n t r e s

O B I E K T Y  K U LT U RY
c u lt u r e  c e n t r e s

TRYBUNY TELESKOPOWE
grandstands

o nas

* Źródło /  source: jsa league table of european office Furniture Companies, 31.07.2015.

jesteśmy producentem siedzisk do obiektów sportowych, krzeseł 
stadionowych i trybun teleskopowych wraz z siedziskami, a także 
foteli audytoryjnych, do kin, teatrów i obiektów muzycznych. nasze 
produkty cechuje najwyższa jakość potwierdzona stosownymi 
atestami i certyfi katami oraz niepowtarzalny design. do realizowanych 
projektów podchodzimy kompleksowo, oferując naszym klientom 
znacznie więcej niż tylko produkt. towarzyszymy im na każdym 
etapie inwestycji, wspierając naszą wiedzą i doświadczeniem.

wyposażamy obiekty sportowe, muzyczne, kulturalne oraz 
edukacyjne na całym świecie. na naszej liście referencyjnej fi gurują 
instytucje kulturalne, takie jak nospr czy opera w monachium, znane 
teatry – teatr muzyczny roma w warszawie czy leicester 
square theatre w londynie, a także liczne uczelnie w kraju i za granicą. 
wyposażyliśmy również wszystkie polskie stadiony na 
mistrzostwa europy w piłce nożnej w 2012 roku, 2 stadiony na 
mistrzostwa świata w rpa w 2010, 2 na mistrzostwa europy 
we Francji w 2016 roku i wiele innych na całym świecie.

the Forum seating brand is proud to be owned by nowy styl Group – 
the third biggest offi  ce furniture manufacturer in europe*. it is the 
Group’s fl exible approach to customers, its innovation and the unique 
corporate culture that help us continue to develop and succeed.

our brand’s product range includes stadium seats and grandstands, 
auditorium seats designed for concert and lecture halls, cinema 
and theatre armchairs. our products are characterised by unique 
design and high quality, as proven by the relevant approvals and 
certifi cates. we always adopt a comprehensive approach to the 
projects we carry out by off ering much more than just a product: 
our experienced staff  accompany customers through each stage of 
project implementation and provide support in space arrangement.

we equip sports arenas as well as music, cultural and educational centres 
around the world. our customers include: cultural institutions, such as 
the polish national radio symphony orchestra and the opera House in 
munich; famous theatres, such as roma musical theatre in warsaw and 
leicester square theatre in london; and a great number of universities, 
in poland and abroad. Forum seating also equipped all polish stadiums 
for the european Championship in football 2012, two stadiums for 
the 2010 world Cup in south africa, two stadiums for the european 
Championship in 2016 in France and many more around the world.

who are we?
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strAtegiA
Zwycięska 

kompleksowa realizacja projektów infrastruktury 
sportowej to złożony proces. to gra zespołowa 
i aby wygrać, trzeba połączyć siły i wiedzę wielu osób. 

profesjonalne wyposażanie obiektów takich 
jak stadiony, hale sportowe czy widowiskowe 
to przedsięwzięcia wymagające wiedzy 
i doświadczenia. na całość projektu składa 
się bardzo wiele elementów – infrastruktura 
sportowa, widownia dla kibiców, zaplecze 
techniczne i dla sportowców. zawsze 
gdy to możliwe, staramy się być aktywnym 
uczestnikiem całego procesu aranżacji obiektu, 
nie ograniczamy naszych działań do dostawy 
jednego elementu. w każdym projekcie 
dokładnie analizujemy sytuację, a następnie 
tworzymy zwycięską strategię działania.

wspieramy naszych klientów na każdym 
etapie projektu. oferujemy rozwiązania, 
nie tylko produkty. rozumiemy, że sukces 
osiąga się jedynie, gdy ma się zgraną 
drużynę najlepszych zawodników.

Carrying out projects that entail the 
comprehensive arrangement of sports arenas 
is a complex process. in order to be victorious, 
a large number of people have to combine forces, 
share their knowledge and cooperate eff ectively.

equipping stadiums, sports halls and 
entertainment arenas in a professional way 
is a challenging and rewarding venture that 
requires sound knowledge and lots of experience. 
the process of arranging these spaces must 
incorporate many elements: sports infrastructure, 
tribunes for fans, technical facilities and 
backup for athletes. we always try to take part 
actively in the whole arrangement process; we 

do not limit our activities to supplying just one 
product. when we conduct an in-depth analysis 
of the sporting facility to be arranged, we then 
prepare a successful operational strategy.

only a well-coordinated team of the best 
players can achieve success. because 
of that, we support our customers at 
each stage of project implementation by 
off ering solutions, not just products. 

successful 
strategy
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dobór produktu adekwatnego 

do potrzeb projektu/klienta

adequate selection of products 

to meet customer needs

wybór produktów  

i wykończeń

Choice of products  

& finishes

wizualizacje  

2d i częściowo 3d

2d or 3d space 

planning if required

potwierdzenie 

zamówienia

order  

confirmation

transport towarów

shipment of goods

odbiór i utylizacja 

opakowań

Collection & recycling 

of rubbish

dyskusja i ostateczne ustalenie 

projektu oraz wynikającego 

z niego zamówienia

discussion about changes and 

the final project confirmation

planowanie produkcyjne 

i logistyczne

production and 

logistics planning

montaż

assembly

obsługa  

posprzedażowa

after sales service 

& ongoing support

doprecyzowanie 

założeń projektowych

specification  

of the project goals

analiza potrzeb  

i stworzenie koncepcji 

aranżacji przestrzeni

needs analysis and a space 

arrangement concept

wycena

pricing

Kompleksowa obsługa projektowa
Comprehensive project service
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oFeruJemy 

medAL
produkty na 

siedziska dedykowane do obiektów sportowych 
są często wystawione na ciężką próbę. stworzenie 
idealnego rozwiązania to złożony proces 
wymagający wiedzy, doświadczenia i praktyki. 
wiemy doskonale, że tylko trening czyni mistrza.

ergonomia, wytrzymałość i estetyka to 
kluczowe cechy dobrego siedziska sportowego. 
znalezienie ich najlepszej kombinacji to nie 
jednorazowe działanie, to ciągła ewolucja. 
dzięki własnemu centrum konstrukcyjno-
-wdrożeniowemu możemy oferować klientom 
rozwiązania spełniające najwyższe wymagania 
i dopasowane do indywidualnych potrzeb.

projektując produkty, współpracujemy 
z najlepszymi projektantami. poszukujemy 
nowych rozwiązań i inwestujemy w trwałe 
materiały. liczy się wysoka jakość, 
precyzja wykonania oraz ergonomia 
użytkowania. a wiedza i doświadczenie 
naszych konstruktorów są gwarancją 
produktów na medal.

we off er top-quality 
products

seats designed for sports arenas are 
frequently put to the test. Creating a perfect 
solution is a complex process that requires 
in-depth knowledge, extensive experience and 
patient practice: as we know, only practice 
makes perfect.

ergonomics, durability and aesthetics 
are key features of a good sports seat. Finding 
the best combination is not something that 
can be done defi nitively; it is a never-ending 
process, a constant evolution. our own design 

and implementation Centre enables us to off er 
solutions that meet the highest standards and 
the individual needs of our customers.

when designing our products, we cooperate with 
the best designers. we search for new solutions 
and invest in durable materials. High quality, 
manufacturing precision and ergonomic use are 
the aspects we value the most. our designers’ 
sound knowledge and experience help us provide 
our customers with fi rst-class products.

10 11



WŁAsnA ProduKCJA: 

JAKoŚCigwarancja najwyższej

nasze produkty wytwarzamy we 
własnych nowoczesnych zakładach 
produkcyjnych. sterowany cyfrowo park 
maszynowy do obróbki drewna, metalu 
i materiałów syntetycznych zapewnia 
najwyższą jakość każdego siedziska.

we wszystkich fabrykach produkcja odbywa się zgodnie z systemem 
zarządzania jakością iso 9001:2000 oraz systemem zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy bs oHsas 18001. co ważne, naszą 
politykę środowiskową prowadzimy zgodnie z normą iso 14001.

kluczowym elementem, który sprawia, że możemy oferować produkty 
spełniające wszelkie wymagania naszych klientów jest własne 
centrum konstrukcyjno-wdrożeniowe. dzięki wiedzy i doświadczeniu 
pracujących w nim projektantów, tworzymy rozwiązania szyte na 
miarę. możliwość testowania produktów zgodnie z różnorodnymi 
normami daje klientom pewność otrzymania najwyższej jakości.

we manufacture our products in our own state-of-the-
art production plants. we ensure the top quality of 
every chair by using digitally controlled machines used 
for wood, metal and synthetic materials processing.

the production processes in all our factories take place 
according to requirements specifi ed by the iso 9001:2000 
quality management system and the bs oHsas 18001 
occupational health and safety management system. we 
also follow the iso 14001 standards 
for our environmental policy. our design and 
implementation Centre enables us to off er products 

that meet the expectations of even the 
most demanding customers.  thanks to our 
employees’ expert knowledge and extensive 
experience, we can create tailor-made 
solutions. we are able to test our products 
according to various quality standards, so we 
can ensure that every seat that leaves our 
factory premises is top quality.

our own production 
guarantees top quality 

12 13



gra we wspólnej 
drużynie

STAD IONY  /  S TA D I U M S02

wyposażając stadiony na całym świecie, 
zdobywaliśmy doświadczenie, które dziś 
pozwala nam oferować klientom sprawdzone 
rozwiązania. wiemy, że produkty stadionowe 
muszą spełniać najwyższe normy jakości, 
a także standardy wyznaczane przez FiFa, 
ueFa oraz krajowe związki piłkarskie. 
kluczowe są odpowiednie materiały 
odporne na warunki atmosferyczne, 
bezawaryjność oraz wytrzymałość.

through the process of equipping stadiums 
all over the world, we have gained 
valuable experience, enabling us to off er 
our customers proven solutions. we know 
that stadium products have to meet the 
highest standards of quality, as well as the 
requirements of FiFa, ueFa and national 
football associations. therefore, materials 
resistant to changeable weather conditions, 
failure-free performance and durability are 
the fundamental elements of our designs.

Common goal



Prosty, modernistyczny design i wyjątkowe 
walory ergonomiczne to kluczowe zalety 
krzesła Abacus. Zaprojektowany w pracowni 
Arup przez rebeccę stewart model to jeden 
z najbardziej kompaktowych w ofercie 
Forum seating. model oferowany jest w wielu 
wariantach umożliwiających aranżację trybun 
standardowych, ViP-owskich, a także miejsc 
dla prasy.

d e s i g n :

Arup 
(Rebecca 
Stewart)

Abacus

A simple, modern design and unique ergonomic 
properties are distinctive features of the Abacus 
chair. Designed in Arup studio by Rebecca 
Stewart, it is one of the most compact models in 
the Forum Seating portfolio. Available in many 
diff erent types, it can be used in standard stands, 
VIP stands and press seats.

s t a d i o n y  /  s t a d i u m s

© PARC OL | parc olympique lyonnais, Francja / parc olympique lyonnais, France
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Abacus Bronze z kubkiem / Abacus Bronze with a cup holder

siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu barwionego w masie, 
sprawia, że kolor jest intensywny i nie blaknie pod wpływem 
warunków atmosferycznych.

dla większego komfortu siedzenia na oparciu oraz siedzisku 
zamocowane są tapicerowane nakładki wypełnione pianką 
o grubości 10 mm.

dedykowany do sektorów ViP z siedziskiem oraz oparciem 
w pokrowcu z tkaniny. Wewnątrz pokrowców znajduje się 
warstwa uniepalnionej gąbki ciętej o grubości 10 mm.

the seat and backrest are made of through-dyed polypropylene, 
which makes the colour more intense and prevents it from fading 
due to the weather.

to increase the user's comfort, the backrest and seat are 
equipped with upholstered pads fi lled with 10 mm thick foam.

Designed for VIP sectors. the seat and backrest are covered 
with fabric. Inside the cover there is a 10 mm thick layer of 
fl ame retardant foam.

Abacus Bronze Abacus Silver

Abacus Gold

groupama aréna, węgry / Groupama aréna, Hungary

s t a d i o n y  /  s t a d i u m s18 19



s t a d i o n y  /  s t a d i u m s

Linia omega to kubełkowe krzesła stadionowe charakteryzujące 
się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi oraz 
odpornością na warunki atmosferyczne. Kubełek z poliamidu 
lub polipropylenu, materiałów o wysokich walorach 
mechanicznych i fi zyko-chemicznych oraz jego wzmocniona 
konstrukcja sprawiają, że omega jest przygotowana na 
każdą ewentualność. modele przystosowane do wielu typów 
montażu doskonale sprawdzają się w dużych obiektach 
stadionowych, jak również w halach widowiskowych. 

Omega

the omega line features bucket-type stadium chairs that are 
characterised by high durability and weather resistance. 
the bucket is made of polyamide or polypropylene – materials 
that have excellent mechanical and physicochemical 
properties – and the chair has strengthened construction, 
making it an ideal choice for both indoor and outdoor facilities. 
omega models are suitable for various types of assembly. 
they are perfect for large stadiums and event halls. 

stadion narodowy, rumunia / national stadium, romania
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stadion green point, republika południowej afryki / Green point stadium, republic of south africa
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s t a d i o n y  /  s t a d i u m s

Kompaktowe wymiary sprawiają, że sigma doskonale 
nadaje się do obiektów o wąskich przejściach. małe 
wymiary to wciąż wielkie zalety: wytrzymałość, ergonomia, 
wiele wariantów i automatycznie składane siedzisko. 
W zależności od przeznaczenia dostępna jest w różnych 
opcjach: z nakładkami tapicerskimi na oparciu i/lub 
siedzisku, bez nakładek, z podłokietnikami i bez. siedzisko 
oraz oparcie krzesła są anatomicznie wyprofi lowane. 
dostosowane do kształtu ciała człowieka dają poczucie 
komfortu i zapewniają wygodę siedzenia.

the Sigma chair is compact, making it the perfect choice for 
sports facilities with narrow aisles. In addition to its small 
dimensions, the Sigma chair has great advantages. It is durable 
and highly ergonomic, and is equipped with an automatically 
folding seat. Sigma is also available in diff erent options: 
with upholstered pads attached to the backrest and/or to 
the seat, without upholstered pads, and with or without 
armrests. the seat and backrest have been specially contoured 
to match the shape of the human body. they increase the 
user's comfort and ensure enjoyable sitting.

Sigma

inea stadion, polska / inea stadium, poland

24 25



stadion energa gdańsk, polska /  energa Gdańsk stadium, poland
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Prosty, harmonijny kształt fotela w połączeniu 
z klasycznym designem czyni go idealnym 
rozwiązaniem do stref ViP na stadionach 
i w innych obiektach widowiskowo-sportowych. 
doskonale wpasowuje się w estetykę wyposażonej 
przestrzeni, podkreślając jej prestiżowy 
charakter. oscar ViP przeznaczony jest do stref 
o podwyższonym standardzie. Kluczowy jest 
tu komfort użytkownika. Zapewniają go duże, 
wygodne siedzisko, ergonomiczne oparcie 
oraz podłokietniki.

d e s i g n :

Stanisław 
charaziak

Oscar VIP

A simple, harmonious shape combined with 
classic design makes the armchair a perfect 
solution for VIP sections of stadiums and other 
sports and entertainment arenas. the chair 
complements prestigious facilities perfectly and 
highlights their aesthetics. oscar VIP is suited 
to zones that require a high standard, where 
the user's comfort is key. the large, comfortable 
seat and its ergonomic backrest and armrests 
ensure relaxed sitting.

s t a d i o n y  /  s t a d i u m s

arena lublin, polska / arena lublin, poland
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s t a d i o n y  /  s t a d i u m s

Wygodny i komfortowy Harrison ViP to 
doskonałe rozwiązanie do stref ViP, zarówno na 
wielkich stadionach, jak i w bardziej kameralnych 
obiektach sportowych. ergonomicznie 
wyprofi lowane oparcie zapewnia wygodę 
użytkownikom podczas emocjonujących 
rozgrywek. dodatkowym udogodnieniem 
są szerokie podłokietniki.

Harrison VIP

the comfortable Harrison VIP chair is the perfect 
solution for VIP sectors both in huge stadiums 
and small sports facilities. the ergonomically 
contoured backrest ensures relaxed sitting during 
exciting matches, while wide armrests increase 
the user’s comfort to an even greater extent.

ergonomiczny fotel przeznaczony do sektorów ViP. 
solidna konstrukcja sprawia, że fotel jest wytrzymały. 
natomiast odpowiednie profi lowanie oraz wysokiej 
jakości pianki zapewniają komfort użytkowania. 
oparcie i siedzisko są w pełni tapicerowane trudno 
palnymi materiałami. standard podnoszą także 
szerokie podłokietniki pokryte tą samą tkaniną. 
magnus ViP może być użytkowany zarówno 
w pomieszczeniach, jak i w przestrzeniach otwartych.

Magnus VIP

An ergonomic chair intended for VIP sectors. Its solid 
structure makes the chair extremely durable.
Suitable profi ling and high quality foam provide comfortable 
usage. Both the seat and the backrest are upholstered 
with fl ame-resistance materials. Wide armrests covered 
with the same fabric raise the standard of the chair.
Magnus VIP can be used both indoors and outdoors.

30 313131



Hale sportowe w zamkniętej przestrzeni 
muszą wygodnie pomieścić wielkie emocje. 
projektując widownię, trzeba uwzględnić wiele 
czynników: ograniczony metraż i kubaturę, 
komfort kibiców, ergonomię użytkowania 
i wytrzymałość produktów. wiemy, że tylko 
połączenie materiałów najwyższej jakości 
i funkcjonalnych rozwiązań gwarantuje sukces.

nieograniczona 
przestrzeń emocji

indoor sports halls must provide enough space 
for people to express their emotions. when 
designing indoor stands, a number of factors 
need to be taken into consideration: limited area, 
total capacity, fans’ comfort, ergonomics and 
durability of products. only by combining high 
quality materials with functional solutions can 
we create an emotive and successful space.

unlimited space for emotions

HALE  SPORTOWE  /  S P O RT S  H A L L S03



ainerexpo salle ekinox, Francja / ainerexpo salle ekinox, France

H a l e  s p o r t o w e  /  s p o r t s  H a l l s

Wielofunkcyjne modele z linii sibio 
dedykowane są do różnorodnych obiektów 
widowiskowo-sportowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem przestrzeni z trybunami 
teleskopowymi. Co warte podkreślenia, krzesło 
może być wykonane jako mocowane do belki 
z opcją zmiany kąta ustawienia względem 
trybuny. siedzisko oraz oparcie wykonane są ze 
sklejki bukowej z nakładkami tapicerowanymi 
dla większego komfortu użytkowników. 
sibio dostępne jest z oparciem w trzech 
różnych wysokościach, dodatkowo może być 
wyposażone w ergonomiczne podłokietniki.

Sibio

Multifunctional models from the Sibio line are 
suitable for sports and entertainment facilities, 
and especially for zones with telescopic tribunes. 
the chair can be fi xed to a beam, which provides 
the opportunity to change the angle of its 
inclination relative to the tribune. the seat 
and backrest are made of beech plywood and 
are equipped with upholstered pads to increase 
the user’s comfort. the Sibio backrest is 
available in three diff erent heights, and the 
chair can be fi tted with ergonomic armrests.

3534



H a l e  s p o r t o w e  /  s p o r t s  H a l l s

Atutami Vision sport są przede wszystkim funkcjo-
nalność i estetyczny wygląd. Krzesło doskonale 
sprawdza się w obiektach wielofunkcyjnych 
i sportowych. dodatkowo walory akustyczne 
i sposób montażu sprawiają, że Vision sport jest 
dobrym wyborem do przestrzeni, w których 
organizowane są imprezy masowe. Prosty, industrialny 
design krzesła współgra z jego uniwersalnym 
zastosowaniem. Zaokrąglony profi l siedziska 
zabezpiecza przed uciskiem krawędzi pod kolanami 
użytkownika. dodatkowy wpływ na komfort siedzenia 
ma ergonomicznie wyprofi lowane oparcie.

Functionality and an aesthetically pleasing look 
are the biggest advantages of Vision Sport. 
the chair is intended for multifunctional and sports 
facilities. Its acoustic properties and method of 
assembly make Vision Sport an excellent choice 
for facilities where mass events are held. Its simple, 
industrial design harmonises perfectly with its 
versatility. Its rounded seat minimises the pressure 
the seat edge exerts on the user's body, making it 
more comfortable, and its ergonomically contoured 
backrest adds to the user’s comfort.

Vision Sport

atlas arena, polska / atlas arena, poland

d e s i g n :

Stanisław 
charaziak
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ergo arena, polska / ergo arena, poland
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składane krzesło delta doskonale sprawdza 
się na trybunach o wąskich stopniach. 
Jego główne zalety to prosta, nowoczesna 
bryła i wiele możliwości montażu, dzięki czemu 
spełnia wymogi techniczne każdej przestrzeni. 
materiały odporne na warunki atmosferyczne 
stosowane do produkcji modelu delta 
sprawiają, że krzesła mogą być montowane 
w obiektach zamkniętych oraz otwartych. 

Delta

the foldable Delta chair is recommended 
particularly for tribunes with narrow steps. 
Its simple, modern design and the variety of 
assembly options available mean the chair 
meets the requirements of every space. 
Delta chairs are made of weather resistant 
materials, making them the perfect choice 
for both indoor and outdoor facilities. 

H a l e  s p o r t o w e  /  s p o r t s  H a l l s

Hala mosir, polska / indoor sports Complex, poland
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H a l e  s p o r t o w e  /  s p o r t s  H a l l s

mała przestrzeń sportowa i widowiskowo-sportowa 
także wymaga zaaranżowania. gamma świetnie się 
w nią wpisuje. Jest to idealne rozwiązanie na trybuny 
z wąskimi schodami oraz niewielką przestrzenią 
na siedziska. gamma umożliwia aranżację pojedynczych 
miejsc siedzących. dzięki wielu opcjom montażu 
jest krzesłem uniwersalnym. odpowiednie materiały 
oraz otwory odpływowe umożliwiają wykorzystanie 
siedzisk również w obiektach otwartych.

Small stadiums and sports and entertainment arenas 
also need to be arranged to meet specifi c requirements. 
Gamma is the best choice here: it is the perfect solution 
for facilities with tribunes with narrow steps and little 
room for seats. With Gamma, the arrangement of 
individual seats is possible. thanks to its wide range 
of assembly options, it is a truly versatile chair. 
the materials and drain holes in the seat also ensure 
safe use in outdoor facilities.

Gamma

amfi teatr, polska / amphitheatre, poland
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trybuna to nie produkt – to projekt, który 
musi być przede wszystkim funkcjonalny. 
dostosowanie każdorazowo trybuny 
do wymogów technicznych i estetycznych 
konkretnego wnętrza gwarantuje pełną 
funkcjonalność. jesteśmy w stanie zaprojek-
tować, wyprodukować i zainstalować 
trybunę zgodnie z oczekiwaniami klienta 
oraz technicznymi wymogami obiektu.

Funkcjonalność 
z pierwszej ligi

sports tribune is not just a product; it is 
a project that results in a highly functional 
outcome. every venue has its own specifi c 
technical and aesthetic requirements that need 
to be considered when the tribune is built and 
installed. by focusing on these requirements, we 
are able to design, manufacture, and assemble 
a tribune to meet the customer’s expectations 
and the technical requirements of the facility.

First-class functionality

TRYBUNY  TELESKOPOWE  /  G R A N D S TA N D S04



kluczową funkcjonalnością trybun 
teleskopowych jest możliwość ich składania/
rozkładania w zależności od potrzeb. dlatego 
liczy się przede wszystkim łatwość obsługi 
i ergonomia. projektując nasze trybuny, 
skupiamy się na potrzebach klientów, nie 
zapominając o tym, że nasz produkt musi być 
trwały, niezawodny i najwyższej jakości.

do każdej przestrzeni podchodzimy 
indywidualnie. analizując potrzeby miejsca 
i oczekiwania użytkowników, tworzymy 
rozwiązania adekwatne do konkretnych 
wymogów. opierając się na doświadczeniu, 
wiemy, że najlepsze są kompleksowe 
rozstrzygnięcia. dlatego naszym klientom 
oferujemy trybuny wraz z dopasowanymi 
do nich siedziskami. dzięki temu możemy 
zagwarantować pełną funkcjonalność, 
trwałość i bezawaryjność.

Failure-free performance and 
speed lead to the winners’ 
podium
telescopic tribune is an ideal solution for 
sports and entertainment halls where every 
inch of space is of crucial importance. it is 
also the perfect choice for arenas that need 
to be quickly adjusted to diff erent purposes. 
a well-designed tribune ensures that a sports 
facility is used to its full potential.

the key feature of telescopic tribunes is the 
ability to fold and unfold them at any time: 
speed, user-friendliness and ergonomics are the 
most important aspects here. when designing 
our stands, we focus on our customers' needs, 
while remembering that our products must 
be durable, failure-free and high quality.

we approach every space arrangement project 
individually. by analysing the requirements of 
a particular sports facility and its users' needs, 
we create solutions that exceed expectations. 
our extensive experience shows us that 
the best solutions are comprehensive, which is 
why we off er our customers telescopic tribunes 
with seats designed specially for them. this 
solution allows us to guarantee full functionality, 
durability and failure-free performance.

Podium
i szybkość zapewniają miejsce na 

trybuna teleskopowa to idealne rozwiązanie do hal 
widowiskowo-sportowych, gdzie liczy się każdy 
metr przestrzeni, a arena zmienia się w zależności 
od potrzeb. dobrze zaprojektowana daje szansę 
na całkowite wykorzystanie potencjału obiektu.

nieZAWodnoŚĆ
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t r y b u n y  t e l e s k o p o w e  /  g r a n d s t a n d s

schwalbe-arena, niemcy / schwalbe-arena, Germany

odpowiedni system składania krzeseł – manualny, 
bądź z wykorzystaniem sprężyn gazowych to 
jeden z fi larów sprawnego użytkowania trybun 
teleskopowych. tylko odpowiednio zaprojektowane 
siedziska w pełni pozwolą wykorzystać potencjał 
rozwiązania, jakim są trybuny teleskopowe.

the chair folding system – manual or with gas 
springs – ensures the failure-free performance of 
stands. only well-designed seats can let users enjoy 
the full potential of telescopic tribunes.

schwalbe-arena, niemcy / schwalbe-arena, Germany

schwalbe-arena, niemcy / schwalbe-arena, Germany
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trwała, metalowa konstrukcja to podstawa 
bezawaryjnej trybuny. naszym Klientom 
oferujemy podesty pokryte blachą lub 
sklejką wodoodporną, które następnie mogą 
zostać pokryte dowolnym materiałem, 
np. warstwą antypoślizgową, parkietem, 
wykładziną dywanową czy też PCV.

Its solid, metal structure guarantees 
the failure-free performance of a telescopic 
tribune. We off er our customers platforms 
covered with metal sheeting or waterproof 
plywood that can be coated later with 
any material, including anti-skidding layer, 
parquet blocks, carpet or PcV.

sala widowiskowa sceneo, Francja / auditorium sceneo, France

sala widowiskowa sceneo, Francja / auditorium sceneo, France

miejski ośrodek sportu i rekreacji, polska / sports and leisure Centre, poland

t r y b u n y  t e l e s k o p o w e  /  g r a n d s t a n d s 5150



boisko na stadionie, arena w hali, dobrze 
zaprojektowane trybuny – to punkty, które 
skupiają uwagę w obiektach sportowych. 
ale na ich wyposażenie składa się jeszcze 
wiele mniej widocznych, a nie mniej 
strategicznych miejsc. tworzymy rozwiązania 
do każdej przestrzeni. także tej pomocniczej.

silna ławka 
rezerwowych

the pitch of a stadium, the arena in a hall 
and well-designed stands are venues’ most 
eye-catching features. but every sports 
facility has many other, less visible 
features, which are no less strategically 
important. we create solutions for every 
space, including the background areas.

strong back-up

05 WYPOSAŻEN I E  UZUPEŁN IA JĄCE 
A D D I T I O N A L  E Q U I P M E N T



WArto 

WsPArCie
mieć rzetelne 

tak, jak żadna drużyna czy zawodnik nie osiągną 
sukcesu bez dobrego trenera oraz sztabu, tak żaden 
obiekt sportowy nie może funkcjonować bez przestrzeni, 
takich jak loże komentatorskie czy ławki trenerskie. 
wyposażając stadiony czy hale, zawsze o tym pamiętamy.

nasze doświadczenie w projektowaniu 
wyposażenia wielkich stadionów pozwala 
nam oferować rozwiązania nie tylko 
w zakresie siedzisk, ale również elementów 
uzupełniających, takich jak na przykład 
barierki. dzięki własnemu centrum 
konstrukcyjno-wdrożeniowemu, jesteśmy 
w stanie kompleksowo zaprojektować 
wszystkie strefy zgodnie z wymogami 
technicznymi danego obiektu.

w naszej ofercie znajdują się produkty 
do każdej strefy obiektów sportowych. 
oferujemy funkcjonalne i ergonomiczne 
rozwiązania do loży prasowych i centrów 
komentatorskich, stref Vip czy też 
miejsc dla trenerów. doskonale wiemy, 
jak ważne jest kompleksowe wsparcie 
projektowe i silna ławka rezerwowych. 

reliable support 
is necessary

just as no sports team or athlete can be success-
ful without a good coach, no sports facility 
can be fully functional without commentator's 
boxes and coach benches. when arranging 
stadiums and sports halls, we always 
keep this in mind.

our experience of designing huge stadiums 
enables us to off er not only seating solutions but 
also supplementary products, such as railings. 
we know that reliable project support and strong 

backup are of crucial importance. with our 
own design and implementation Centre, 
we can design every zone to meet the technical 
requirements of a facility.

our portfolio comprises products designed for 
every sports zone. we off er functional and 
ergonomic solutions for press and commentator's 
boxes, vip zones and coach benches. 
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w y p o s a ż e n i e  u z u p e ł n i a j ą c e  /  a d d i t i o n a l  e q u i p m e n t

W centrach prasowych czy lożach komentator-
skich emocje sięgają zenitu. nic nie może 
odwracać uwagi od komentowanych rozgrywek. 
dlatego fotele i pozostałe wyposażenie tych 
stref musi być wygodne, aby jego użytkownicy 
mogli w pełni skupić się na swoich zadaniach.

Press and commentator's boxes can be highly 
energised; nothing should distract commentators' 
attention from the game. therefore, armchairs 
and other equipment must be comfortable and 
allow users to focus entirely on their duties.

groupama arena, węgry / Groupama arena, Hungary
stanowiska prasowe (krzesła abacus bronze) / press stations (abacus bronze chairs)

abacus bronze z bocznym pulpitem / abacus bronze with desktops
sala prasowa, stadion parc olympique lyonnais

 press conference room, parc olympique lyonnais stadium

erdgas sportpark, niemcy / erdgas sportpark, Germany
stanowiska prasowe (krzesła sigma) / press stations (sigma chairs)
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stadion wrocław, polska / wroclaw stadium, poland
ławka rezerwowych / substitutes’ bench
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arena zabrze, polska
arena Zabrze, poland

akwa ibom international stadium, nigeria / akwa ibom international stadium, nigeria
20 km barierek w ocynku ogniowym i ze stali nierdzewnej / 20 km of handrails, both the hot-dip galvanised and stainless steel

arena zabrze, polska / arena Zabrze, poland
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Barierki i wygrodzenia sektorowe muszą być 
dostosowane do międzynarodowych norm 
bezpieczeństwa na obiektach sportowych. ich 
parametry powinny być także kompatybilne 
z wymiarami krzeseł i stopni, dlatego 
każdorazowo wykonujemy projekty oparte 
na obliczeniach konstruktorów i proponujemy 
rozwiązania szyte na miarę w naszej ofercie 
znajdują się m.in.: balustrady, barierki, pochwyty, 
wygrodzenia międzysektorowe, elementy 
naprowadzające, ogrodzenia, bramy, kołowroty, 
schody ewakuacyjne i inne elementy techniczne, 
a także zabezpieczenia przeciwko wandalizmowi.
oferowane przez nas bariery mogą być 
wykonane z rozmaitych materiałów: stali (np. stal 
nierdzewna, malowana proszkowo, ocynkowana 
ogniowo), szkła, poliwęglanu czy drewna.

Railings and partitions between diff erent 
areas must meet the international regulations 
concerning safety at sports facilities. their 
parameters should be also compatible with 
the dimensions of the chairs and steps; 
that’s why our projects are always based on 
the calculations made by our constructors, 
allowing us to provide tailormade solutions. our 
off er includes balustrades, railings, hand-rails, 
partitions between sectors, alignment guides, 
fences, gates, turnstiles, evacuation stairs, 
other technical elements and protection against 
vandalism.
the railings we off er can be made of 
various materials: steel (e.g. stainless steel, 
powder-coated steel, galvanised steel), glass, 
polycarbonate or wood.

w y p o s a ż e n i e  u z u p e ł n i a j ą c e  /  a d d i t i o n a l  e q u i p m e n t60



do lóż ViP proponujemy luksusowe sofy oraz 
eleganckie meble z portfolio grupy nowy styl, 
które tworzą wyjątkową, prestiżową przestrzeń. 
oprócz sof i foteli mamy w ofercie różnego rodzaju 
meble – m.in. stoły, stoliki, hockery, krzesła 
konferencyjne i modułowe systemy siedzisk.  

For the VIP sectors we offer luxurious sofas and 
elegant furniture from the nowy Styl Group’s 
portfolio that makes the spaces unique and 
prestigious. In addition to sofas and armchairs, 
our offer also includes other pieces of furniture, 
including tables, small tables, high stools, 
conference chairs, and modular seating systems.

w y p o s a ż e n i e  u z u p e ł n i a j ą c e  /  a d d i t i o n a l  e q u i p m e n t62

loża Vip, stadion narodowy w warszawie, polska 
 vip sector, national stadium in warsaw, poland

loża Vip, stadion narodowy w warszawie, polska 
 vip sector, national stadium in warsaw, poland

arena zabrze, polska / arena Zabrze, poland

arena zabrze, polska / arena Zabrze, poland
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jesteśmy częścią

gruPy
grupa nowy styl to europejski lider w zakresie 
kompleksowych rozwiązań meblowych dla przestrzeni 
biurowych oraz miejsc użyteczności publicznej.  
unikatowy model biznesowy grupy pozwala dostarczać 
klientom kompleksową usługę wyposażania wnętrz  
w oparciu o dogłębną analizę specyfiki i potrzeb klienta, 
efektywności, organizacji pracy, ergonomii i akustyki.  
dzięki doświadczeniu oraz zapleczu technologiczno- 
-produkcyjnemu każda oferta jest „szyta na miarę”. 

elastyczne podejście do klienta, innowacyjność i otwarta na zmiany kultura organizacyjna grupy 
doprowadziła ją na pozycję jednej z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm 
w swojej branży w europie z przychodami ze sprzedaży bliskimi 300 mln euro rocznie. Firma posiada 
własną, międzynarodową sieć dystrybucyjną obejmującą 17 lokalnych struktur sprzedaży na całym 
świecie (na wszystkich najważniejszych rynkach europejskich, a także w stanach zjednoczonych 
i na bliskim wschodzie). zatrudniając lokalnych menedżerów i pracowników maksymalnie 
skutecznie dociera do klientów, dopasowując ofertę i zapewniając profesjonalny serwis.

every day the company equips new office 
buildings, conference centres, cinemas, stadiums, 
music halls, sports and multifunctional facilities. 
the Group’s reference list includes among 
others big international corporations, cultural 
institutions such as: the Polish national Radio 
Symphony orchestra, the opera house in Munch 
as well as all the Polish stadiums where the 
european championship in football 2012 was 
held. these were the Group’s chairs that heads 
of government were sitting on during the nAto 
Lisbon Summit; the Group’s chairs can also  
be found in the German chancellery and in the 
Leicester Square theatre in London. the Parc 
olympique Lyonnais stadium is fitted with the 
Group’s chairs as well. 

Firma codziennie wyposaża nowe biurowce, centra konferencyjne, kina, stadiony, obiekty 
muzyczne, sportowe i wielofunkcyjne. na liście referencyjnej figurują m.in. wielkie 
międzynarodowe korporacje, instytucje kulturalne takie jak nosPr czy opera w monachium 
oraz wszystkie polskie stadiony, na których odbyły się mistrzostwa europy w piłce nożnej 
2012. na krzesłach grupy obradowali przywódcy państw podczas szczytu nAto w Lizbonie; 
zasiadają na nich urzędnicy w niemieckim urzędzie Kanclerskim, publiczność w Leicester 
square theatre w Londynie oraz kibice na stadionie Parc olympique Lyonnais.

Aby móc sprostać gustom i potrzebom Klientów na całym świecie, w portfolio grupy  
znajduje się 6 marek produktowych: nowy styl, Bn office solution, grammer office,  
rohde & grahl, sitag i Forum seating. ofertę rozwiązań meblowych można zobaczyć  
w 27 showroomach zlokalizowanych m.in. w Warszawie, Londynie, Paryżu, dusseldorfie, 
monachium, Pradze, Bratysławie i moskwie. swoje produkty grupa nowy styl 
wytwarza w kilkunastu zakładach produkcyjnych wyposażonych w najnowocześniejsze 
technologie, zlokalizowanych w Polsce, niemczech, na ukrainie i w rosji.

to meet the tastes and needs of customers  
all over the world, the Group’s portfolio consists of 
6 product brands: nowy Styl, Bn office Solution, 
Grammer office, Rohde & Grahl, Sitag and Forum 
Seating. the range of office solutions offered  
by nowy Styl Group is presented in 15 showrooms 
located in Warsaw, London, Paris, Dusseldorf, 
Munich, Prague, Bratislava, and Moscow.  
nowy Styl Group manufactures its products in 
more a dozen production plants equipped with 
the state-of-the-art technologies that are located 
in Poland, Germany, Ukraine, and Russia.nowy styl Group is a european leader in 

comprehensive furniture solutions for office 
and public spaces. thanks to its unique 
business model, the Group offers an excellent 
interior furnishing service based on in-depth 

analysis of customers’ needs, efficiency, work 
organisation, ergonomics and acoustics. nowy 
styl Group’s experience as well as technological 
and production facilities ensure that every 
offer is “tailor-made”. it is the flexible approach 
to a customer, innovation and the exceptional 
organisational culture that make the Group  
one of the biggest and the most dynamically 
developing furniture companies in europe.  

its annual revenue amounts to almost 300 mln 
euro. the company has its own international 
distribution network comprising of 17 local  
sales structures all over the world (existing  
in the most important european markets, as well 
as in the usa and the middle east). employing 
local managers and employees, it is successful 
in adjusting the offer to the needs of customers 
and providing them with a professional service.

we are part of the Group
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każda firma, organizacja czy instytucja 
ma na celu skuteczne działanie. choć 
różnie definiuje tę skuteczność, to bardzo 
podobnie o nią walczy. w tej walce liczą 
się między innymi: elastyczność, wyczucie 
rynku, wiarygodni partnerzy. nie oznacza 
to jednak, że wszyscy są tacy sami i mają 
takie same potrzeby. definiowanie potrzeb jest 
bliskie zasadzie funkcjonowania kodu dna: 
składniki są te same, ale układ unikalny.

naszą cechą szczególną jest umiejętność definiowania specyficznych 
potrzeb i wychodzenia im naprzeciw. nasza historia sprawiła, że mamy 
w genach cechy, czyniące nas partnerem, który potrafi odczytać specyficzne 
dna klientów i co ważniejsze, potrafi do niego dostosować własne. 

poznaj składowe nowy styl group 
code – sprawdź nasze dna!

nowy styl group 

every single company, organisation or institution aims at 
functioning effectively. often, however, “effectiveness” can 
be viewed and measured via different methods. some of the 
key aspects in achieving effectiveness are flexibility, a good 
insight into the market and reliable partners. we need to be 
conscious, however, this does not mean that everyone has and 
share the same needs and requirements. we like to look at 
our customers’ needs and compare them to the way a string 
of dna code functions: the elements are the same, but the 
arrangement is unique. one of our key objectives and skills 
is the ability to define the specific needs of our customers and 
make every effort to meet them. owing to our history, we have 
specific features in our genetic makeup that make us a partner 
capable of recognising the unique dna code of our customers 
and, most importantly, adapting to meet the needs of their 
code. Get to know the elements of nowy styl Group Code.

Code
naszą najsilniejszą motywacją jest potrzeba dalszego 
rozwoju. nasz wyrazisty genotyp jest solidną podstawą 
do rozwoju kolejnych ważnych genów. aktualnie  
rozwijamy zespół oraz sieć partnerów w procesie 
wzmacniania kolejnych ważnych genów w nowy styl  
group code – eksperta w kreowaniu rozwiązań  
dla biznesu w zakresie: biura przyszłości, ergonomii, 
akustyki, zrównoważonego rozwoju. praktyka pokazuje, 
że wzmacniamy dna naszych klientów i wspieramy ich 
rozwój. Pozwól nam rozwinąć Twój unikalny KOD DNA. 

For the time being, our strongest motivation  
is the need for further development. our distinctive 
genotype is a solid basis for creating new and more 
sophisticated genes. we are currently expanding 
our partner network to strengthen other areas in 
the nowy styl Group Code connected with: being 
an expert in designing business solutions, including 
the workplace of the future, ergonomics, acoustics 
and sustainable development. our experience  
proves that we strengthen our customers’ dna  
makeup and support their development.  
Let us discover your UNIQUE DNA code.

courage
alternative
talent
autonomy
success
motivation



download NowyStylGroup application 
to your tablet or smartphone

nowy styl group 

siedziba główna 

Group Headquarters

nowy styl group
ul. pużaka 49 
38-400 krosno 
T +48 13 43 76 100

E info@nowystylgroup.com

p o l s k a  /  p o l a n d 

dział Handlowy Forum seating 

Forum seatinG sales department

ul. radzikowskiego 47b
31-315 kraków
T +48 12 63 98 620 

E info@forumseating.com
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