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Meble to nasza pasja. Każdego dnia robimy 
wszystko, co w naszej mocy, aby tworzyć 
rozwiązania dopasowane do zmieniających 
się oczekiwań naszych Klientów. Działając 
zgodnie z precyzyjną strategią rozwoju staliśmy 
się 4-tym co do wielkości producentem mebli 
biurowych w Europie. Niezależnie od dynamicznie 
zmieniających się przestrzeni biurowych 
i środowisk pracy, wciąż z zaangażowaniem 
odpowiadamy na potrzeby nawet najbardziej 
wymagających użytkowników na całym świecie.

Furniture is our passion. We do our 
utmost to develop space solutions 
continually in response to our 
customers’ needs and expectations. 
With a consistent development strategy 
we have now become the 4th biggest 
o�ce furniture manufacturer in Europe. 
Despite the constantly changing 
o�ce and work environments we are 
eager to continue meeting even most 
demanding requirements of our clients 
from almost any country in the world.
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A company o�ce is a complex system where 
highly diversified elements affect each 
other. If these elements are appropriately 
organised, work performance is generally 
higher and processes within an organisation 
often run e�ciently and according to a plan. 
What is essential here is a personal touch 
and customisation to very specific needs. Every 
company, even individual departments work 
in a different way and so require different 
spatial arrangements. We should bear in mind 
that, considering the dynamics that come with 
a change within an organisation, needs may 
evolve, which is why it is so important that the 
functional arrangement being proposed should 
ensure as much spatial mobility as possible.

Biuro to złożony organizm, którego poszczególne 
elementy wzajemnie na siebie oddziaływają. 
Jeśli wszystko jest właściwie skomponowane, 
wydajność pracy jest wyższa, a wszelkie 
procesy mogą przebiegać efektywnie i zgodnie 
z planem. Kluczem do sukcesu jest indywidualne 
podejście do aranżacji przestrzeni odpowiadające 
unikalnym potrzebom organizacji. Każda firma 
funkcjonuje w nieco odmienny sposób, różnice 
pojawiają się nawet pomiędzy poszczególnymi 
działami. Projektując biuro należy mieć 
również na uwadze dynamikę, z jaką ewoluują 
potrzeby organizacji – układ funkcjonalny 
przestrzeni musi zapewniać największą 
mobilność i elastyczność, jak tylko to możliwe.

 MAKE
 YOUR
 SPACE
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01 m a n ag e r i a l  o f f i c e
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The role of CEOs and managers, prestigious and 
important as it is, involves a certain amount of 
sacrifi ce, di�  cult decisions and challenges. For 
that reason these roles are often reserved for 
outstanding individuals with special personality 
traits. These people need working tools that 
meet their needs and tastes. A managerial o�  ce 
space arrangement is a very individual thing, but 
whatever your taste it must meet a high quality 
and functional standards. 

Funkcja prezesa oraz menedżera, choć 
prestiżowa i pełna splendoru, niesie ze sobą 
wiele wyrzeczeń, trudnych decyzji i wyzwań. 
Z tego względu jest zarezerwowana dla 
jednostek wybitnych, o szczególnych cechach 
charakteru. Takie osoby zasługują na wyjątkowe 
narzędzia pracy – wychodzące na przeciw 
ich potrzebom, gustom i randze, budujące 
wizerunek, ale równocześnie dyskretne w swojej 
elegancji. Aranżacja przestrzeni gabinetowej 
jest sprawą niezwykle indywidualną, jednak 
niezależnie od gustu musi spełniać najwyższe 
standardy jakości i funkcjonalności.

In the business 
of efficiency
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eRange & Tiger UP
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7M A N A G E R I A L  O F F I C E

A success is mostly a result of a well-considered 
strategy, accurate decisions, courage and 
consistent operations. Undeniably it brings 
one place to mind – a managerial o�  ce. It is 
a place where the most important ideas come 
into being and the crucial decisions are made. 
A managerial o�  ce expresses the character 
of its owner and the company culture. 

Sukces to efekt przemyślanej strategii, trafnych 
decyzji, odwagi oraz spójnego działania. Taka 
defi nicja przywodzi na myśl jedno miejsce: 
gabinet menedżera. Jest to miejsce, gdzie 
zapadają kluczowe decyzje i gdzie rodzą się 
najważniejsze pomysły. To miejsce, które 
swoim stylem musi podkreślać charakter 
właściciela i pasować do kultury organizacji.

Introduction 
to success
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8 M A N A G E R I A L  O F F I C E

Perfect integrity is the sum of excellent details. 
Perfection relies not only on quality, elegance 
and a refi ned form, but also on advanced 
functionality achieved thanks to smart solutions 
that have been applied. A managerial o�  ce is 
a trademark feature of a company so it should 
subtly complement top quality service. 

Idealna całość powstaje z doskonałych 
detali. Doskonałość to nie tylko jakość, 
elegancja i wyrafi nowana forma. To również 
funkcjonalność osiągnięta z pomocą 
inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań. 
Gabinet to wizytówka menedżera i całej fi rmy, 
dlatego musi podkreślać jakość jej usług.

Pure perfection
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eRange & Galileo
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tessara & easySit
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11M A N A G E R I A L  O F F I C E

Working comfort should always be a priority.  
An executive o�ce relies on simplicity 
and a pure form which help us focus on the 
most important tasks. Its structure is not 
intrusive or overwhelming. It fits the bill 
whilst standing out at the same time.

Komfort pracy ma dla nas najwyższy 
priorytet. Funkcjonalny gabinet dzięki prostej 
formie nie rozprasza i pozwala skupić się 
na kluczowych zadaniach. Odpowiednia 
aranżacja składa się wyłącznie z niezbędnych 
elementów, nie przytłacza nadmiarem 
pozwalając równocześnie wygodnie pracować.

Refined solutions  
for demanding user
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12 M A N A G E R I A L  O F F I C E

An o�ce is an extremely important 
working tool for an experienced manager. 
It is there that the toughest decisions are 
made, challenges faced and VIP visitors 
received, in certain cases the room must be 
distinctive and emphasise a manager’s role.

Biuro to niezwykle ważne narzędzie w rękach 
doświadczonego menedżera. To w tym miejscu 
zapadają kluczowe decyzje, podejmowane 
są najtrudniejsze wyzwania i spotykają się 
najważniejsi goście. Dlatego tak istotne jest 
zachowanie własnego, wyrazistego stylu, 
który podkreśli charakter właściciela.

An office as 
a trademark 
feature
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SQart Managerial & Diplomat
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Primo Space & Solution
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15M A N A G E R I A L  O F F I C E

A study carried out by New York University 
proves that in a business meeting the fi rst 
opinion about another person is determined 
already after 7 seconds.* A managerial 
o�  ce is a place where potential business 
partners evaluate the company for the fi rst 
time. It is important to ensure that this 
fi rst impression is the best possible.

Badania pokazują, że podczas biznesowego 
spotkania pierwsza opinia o innej osobie 
jest określana zaledwie po 7 sekundach.* 
To mało czasu, aby zrobić dobre wrażenie. 
Dlatego tak ważne jest, aby gabinet zawsze 
stwarzał najlepsze pierwsze wrażenie.

Make a good 
first impression

* Carol Kinsey Goman, Seven seconds to Make a First Impression
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02 wo r k s tat i o n
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Motivated, satisfied and engaged employees 
are a critical factor for achieving success 
in business. A stimulating work environment 
that corresponds to people’s ambitious 
increases creativity, productivity and 
innovation, while it also helps to attract top 
talent. According to american researchers – 
the companies that adopt collaborative work 
environments perform much more effectively 
and overachieve both in growth and income.

Zadowoleni, zmotywowani i zaangażowani 
pracownicy są najcenniejszą częścią firmy.  
Tylko z takimi pracownikami można osiągnąć 
sukces. Stymulujące środowisko pracy  
nie tylko pomaga realizować ambitne zadania, 
ale również przyciąga do firmy najbardziej 
utalentowanych ludzi. Zgodnie z amerykańskimi 
badaniami, firmy implementujące rozwiązania 
sprzyjające współpracy zespołowej działają 
efektywniej i osiągają lepsze wyniki.

Inspiring  
work environment
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sand & xenium® 
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19W O R K S T A T I O N

Modern companies often operate on a multi-
tasking basis. Communication between team 
members is crucial. Well-designed areas and 
open spaces support the flow of information, 
without adversely affecting the concentration 
required in the performance of daily duties.

W nowoczesnych organizacjach najczęściej 
praca przebiega w formie wielozadaniowej, 
dlatego komunikacja pomiędzy członkami 
zespołów ma kluczowe znaczenie. Odpowiednio 
zaaranżowane, otwarte przestrzenie sprzyjają 
wymianie informacji bez negatywnego wpływu 
na koncentrację, niezbędnej do efektywnej 
realizacji codziennych obowiązków.

Arrangement 
that matters
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20 W O R K S T A T I O N

New communication channels and constantly 
changing work structures are making it 
necessary to rethink the development 
of holistic o�  ce concepts. These changes 
include the adoption of activity based 
working that creates more collaborative work 
environments. Both management and designers 
of workstations are looking for a comprehensive 
space that improves productivity 
and supports the new working method. 

Nowe kanały komunikacji i stale zmieniające się 
struktury działania wymuszają zmiany w procesie 
projektowania przestrzeni biurowych. Na pierwszy 
plan wysuwa się koncepcja organizacji przestrzeni 
zależnie od wykonywanych zadań ułatwiająca 
pracę zespołową opartą na dobrej komunikacji. 
Poszukiwane są rozwiązania kompleksowe 
pozwalające budować efektywne miejsca pracy 
dostosowane do nowych sposobów pracy.

A new office 
concept
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SQart Workstation & Sail
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xio® move & 4ME
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Furniture and space design play a crucial role 
in determining how people behave and they also 
can have a hugely positive eff ect on encouraging 
collaboration and happiness at work. Creating an 
interior with collaboration in mind is a necessary 
change that allows to improve productivity, 
sharing knowledge and well-being.

Aranżacja wnętrza oraz meble silnie oddziaływają 
na zachowanie ludzi, mają znaczący wpływ 
na tworzenie pozytywnej atmosfery pracy, która 
sprzyja efektywnej komunikacji. Projektując 
wnętrza nie można zapominać czemu mają 
służyć – współpraca to słowo klucz. To dzięki 
niej rośnie efektywność, łatwiej o wymianę 
wiedzy i dobre samopoczucie pracowników.

23W O R K S T A T I O N

Space that takes 
shape
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24 W O R K S T A T I O N

An incredible number of factors contribute 
to the success and excellent development 
of a business. Fresh ideas and creative 
concepts must thrive in the right atmosphere 
with space. Hard, intensive work is more 
e�cient if there are fewer distractions. 
An ergonomic workplace ensures comfort 
and undisturbed concentration during work. 

Sukces i rozwój biznesu to efekt wielu czynników 
i ich interakcji. Innowacyjne pomysły i kreatywne 
rozwiązania mają znaczący wpływ na atmosferę 
w biurze – praca jest efektywniejsza, kiedy nic 
nas nie rozprasza. Ergonomiczne stanowisko 
pracy zapewnia komfort i wygodę pomagając 
skupić się na realizowanych zadaniach.

Advanced 
ergonomics
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xio® & mono balance®
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SQart Workstation & Belite
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27W O R K S T A T I O N

Call centres are a unique place to work. They 
must meet specifi c requirements in terms 
of functionality and acoustics. Too much 
noise prevents an employee from hearing 
and understanding the caller. While creating 
call centre workstations we must remember 
to consider arrangements and solutions 
which will minimise these problems.

Call center to szczególne miejsce pracy. Musi 
spełniać szereg trudnych wymagań w zakresie 
akustyki i funkcjonalności. Zbyt wysoki 
poziom hałasu utrudniał by pracownikom 
zrozumienie rozmówcy, co uniemożliwiłoby 
wykonywanie im pracy. Podczas projektowania 
takich stanowisk pracy należy wybierać 
rozwiązania minimalizujące ten problem.

Working comfort 
is a priority
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* Report 2008: Workplace survey/United Kingdom, www.gensler.com

28 W O R K S T A T I O N

Studies performed by British consultants 
show that o�ce workers spend an average 
of 59% of their working day on conceptual 
and mentally demanding work.* That is 
why many people prefer to work in a quiet 
and peaceful o�ce environment. The proper 
spatial arrangement of an o�ce in relation to 
the needs of employees is the key to success. 

Aż 59% czasu pracy to praca koncepcyjna – 
wynika z badań przeprowadzonych 
w Wielkiej Brytanii.* Dlatego tak ważne jest 
tworzenie stanowisk pracy, które pozwolą 
na efektywną pracę w skupieniu. Dobrze 
zaprojektowane biuro jest odpowiedzią 
na potrzeby jego użytkowników.Peaceful 

workspace
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Easy Space & T-bar
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03 c o n f e r e n c e  r o o m
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* Scott Payton “Financial Management”, February 2009

In a survey published by “Financial 
Management”, Scott Payton calculated that  
an average employee spends as much as  
8 weeks in a year in meetings!* In this context, 
the importance of a good conference room 
arrangement is essential. A meeting room is 
something more than just a table and some 
chairs – it is a well thought out vision which 
promotes an exchange of thoughts, making 
decisions, carrying out negotiations and 
a creation of fresh concepts.

Według badań Scotta Paytona opublikowanych 
w „Financial Management” przeciętny pracownik 
spędza na spotkaniach aż 8 tygodni w ciągu 
roku.* Odpowiedni projekt sali konferencyjnej 
jest kluczowym zagadnieniem dla efektywności 
i jakości pracy. Miejsca spotkań to coś  
więcej niż tylko stół i krzesła. To miejsca, 
które muszą sprostać trudnym wyzwaniom – 
umożliwiać swobodną wymianę myśli, 
podejmowanie decyzji, prowadzenie negocjacji 
i tworzenie kreatywnych rozwiązań.

The recipe for  
a successful  
meeting
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eRange & Belive
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33C O N F E R E N C E  R O O M

A conference room is the heart of any company. 
It is here that visionary strategies are developed, 
brilliant ideas born and essential negotiations 
carried out. It is here that initial proposals are 
put forward and fi nishing touches are made.

Sala konferencyjna to serce fi rmy. To właśnie 
tu powstają strategiczne plany oraz doskonałe 
pomysły, a także prowadzone są kluczowe 
negocjacje. To w tym miejscu rozpoczynają się 
najważniejsze procesy i tu kończą się 
największe projekty.

Heart of a company
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CX 3200 & Sail
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35C O N F E R E N C E  R O O M

One way of encouraging innovations within 
an organization is infl uenced by the work 
environment and technology available 
to employees. Flexible furniture easy to 
rearrange that incorporates user-friendly 
facilities and other tools supports creating 
an innovative and attractive workplace.

Otwarte środowisko pracy i udostępnienie 
pracownikom dostępu do nowoczesnych 
technologii ma pozytywny wpływ na 
powstawanie innowacji. Elastyczne systemy 
meblowe z zaawansowanymi technologicznie 
rozwiązaniami wspierają kreatywność 
i budują przyjazne miejsce pracy.

Limitless exchange 
of ideas
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36 C O N F E R E N C E  R O O M

In a conference room every detail is important, 
improving the comfort of talks and helping to 
reach an agreement more easily. Simultaneously, 
the equipment shouldn’t distract attention 
from the main goal of a meeting.

W salach konferencyjnych liczy się każdy szczegół. 
Detale mają wpływ na komfort spotkań i wypraco-
wywanie najlepszych rozwiązań w krótszym czasie. 
Co ważne, wystrój wnętrza ani meble nie mogą 
odwracać uwagi uczestników od celu spotkania.

The details make  
a difference

        028 9267 5114           info@asdongroup.com           www.asdongroup.com

https://www.asdongroup.com/office/office-furniture-interiors/


Easy Space & Z-Body
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Flib & Axo
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39C O N F E R E N C E  R O O M

The role of team work is essential 
for functioning and developing every 
organisation. It is surprising how a good 
arrangement of a conference room can 
contribute to e�cient work of a team.

Praca zespołowa i jej efekty są kluczowe  
dla funkcjonowania oraz rozwoju  
większości organizacji. To zaskakujące,  
jak aranżacja sal konferencyjnych wpływa 
na efektywność wspólnego działania.

Comfortable 
working conditions

        028 9267 5114           info@asdongroup.com           www.asdongroup.com

https://www.asdongroup.com/office/office-furniture-interiors/


04 m e e t i n g  &  b r e a ko u t  a r e a
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* Collier International, www.propertynews.pl

Only 20% of work completed in o�ces is now 
classed as individual work, while back in 1985 
this rate was about 85%. Research carried 
 out by Colliers International Group expressly 
shows the important role team work performs  
in contemporary organisations.* A well- 
-designed o�ce environment should promote 
communication on multiple levels, for example 
by having functional and comfortable 
areas for quick meetings.

Zaledwie 20% zadań wykonywanych  
we współczesnych organizacjach to praca 
indywidualna. W roku 1985 odsetek ten 
wynosił aż 85%. Badania przeprowadzone 
przez Colliers International Group wyraźnie 
pokazują, jak ważna jest rola pracy zespołowej.* 
Dobrze zaprojektowane biuro powinno 
wspierać komunikację na wielu płaszczyznach, 
na przykład poprzez zaaranżowanie miejsc 
do szybkich, mniej formalnych spotkań.

Teamwork
encourages to  
pursue new ideas
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sand
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Task-oriented work based on collaboration 
and knowledge sharing systems, requires 
different possibilities to communicate. Some 
tasks need to be very focused, whereas other 
times it is necessary to discuss di�cult decisions 
with colleagues. A work environment should 
respect individual and personal needs while 
encouraging cooperation within teams.

Wielozadaniowość obecna we współczesnych 
firmach kształtuje to jak zaaranżowane są biura. 
Liczy się elastyczność rozwiązań – czasem praca 
wymaga skupienia w ciszy, a czasem burzliwej 
dyskusji ze współpracownikami. Środowisko 
pracy powinno szanować potrzebę prywatności, 
ale również umożliwiać pracę zespołową.

Moving towards: 
new ways of 
working
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Space and your imagination – these 
two elements are all it takes to create 
an extraordinary arrangement. Think, build 
and share a workspace. Make it a unique 
space that is inspiring and easy to use.

Przestrzeń i wyobraźnia wystarczą, aby 
stworzyć niezwykłą aranżację wnętrza. 
Wymyśl, zbuduj i podziel przestrzeń według 
swoich potrzeb. W ten sposób powstanie 
miejsce wyjątkowe: funkcjonalne i inspirujące.

Set your  
imagination free
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 sand & round-about & meta-fora
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Hexa
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We are living more dynamic lives by the day. Our 
mobility and search for a space where we could 
be more e�cient are reduced to one common 
denominator: time. The right division of a space 
deeply involves our thoughts and emotions and 
improves the e�ciency of group work.

Tempo współczesnego życia jest coraz bardziej 
zawrotne. Poszukując najlepszych rozwiązań 
patrzymy przez pryzmat wykonywanych działań 
i naszej mobilności. Jednak najważniejszym 
determinantem pozostaje czas. Odpowiednie 
skomponowanie otaczającej nas przestrzeni 
wpływa pozytywnie na nasze emocje i podnosi 
efektywność pracy.

Flexible space for 
flexible working
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Good communication is one of the 
most important parts of a business 
success. Regular team meetings promote 
an unrestricted exchange of opinions. 
A space should not be distracting but 
introduce a certain amount of freedom, 
helping to come up with creative solutions.

Dobra komunikacja jest jednym 
z najważniejszych czynników wpływających 
na sukces firmy. Swobodna wymiana 
opinii i burzliwe dyskusje podczas 
regularnych spotkań rozwijają każdą 
organizację. Przestrzeń powinna zachęcać 
do konstruktywnych rozmów, które 
prowadzą do kreatywnych pomysłów.

Effective 
collaborative spaces
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49

        028 9267 5114           info@asdongroup.com           www.asdongroup.com

https://www.asdongroup.com/office/office-furniture-interiors/


50

Magnes II

        028 9267 5114           info@asdongroup.com           www.asdongroup.com

https://www.asdongroup.com/office/office-furniture-interiors/


51M E E T I N G  &  B R E A K O U T  A R E A

59% of professionals take short breaks from 
work only once or twice a day while every 
2-3 hours break is recommended.* A good 
idea is to take a break by stepping physically 
away from a desk. In a well-arranged 
breaking area employees can relax and 
recharge their batteries during a workday.

59% pracowników robi sobie zaledwie jedną lub 
dwie przerwy podczas dnia pracy. A powinniśmy 
korzystać z nich przynajmniej raz na 2–3 
godziny.* Najlepszym rozwiązaniem jest  
po prostu wstać od biurka, przejść się i usiąść 
na chwilę z dala od swojego stanowiska pracy. 
W dobrze zaaranżowanej strefie break-out 
można się zrelaksować i nawet podczas 
krótkiej przerwy naładować baterie.

Small changes 
can have 
major benefits

*  Bayt.com Infographic: What’s Distracting People at Work 

in the MENA?, http://blog.bayt.com
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Good business often requires being able to 
talk in private, in a serene atmosphere with 
a minimal distraction. Unique areas where 
important matters can be discussed are 
a must in every workplace, and it doesn’t have 
to be a conventional conference room.

Negocjacje biznesowe często wymagają rozmów 
w cztery oczy w spokojnym otoczeniu. Miejsca 
dedykowane takim spotkaniom są niezbędnym 
elementem w każdym biurze. I niekoniecznie 
musi to być tradycyjna sala konferencyjna.

Cosy interior 
for efficient 
negotiations
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Dallas
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Tutti
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When planning an o�ce it is a good 
idea to design a quiet space, a relaxed 
hub in which even the most complex 
of issues can be deliberated in private.

Projektując biuro należy pamiętać 
o zaplanowaniu cichego, odosobnionego 
miejsca, w którym omawiane będą 
sprawy kluczowe dla firmy.

An idea  
for a perfect office
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Work goes easily and nicely when 
there is a quiet space for coffee break in 
an o�ce. An uno�cial meeting in a relaxing 
zone is a great opportunity for a useful 
exchange of views between employees. 
It is a place where fresh ideas that become 
a seed of important projects come to mind.

Praca jest bardziej efektywna, a w biurze 
panuje lepsza atmosfera, gdy pracownicy mają 
zaaranżowane relaksujące miejsce do wypicia 
kawy w gronie współpracowników. Takie 
nieformalne spotkania są doskonałą okazją do 
wymiany poglądów i opinii, często to w takich 
sytuacjach rodzą się najlepsze pomysły.

The comfort zone
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Mody
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A waiting room is a place where the first 
impression about the company is made. 
It has a great influence on further negotiation 
and potential cooperation. This is the reason 
why a waiting area should be comfortable 
and arranged accurately in every detail.

Pierwsze wrażenie o organizacji powstaje  
już przy wejściu do jej siedziby. Strefa recepcji  
ma na to znaczący wpływ. Dobry początek  
to łatwiejsze negocjacje i większe szanse  
na owocną współpracę. Z tego powodu warto 
dokładnie przemyśleć projekt tej przestrzeni.

The influence  
of the first 
impression
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o u r  p o rt f o l i o
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We are much more than just a provider of the 
furniture – we are the creators of the whole 
work environment. We can meet all expectations 
with our extensive portfolio consisting of 
unique and stylish products for any space. Our 
realizations can be found in all corners of the 
globe from private study to the comprehensive 
o�  ce of international corporations.

Dostarczamy nie tylko meble – wspólnie 
z naszymi Klientami tworzymy inspirujące 
środowiska pracy. Dzięki naszemu szerokiemu 
portfolio produktów jesteśmy w stanie 
sprostać różnorodnym oczekiwaniom i znaleźć 
rozwiązanie dla każdej potrzeby. Zrealizowane 
przez nas projekty dają wsparcie w codziennej 
pracy pracownikom zarówno niewielkich fi rm, 
jak i największych korporacji na całym świecie. 

Unique solutions 
for unique 
customers
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eRange & Belive
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Managerial  
office
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SQart Managerial

Primo Space Managerial

eRange
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tessara

Play&Work

Easy Space
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Intrata ManagerIntrata Pro Manager

IndianaGalileo

Belive Diplomat

M A N A G E R I A L  O F F I C E
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xenium® comfortTiger UP

Mojito Sail

Leo IIKubik

O U R  P O R T F O L I O
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Play&Work & Belite
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Workstation
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Play&Work

SQart Workstation

W O R K S T A T I O N
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Easy Space

O U R  P O R T F O L I O

xio®
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Master MojitoBe-All

Globeline & Globeline Mesh

4ME

duo-back®

Belite

W O R K S T A T I O N
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vote®

Z-bodyT-bar Trinity 

SolutionSail

Hype

O U R  P O R T F O L I O
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CX 3200 & Belite
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Conference
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Nazwa

eRange

Flib

C O N F E R E N C E

CX 3200
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Nazwa

O U R  P O R T F O L I O

Primo Space

Easy SpaceAxo

SQart

tessara
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CarreraCalado

CadizAxo

Cadeira

C O N F E R E N C E
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Zen Revolution

Staccato Jimmy

EspacioConversa

O U R  P O R T F O L I O

Belise

        028 9267 5114           info@asdongroup.com           www.asdongroup.com

https://www.asdongroup.com/office/office-furniture-interiors/


80

Mojito

Zafiro hocker Madras

Karai

Evora 

C O N F E R E N C E

Mojito Tiger UPTiger UP
VictoriaKaika Victoria

Cubic
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Victoria

Madras
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Hexa & Belise & Hello! & Kaika
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Meeting 
areas
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Nazwa

Nazwa

M E E T I N G  A R E A S

Magnes II

meta-forasand

Hexa
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Hexa
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ModyGranite

DallasConcerto

ClassicCello

M E E T I N G  A R E A S
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Zone

TuttiStudio

StatusQuattro
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Nowy Styl Group is a European leader in comprehensive 
furniture solutions for o�ce 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, e�ciency, 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 19 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.

88

ABOUT 
US

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 

19 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.
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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 oraz 
publiczność w Leicester Square Theatre  
w Londynie, a w najbliższym czasie również 
na stadionie Olympique w Lyon.

Every day the company equips new o�ce 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. In the 
foreseeable future, the Olympique stadium in Lyon will be fitted with the Group’s chairs as well.

To meet the tastes and needs of customers all over the world, the Group’s portfolio consists of  
6 product brands: Nowy Styl, BN O�ce Solution, Grammer O�ce, Rohde & Grahl, Forum Seating  
and Baltic Wood. The range of o�ce 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.

Aby móc sprostać gustom i potrzebom Klientów 
na całym świecie, w portfolio Grupy znajduje się  
6 marek produktowych: Nowy Styl, BN O�ce 
Solution, Grammer O�ce, Rohde & Grahl, 
Forum Seating i Baltic Wood. Ofertę rozwiązań 
meblowych można zobaczyć w 15 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.
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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

NOWY STYL GROUP 

Każda firma, organizacja, 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 na przeciw. 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!

CODE
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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.

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 

courage
alternative
talent
autonomy
success
motivation
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