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→ www.nowystyl.pl

Meble Nowy Styl
praktyczne rozwiązania

do każdego wnętrza

Atrakcyjne ceny!
Solidne wykonanie!
Wiele możliwości konfiguracji!
Łatwy montaż!
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Oferta mebli biurowych jest kolekcją zamkniętą.  
Nie ma możliwości modyfikacji wymiarów mebli.

BC-06R

Biurka – blaty w kształcie litery L

BC-06L

Uniwersalny łącznik i dostawki do biurek na nodze metalowej, kwadratowej

DB-02 DB-03DB-01

PG-03 PB-01

Tablice tapicerowane do paneli frontowychPanele frontowe do biurek

PG-02

Biurko – blat podwójna falaBiurka – blaty prostokątne

BR-02 BR-03 BR-04BR-01

74 120 68

74 137 100/68

74 160 100/68 74 160 68/100

74 137 68/100 74 160 100/68 74 160 68/100

74 80 80 74 140 80

74 137 68

74 68 68

54,5 137 54,5 160 30 48

74 136 40 74 138 40

74 137 68

74 160 68

74 160 68 74 160 68

74 160 68

BR-05R BR-06L BR-06R

Biurka – blaty w kształcie litery L

BR-05L

BK-01 BK-02

Stoły konferencyjne

BC-03 BC-04BC-02

Biurka – blaty prostokątne Biurko – blat podwójna fala

TAPICERKI

OBAN
EF-809

TK. PODST.
C-38

Poziom
blatu

Poziom
blatu38 38
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Pokrywy do kontenera stacjonarnego

1870

ø 620

Wieszak

I GRUPA CENOWA II GRUPA CENOWA

Calvados
MA-CV

Orzech 
MA-NN

Wenge
MA-NG

Klon 
MA-NE

SK-01
plastikowe klipsy (4 szt.)

PZ-01 
listwa zasilająca

NG-01 (kwarc)
1 noga wzmacniająca

Wykończenia mebli Dodatki

PK-01 PK-03 KM-01 KS-01

Regały 

Drzwi do szaf

Przykładowe kombinacje szaf

Szafa ubraniowa

D ZapreZeNtowaNe kolory wykońCZeń produktów mogą różNić Się od kolorów rZeCZywiStyCh Wszystkie wymiary są podane w cm

Kontener mobilny Kontener stacjonarny

Dostępne kolory:
 black alu kwarc

PK-02

173,8 80 104,6 80 69,4 80 173,8 60

2,5 43,2 55 2,5 43,2 68 2,5 43,2 69

181,3 80 35 112,1 80 35 181,3 60 35

60,7 43,2 54,5

76,9 80 35

180,6 60 35

71,5 42,8 54,2

RG-02

DR-02

RG-01 + DR-01

RG-03 RG-04 ARIZONA

DR-04 DR-03R SU-01R

RG-01 + DR-02RG-03 + DR-03R RG-01 + DR-04 RG-02 + DR-04

RG-01

DR-01
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Marka Nowy Styl 
należy do oferty Grupy Nowy Styl

www.nowystylgroup.com

> więcej możliwości

Unikalne cechy 
mebli Nowy Styl

25  
mm

Regały wykonane są 
z płyty meblowej obustronnie 
melaminowanej o grubości  
18 mm. Górny wieniec regałów  
o grubości 25 mm.

Biurka posiadają dwa rodzaje 
nóg: płytowe i metalowe 
w kształcie litery C. Noga C to 
ergonomiczne rozwiązanie, dzięki 
któremu użytkownik ma większy 
komfort pracy przy biurku.

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

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

Funkcja regulacji stopek 
wyrównuje nierówności podłogi. 
Stoły konferencyjne posiadają 
możliwość poziomowania 
w zakresie + 30 mm, a biurka 
na nogach w kształcie litery 
C w zakresie + 15 mm.

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

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

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

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

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

Do panelu można dokupić 
tapicerowane tablice dostępne 
w dwóch rozmiarach i dwóch 
wykończeniach.

Kupując pokrywę do kontenera 
można przedłużyć miejsce do 
pracy dostawiając go przylegle 
do biurka. 

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

 

Dostawka do biurek na jednej 
nodze umożliwia połączenie 
dwóch stanowisk pracy, 
jednocześnie powiększając je. 

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

Dane dystrybutora:

Wykorzystaj swój smartphone i dowiedz się 
więcej na temat oferty mebli marki Nowy Styl 
skanując ten fotokod.


