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Znalezienie zaufanego partnera, który potrafi tak 
zaaranżować i wyposażyć biuro, żeby służyło 
rozwojowi organizacji, nie jest łatwym zadaniem. 

Poszukiwanie firmy, która może wypełnić wnętrze 
komfortowymi i wytrzymałymi fotelami, w dodatku 
pasującymi do projektu i wystroju sali, wydaje się nawet 
trudniejsze. Poprzeczka jeszcze podnosi się, gdy fotele 
mają spełniać wysokie wymagania akustyczne. 

Trafienie na producenta, który dostarczy dziesiątki 
tysięcy znakomitej jakości krzeseł w ściśle określonych 
kolorach i zamontuje je w terminie, graniczy z cudem. 

Na szczęście jest Grupa Nowy Styl, która 
w dziedzinie wyposażenia przestrzeni biurowych 
i wnętrz użyteczności publicznej jest prawdziwym 
ekspertem, co potwierdza ponad 20 lat doświadczenia 
i projekty realizowane na całym świecie.



Budowa stadionu Allianz Riviera została ukończona w 2013 roku. Obiekt jest uznawany 

za jeden z najbardziej ekologicznych stadionów na świecie. Wykorzystywaną na nim 

energię wytwarza 4 tys. paneli słonecznych, za ogrzewanie odpowiedzialna jest 

specjalna instalacja geotermalna, natomiast system nawadniający płytę boiska korzysta 

z wody deszczowej, zbieranej z dachu do czterech zbiorników. 

Czas trwania projektu czerwiec – wrzesień 2015

Zastosowane produkty 32 000 krzeseł Abacus Bronze, 4000 krzeseł Abacus Silver z podłokietnikami

Wyzwanie Wymiana wcześniej zamontowanych produktów, które nie spełniały 

oczekiwanych standardów. Dostarczenie siedzisk o takiej samej kolorystyce, 

ale lepszej jakości i wytrzymałości. Zamontowanie krzeseł w przerwie między 

rozgrywkami francuskiej ligi. 

Stadionowe realizacje to karta 

przetargowa w rozmowach z klientami 

zainteresowanymi kompleksową realizacją 

przestrzeni biurowych. Gdy pytają 

nas, czy poradzimy sobie z ich dużym 

zamówieniem, dajmy na to na kilkaset 

biurek, pokazujemy im zdjęcia stadionów 

na kilkadziesiąt tysięcy miejsc czy 

zaawansowanych technologicznie 

projektów audytoryjnych i odpowiadamy: 

poradziliśmy sobie z tak skomplikowanymi 

zamówieniami, to jak mielibyśmy sobie 

nie poradzić z waszym? Realizacje Forum 

Seating pokazują skalę naszych możliwości 

i kompetencji.

Roman Przybylski
Dyrektor Pionu Handlowego

w Grupie Nowy Styl

Członek Zarządu

Współpraca z Vinci Construction

Kontrakt na realizację stadionu w Lyonie marka Forum Seating wygrała w grudniu 

2014 roku. Generalnego wykonawcę przekonała głównie jakością i wytrzymałością 

produktów oraz konkurencyjną ceną. Nie bez znaczenia był też fakt, że mogła 

kompleksowo dostarczyć wyposażenie do różnych stref stadionu – krzesła na zwykłe 

trybuny, do sektorów VIP oraz na salę prasową.

Prace były prowadzone profesjonalnie i firma Vinci Construction powierzyła Grupie 

Nowy Styl także wymianę siedzisk na stadionie w Nicei. Zobowiązano się dokonać 

tego w ciągu dwóch miesięcy, w przerwie między sezonami rozgrywek ligi, więc 

harmonogram prac był bardzo napięty. Oba projekty okazały się wielkim sukcesem.

© Allianz Riviera - Architecte du stade: Wilmmotte & Associés SA

Stadion Allianz Riviera, Nicea



Stadion został otwarty w styczniu 2016 roku. To jeden z większych stadionów 

na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016 i pierwszy tak ogromny prywatny obiekt 

piłkarski we Francji.

Czas trwania projektu maj – grudzień 2015

Zastosowane produkty 53 000 krzeseł Abacus Bronze, 6000 krzeseł Abacus Silver, 300 foteli 

Oscar z dwustopniowym systemem podgrzewania (trybuna VIP i ławka 

rezerwowych), 280 krzeseł Vision z pulpitami (sala prasowa)

Wyzwanie Wyprodukowanie, dostarczenie i zamontowanie krzeseł na nowym stadionie, 

budowanym z myślą o Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej 2016.

Stadion Parc Olympique Lyonnais, Lyon

© Parc Ol



Nie ukrywam, że projektowanie krzeseł jest jednym 

z najtrudniejszych zadań. Krzesła są obecne 

w naszym życiu niemal od zawsze, dlatego 

wymyślenie czegoś wygodniejszego, piękniejszego 

oraz odpowiadającego użytkownikom z odmiennych 

kręgów kulturowych i o różnych sylwetkach 

na pierwszy rzut oka jest niemożliwe. Jednak 

założenia krzesła Abacus dotyczące materiałów, 

metod produkcji, ceny oraz pozycjonowania 

na rynku były na tyle precyzyjnie określone przez 

Forum Seating, że koncepcja produktu ewoluowała 

w sposób naturalny.

Krzesło stadionowe to jedyny przedmiot, z którym 

kibic ma tak bliski kontakt, i to przez kilka godzin. 

Dlatego to właśnie krzesła powinny świadczyć 

o jakości całego obiektu, muszą zrobić dobre 

pierwsze wrażenie i utrzymać je aż do ostatniego 

gwizdka.

To niesamowite uczucie widzieć tyle 

zaprojektowanych przez siebie produktów 

w jednym miejscu. Areny robią duże wrażenie 

i jestem niezmiernie dumna z tego projektu oraz 

ze współpracy z Forum Seating, ponieważ razem 

udało nam się osiągnąć naprawdę olbrzymi sukces. 

Rebecca Stewart, projektantka krzesła Abacus, Arup

Krzesło na zamówienie Grupy Nowy Styl zaprojektowała Rebecca Stewart 

z renomowanego studia architektonicznego Arup. Za ten produkt autorka otrzymała 

prestiżową nagrodę FX Award przyznawaną międzynarodowym talentom wzornictwa. 

Krzesła Abacus zapewniają komfort kibicom 

we Francji, Finlandii, Irlandii, na Węgrzech, 

w Kazachstanie, Turcji, Bułgarii i w Polsce. Pasują 

zarówno do kameralnych inwestycji, takich jak 

stadion Termaliki Bruk-Bet Nieciecza w Małopolsce, 

jak i do wielkoskalowych obiektów, takich jak areny 

rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016.

 

Krzesła Abacus są dostępne w trzech wersjach – 

Bronze, Silver (z tapicerowanymi nakładkami) oraz 

Gold (z siedziskiem i oparciem w wypełnionych 

pianką pokrowcach ze skaju). Siedziska mogą być 

wyposażone w system wentylacji lub klimatyzacji. 

Komfort podnoszą także podłokietniki. Szeroki wybór 

dodatkowych elementów (pulpity dla prasy, uchwyty 

na napój czy numeracja siedzisk) sprawia, że krzesła 

można łatwo dopasować do potrzeb stadionu.

Rebecca Stewart

produkowane z doskonałej jakości materiału – 
barwionego w masie polipropylenu, który 
gwarantuje trwałość koloru i odporność 
na każde warunki atmosferyczne 

niezwykle wytrzymałe, co potwierdziły testy 
przeciwko wandalizmowi (zobacz film) 
 

komfortowe dla osób o różnych sylwetkach

tak skonstruowane, żeby zapewnić 
szerokie przejścia w rzędach

Krzesła Abacus są tak chętnie 
wybierane, ponieważ są:

Produkt: Abacus

https://www.youtube.com/watch?v=vBfAmriR4oU


Rafał Bęben
specjalista ds. jakości i produkcji 

Standardowo oferujemy krzesła w 45 kolorach, 
ale na życzenie klienta jesteśmy w stanie 
wytworzyć krzesło w dowolnie wybranym 
wybarwieniu. 

* wartości przybliżone

Realizacja projektów w Nicei i Lyonie w liczbach*
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Produkcja krzesła Abacus rozpoczyna się 

od mieszania polipropylenu i barwnika. Maszyna 

automatycznie pobiera granulat, który najpierw, 

w temperaturze około 220 stopni, zostaje stopiony 

na jednolitą masę, ta barwiona jest na zamówiony 

kolor, a następnie wtryskiwana do formy.

Standardowo oferujemy krzesła w 45 kolorach, 

ale na życzenie klienta jesteśmy w stanie wytworzyć 

krzesło w dowolnie wybranym wybarwieniu. 

Siedzisko i oparcie produkujemy na wtryskarkach 

o sile zwarcia formy od 900 do tysiąca ton. 

Maszyny sterowane są numerycznie, pracują 

w cyklu automatycznym i wspomagane są przez 

manipulatory, czyli roboty.

Aby siedzisko składało się grawitacyjnie, robot 

instaluje w formie ciężarek, który następnie 

oblewany jest tworzywem termoplastycznym.

Do siedziska i oparcia wtryskujemy azot, który 

zapewnia lekkość i wytrzymałość elementów. 

Gaz uzyskujemy samodzielnie z powietrza przy 

użyciu generatora. 

Wszystkie nasze krzesła stadionowe podlegają 

stuprocentowej kontroli końcowej.

Krzesła stadionowe Abacus powstają w Zakładzie 
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Grupy Nowy Styl.
Firma jest w stanie wyprodukować około 500 krzeseł 
dziennie. Do wytworzenia takiej liczby zużywa 1800 
kilogramów tworzywa. Produkcja jednego siedziska 
trwa około trzech minut.

Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Grupy Nowy Styl 

https://www.youtube.com/watch?v=kJXSmzcZqOg


Na rynku projektowym toczymy rozmowy 

z trójką decydentów – inwestorem, architektem 

oraz generalnym wykonawcą. Do każdego z nich 

przemawiają inne argumenty. Inwestor oczekuje 

najlepszej jakości, architekt przywiązuje największą 

wagę do projektu, a generalny wykonawca chce 

jak najtaniej zrealizować kontrakt. To, że krzesło 

Abacus zostało zaprojektowane przez Arup 

i otrzymało FX Award miało znaczenie dla 

studia architektonicznego Populous – to jedna 

z najsłynniejszych pracowni projektujących 

stadiony. Dla pozostałych ważniejsze było to, 

czy potrafimy sprostać wymaganiom określonym 

w specyfikacji i to, jakie dajemy gwarancje. Zwracano 

uwagę na wielkość naszej firmy i zrealizowane 

wcześniej projekty, bo to uwiarygadniało nas, jeżeli 

chodzi o wykonanie prac rzetelnie i terminowo. 

Przedstawiciele Vinci Construction odwiedzili naszą 

firmę, a potencjał i zdolności produkcyjne naszych 

fabryk wywarły na nich duże wrażenie. 

Zarządzanie projektem

Zwracano uwagę 
na wielkość naszej 
firmy i zrealizowane 
wcześniej projekty, 
bo to uwiarygadniało 
nas, jeżeli chodzi 
o wykonanie prac 
rzetelnie i terminowo. 

Kluczem do osiągnięcia celu było dobre przygotowanie. Najważniejszą rolę odegrała 

analiza potrzeb i doskonała organizacja prac na miejscu. Nie udałoby się tego osiągnąć 

bez zaangażowania w projekt osób ze wszystkich szczebli organizacji – project 

managerów, osób odpowiedzialnych za produkcję, konstruktorów i ekipy montażowej.

Realizując tak wymagające projekty, Grupa Nowy Styl udowodniła, że jest nie tylko 

dostawcą krzeseł, ale także poważnym partnerem, który słucha potrzeb drugiej strony 

i realizuje je w kompleksowy sposób.

Jakub Rachfalik
Forum Seating

Business Line Director

Jakub Rachfalik

Stadion Parc Olympique Lyonnais, Lyon



Realizacja projektu w Nicei była ogromnym 

wyzwaniem. Umowa została podpisana 18 maja, 

a 5 września stadion miał być oddany do użytku. 

Zadanie było tym trudniejsze, że w międzyczasie 

na stadionie odbywał się szereg zaplanowanych 

imprez. 36 lub 48 godzin przed rozpoczęciem 

każdego wydarzenia należało opuścić front robót. 

Oznaczało to, że jeśli zdemontowano przykładowo 

500 starych krzeseł w danym sektorze, to trzeba 

było tyle samo zamontować nowych, bo najemca 

sprzedał już bilety. To wymagało dużej umiejętności 

planowania.

 

Równolegle Grupa Nowy Styl realizowała prace 

w Lyonie. Tam tempo prac nie było aż tak zawrotne. 

Większym wyzwaniem był szeroki asortyment 

i skala projektu – dostarczano krzesła na trybuny, 

fotele do sektorów VIP, skyboxów i stanowisk 

prasowych oraz barierki. Ponadto w fabrykach 

Andrzej Żurawski
Forum Seating 

Sales & Project Manager

Grupy haftowano logo klubu na fotelach. Zwłaszcza 

kiedy jest niewiele czasu na realizację, takie detale 

mają ogromne znaczenie. To, że firma wszystko 

produkuje u siebie, bez wątpienia jest jej przewagą 

konkurencyjną.

Po otrzymaniu specyfikacji, w której były zapisy 

ilościowe, jakościowe i normatywne oraz rzut 

stadionu, specjaliści z Forum Seating przygotowali 

plan uwzględniający wymiary wybranych krzeseł 

i konkretne typy mocowań. Musieli oczywiście 

spełnić normy bezpieczeństwa czy wymogi 

przeciwpożarowe dotyczące chociażby szerokości 

przejść. Jednocześnie trybuny miały wyglądać 

estetycznie – z równą linią krzeseł przy schodach 

i czytelnymi napisami z kolorowych krzeseł. 

Pogodzenie tego nie było proste. Dla Lyonu 

konstruktorzy przygotowali aż 15 wersji

aranżacji trybun.
Loża VIP, stadion Parc Olympique Lyonnais

Sala prasowa, stadion Parc Olympique Lyonnais 

Kluczem do powodzenia 
projektu jest komunikacja. 
Słuchanie klienta i bycie 
dla niego partnerem. 
Niezwykle istotny jest 
też dobrze dobrany 
zespół, w którym każdy 
z należytą dokładnością 
wywiązuje się ze swoich 
zadań.



Co dalej?

Obecnie Forum Seating realizuje kolejne 
kontrakty we Francji. W l’îlot Fontenoy-Ségur, 
nowej administracyjnej siedzibie premiera 
Francji, na przesuwnej trybunie zostanie 
zamontowanych 450 krzeseł Unit. Obiekt 
ma zostać otwarty latem 2017 roku. Z kolei 

wiosną 2017 roku planowane jest otwarcie 
prestiżowej sali koncertowej Cité Musicale 
w Paryżu, w której znajdzie się 4300 krzeseł 
Fen oraz trybuna teleskopowa wyprodukowana 
przez Grupę Nowy Styl. Przy tej realizacji firma 
współpracuje ze znaną firmą Bouygues.

Z listu referencyjnego GTM SUD, 
VINCI Construction

Krzesła Abacus zamontowane na naszym obiekcie 

charakteryzują się wysoką wytrzymałością, 

a ich projekt oraz kolorystyka współtworzą spójną, 

nowoczesną przestrzeń. Warto zauważyć, że barwy 

zostały dobrane zgodnie z naszymi oczekiwaniami. 

Firma na nasze potrzeby przygotowała kilka wersji 

krzeseł oraz zaprojektowała na spód siedziska 

charakterystyczne czerwone etykiety.

Instalacja krzeseł została dokonana terminowo, 

w przerwie między rozgrywkami ligi. Konstruktorzy 

Forum Seating dostosowali sposób kotwienia 

do już istniejących mocowań, zgodnie 

z obowiązującymi normami FIFA oraz UEFA, 

co jeszcze przyspieszyło tempo prac.

Zarządzanie projektem i komunikacja 

z przedstawicielami firmy były na profesjonalnym 

poziomie. Przedstawiciele Forum Seating nie tylko 

dostarczyli nam produkty zgodne z naszymi 

oczekiwaniami, ale także służyli doświadczeniem, 

doradzali na każdym etapie realizacji projektu 

i zapewnili należytą obsługę posprzedażową (…).

 

Krzesła zapewniają wysoki komfort uczestnikom 

wydarzeń odbywających się na naszym stadionie 

i zostały pozytywnie odebrane przez kibiców. Biorąc 

pod uwagę jakość zastosowanych materiałów oraz 

montażu produktów, jesteśmy przekonani, że krzesła 

będą nam służyły przez wiele lat.

Polecamy Grupę Nowy Styl jako profesjonalnego 

i rzetelnego partnera biznesowego. 

© Allianz Riviera - Architecte du stade: Wilmmotte & Associés SA

3. największy producent krzeseł i mebli biurowych w Europie* 

Ekspert w dziedzinie aranżowania przestrzeni biurowych

15 nowoczesnych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, na Ukrainie 
i w Rosji, wyposażonych w maszyny do obróbki drewna, metali i materiałów syntetycznych

Przedstawicielstwa w 17 krajach 

Sprawnie zorganizowana logistyka: projekty zrealizowane w ponad 100 krajach 

6 marek produktowych oferujących szeroki wachlarz rozwiązań dla 
wszystkich przestrzeni biurowych i miejsc użyteczności publicznej 

Ponad 24 lata doświadczenia

Doskonała kadra konstruktorów i project managerów

Dbałość o jakość produktów, troska o ludzi i środowisko

Dostarczanie spersonalizowanych i ergonomicznych produktów

Kreowanie innowacyjnych rozwiązań

Współpraca z uznanymi projektantami i architektami

Produkty nagradzane prestiżowymi nagrodami, takimi jak RedDot czy FX Award. 

* Źródło: JSA League Table of European Office Furniture Companies, 31.07.2015

Dlaczego Grupa Nowy Styl?



Marka Forum Seating produkuje fotele do sal 

koncertowych i wykładowych, kin oraz teatrów, 

a także siedziska do obiektów sportowych, krzesła 

stadionowe, trybuny teleskopowe oraz widownie 

mobilne. Jej produkty cechuje najwyższa jakość 

potwierdzona stosownymi atestami i certyfikatami 

oraz niepowtarzalny design. Są komfortowe, 

funkcjonalne i wytrzymałe. Firma towarzyszy 

klientom na każdym etapie inwestycji, wspierając 

ich wiedzą i doświadczeniem. Do każdego zlecenia 

podchodzi indywidualnie, dostosowując projekt 

do wymagań obiektu.

Forum Seating wyposażyła w fotele instytucje 

kulturalne, takie jak NOSPR i Opera w Monachium, 

znane teatry – Teatr Muzyczny Roma w Warszawie 

czy Leicester Square Theatre w Londynie, 

a także liczne filharmonie, teatry czy uczelnie 

na całym świecie. Obecnie, w porozumieniu 

z konserwatorem zabytków, Forum Seating 

przygotowuje fotel, który znajdzie się w Sali 

Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. 

Do realizacji stadionowych Forum Seating podchodzi 

kompleksowo – wyposaża w siedziska zarówno 

trybuny, sektory VIP, loże i ławki rezerwowych, 

jak i stanowiska dla prasy czy sale, w których mogą 

odbywać się konferencje prasowe. Dostarcza także 

dopasowane do potrzeb stadionu barierki ze stali 

nierdzewnej. Z równą starannością zaopatruje 

małe, lokalne stadiony, jak i wielkoskalowe obiekty 

o pojemności nawet 59 000 miejsc.

Forum Seating – 
systemy siedzisk dla wymagającej publiczności

Przykładowe stadionowe realizacje marki Forum Seating:

Stadion Mbombela w Nelspruit 2010 41 000 krzeseł

Stadion Green Point w Kapsztadzie 2010 52 000 krzeseł

Stadion narodowy w Bukareszcie 2011 52 000 krzeseł 

Stadion Narodowy w Warszawie 2012 58 000 krzeseł 

Stadion Energa Gdańsk 2012 41 600 krzeseł

Stadion Miejski Wrocław 2012 42 800 krzeseł

Stadion INEA Poznań 2012 42 800 krzeseł

Stadion Godswill Akpabio (Akwa Ibom) w Uyo 2014 30 000 krzeseł, barierki i wygrodzenia

Groupama Aréna w Budapeszcie 2014 23 700 krzeseł

Stadion Ernesta Pohla w Zabrzu 2015 23 000 krzeseł, barierki i wygrodzenia

Stadion Mbombela w Nelspruit

Stadion Energa Gdańsk



Download NowyStylGroup application 
to your tablet or iPhone.

www.NowyStylGroup.com

www.ForumSeating.com


