
Dla nas biuro to nie tylko wyposażenie meblowe. To przestrzeń, w której pracownicy 
realizują procesy biznesowe. Kompleksowy projekt dobrego biura bierze pod uwagę 
te trzy elementy i łączy je w sposób optymalny dla danej organizacji. Dzięki temu 
zwiększa efektywność ludzi i podnosi wydajność biznesową przedsiębiorstwa.

Komunikacja i koncentracja w biurze
Jeszcze kilka lat temu powierzchnie biurowe 
dzielono na otwartą przestrzeń dla pracow-
ników, gabinety menedżerskie i duże sale 
konferencyjne. Dziś już wiemy, że nie jest 
to optymalne rozwiązanie. Pracownicy skarżą 
się na hałas, brak możliwości skupienia się, 
bałagan, brak miejsc do odbywania spotkań 
czy prowadzenia rozmów telefonicznych. Naj-
nowsze trendy w projektowaniu biur zwracają 
większą uwagę na potrzeby pracowników 
i organizacji. A dobrą odpowiedzią na nie jest 
Activity Based Working, który wprowadza 
podział biura na strefy dedykowane określo-
nym zadaniom czy aktywnościom. Według 
jego założeń przestrzeń biurowa jest odpowie-
dzią na różnorodne style pracy, ma wspierać 
pracowników w koncentracji i umożliwiać jak 
najlepszą komunikację. Okazuje się, że wydzie-
lenie stref wpływa na poprawę efektywności 
pracy grupowej, a także wzrost produktywno-
ści indywidualnej o 10%. Pracownicy, zamiast 
przez większość dnia spędzać przy biurku, 

wolą dobierać miejsce pracy do rodzaju 
wykonywanego zadania. W biurze dodatko-
wo można wprowadzić desk sharing, jeżeli 
zapewni się ciekawe alternatywy – modułowe 
sofy, sale spotkań o różnej wielkości, miejsca 
spontanicznych rozmów, budki telefoniczne 
i przestrzenie pracy w skupieniu. Nie można 
przy tym zapominać o utworzeniu stref czasu 
wolnego, takich jak kawiarnie czy fun-roomy, 
ponieważ takie rozwiązania podnoszą poziom 
zadowolenia zespołu. Zaaranżowanie prze-
strzeni w odpowiedni sposób pozwala efektyw-
nie ją zagospodarować. Obecnie średni poziom 
wykorzystania tradycyjnej przestrzeni biurowej 
w ciągu dnia roboczego waha się w granicach 
45–60%, natomiast sal konferencyjnych i pokoi 
spotkań to około 35%. 

Wsparcie dla projektantów
Grupa Nowy Styl jako trzeci największy 
producent mebli biurowych w Europie oferuje 
rozwiązania meblowe do każdego typu prze-
strzeni biurowych, ale ma także odpowiednie 

narzędzia potrzebne do zaimplementowania 
ich w konkretnej rzeczywistości. Nasz Dział 
Badań i Konsultingu Przestrzeni Pracy dyspo-
nuje wiedzą i zespołem ludzi, który na zlecenie 
klienta może przeprowadzić m.in. badania 
stylu pracy (zdefiniowanie aktywności pracow-
ników) oraz analizę efektywności przestrzeni. 
Dopiero dogłębna analiza pozwala przygotować 
indywidualny projekt wykorzystujący po-
wierzchnię w optymalny sposób. – To ogromne 
pole do współpracy pomiędzy Grupą Nowy Styl 
i architektami. Wspólnie jesteśmy w stanie przy-
gotować projekt maksymalnie odpowiadający 
potrzebom. Architekci, tworząc koncepcję aran-
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żacji, przygotowują projekt, natomiast my mamy 
wiedzę i zasoby, żeby zebrać niezbędne informa-
cje i przygotować raport, z którego jasno wynika, 
jakie proporcje stref są wskazane w danym przy-
padku. Korzyści z takiej współpracy są obopólne, 
a najważniejsze jest to, że klient ma przestrzeń, 
z której jest w pełni zadowolony – opowiada 
Karolina Manikowska, dyrektor Działu Badań 
i Konsultingu Przestrzeni Pracy. – Najlepiej, 
kiedy współpracę z architektem projektującym 
biuro podejmujemy na samym początku działań. 
I chodzi tu nie tylko o zebranie i opracowanie 
informacji w jak najwcześniejszym stadium, ale 
także o przygotowanie pracowników na zmianę, 
jaką jest dla nich nowe lub nowo zaaranżowane 
biuro. Najlepiej jest ich zaangażować w pro-
ces i sprawić, że będą utożsamiać się z nową 
przestrzenią. Mamy bardzo pozytywne doświad-
czenia w przeprowadzaniu takich działań. To, co 
robimy, jest komplementarne z pracą architekta, 
wręcz ją wspiera i pozwala na zebranie argu-
mentów do obrony projektu przed klientem. 
Ponadto możemy pomóc w przygotowaniu ma-
teriałów architektonicznych dla zamawiającego. 
Nasz zespół projektantów przygotowuje wizuali-
zacje oraz inne materiały zgodnie z wytycznymi 
przekazanymi przez architekta, tak aby klient 
mógł podjąć najlepsze decyzje o wyposażeniu 
biurowym – dodaje Karolina Manikowska. 

Produkty odpowiadające nowoczesnym 
potrzebom
Grupa Nowy Styl współpracuje z uznanymi 
na świecie projektantami rozwiązań meblowych, 
którzy diagnozują nowe potrzeby pracowników 

i nieustannie szukają na nie odpowiedzi. – Bar-
dzo szybko rozwijająca się technologia urządzeń 
mobilnych oraz sprzętu komputerowego wpływa 
na nasz sposób pracy i codzienne funkcjonowa-
nie. Co za tym idzie, zmienia się zapotrzebowa-
nie na rodzaj mebli, ich wymiary, kształty oraz 
funkcjonalność. Dodajmy do tego rozwijające 
się nowe technologie produkcyjne i otrzymuje-
my niekończący się proces kreowania nowych 
rozwiązań meblowych czy funkcjonalno-mate-
riałowych – mówi Przemysław Mac Stopa, który 
dla Grupy Nowy Styl zaprojektował systemy sof 
modułowych Hexa oraz Tapa, a także kolekcję 
krzeseł i stolików Tauko (dwa ostatnie produkty 
miały swoją premierę na tegorocznych targach 
ORGATEC w Kolonii). Hexa jest już na rynku 
od trzech lat i cieszy się niesłabnącą popular-
nością. W czym tkwi jej sukces? – Modularność 
to w moim odczuciu cecha bardzo przyjazna 
użytkownikom, daje to lepsze możliwości wy-
korzystywania produktów dla nowych, często 
niedających się przewidzieć potrzeb, poprawia 
ona funkcjonalność produktu – tłumaczy Prze-
mysław Mac Stopa. – Ponadto nadanie meblom 
biurowym domowej lub klubowej przytulności 
jest kluczowym wyzwaniem dla wielu nowych 
projektów. Uważam, że stylistyka home office 
i hospitality przetłumaczona na coporate office 
to jeden z kluczowych kierunków na przyszłość 
– dodaje. Zwolennikami trendu home office 
design są także Jan Wertel i Gernot Oberfell ze 
studia WertelOberfell. Już system mebli biuro-
wych Play&Work był daleki od typowo korpo-
racyjnego stylu. Nowy system o nazwie Levitate 
oddala się od niego jeszcze bardziej. Domową 

atmosferę tworzy poprzez dobór kolorów oraz 
wykończeń. Wiodącym elementem systemu 
jest drewno i charakterystyczna noga w kształ-
cie litery A. – Istnieje pewna sztuczna granica 
pomiędzy produktami biurowymi i domowymi. 
Uważamy, że niektóre produkty z powodzeniem 
sprawdzają się w obu przestrzeniach i powinny 
być dobierane do użytkownika, nie do wnętrza. 
Dużo czasu spędziliśmy na rozwijaniu akceso-
riów systemu Levitate właśnie po to, żeby można 
je było z łatwością dodawać, usuwać, przesuwać, 
w zależności od indywidualnych potrzeb. Poza 
tym użycie materiałów i wykończeń, które zwykle 
kojarzymy z meblami domowymi, sprawia, 
że biuro staje się miejscem cieplejszym i bardziej 
przyjaznym – tłumaczą projektanci.

Piękne biuro jest wizytówką firmy. Inspiruje 
pracowników i buduje wizerunek organizacji 
w oczach partnerów i klientów. Jednak to, czy 
przestrzeń będzie adekwatna do struktury 
przedsiębiorstwa, zgodna z profilem działalno-
ści, celami strategicznymi, planami rozwojo-
wymi i kulturą organizacji zależy od tego, na ile 
rzetelnie przeprowadzono badania, analizę 
potrzeb pracowników i realizowanych procesów 
biznesowych. W pełni funkcjonalne biuro sta-
nowi podstawę efektywnej pracy. My wiemy, jak 
je zaaranżować i dzięki współpracy z architek-
tami, obserwujemy kolejne sprawnie działające 
organizacje.  
We KNOW HOW to #MakeYourSpace.
Po więcej informacji i inspiracji zapraszamy 

na: www.NowyStylGroup.com
Anna TomczykAR
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System mebli biurowych Levitate inspirowany trendem home office design (Studio WertelOberfell).


