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Mamy dla ciebie rozwiązanie 

Norman Davies w swej książce „Europa” opisuje krzesło jako 
 jeden z 301 najbardziej interesujących wynalazków ludzkości. 
 Prosty, praktyczny przedmiot na przełomie wieków stawał się nie-
rzadko obiektem fascynacji, dziełem sztuki o wspaniałej historii. 
Krzesło może niewątpliwie ucieleśniać, jak żaden inny mebel, naj-
bardziej oryginalne wizje projektantów i zachwycać fantastycznym 
designem. Krzesła biurowe dodatkowo wprawiają w podziw swym 
superergonomicznym mechanizmem i funkcjonalnością.

Dziś coraz trudniej jest oddzielić życie prywatne od zawodowe-
go – te dwie sfery przenikają się bowiem i uzupełniają. Tym więk-
sza staje się więc rola krzesła biurowego – mebla, na którym 
spędzamy statystycznie coraz więcej czasu. Powinien on nie tyl-
ko cieszyć oko, lecz przede wszystkim reprezentować najwyższe 
standardy ergonomiczne. Gwarantują one maksymalny komfort 
i tym samym, niwelując negatywne skutki długotrwałego siedze-
nia, chronią nasze zdrowie. 

Wielokrotnie nagradzane w prestiżowych konkursach meblar-
skich krzesła BN Office Solution spełniają wszystkie te warunki. 
Stanowią niepowtarzalne połączenie atrakcyjnego, nowoczesnego 
designu z ergonomią – prawdziwe piękno wyrażone w niezwykle 
funkcjonalnej formie. 

Zapraszamy do odkrycia świata krzeseł BN Office Solution, 
gdzie praca staje się czystą przyjemnością.

We have the solution 
for all your needs

In his book entitled “Europe”, Norman Davies describes the 
chair as one of the 301 most interesting human inventions.
Throughout the ages, this simple and practical item, has often 
become an object of fascination, in some cases a work of art 
characterised by a magnificent history. The chair, like no other 
piece of furniture, can embody the most original visions of 
designers and delight with fantastic shapes. Additionally, office 
chairs in particular impress with their super‑ergonomic mecha‑
nisms and functionalities.

In today’s society it is becoming increasingly difficult to sepa‑
rate the private life from the professional, therefore the role of 
the office chair increases dramatically. This simple piece of fur‑
niture is now statistically being used for more and more time 
and as such should not only be comfortable, but also attractive. 
It should however primarily be of the highest ergonomic stan‑
dards and level out the negative impact of prolonged sitting 
guaranteeing good health.

Chairs manufactured by BN Office Solution are repeatedly 
rewarded at prestigious award ceremonies and comply with 
the best ergonomic standards and the highest levels of design. 
They are a unique combination of attractive, modern design 
and ergonomics creating true beauty in a functional form.

We would like to invite you to discover the world of chairs 
offered by BN Office Solution – where work becomes a true 
pleasure.



Sprytne Staccato błyskawicznie 
i bez trudu zamieni salę 
bankietową w salę wykładową 
czy pokój konferencyjny w salę 
szkoleniową.

The ingenious Staccato will 
transform a banqueting hall  
into a lecture room or  
a conference hall into  
a training centre in no time.  

You will find it difficult to find a chair more useful, more easily 
linked and arranged or storable in a small space. The interesting 
contour of the chair, inspired by modern trends in architecture, 
is a product of the ITO Design studio founded by Armin Sander.  
The modern shape is always, however, at the service of 
functionality.

To wyjątkowo użyteczne krzesła, które łatwo łączyć, przestawiać 
oraz magazynować na niewielkiej przestrzeni. Ciekawa forma 
Staccato powstała w założonym przez Armina Sandera studiu 
projektowym ITO Design z inspiracji współczesnymi trendami w 
architekturze. Nowoczesne kształty są jednak podporządkowane 
niezwykłej funkcjonalności.

Armin Sander – studio projektowe ITO Design zostało 
założone w Norymberdze przez Armina Sandera w 1987 roku.
Swoje biuro posiada również w Cham w Szwajcarii. 
Działalność ITO Design odnosi się do różnych sektorów 
na rynku, m.in. tworzy wzory dla rynku mebli biurowych. 
Myślą przewodnią projektów Armina Sandera jest tworzenie 
otoczenia przyjaznego człowiekowi.

Armin Sander – ITO Design project atelier was first 
established by Armin Sander in Nuremberg in 1987. 
The Atelier operates also an office located Cham in 
Switzerland. ITO Design operates in various segments of 
the market; among others it creates designs for office 
furniture. The leitmotiv of the Armin Sander designs is 
to create a people friendly environment.



I know what to do 
in every situation 

potrafię odnaleźć się  
w każdej sytuacji

specjalny łącznik umożliwia błyskawiczne łączenie krzeseł w rzędy dowolnej długości, 
dzięki czemu zaaranżowanie sali wykładowej jest możliwe w niezwykle krótkim czasie

special linking device for joining the chairs into rows of any length,  
the immediate arrangement of a lecture hall is possible in no time

połączone w rzędy krzesła posiadają po dwa podłokiet-
niki z każdej strony, zapewniając komfort siedzącym 
obok siebie osobom

chairs linked in rows have two arms on each side 
which ensures comfort to people sitting side by side



definicja sprytu



the very definition of ingenuity







Wielość wersji wykończenia krzeseł:
›  drewniane siedzisko i oparcie
›  tapicerowane siedzisko 

i drewniane oparcie
›  tapicerowane siedzisko i oparcie

Variety of finishes:
›  wooden seat and back
›  upholstered seat and wooden back
›  upholstered seat and back

Składowanie w stosie do 10 sztuk 
 – krzesła można poukładać  

w wysokich, pionowych stosach, 
zapewniając ekonomiczne 
wykorzystanie przestrzeni 

magazynowej. Ułożone w stos krzesła 
opierają się wyłącznie na ramach, 

zapobiegając uszkodzeniu siedziska. 
Składowanie dotyczy również krzeseł  

z podłokietnikami.

Stacking up to 10 pieces  
– the chairs might be arranged 

in high, vertical stacks to ensure 
economic use of storage space. 

Chairs with arms may be stored 
in the same way.

Możliwość łączenia w rzędy  
za pomocą specjalnego łącznika, 

posiadającego funkcję zabezpieczenia 
przed przypadkowym rozłączeniem. 

W rzędy można łączyć zarówno 
krzesła z podłokietnikami, jak i bez 

podłokietników. Poszczególne krzesła 
 w rzędzie, jak i całe rzędy  

można numerować.

Organise into rows with the special 
linking device. Chairs with arms on 
both sides may be linked. The chairs 

and the rows may be numbered.

Oparcie i siedzisko wykonane  
z elastycznej sklejki niezwykle odpornej  

na odkształcenia. Specjalny uchwyt 
 w oparciu umożliwia łatwe 

 przenoszenie krzeseł.

Back and seat  
made out of elastic plywood,  

exceptionally resistant  
to deformation.

Wózek służący  
do przewożenia krzeseł

Cart for transport 
of stacked up chairs

Możliwość składania siedziska zapewnia wygodę podczas 
przechodzenia między rzędami, a także pozwala zaoszczędzić 
przestrzeń.

Folding seat option allows for comfortable passage between 
rows or simply space saving.

Składane podłokietniki o bardzo trwałej strukturze; 
wykonane są z wytrzymałej stali pokrytej plastikowymi 
nakładkami wyjątkowo odpornymi na uszkodzenia.

Folding arms of durable structure made out of resilient 
steel fitted with plastic pads, highly damage‑resistant.



przykłady krzeseł Staccato examples of Staccato chairs

Kompletna oferta na www.bnos.com
The full offer can be found at www.bnos.com
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