
Formo

Let’s make your space together



The more felt,
the less plastic.

IM WIĘCEJ FILCU, TYM MNIEJ PLASTIKU.



The power of simple solutions Siła prostych rozwiązań

Meeting rooms, canteens and rooms for quiet work are 
the kind of spaces where a warm and friendly atmosphere 
and good acoustics are particularly important. Such 
an environment supports creativity, concentration and 
recovery. To build one, you mustn’t forget about arranging 
your walls. You can do it with Formo curtains and wall 
panels, which can form both small geometric patterns and 
bigger arrangements with an impressive selection of colours. 
A visually interesting design, a sound-absorption surface 
crucial for room acoustics and easy installation – Formo 
offers a host of benefits.

Sale spotkań, kantyny czy pokoje do pracy w ciszy to 
miejsca, w których przyjazny, ciepły klimat oraz dobra 
akustyka są wyjątkowo istotne. Takie warunki sprzyjają 
kreatywności i skupieniu oraz regeneracji. Aby je uzyskać 
należy pamiętać o odpowiedniej aranżacji. Służą do 
tego kurtyny oraz panele ścienne Formo, z których 
można tworzyć zarówno małe wzory geometryczne, jak 
i imponujące swą wielkością i doborem barw układy. 
Interesujący wizualnie projekt, ważna dla akustyki 
powierzchnia dźwiękochłonna i łatwość montażu 
– Formo przynosi same korzyści.



Finishes: Hush HG66135, HG67046, Synergy LDS08, LDS17, LDS28

Perfect 
composition 

of design 
and acoustic 

properties
PERFEKCYJNE

POŁĄCZENIE DESIGNU
I WŁAŚCIWOŚCI
AKUSTYCZNYCH
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The lightweight and durable construction of Formo wall 
panels is made of thermoformed felt which is partially 
obtained in the recycling of PET bottles. Easy installation 
and a wide range of colors with which Formo can be 
laminated, allows to create interesting compositions 
limited only by the surface of the wall.
Formo wall panels improve the acoustic environment 
without taking up the usable area of the room. 
Formo works discreetly, looks beautiful and perfectly 
complements any office space.

Formo panels come in three shapes. Formo I is an irregular 
pentagon – its unobvious shape opens the way to creating 
countless designs. Formo II is a classic square, with a 3D 
pattern embossed on its surface. Formo III wall panels are 
diamond-shaped, so they can be arranged into seemingly 
spatial cubes, giving the illusion of depth.

Lekka i wytrzymała konstrukcja paneli Formo wykonana jest 
z filcu termoformowanego, który pozyskiwany jest częściowo 
w procesie recyklingu butelek PET. Łatwy montaż i szeroka 
paleta kolorów tkanin, którymi można laminować panele 
Formo, pozwala tworzyć ciekawe kompozycje ograniczone 
jedynie powierzchnią ściany.
Panele ścienne Formo poprawiają warunki akustyczne, nie 
zajmując powierzchni użytkowej pomieszczenia. Działają 
dyskretnie, wyglądają pięknie i bezbłędnie uzupełniają każdą 
przestrzeń biurową.

Panele Formo występują w trzech wzorach. Formo I to 
nieregularny pięciokąt – jego nieoczywisty kształt otwiera 
drogę do tworzenia niezliczonych kompozycji. Formo II 
to z kolei klasyczny kwadrat z tłoczonym wzorem 3D na 
powierzchni. Panele Formo III mają natomiast kształt rombu, 
co umożliwia układanie wzorów stwarzających wrażenie głębi. 

Wall panels friendly for 
acoustics and environment

Panele ścienne przyjazne 
akustyce i środowisku

Finishes: Hush HG60159, HG60158, HG68103, HG68102
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Finishes: FC01 Grey Felt
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Finishes: Hush HG60155, HG68102, HG681038



Połączone ze sobą panele tworzące kurtynę Formo, 
w subtelny i atrakcyjny wizualnie sposób dzielą powierzchnie 
biurowe w miejscach, gdzie tradycyjne pełne przesłony lub 
ściany nie są wskazane dla zachowania płynności komunikacji 
między pracownikami.
Kurtyna Formo daje poczucie większej prywatności, poprawia 
akustykę, nadaje lekkości w przestrzeni pełnej biurek oraz 
ubarwia przestrzeń do pracy. Kurtyna sprawdzi się także w roli 
przesłony ograniczającej odbijanie promieni słonecznych w 
monitorach.

Stwórz swoją własną kurtynę Formo dobierając ilość, kolor i 
rozmieszczenie poszczególnych paneli.

Lekka kurtyna zamiast ściany

Interconnected panels that make up a Formo curtain, 
in a subtle and visually attractive way divide office spaces 
in areas where traditional full partitions or walls are not 
recommended to ensure smooth communication 
between employees.
A Formo curtain gives a sense of greater privacy, improves 
acoustics, adds lightness to a room filled with desks, and 
adds colours to the work space. The curtain will also work 
great as an element reducing the reflection of sunbeams 
in monitors.

Create your own Formo curtain by choosing the number, 
colour and arrangement of individual panels.

Light curtain instead of wall

9



Product range | Przegląd oferty

 Wall panels | Panele ścienne

Curtain | Kurtyna

Formo I  
518 × 361 × 43 mm

Formo  
430 × 430 × 48 mm

Formo II  
450 × 450 × 60 mm

Formo III  
675 × 398 × 43 mm
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© Copyright 2021 Nowy Styl sp. z o.o.

Nowy Styl sp. z o.o. reserves the right to change the constructional features and finishes of products.
| Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz zmian wykończeń.

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.
| Uwaga: Prezentowane kolory wykończeń mogą różnić się od oryginałów. 

Publications of Nowy Styl sp. z o.o. 
Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM sp. z o.o.
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