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Stoły, których zadaniem jest 
idealne dopasowanie.

TABLES 
THAT 
ARE 

MADE 
TO 

FIT IN



Why do people meet?
To think, work, talk, relax?

Tell us about your 
expectations so we can 

give you a table that 
is a perfect match.

W jakim celu spotykamy się przy stole?
Aby coś przemyśleć, popracować, 

porozmawiać, odpocząć? 
Opowiedz nam o swoich oczekiwaniach, 
abyśmy mogli zaproponować stół, który 

będzie optymalnym rozwiązaniem.
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Jakie są Twoje spotkania?

WHAT 
ARE 

YOUR 
MEETINGS 

LIKE?



Big or small?
Duże czy małe?

Liczne czy dwuosobowe?

For two or 
a group?



Range of 
dimensions 
is so big that 

making the best 
individual match 

is easy.

Zakres wymiarów jest 
tak szeroki, że dobór 

indywidualnie najlepszej opcji 
jest wyjątkowo prosty.



Seating or
standing?

Casual or formal?
Na luzie czy formalne?

Na siedząco czy stojąco?

Finishes: NK Cashmere, NCS S 2005-Y60R Cashmere, NM Diamond Grey, RAL 7024 Diamond Grey, CC Black, RAL 9005 Jet black/NCS S 2005-Y60R Cashmere



Online
or of f line?

Online czy offline?
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Jaki styl preferujesz?

WHAT 
STYLE 

DO YOU 
PREFER?



Colour concept:
mono or mix?
Kolorystyka: monokolor czy miks?

Finishes: NM Diamond Grey, RAL 7024 Diamond Grey, NK Cashmere, NCS S 2005-Y60R Cashmere Finishes: NJ Acacia Light, NCS S 2005-Y60R Cashmere

Let the colour 
concept emphasize 
the style and vibes 

of our space.

Wysuń na pierwszy plan kolory, 
które podkreślą styl i klimat 

Twojej przestrzeni. 



Shape:

soft or sharp?
Kształt: zaokrąglony czy kanciasty?



Design:

modern or classic?
Design: nowoczesny czy klasyczny?



„My aim was to design 
a table which is both 
timeless and unique.

MeeThink Y, thanks to 
minimalist transparent 

base, is a real eye-
catcher that fits into 

every interior.”

Agnieszka Niedzielska
(Nowy Styl Design Team)

„Moim celem było zaprojektowanie 
stołu ponadczasowego, 

a zarazem niepowtarzalnego. 
Minimalistyczna ażurowa podstawa 

sprawia, że MeeThink Y 
zapada w pamięć i świetnie 

współgra z każdym wnętrzem.”
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Jaką przestrzeń chcesz urządzić?

WHAT 
IS YOUR 
SPACE?



Home office?

Tulipan

Zone

Athena

Domowe biuro?

Finishes: NC Champagne Hard Maple, NCS S 2005-Y60R Cashmere



Conference room?
Sala konferencyjna?

2ME

Intrata

Xilium

Finishes: NV Brown Hickory, RAL 9005 Jet black



Creative zone?
Strefa kreatywna?

Cafe VII

Belise

Tauko

Dotto

Finishes: NS Fjord Green/CC Black, RAL 9005 Jet black



Canteen?
Kantyna?

Njord

Creva

Fondo

Cafe VII

Finishes: BI White, NCS S 2005-Y60R Cashmere



Rozmiar ma znaczenie.

SIZE
MATTERS

RD
round

rectangular
RC

square
SQ

soft rectangular
BRR

soft square
SQR

wymiary podane w [mm]
all dimensions in [mm]



one-column base

two-column base
MeeThink

ø 1200
ø 1000
ø 800
ø 600

1100 x 1100
900 x 900
700 x 700

1000 x 1000
800 x 800
600 x 600

450 550 740 1050

740 1050

800 x 1600 / 1800 / 2000
1000 x 1800 / 2000
1100 x 2200

700 x 1400 / 1800
900 x 1800 / 2000
1100 x 2200

In case of one column base:
• shapes of the table top and bottom base plate are the same
• size of bottom base plate is determined by the size of the table top to keep stability 

In case of double column base:
• shape of the table top and bottom base plates can be different, eg. rectangular 

table top can be paired with round bottom base plates
• size of bottom base plates is determined by the size of the table top to keep stability

W przypadku podstawy jednokolumnowej:
• kształt blatu oraz dolnej podstawy jest taki sam
• w celu zachowania stabilności stołu rozmiar podstawy jest uzależniony od rozmiaru blatu

W przypadku podstawy dwukolumnowej:
• kształt blatu oraz podstaw może być różny np. prostokątny blat można połączyć z okrągłymi podstawami
• w celu zachowania stabilności rozmiar podstaw jest uzależniony od wielkości blatu

podstawa jednokolumnowa

podstawa dwukolumnowa



740

1050

Wysoki stół do spotkań wyposażony jest w podnóżek.

blat pojedynczy, dwie nogi

dwa blaty łączone, trzy nogi stół konferencyjny

wysoki stół do spotkań

MeeThink Y

800 x 1200 / 1300 / 1400
 x 1500 / 1600 / 1700
 x 1800

1000 x 1200 / 1300 / 1400
 x 1500 / 1600

800 x 2400 / 2600 / 2800
 x 3000 / 3200 / 3400
 x 3600

1000 x 2400 / 2600 / 2800
 x 3000 / 3200

single table top, two legs

two table tops connected, three legs conference table

high meeting table

High meeting table is equipped with a foot bar.



Który stół wybierasz?

WHICH 
TABLE 

IS 
YOUR 

CHOICE?
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© Copyright 2020 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.

Note: The light applied during the photo shoot may 
influence the real colours of the products
|  Uwaga: Światło zastosowane podczas sesji zdjęciowej 

może wpływać na realny kolor produktów. 

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


