
Let’s make your space together

Naudu





Everyone likes this moment
at work – a break, a minute to catch 
breath, time when we leave
the desk and sit on the sofa
or armchair. Regardless of whether 
it is a moment of relaxation, informal 
conversation or waiting for a meeting, 
the streamlined shapes and soft
finishes of Naudu create an open
and cosy atmosphere.

EVERYBODY
Naudu!

Każdy z nas lubi tę chwilę w pracy – przerwę, kilka minut
oddechu, czas kiedy odchodzimy od biurka i siadamy na sofie
czy fotelu. Bez względu na to czy jest to moment relaksu,
nieformalna rozmowa czy oczekiwanie na spotkanie, opływowe 
kształty i miękkie wykończenie Naudu tworzą przyjazną
i przytulną atmosferę.





EVERYchoice



C
Making a choice means having
options and that’s inspiring!
Three types of base and plenty
of finishing options mean that
the total look of Naudu sofas and 
armchairs depends on your
own imagination.

Dokonywanie wyboru oznacza, że masz wiele opcji
i to właśnie jest inspirujące! Trzy rodzaje podstawy, wiele
opcji wykończeń sprawia, że wygląd sof i foteli Naudu
zależy tylko od Twojej wyobraźni! 



Finishes: Blazer CUZ2R, 1.007 Beech



Finishes: Fame F66005, F66130, Synergy LDS45, RAL 9005 Jet black, RAL 9016 Traffic white, 2.09R Saffron



Finishes: Blazer CUZ33, RAL 9005 Jet black





EVERYspace



Finishes: Synergy LDS45, RAL 9005 Jet black



Finishes: Fame F66005, 1.007 Beech

S
Every space is created by shapes
and colors. Regardless of the type
of space, you can count on Naudu.
It looks great in a modern office,
a fashionable waiting room or
a canteen full of plants. Timeless
design of Naudu does not dominate
the style of space but smartly
complements it.

Przestrzeń tworzą kształty i kolory. Niezależnie od jej rodzaju, 
możesz liczyć na Naudu. Świetnie prezentuje się
w nowoczesnym biurze, modnej poczekalni lub kantynie pełnej 
roślin. Ponadczasowy design Naudu nie dominuje nad stylem 
przestrzeni, ale idealnie go uzupełnia.



Finishes: Blazer CUZ2R, RAL 9016 Traffic white



Finishes: Blazer CUZ1K, CUZ1N, 1.007 Beech





EVERYone



O
Everyone needs sometimes a moment 
just for oneself. We are looking then for
a calm and quiet place, comfortable
furniture and inspiring space. Naudu is 
a perfect match if you need to arrange 
your cosy but functional home office.

Każdy z nas potrzebuje czasem chwili tylko dla siebie. Szukamy
wtedy spokojnego i cichego miejsca, wygodnych mebli i inspirującej
przestrzeni. Idealnym wyborem może być Naudu, które sprawdzi się 
zarówno w dużych jak w kameralnych biurach domowych.



Finishes: Synergy LDS28, 1.007 Beech



Finishes: Fame F66130, F60078, 1.007 Beech





Finishes: Blazer CUZ2R, CUZ28, Synergy LDS45
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PRODUCT RANGE



FOR
EVERYBODY.

Naudu!



FOR
EVERYBODY.



www.NowyStyl.com
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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.
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Brands and trademarks used herein 
are the property of NSG TM sp. z o.o.


