
Play&Work
Soft Seating

Let’s make your space together



I like to play&work here



Pomyśl, jak wyglądałoby Twoje wymarzone
miejsce pracy. Jest to przytulna przestrzeń,

w której możesz się skoncentrować, strefa kom-
fortu, a może miejsce spotkań?  Funkcja tworzy 

formę, dlatego decydując o aranżacji przestrzeni, 
jednocześnie nadajesz jej społeczny kierunek.

Think about the perfect workplace 
for you. Is it a quiet spot where you 
can concentrate, a comfort zone, 
or a meeting place? Function cre-

ates form, so while arranging
a space, you also shape the direc-

tion of social relationships.



Finishes: Blazer CUZ1N, RAL 6012 Black green BN





Finishes: Blazer CUZ1N/CUZ28, RAL 6012 Black green BN, NZ Natural Hickory



Your
quiet spot

Moduł American Diner z linii Play&Work
to ponadczasowy design. Zapewnia

większą prywatność, tworząc swoiste
„pomieszczenie w pomieszczeniu”,

idealne do pracy w skupieniu.
Gdy wszystko dookoła tętni życiem,

tam czas się zatrzymuje.

The American Diner module from
the Play&Work line has a timeless
look and offers more privacy by

creating a kind of “room in a room”,
perfect for focused work.

While everything around is bustling 
with life, time stops when you

get inside.



Your
meeting place

Sofy Play&Work posiadają akustyczne
właściwości, przez co mogą stworzyć
dogodne miejsce do spotkań w każdej

przestrzeni. Tapicerowane panele
tłumią hałasy, zewnętrzne bodźce nie

rozpraszają podczas rozmowy.

With their acoustic properties, 
Play&Work sofas can create

a convenient meeting place inside 
any space. Upholstered panels 

dampen noise, ensuring you are 
not distracted by external sounds 

while having a conversation.



Finishes: Blazer CUZ1N/CUZ1V, RAL 6012 Black green BN, Solid wood 1.007 Beech



Finishes: Blazer CUZ28/CUZ1V, RAL 9005 Jet black BL, BI white





Finishes: Blazer CUZ1V, Solid wood Beech 1.007, RAL 9005 Jet black BL, CC black



Your
comfort zone

Dzięki swej minimalistycznej formie, 
linia Play&Work Soft Seating nie przytłacza i nie
dominuje. Doskonale wpasuje się do poczekalni, 

strefy recepcji, miejsca spotkań, a także dowolnej
przestrzeni, którą zechcesz stworzyć. 

Thanks to its minimalist form,
Play&Work Soft Seating line is

neither overwhelming or dominant. 
It will fit perfectly into a waiting 

lounge, reception area or meeting 
place, as well as any other space 

you wish to create. 



Finishes: Blazer CUZ2R/CUZ1V, RAL 5008 Grey blue GE, NK Cashmere, Solid wood 1.007 Beech





Finishes: Blazer CUZ2R/CUZ1V, RAL 5008 Grey blue GE



Create
your space

Szeroka paleta kolorów wykończeń i opcji
pozwalają na nieskończoną liczbę konfiguracji

i rearanżacji. W ten prosty sposób możesz stwo-
rzyć wnętrze szyte na miarę, dopasowane

do Twoich potrzeb.

Extensive palette of finishes
colours and options, allow you

to create a nearly infinite number
of configurations and rearrange-

ments. In this simple way, you can 
create a bespoke interior that

is tailored to your needs.



Finishes: Blazer CUZ28/CUZ1V, RAL 9005 Jet black BL, Solid wood Beech 1.007, CC Black





  

Product range

1-seater sofa *
| Sofa 1-osobowa *

height | wysokość: 785 mm / 1556 mm
width | szerokość: 750 mm
depth | głębokość: 750 mm

* Right and left version available | Dostępna prawa i lewa wersja

1.5-seater sofa with table *
| Sofa 1,5-osobowa ze stolikiem *

height | wysokość: 785 mm / 1556 mm
width | szerokość: 1140 mm
depth | głębokość: 750 mm

1.5-seater sofa with fixed writing tablet *
| Sofa 1,5-osobowa z pulpitem stałym *

height | wysokość: 785 mm / 1556 mm
width | szerokość: 1170 mm
depth | głębokość: 830 mm

2-seater sofa
| Sofa 2-osobowa

height | wysokość: 785 mm / 1556 mm
width | szerokość: 1598 mm
depth | głębokość: 750 mm



  

American Diner

height | wysokość: 1556 mm
width | szerokość: 2260 mm
depth | głębokość: 1598 mm

1-seater pouffe
| Pufa 1-osobowa

height | wysokość: 430 mm
width | szerokość: 720 mm
depth | głębokość: 720 mm

1.5-seater pouffe
| Pufa 1,5-osobowa

height | wysokość: 430 mm
width | szerokość: 1110 mm
depth | głębokość: 720 mm

1.5-seater pouffe with table *
| Pufa 1,5-osobowa ze stolikiem *

height | wysokość: 430 mm
width | szerokość: 1110 mm
depth |  głębokość: 720 mm

Auxiliary table 1
| Stolik pomocniczy 1

height | wysokość: 647 mm
table top dimensions
| wymiary blatu: 425 mm x 350 mm
base foot dimensions
| wymiary podstawy: 405 mm x 330 mm



Options | Opcje

1.  Panels and upper panels 
| Panel i nadstawki

LUU/H

1220 mm

LUU
two-piece, upholstered 
| dwuczęściowy tapicerowany

H
one-piece, upholstered 
| jednoczęściowy, tapicerowany

N

785 mm

HUU

1556 mm

HUU
two-piece, upholstered 
| dwuczęściowy tapicerowany

N
one-piece, upholstered 
| jednoczęściowy tapicerowany



panel with 3D stitching
| panel z przeszyciami 3D

panel without 3D stitching
| panel bez przeszyć 3D

2.  Panels stitching 
| Przeszycia paneli

metal U-legs
| nogi metalowe typu „U”

4 wooden legs
| 4 nogi drewniane

4.  Movable tablet 
| Pulpit ruchomy

3.  Base 
| Podstawa



Sample configurations | Przykładowe konfiguracje

1.5-seater sofa with fixed writing tablet, 2-seater sofa, 1.5-seater sofa with table, auxiliary table 1
| Sofa 1,5-osobowa z pulpitem stałym, sofa 2-osobowa, sofa 1,5-osobowa ze stolikiem, stolik pomocniczy 1

1.5-seater sofa with fixed writing tablet
| Sofa 1,5-osobowa z pulpitem stałym



American Diner, 2-seater sofa
| American Diner, sofa 2-osobowa

1.5-seater sofa with table
| Sofa 1,5-osobowa ze stolikiem



Finishes: Blazer CUZ2R, 1.007 Beech

Pobaw się, użyj wyobraźni i stwórz przestrzenie, 
które spełnią Twoje marzenia. 

Play around, use your imagination
and create spaces that will make 

your dreams come true. 



Make your wish...



www.NowyStyl.com
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Note: colours and patterns illustrated here may 
vary from the originals.
|  Uwaga! Prezentowane kolory wykończeń
  mogą różnić się od oryginałów.
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