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Let’s make your space together
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SEE
MODERN

TOUCH
ECO



Design-oriented look combined with pure comfort.

Plenty of finishes in range of colours and types.

Extra comfort due to pocket springs 
in the seat (option).

Intuitive, ergonomic mechanisms.

Dedicated "in house" 
design of base and 

lumbar support.

Headrest adjustable 
in three dimensions.

Quick and simple 
assembly.

MODERN SOUL

Świetny design 
komfortowy w użytkowaniu.

Bogata paleta rodzajów i kolorów wykończeń.
Zwiększony komfort dzięki opcji 

sprężyn kieszeniowych w siedzisku.
Ergonomiczne mechanizmy, intuicyjne dopasowanie.

Autorski projekt podstawy i podparcia lędźwi 
dla podkreślenia wyjątkowości krzesła.

Zagłówek regulowany w trzech płaszczyznach. 
Szybki, łatwy montaż.

Finishes: Remix RX982, Synergy LDS44, Felicity FLG60105, MV1001 Light grey



SOULY GOES 
NEW WAYS

Nowoczesne biuro podąża za wizjonerskimi 
pomysłami i wspólnymi wartościami. 

Patrzysz na krzesło, które uosabia doskonały 
design i kreatywne rozwiązania. W Souly 
udało się zawrzeć najbardziej pożądany 
zestaw cech. To idealne krzesło dla biur, 

w których głos zabiera kreatywność.

Modern workspaces chase 
for visionary ideas 

and common values.

Have a look at this design-
oriented, passion-based chair 

that impersonates bright minds. 
In this product we managed to 

combine utmost wanted features. 
Souly is a perfect match for 

all working spaces where 
creativity speaks first.



Design of Souly connects fluid but 
well-defined geometry with great 

attention to the environmental aspect 
of the product. Such approach let 

optimise costs and eventually made 
a high-quality, eye-catching, 

fully-ergonomic chair available 
to a wide range of customers.

Design Souly łączy opływową, ale dobrze zdefiniowaną geometrię z dużą dbałością o ekologiczny 
aspekt produktu. Takie podejście pozwoliło zoptymalizować koszty, co oznacza, że wysokiej jakości, 

świetnie wyglądające i w pełni ergonomiczne krzesło stało się dostępne dla szerokiego grona klientów.

Oscar Buffon 
- designer of Souly



Souly was brought to life with 
a great dose of eco-awareness.

Designed by Oscar Buffon who 
pays attention to the ecology and 

developed by specialists who 
know the value of sustainable 

solutions. Souly is a product 
that is less-waste itself!

Souly powstało z dużą dozą 
świadomości ekologicznej. Zaprojektowane 

przez Oscara Buffona, który przywiązuje dużą 
wagę do ekologii, a następnie dopracowane 

przez specjalistów, którzy rozumieją znaczenie 
zrównoważonego rozwoju. Souly to produkt, 

który uosabia podejście less-waste!

SOULY GOES 
GREEN



Mesh MV on the backrest made 
in 80% of post-consumer polyester. 

Seat cushion got used or damaged? 
Order a new seat, not a whole chair.

Headrest and lumbar support to 
be added or removed at anytime.

Elements easily separable
for segregation and disposal.

Compact packaging to be 
shipped by courier, with 
reduced amount of plastic.

Siatka MV na oparciu wykonana 
z poliestru w 80% pochodzącego z recyklingu. 

Zużyta lub zniszczona poduszka siedziska? 
Wymień samo siedzisko, nie całe krzesło.

Zagłówek i podparcie lędźwi można dokupić, 
zamontować lub usunąć w dowolnym czasie.

Komponenty łatwe do odseparowania, segregacji i utylizacji.

Kompaktowe pakowanie umożliwiające wysyłkę 
kurierem, z użyciem minimalnej ilości plastiku.

ECO-AWARENESS



Finishes: Radio RDF8033, MC009 Black



ECO
AWARE 
CHAIR 
WITH 

MODERN 
SOUL



Świetny wygląd, komfort, konkurencyjność 
i ekologia zamknięte w jednym produkcie.

Amazing look, 
pure comfort, 
competitiveness 
and ecology aspect 
are zipped in one chair. 



COLOUR CONCEPT

Uniwersalna jasna szarość 
dodająca świeżości 
i wizualnej lekkości.

Funkcjonalna czerń gwarantująca 
ponadczasową elegancję.

Functional black 
to gain smart and 
timeless look.

Universal light grey 
to add freshness and 
visual lightness.



HEADREST 

Niezależnie od wzrostu, zagłówek 
podąża za potrzebami użytkownika. Jego 

wsparcie jest potrójne: 11 pozycji na wysokość, 
20 mm regulacji głębokości, 70° kąta pochylenia.

No matter how tall you are, 
headrest keeps up with you. 

It ensures three-way support:
11 positions in height, 20 mm of 
depth adjustment, 70° rotation.

DEPTH
20 MM ANGLE

70°
HEIGHT
100 MM



BACKREST

Dwa rodzaje siatki 
półtransparentnej. Tkanina tapicerska wzmocniona 

od tyłu siatką Runner.

MESH 
two types of semi-
transparent meshes.

UPH  
upholstery at the front and Runner 
(mesh 3D fabric) at the back.



LUMBAR SUPPORT

Podparcie lędźwi jest regulowane ręcznie, wykonane z miękkiego elastomeru. 
Jego założenie i zdjęcie nie wymaga użycia narzędzi.

Manually adjusted, made of soft elastomer.
Easy to add or remove with no tools. 



SEAT 

Siedzisko Souly jest szerokie i wyjątkowo wygodne, a pianka wylewana oraz 
opcjonalnie sprężyny kieszeniowe gwarantują trwałość i wytrzymałość.

Seat of Souly is wide and highly comfortable while injected foam 
and optional pocket springs guarantee long life and durability.

Siedzisko zawsze posiada boczne przeszycia przy 
zastosowaniu tapicerki: Rivet, Remix 3, Silvertex, 

Valencia lub Kaiman. Kolory siedziska i jego 
boków mogą być takie same lub różne 

w obrębie jednego typu tapicerki.

Siedzisko tapicerowane bez przeszyć bocznych 
jeżeli zastosowano inną dostępną tapicerkę. 

Side drops always applied if seat 
upholstered in: Rivet, Remix 3, 
Silvertex, Valencia or Kaiman.

Colour mix of seat and side drops 
possible within the same fabric type.

Seat without side drops 
available if upholstered 
in other fabrics. 



ERGONOMY

podłokietniki 2D

mechanizm ER(N)-ST

podłokietniki 3D

mechanizm SA2-ST



MECHANISMS

ARMRESTS

SA2-ST ER(N)-ST

backrest tilt force adjusted 
automatically to users weigh, additionally 

adjusted with a knob
automatyczne dopasowanie siły oporu oparcia do wagi

użytkownika, z dodatkową regulacją pokrętłem

backrest tilt force 
adjusted with a knob

regulacja siły oporu oparcia pokrętłem

backrest lock in 5 positions
blokada oparcia w 5 pozycjach

seat depth adjustment (60 mm)
regulacja głębokości siedziska (60 mm)

× negative seat inclination (option)
kąt ujemny siedziska (opcja)

2D 3D 

height adjustment (200-280 mm)
regulacja na wysokość (200-280 mm)

width adjustment (445-515 mm)
regulacja rozstawu na szerokość (445-515 mm)

×
forward and inward 

movement of armrest pads
ruch nakładek podłokietników do przodu i do środka



Finishes: MC009 Black, Blazer CUZ2Q





EXTRAS ABOUT SOULY

Souly is a step towards our ongoing commitment to a more sustainable future. That’s why 
even decoration used on this photo shooting (cardboards and ropes) were 100% recyclable. 
To follow this way, we also limited volume of the paper version of this brochure to only 
few pages that actively works in favor of natural resources as well. Paper on which we print 
is certified (EU Ecolabel, FSC® and PEFC™).

Marketing przyjazny naturze
Souly to efekt naszego zaangażowania w bardziej zrównoważoną przyszłość. Dlatego nawet dekoracje użyte podczas sesji 
zdjęciowej (tektury i linki) w 100% nadają się do recyklingu. Idąc tym tropem, ograniczyliśmy również objętość papierowej 
wersji tej broszury do zaledwie kilku stron, co aktywnie działa na korzyść zasobów naturalnych. Papier, którego używamy 
do druku jest certyfikowany (EU Ecolabel, FSC® oraz PEFC™).

ECO-FRIENDLY MARKETING

OPERATING MANUAL
instrukcja obsługi

https://nowystyl.com/files/doc/Souly_Instruction_E01_2021.pdf


Finishes: Blazer CUZ1R



PRODUCT RANGE 

SOULY UPH 
SA2-ST

SOULY MESH 
ERN-ST

SOULY UPH 
SA2-ST
HRUA3

SOULY MESH 
ERN-ST
HRUA3



DIMENSIONS 

wysokość całkowita

szerokość siedziska

szerokość oparcia

wysokość zagłówka 
ponad oparciem

głębokość siedziska

średnica podstawy

TOTAL HEIGHT 
SA2-ST: 

1020-1150 MM
ER(N)-ST: 

1025-1155 MM

SEAT WIDTH 
480 MM

BACKREST WIDTH 
490 MM

HEADREST 
HEIGHT 

ABOVE THE 
BACKREST 

+ 120-220 MM

SEAT DEPTH 
MESH BACKREST: 
420-480 MM
UPH BACKREST: 
410-470 MM

BASE DIAMETER 
710 MM





© 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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