
Tapa

Let’s make your space together





What is ‘informal’ anyway?
It means something easy, 

relaxed, something that 
goes by different rules. 

Informal meetings
support interaction,

and without the latter
there is no innovation.

Nieformalny czyli jaki?
Swobodny, niewymuszony, taki

w którym obowiązują inne zasady.
Nieformalne spotkania sprzyjają

interakcji. A bez tego
ostatniego nie ma innowacji.

informal shape
nieformalny kształt



The world of Mac Stopa’s
designs goes by different
rules: colour, organic shapes 
and three-dimensionality.
The designer knows that
when an office takes
on colour, courage enters
the scene. Because colour
is energy, and that is why
Stopa has designed the Tapa:
to offer as many colour
options as possible.

W świecie projektów Maca Stopy
obowiązują inne zasady – rządzi
tutaj kolor, organiczne kształty
i trójwymiarowość. Projektant wie,
że kiedy biuro nabiera kolorów
pojawia się odwaga. Bo kolor
to energia, dlatego Stopa zaprojektował
Tapę tak aby dawała maksymalne
możliwości kolorystyczne.

colour is energy
kolor jest energią



DESIGNED by
Mac Stopa



comfort
movement
komfortowy ruch



With a rotational
mechanism, the second 

and third levels of the
poufs can move, so you 

can adjust the Tapa
to your back, shoulders 
and arms. This will give 
you a sense of pleasant 

comfort and detachment 
from the world around you.

Mechanizm rotacyjny zapewnia ruch 
drugiego oraz trzeciego poziomu

puf, dzięki czemu dopasujesz Tapę
do swoich pleców, barków i ramion.

To da Ci uczucie przyjemnego
komfortu i oderwania od tego,

co Cię otacza.

Finishes: Blazer CUZ1Y, CUZ1V, CUZ3C, CUZ2W



a few
mało



You can have a few, more 
or many Tapa, depending 
on your needs and the 
space you have.
Innovation is supported 
by interdisciplinary
collaboration, new ideas 
created together and
clashing viewpoints.
Because the most brilliant 
ideas are hardly ever
born at a desk.

Tapa - może być jej mało, więcej lub dużo. 
W zależności od potrzeb i przestrzeni. 
Innowacyjności sprzyja interdyscyplinarna 
współpraca, wspólne kreowanie nowych 
idei, zderzanie się perspektyw.
Bo najlepsze pomysły zazwyczaj
nie powstają przy biurkach.



Finishes: Synergy LDS44, LDS45, LDS85, LDS86





more
więcej



Well-designed office spaces 
give you an opportunity
to tell the story of your
company and its values.
That is why the reception 
area is so important. They 
say we only have seven
seconds to make a good
first impression. With its 
sculptural form, the Tapa
can become a symbol
of modernity and flexibility.

Dobrze zaprojektowane wnętrza
biurowe to okazja do opowiedzenia 
historii o firmie i jej wartościach.
Dlatego tak ważna jest strefa recepcji. 
Mówi się, że mamy tylko siedem
sekund na zrobienie dobrego
wrażenia. Tapa, dzięki swojej
rzeźbiarskiej formie, może stać
się symbolem nowoczesności
i elastyczności.



Finishes: Blazer CUZ09, CUZ1V, CUZ1R, CUZ3C





Finishes: Synergy LDS21, LDS29, LDS45, LDS55, Saffon NF, NCS S 1030-Y10R Saffron





many
dużo



Tapa’s informal look creates 
a friendly atmosphere and 
unleashes imagination
and the courage to share
it. With the modular
design of the poufs, you 
can change configurations
and layouts, while the set 
can be used by several 
people. Because modern 
offices are meeting spaces 
more than anything else.

Nieformalny wygląd puf Tapa tworzy
przyjazną atmosferę , uwalnia
wyobraźnię i odwagę do dzielenia
się nią. Modułowa konstrukcja puf 
umożliwia zmianę konfiguracji
i układów, pozwalając zarazem
na użytkowanie jej przez kilka osób.
Bo współczesne biura to przede 
wszystkim miejsca spotkań.



Finishes: Synergy LDS50, LDS52, LDS53, LDS56, LDS06





Finishes: Synergy LDS63, LDS56, LDS08, LDS45



Finishes: Synergy LDS47, LDS46, LDS28, LDS45
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interaction, innovation

TAPA
interakcja, innowacja
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