
WithME

Let’s make your space together



discover 
WithME

Poznaj WithME. Krzesło stworzone na potrzeby 
zmieniającej się rzeczywistości.

collaborative 
chair made for 
changing reality



Finishes: Step STG65011





jasne przeznaczenie

clear 
dedication



Finishes: Step STG66018; Rivet EGL35



Stawiamy na szczerość. WithME nie jest typowym krzesłem 
biurowym. Jego wyjątkowość polega na tym, że odzwierciedla 
w stu procentach nową dynamikę pracy charakteryzującą się 
wzrostem popularności pracy hybrydowej, nierzadko w stylu 
agile. Ludzie zaczęli traktować swoje biura raczej jako miejsca do 
prowadzenia spotkań, możliwości co-workingu oraz dokonywania 
ważnych ustaleń. WithME współtworzy nowe zwyczaje biurowe 
uosabiając ducha pracy zespołowej.
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Honesty first. WithME is not a typical office 
chair. It outstands by reflecting 100% of 
new work dynamics where popularity of 
hybrid and agile workstyle is growing and 
people treat their office more as place for 
inspirational meetings, co-working and 
setting arrangements.

WithME co-creates those new habits being 
a team spirit booster.



Nowa kultura pracy zdecydowanie promuje działania zespołowe, mobilność 
i gotowość do szybkiego przełączania się pomiędzy tematami, ludźmi 
i miejscami spotkań. WithME doskonale rozumie ten trend i pozwala każdemu 
użytkownikowi doświadczyć zaawansowanej ergonomii i komfortu bez 
dokonywania jakichkolwiek regulacji krzesła. WithME perfekcyjnie wpisuje 
się w przestrzenie, w których kluczową rolę odgrywają interakcje.

new work 
cultureThe new work culture strongly promotes team 
working, mobility and readiness to switch between 
topics, people and places. WithME understands 
such an attitude and lets every user experience 
advanced ergonomics and comfort effortlessly, 
with barely no adjustment. It's a perfect match 
for all the spaces where interactions matter.



Finishes: Rivet EGL35, EGL12



team- 
oriented

Finishes: Step STG66018; Rivet EGL35



team- 
oriented

WithME wspiera działania zespołowe, dlatego jest krzesłem pierwszego 
wyboru mając na uwadze strefy pracy wspólnej, agile'owej i kreatywnej. 
To najlepsze rozwiązanie wszędzie tam, gdzie ludzie spędzają ograniczony 
czas, lecz niezbędne jest zapewnienie im poprawnej ergonomii.

WithME boosts team-oriented behaviors so it's 
a first-choice having agile and collaborative 
work in mind. It's an instant solution for all the 
places where people spend limited time, yet 
require a proper ergonomic chair.



agile 
working 
zoneprzestrzeń pracy agile'owej



Finishes: Rivet EGL35



Finishes: Step STG66018, STG65011; Rivet EGL35

meeting 
area



meeting 
areasale spotkań



home
office,
focus
roomdomowe biuro, focus room



Finishes: Runner RN60999; Rivet EGL35





oryginalny koncept

genuine 
concept



chair with 
high IQ

WithME zasługuje na miano krzesła o wysokim IQ. Jest w pełni ergonomiczne i zaawansowane 
technologicznie nie posiadając jednocześnie konwencjonalnego mechanizmu pod siedziskiem.

Finishes: Oflum OL09

WithME deserves to be called a chair with a high IQ. It is fully 
ergonomic and technically advanced, yet has no conventional 
mechanism under the seat.



Standardowe rozwiązanie z użyciem metalowych sprężyn zostało zastąpione w tym wypadku opatentowanym 
rozwiązaniem konstrukcyjnym, w którego dolnej części zastosowano element poprzeczny działający na 
zasadzie wałka skrętnego, zapewniającego wysoce komfortowy zakres ruchu. Sposób działania krzesła 
i siła oporu oparcia powiązane są ściśle z wagą użytkownika, bezobsługowo dopasowując się do niej.

The standard solution with metal springs is replaced here an intelligent 
patented arm-bar. Its lower crossbar acts as a torsion spring which 
ensures highly comfortable motion sequence. Operating the chair 
and backrest tilt force are directly related to the user's body weight.



WithME wychyla się w płaszczyźnie przód-tył o kąt 
24°. Oparcie można zablokować w pozycji pionowej, 
ale warto pamiętać, że odblokowane oparcie jest 
najkorzystniejsze dla zdrowia.

WithME leans forward-backward 
with an angle of 24°. Backrest can 
be locked in the upright position 
though remember that healthier 
is to keep it unlocked.

material intelligence



Stopień innowacyjności tej koncepcji, opartej o technologię 
inteligentnych materiałów, pozwala od pierwszego momentu 
zareagować krzesłu na wagę i posturę użytkownika.

material intelligence

Finishes: Era CSE27

Such an innovative concept, based 
on material intelligence, lets WithME 
respond to user's body with the very 
first moment of taking a seat.



ability of self- 
adjusting



Umiejętność samodzielnego dopasowania sprawia, że WithME jest 
idealnym rozwiązaniem do warunków domowych, gdzie wszyscy 
członkowie rodziny mogą komfortowo korzystać z tego samego 
krzesła do pracy, nauki i zabawy.

ability of self- 
adjusting

The ability of self-adjusting to the user's 
weight and size, makes WithME a perfect 
chair for home working where entire family 
can comfortably use the same seating to 
work, learn or play.



be 
ready 
to 
perform

W pełni zasadne wydaje się porównanie krzesła WithME 
do nowoczesnego samochodu z automatyczną skrzynią 
biegów. Nie trzeba ciągnąć, obracać ani naciskać żadnych 
dźwigni. Po prostu siadasz i działasz. Wygoda i poprawna 
pozycja są domyślne.

It's fair to say that WithME chair is 
comparable to a premium car with 
automatic gearbox. No need to pull, 
press or turn levers. Just sit and be 
ready to perform.
 
Comfort and proper position are 
there by default. At once.







znakomity design

remarkable 
design



Powodem, dla którego tak uwielbiam krzesło WithME, jest fakt, że realnie weryfikuje projektowanie 
w myśl zasady, że mniej znaczy więcej! Składa się ono z zaledwie trzech elementów, łączących 
się w układ mechaniczny, którego zaletą jest lekka, transparentna, zredukowana konstrukcja. 
Wyjątkowość krzesła przejawia się również bardzo wyraźną, konsekwentną linią i ażurowym 
oparciem, które zapewnia cyrkulację powietrza i elastyczność. Studio Design Ballendat jest 
twórcą koncepcji projektowo-technicznej krzesła WithME.

- Martin Ballendat

less is more!

I love the WithME chair so much because it really verifies the 
designer's rule: Less is more! The entire model consists of 
only three components which together merge in a mechanical 
system with the advantage of a light, transparent, reduced 
construction. Uniqueness of the chair is also manifested in 
very clear, consistent line and the net-like backrest perforation 
which is both breathable and flexible.

Our studio Design Ballendat is the creator of design and 
technical concept of WithME.

- Martin Ballendat



less is more!



master-
pieceWithME jest dziełem totalnie przemyślanego designu, skupionego 

na korzyści finalnego użytkownika. Zgrabna filigranowa sylwetka, 
obietnica ergonomii oraz lekkość dająca wielki potencjał spotykają 
się właśnie tutaj. Nic nie jest pozostawione przypadkowym zbiegom 
okoliczności. Nie ma tu dróg na skróty.

Every inch of WithME is a masterpiece of 
well-thought, user-oriented design. Slim 
shape, promise of ergonomics and potential 
of lightness meet here. None of the elements 
is a coincidence. We do not take shortcuts.



master-
piece

Finishes: Blazer CUZ63





Wzór zastosowany na oparciu nawiązuje do geometrii 
bazującej na matematycznym algorytmie.

 
math 
algorithm

The pattern of the backrest is geometry 
-related since it's based on a specific 
math algorithm.
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Transparent, not intrusive, clear shape 
and compact dimensions make WithME 
seamlessly fit into most spaces.

If it happens that your home acts as your 
job spot, WithME is basically the best 
choice due to its discreet look. WithME 
never dominates, but gets almost invisible 
when slipped under the table top.

Transparentny, nienachalny, pełen prostoty kształt oraz kompaktowe 
wymiary sprawiają, że WithME płynnie wtapia się w prawie każde 
wnętrze. Jeżeli zdarza się, że Twój dom pełni funkcję miejsca pracy, 
WithME jest wręcz oczywistym wyborem ze względu na swój 
dyskretny design, który nigdy nie zdominuje wystroju, ponieważ 
po wsunięciu pod blat staje się niemal niewidoczne.



Finishes: Blazer CUZ63



Finishes: Xtreme XR102



Wyrafinowany design nie mógł pozostać niezauważony przez wyśmienite grono jury 
znanego europejskiego konkursu organizowanego przez German Design Council.
WithME zostało uhonorowane wyróżnieniem German Innovation Award '21 Special 
w kategorii rozwiązań biurowych (Office Solutions).

splendid design

The splendid design could not have been missed by 
the jury of famous European contest organized by 
the German Design Council.

WithME is proudly honored with German Innovation 
Award '21 Special in Office Solutions category.



Wrażenie lekkości idzie w parze z faktyczną wagą krzesła. Wynosi ona około 10 kg, 
więc unieść WithME to jak unieść sześciopak wody mineralnej. Ta zaleta umożliwia 
łatwe przestawianie WithME wzdłuż i wszerz wszelkich pracowniczych przestrzeni, 
nawet jeżeli mówimy o dwupiętrowym domu.

lightness
The impression of lightness goes along with the 
chair's actual weight. It's only 10 kg so lifting 
WithME is like to lift a six pack of bottled water.

That low weight lets WithME travel easily across 
your working space, even if this space is your 
two-floor house.



lightness

Finishes: Step STG65011





realne wsparcie

true 
support



wellness
WithME jest krzesłem, które dba o samopoczucie użytkownika bez względu 
na jego wiek i rozmiar. Zapewnia nieskrępowaną swobodę ruchów, która 
jest konieczna wszędzie tam, gdzie od pracowników oczekuje się biegłego 
rozwiązywania problemów i uwalniania kreatywności. Siedząc na WithME nie 
tracisz zwinności i lekkości!

WithME cares a lot about user's wellness, no matter 
the age and size. It assures freedom of movement 
since it is one of the priorities when people are 
expected to solve problems and unleash creativity. 
Stay agile even when seated!







Siedząc na WithME, zapomnij o ograniczeniach!

- mnóstwo przestrzeni, aby swobodnie pochylić się 
lub odwrócić spontanicznie do współpracowników

- elastyczna, lecz wytrzymała konstrukcja dla 
zapewnienia zdrowego dynamicznego siedzenia

- profilowane oparcie wspierające kręgosłup, 
szczególnie w części lędźwiowej

- ażurowe oparcie zapewniające 
przyjemną cyrkulację powietrza

 plenty of space to lean or turn spontaneously 
to your colleagues anytime

 flexible yet strong structure to ensure 
healthy dynamic sitting

 contoured backrest to support the spine, 
especially in its lumbar part

 perforated, net-like backrest for pleasant air flow

Sitting on WithME
means no constraints at all!

Finishes: Xtreme XR102





bezproblemowe utrzymanie

worry-free 
maintenance



Jak postrzegamy WithME w dłuższej perspektywie? Jako przyjazne 
użytkownikowi, zrównoważone i gotowe, by służyć przez całe lata. A teraz 
najlepsze - tę wizję udało się nam urzeczywistnić.

serve for 
decadesHow do we see WithME in a long perspective? 

User-friendly, sustainable and ready to serve 
for decades. And the best part is that we made 
it real.

Finishes: Fame F68146 (F49) 





quick adapting

Finishes: Lucia YB096



quick adapting

- łatwy montaż w kilka minut
- tapicerka siedziska montowana za pomocą sznurka, łatwa do ściągnięcia 

i wyprania (dotyczy tapicerek: Bondai, Era, Felicity, Oban, Radio, 
Rivet, Runner, Step, Step Melange, Xtreme) 

- kluczowe elementy konstrukcji wykonane z elastycznego syntetyku, 
który jest jednocześnie miły w dotyku i łatwo zmywalny

- zdejmowalna nakładka tapicerowana na oparcie dla szybkiej 
adaptacji krzesła do własnych oczekiwań i pory roku

- krótka lista surowców ułatwiająca właściwą utylizację
- wymiary pudełka umożliwiające wysyłkę kurierem (8 sztuk per paleta)
- pudełko kartonowe z uchwytami dla wygodnego przenoszenia

 easy assembly in just a few minutes

 seat upholstery fixed with a string to be 
easily taken off and washed (applies to fabrics: 
Bondai, Era, Felicity, Oban, Radio, Rivet, Runner, 
Step, Step Melange, Xtreme)

 key components made of flexible synthetic material 
that is both nice in touch and washable

 removable upholstered backrest pad for quick 
adapting the chair to user's wish and season

 easy disposal due to a short bill of materials

 compact packaging dimensions suitable 
for courier delivery (8 pcs on pallet)

 cardboard box with handles for comfy carrying



technicals

średnica podstawy

base diameter 
710 mm

długość podłokietnika

armrest length
215 mm

całkowita wysokość

overall height
980-1100 mm

głębokość siedziska

seat depth
475 mm



technicals
szerokość oparcia

backrest width
460 mm

szerokość siedziska

seat width
480 mm

zdejmowalna nakładka tapicerowana na oparcie wykonana z siatki 3D Runner

removable upholstered backrest pad made of Runner 3D mesh

kąt odchylenia oparcia 24° 
zsynchronizowany z kątem 
odchylenia siedziska 5° 

backrest tilt angle 
of 24° synchronised 
with the seat tilt 
angle of 5°





Firma Nowy Styl, jako ekspert w zakresie organizacji przestrzeni 
biurowych, obserwuje uważnie trendy globalne i aktywnie dopasowuje 
swoją ofertę produktową do pojawiających się wymagań. WithME, 
jak w soczewce, skupia tak wiele różnych oczekiwań, że pozwalamy 
sobie na nazwanie tego krzesła przełomem, dzięki któremu idea stała 
się faktem.

upcoming 
demands
As a workplace expert, Nowy Styl carefully 
observes global trends and actively adapts 
its offer to upcoming demands. WithME 
ties together so many aspects referring to 
those needs, that we feel allowed to call 
this chair a breakthrough which turned idea 
into reality.





transparency 
is a value 
in itself

Transparentność jest wartością samą w sobie. 
WithME jest transparentne w każdym tego słowa znaczeniu.

WithME is 
transparent 
on each level
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