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Mamy dla ciebie rozwiązanie
Norman Davies w swej książce „europa” opisuje krzesło jako jeden z 301
najbardziej interesujących wynalazków ludzkości. Prosty, praktyczny przedmiot na przełomie wieków stawał się nierzadko obiektem fascynacji, dziełem
sztuki o wspaniałej historii. Krzesło może niewątpliwie ucieleśniać, jak żaden
inny mebel, najbardziej oryginalne wizje projektantów i zachwycać fantastycznym designem. Krzesła biurowe dodatkowo wprawiają w podziw swym
superergonomicznym mechanizmem i funkcjonalnością.
Dziś coraz trudniej jest oddzielić życie prywatne od zawodowego – te dwie
sfery przenikają się bowiem i uzupełniają. Tym większa staje się więc rola
krzesła biurowego – mebla, na którym spędzamy statystycznie coraz więcej
czasu. Powinien on nie tylko cieszyć oko, lecz przede wszystkim reprezentować najwyższe standardy ergonomiczne. Gwarantują one maksymalny
komfort i tym samym, niwelując negatywne skutki długotrwałego siedzenia,
chronią nasze zdrowie.
Wielokrotnie nagradzane w prestiżowych konkursach meblarskich krzesła
bN Office Solution spełniają wszystkie te warunki. Stanowią niepowtarzalne
połączenie atrakcyjnego, nowoczesnego designu z ergonomią – prawdziwe
piękno wyrażone w niezwykle funkcjonalnej formie.
Zapraszamy do odkrycia świata krzeseł BN Office Solution, gdzie praca
staje się czystą przyjemnością.

we have the solution for all your needs
In his book entitled “Europe”, Norman Davies describes the chair as one
of 301 most interesting inventions of humanity. Throughout the ages, this
simple and practical item frequently became the object of fascination
and a work of art characterised by magnificent history. As no other piece
of furniture, the chair can undoubtedly embody most original visions of
designers and delight with fantastic shapes. Additionally, office chairs
impress by their super-ergonomic mechanisms and functionalities.
In the modern times it becomes increasingly difficult to separate private
life from professional life; these two spheres intermingle and supplement
each other. Therefore, the role of office chair increases; this is the piece of
furniture on which we statistically spent more and more time. It should not
only be a pleasure for the eyes, but, first of all, represent highest ergonomic
standards. Chairs should guarantee maximum comfort and hence, by levelling negative impacts of prolonged sitting, protect our health.
Chairs of BN Office Solution, repeatedly awarded at prestigious furniture
contests, comply with all these conditions. They are a unique combination of
attractive, modern design and ergonomics – true beauty expressed in a very
functional form.
we would like to welcome you to discover the world of chairs of BN Office
Solution, where work becomes a true pleasure.

Axo bardzo lubi zaskakiwać.
Jego największą zaletę trudno
przecenić – to mobilność.

AXO likes to surprise.
Its biggest advantage – mobility
– cannot be overestimated.

Jens Korte zaprojektował krzesła, które wyjątkowo łatwo
przechowywać, przenosić, łączyć i dopasowywać do konkretnej
przestrzeni. Dzięki różnorodności wersji i funkcjonalności AXO
zaaranżowanie pomieszczeń konferencyjnych staje się zadaniem
banalnym, zajmującym naprawdę niewiele czasu.

Jens Korte has designed chairs exceptionally easy to store,
move, link or fit into any space. AXO comes in such a variety of
models and functions that any conference room can be arranged
in no time – a chair as easy to organise as it is to sit on.

Jens Korte pracował dla biur projektowych:
FRogdesign (1987–91), wiege (1993–97),
npk industrial design (1997–99). Następnie, do roku
1993 zajmował się działalnością naukową. Od roku 1999
pracuje jako niezależny projektant.
Jens Korte worked at such design studios as:
Frogdesign (1987–91), WIEge (1993–97),
NPK Industrial Design (1997–99). Next he had
occupied himself with educational activity. Since 1999
he has worked as an independent designer.

najwyraźniej dla tych krzeseł
nie ma trudnych tematów

no task is too difficult for these
chairs

miękkie tapicerowane
nakładki decydują
o komforcie siedzenia
elastyczna sklejka zapewnia
wygodne oparcie i trwałość nawet
przy długim użytkowaniu
the elastic plywood elements
ensure comfortable sitting
and durability, even over
extended periods of use

charakterystyczne wcięcie
dodatkowo wpływa
na elastyczność krzesła
the characteristic bent line
additionally adds to
the chair’s flexibility

the soft upholstered padding
gives that extra feel
of comfort

mobilność ułatwia sukces

mobility invites success

Składowanie w stosie do 10 sztuk – krzesła można poukładać
w wysokich, pionowych stosach, zapewniając ekonomiczne
wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Wyprofilowane
stopki oraz specjalne odbojniki stanowią zabezpieczenie
przed uszkodzeniem ram krzeseł oraz siedzisk i oparć podczas
składowania w stosie.
Stacking up to 10 pieces – the chairs may be stored in high,
vertical stacks to ensure an economic use of storage space.
Profiled glides and special fenders are in place to protect
the chair frame, seat and back from damage in storage.

Wielość wersji wykończenia krzeseł:
› drewniane siedzisko i oparcie
› tapicerowane siedzisko,
drewniane oparcie
› tapicerowane siedzisko i oparcie

Oparcie i siedzisko wykonane
z grubej, elastycznej sklejki
niezwykle odpornej na uszkodzenia.
The back and seat are made of
thick, flexible plywood,
exceptionally resistant to damage.

Krzesła z pulpitem występują w wersjach
dla osób prawo i leworęcznych. Konstrukcja
pulpitu jest wykonana z metalu, dzięki czemu
jest niezwykle odporna na zniszczenie,
szczególnie podczas częstego użytkowania.
Stabilny blat pulpitu wykonany jest z odpornej
na uszkodzenia sklejki. Krzesła z pulpitem
także można składować w stosie.
Chairs with a desk top, available in lefthanded and right-handed models. The desk
top frame is made out of metal, which makes
it particularly resistant to damage, especially
when used frequently. The desk top is stable
and made of damage resistant plywood.

Możliwość łączenia w rzędy
za pomocą specjalnego łącznika Click.
Poszczególne krzesła w rzędzie,
jak i całe rzędy można numerować.
Special click mechanism for secure
arrangement of the chairs in rows.
Each chair and row can be numbered.

A variety of finishes:
› wooden seat and back
› upholstered seat, wooden back
› upholstered seat and back

Ławki idealne do poczekalni.
Wielość wersji:
Dwie wielkości ławek: dwu i trzyosobowe
Trzy rodzaje wykończenia:
› drewniane siedzisko i oparcie
› tapicerowane siedzisko, drewniane oparcie
› tapicerowane siedzisko i oparcie.
Benches ideal for waiting rooms.
Variety of models:
A choice of two sizes of benches
– two and three seaters.
Three types of finishing:
› wooden seat and back
› upholstered seat, wooden back
› upholstered seat and back.

Składowanie w stosie do 6 sztuk
– stoły można poukładać w wysokich,
pionowych stosach, zapewniając
ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni
magazynowej.
Odbojniki zabezpieczające blat przed
uszkodzeniem w trakcie składowania
w stosie.
Stacking up to 6 pieces
– the tables may be stored in high,
vertical stacks to ensure an economic use
of storage space.
Safety fenders to secure desk tops from
damage while stacked up.

Ofertę uzupełniają stoliki.
Konstrukcja – niezwykle wytrzymała rama
metalowa, gwarantująca trwałość nawet w
trudnych warunkach użytkowania.
The offer includes complementary tables.
Construction – the exceptionally strong
metal frame guarantees durability even in
demanding conditions of use.

Stoliki posiadają możliwość
błyskawicznego łączenia w rzędy.
The tables can be instantly linked in rows.

Wózek służący do przewożenia stołów.
A cart for table transportation.

examples of axo chairs
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Kompletna oferta na www.bnos.com
The full offer can be found at www.bnos.com
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