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Introduction

Wstęp

Nowy Styl Group is a 21st century company with a flexible approach to market needs, 
modern equipment and a team of professionals. The Group’s core product portfolio 
is centred around brands which are backed up by comprehensive services in the delivery 
of special, individually designed projects for clients in the area of Contract Production. 
A completely new product can be manufactured to a client’s brief: from design, through 
prototyping, to implementing batch production. Nowy Styl Group supports its clients 
in carrying out even the most unusual projects, providing consultations with the 
best engineers, technicians and designers, while ensuring perfect workmanship and 
a professional commercial and logistics service. The company relies on independent 
production and continuous investment in technology. We have, among other things, 
a technical centre, a multifunctional machine park, an automated production line 
and a research laboratory.

Grupa Nowy Styl jest firmą XXI wieku. Posiada elastyczne podejście do potrzeb rynku, 
nowoczesny sprzęt oraz zespół specjalistów. Podstawowe portfolio produktowe 
Grupy jest skupione wokół marek, a jego uzupełnieniem są kompleksowe usługi, które 
pozwalają realizować zaprojektowane dla indywidualnego klienta zamówienia. W ramach 
produkcji kontraktowej Grupa jest w stanie przygotować zupełnie nowy produkt zgodnie 
z wytycznymi klienta. Współpraca odbywa się od projektu poprzez prototyp do momentu 
wdrożenia seryjnej produkcji. Grupa Nowy Styl wspiera klientów przy realizacji najbardziej 
nietypowych przedsięwzięć, zapewniając konsultację z najlepszymi inżynierami, 
technikami i projektantami. Firma opiera się na niezależnej produkcji oraz ciągle inwestuje 
w nowe technologie. Grupa posiada nowoczesną infrastrukturę między innymi centrum 
techniczne, wielofunkcyjny park maszynowy, automatyczną linię produkcyjną, czy 
laboratorium badawcze.
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Research and 
Development – R&D

Badania i Rozwój 
– R&D

01
Client
Klient

Technologies
Technologie

02

TECHNOLOGICAL CAPABILITIES OF NOWY STYL GROUP
MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE GRUPY NOWY STYL
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Production 
of Peeled Timber

Produkcja Łuszczki

Tooling 
Production

Production 
of Composite 
Materials

Production of Bent 
and Glued Elements 
– Plywood

Production 
of Solid Wood 
Components

Production of Wooden Components

Produkcja 
Oprzyrządowania

Produkcja 
Kompozytów

Produkcja 
Elementów Gięto-
klejonych – Sklejka

Produkcja 
Elementów 
z Drewna Litego

Produkcja Elementów Drewnianych

Export Department – Contract Production
Departament Eksportu – Produkcja Kontraktowa

Quality control Certificates and approvals
Kontrola jakości Certyfikaty i zatwierdzenia
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Office Furniture Factory
Fabryka Mebli Biurowych

06 07 08
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Production 
of Metal 
Components

Production 
of Injected Foam 
Components

Produkcja Pianki 
Wtryskowej

Produkcja 
Elementów 
Metalowych

Production 
of Plastic 
Components

Production 
of Upholstery

Produkcja 
Elementów 
z Tworzyw 
Sztucznych

Produkcja 
Elementów 
Tapicerowanych

Production 
of Veneered 
Furniture

Production 
of Furniture

Produkcja 
Elementów 
Fornirowanych

Produkcja Mebli

Finished product
Gotowy produkt

Storage and delivery Client
Magazynowanie i dostawa Klient
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Research and 
Development – R&D

Badania i Rozwój – R&D

The Research and Implementation Department is tasked 
with verifying the durability of the products Nowy Styl Group 
manufactures. This is a place where prototypes of new furniture 
are tested and where durability tests are carried out. Products are 
verified for their accordance with standards to obtain the relevant 
certificates. As one of the most modern specialist devices, 
Nowy Styl Group possesses a machine – Stinger II – which takes 
contact and digitisation measurements using scanning. This form 
of transferring dimensions allows for precise verification of products 
and projects, and helps us provide the client with the highest quality 
product supported by appropriate indicators.

Dział badań i wdrożeń ma za zadanie weryfikować wytrzymałość 
produkowanych w Spółce wyrobów. W tym miejscu przeprowadzane 
są badania prototypów nowych mebli oraz testy wytrzymałościowe. 
Produkt jest weryfikowany pod względem zgodności z odpowiednimi 
normami oraz posiadanymi certyfikatami. Jako jedno z najnowszych 
specjalistycznych urządzeń Grupa Nowy Styl posiada maszynę 
Stinger II służącą do pomiaru stykowego i digitalizacji za pomocą 
skaningu. Taka forma przenoszenia wymiarów umożliwia szczegółową 
weryfikację wyrobów i projektów, dostarczając klientowi najwyższej 
jakości produkt poparty stosownymi wskaźnikami.
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RESEARCH AND DEVELOPMENT – R&D
BADANIA I ROZWÓJ – R&D

02

04

05

03

01

Maszyna do testowania kolumn stołów 
regulowanych, służąca do badania 
konstrukcji oraz trwałości powłoki 
lakierniczej

Maszyna testowa do badania podstaw 
krzeseł wg amerykańskiego standardu ANSI/
BIFMA. Dzięki dużemu zakresowi obciążeń 
jest wykorzystywana również do wszelkich 
badań wytrzymałościowych

Park kilkunastu maszyn badawczych, m.in. 
pomiar stykowy i digitalizacja za pomocą 
skaningu: maszyna współrzędnościowa 
STINGER II

Maszyna do testowania mebli 
wielkogabarytowych i stołów

Urządzenie do badania siedzisk i oparć krzeseł 
szeregowych, zgodnie z PN-EN 12727

Machine for testing columns of adjustable 
tables, to verify their structure and 
durability of a varnish coating

Machine for testing chair bases according 
to the American standard ANSI/BIFMA. 
It is also used to conduct various durability 
tests, thanks to its wide load range

Park of several testing machines, e.g. 
contact and digitisation measurements 
using scanning: the coordinate measuring 
machine STINGER II

Machine for testing large 
furniture and tables

Device for testing seats and backrests 
of row chairs, according to PN-EN 12727
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01

02
Machine for testing large furniture and tables

Maszyna do testowania mebli wielkogabarytowych i stołów

01

Park of several testing machines, e.g. contact 
and digitisation measurements using scanning: 
the coordinate measuring machine STINGER II

Park kilkunastu maszyn badawczych, m.in. pomiar 
stykowy i digitalizacja za pomocą skaningu: maszyna 
współrzędnościowa STINGER II

Research and Development – R&D
Badania i Rozwój – R&D

01
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02
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03

04

05

Machine for testing columns of adjustable tables, 
to verify their structure and durability of a varnish coating

Machine for testing chair bases according to the 
American standard ANSI/BIFMA. It is also used to conduct 
various durability tests, thanks to its wide load range

Maszyna do testowania kolumn stołów regulowanych, 
służąca do badania konstrukcji oraz trwałości powłoki 
lakierniczej

Maszyna testowa do badania podstaw krzeseł wg standardu 
amerykańskiego ANSI/BIFMA. Dzięki dużemu zakresowi 
obciążeń jest wykorzystywana również do wszelkich badań 
wytrzymałościowych

03

Device for testing seats and backrests of row chairs, 
according to PN-EN 12727

Urządzenie do badania siedzisk i oparć krzeseł szeregowych, 
zgodnie z PN-EN 12727

Research and Development – R&D
Badania i Rozwój – R&D
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04

05
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Tooling Production

Produkcja Oprzyrządowania

Nowy Styl Group’s toolshop is equipped with modern machines, 
such as the five-axis milling machine DMU 85, plunge cutting 
machines EXERON 304 and 314, and the wire cutting 
machine Mitsubischi MV4800S. During the tooling designing 
and manufacturing processes, we use advanced CAD/CAM 
devices, such as NX Siemens and CATIA V6. This is a place 
where moulds for plastic injection and plywood compression 
are manufactured. We also produce press-forming dies there 
for cutting and shaping metal sheets, as well as advanced 
technological devices for production lines, both for our own 
and external clients’ use.

Narzędziownia Grupy Nowy Styl dysponuje nowoczesnymi 
maszynami: pięcioosiowe centrum frezarskie 
DMU 85, drążarki wgłębne EXERON 304 i 314 oraz wycinarka 
drutowa Mitsubischi MV4800S. W procesie projektowania 
i wykonywania oprzyrządowania tworzone są tu zaawansowane 
narzędzia CAD/CAM, m.in. NX Siemens oraz CATIA V6. 
Przygotowywane są tu formy do wtrysku tworzyw, prasowania 
sklejek, tłoczniki do wykrawania i kształtowania blach, a także 
złożone urządzenia technologiczne dla linii produkcyjnych 
na użytek własny oraz dla klientów zewnętrznych.
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TOOLING PRODUCTION
PRODUKCJA OPRZYRZĄDOWANIA

02

05

06

03

04

01

Park kilkunastu maszyn w tym pięcioosiowe 
centrum frezarskie DMU 85

Frezowanie elementu formy wtryskowej 
na pięcioosiowym centrum

Drążarka wgłębna – cztery osie sterowane 
(zakres obróbki 800 × 900 × 600 mm)

Wycinarka drutowa – pięć osi sterowanych 
(zakres cięcia 800 × 600 × 500 mm)

Park of several machines, including 
the five-axis milling machine DMU 85

Milling an injection mould element 
on the five-axis machine 

Plunge cutting machine – four controlled 
axes (processing range 800 × 900 × 600 mm)

Wire cutting machine – five controlled 
axes (cutting range 800 × 600 × 500 mm)

Prasa do tuszowania form

Element formy wtryskowej

Press for manipulating moulds

Injection mould element
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01

01

Park of several machines, including 
the five-axis milling machine DMU 85

Park kilkunastu maszyn w tym pięcioosiowe 
centrum frezarskie DMU 85
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02
Tooling Production

Produkcja Oprzyrządowania

02

02

02
Milling an injection mould element on the five-axis machine 

Frezowanie elementu formy wtryskowej na pięcioosiowym centrum
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03

04

03

03



23

Tooling Production
Produkcja Oprzyrządowania

06

05

04

06

Wire cutting machine – 
five controlled axes (cutting 
range 800 × 600 × 500 mm)

Injection mould element

Wycinarka drutowa – pięć osi 
sterowanych (zakres cięcia 
800 × 600 × 500 mm)

Element formy wtryskowej

03

05

Plunge cutting machine –  
four controlled axes (processing 
range 800 × 900 × 600 mm)

Press for manipulating moulds

Drążarka wgłębna – cztery 
osie sterowane (zakres obróbki 
800 × 900 × 600 mm)

Prasa do tuszowania form
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Production of Wooden 
Components

Produkcja Elementów 
Drewnianych

Manufacturing of bent and laminated, as well as solid wood 
components at Nowy Styl Group’s factories is carried out 
with the use of numerically controlled multi-axis machining centres 
offering almost unlimited modelling possibilities. As a result, 
components of different levels of complexity can be made for the 
Group’s products and special projects. The factory’s manufacturing 
potential and quality control at every stage of wood treatment 
guarantee unchanging high quality of products and timely delivery, 
even in the case of large orders. Nowy Styl Group is one of the very 
few manufacturers offering veneer sheets in all three quality classes. 
The types of wood processed at the Group’s plants are beech and 
birch as well as other variants at the client’s request.

Produkcja giętych i laminowanych elementów, jak również 
komponentów z litego drewna, jest prowadzona w fabryce 
Grupy Nowy Styl za pomocą nowoczesnej technologii z niemal 
nieograniczoną możliwością modelowania wieloosiowego. 
Modelowanie można przeprowadzić na różnych poziomach złożoności. 
Technologia ta może być zastosowana do produktów Grupy oraz 
projektów specjalnych. Prowadzona na każdym etapie kontrola 
jakości, sprawia, że jesteśmy w stanie zapewnić wysokie standardy 
wykonania produktów i terminowe dostawy nawet w przypadku 
dużych zamówień. Nasza firma jest jednym z niewielu producentów 
oferujących arkusze fornirowe we wszystkich trzech klasach jakości. 
W naszych zakładach przetwarzamy głównie buk i brzozę, ale 
na życzenie klienta możemy wprowadzić również inne rodzaje drewna.



26

PRODUCTION OF WOODEN COMPONENTS

PRODUCTION OF PEELED TIMBER

PRODUCTION OF SOLID WOOD COMPONENTS

PRODUCTION OF BENT AND GLUED ELEMENTS – PLYWOOD

PRODUCTION OF COMPOSITE MATERIALS

PRODUKCJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH

PRODUKCJA ŁUSZCZKI

PRODUKCJA ELEMENTÓW Z DREWNA LITEGO

PRODUKCJA ELEMENTÓW GIĘTO-KLEJONYCH – SKLEJKA

PRODUKCJA KOMPOZYTÓW

Page 
Strona 
24–33

Page 
 Strona 
34–41

Page  
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42–49

Page 
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50–53
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PRODUCTION OF PEELED TIMBER
PRODUKCJA ŁUSZCZKI

02

05

06

0703

04

01

Skład surowca
Skrawanie obwodowe – 
proces łuszczenia

Przygotowanie i sortowanie 
łuszczkiObróbka hydrotermiczna 

w dołach parzelnianych 
celem uplastycznienia

Suszenie i wycinanie 
formatek technologicznych

Korowanie wyrzynków 
– usunięcie kory oraz 
zanieczyszczeń

Formatowanie kłody – cięcie 
na wyrzynki

Storage of raw material Circular veneer cutting – 
process of peeling

Preparing and sorting 
peeled timber

Hydrothermal treatment of 
wood in steaming chambers 
in order to plasticise it

Drying and cutting 
technological moulds

Debarking blocks – 
removing the bark 
and contaminants

Shaping a log – 
cutting into blocks
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01

01

Production of Peeled Timber
Produkcja Łuszczki

01
Storage of raw material

Skład surowca
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02

0202

02

Hydrothermal treatment 
of wood in steaming chambers 
in order to plasticise it

Obróbka hydrotermiczna w dołach 
parzelnianych celem uplastycznienia
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03 04

03

04

Shaping a log – cutting into blocks

Debarking blocks – removing 
the bark and contaminants

Formatowanie kłody – cięcie 
na wyrzynki

Korowanie wyrzynków – usunięcie 
kory oraz zanieczyszczeń
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05

05

Production of Peeled Timber
Produkcja Łuszczki

05
Circular veneer cutting – process of peeling

Skrawanie obwodowe – proces łuszczenia
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06

06

06
Preparing and sorting peeled timber

Przygotowanie i sortowanie łuszczki
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07
Drying and cutting technological moulds

Suszenie i wycinanie formatek technologicznych

Production of Peeled Timber
Production of Łuszczka07

07 07
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PRODUCTION OF BENT AND GLUED ELEMENTS – PLYWOOD
PRODUKCJA ELEMENTÓW GIĘTO-KLEJONYCH – SKLEJKA

02

05 09

06

03 07

04 08

01

Przygotowanie 
pakietów forniru

Obróbka wyrobów sklejkowych 
z wykorzystaniem obrabiarek 
CNC

Sezonowanie wyrobów 
sklejkowych

Preparing batches 
of veneer 

Processing of plywood 
elements using CNC machines

Plywood products 
seasoning

Nakładanie kleju oraz 
formowanie pakietów

Proces klejenia krążków, 
kostek i płóz montażowych

Proces wygrzewania wyrobów 
sklejkowych z użyciem pras 
hydraulicznych

Szlifowanie wyrobów

Sezonowanie wyprasek Lakierowanie

Applying glue 
and shaping batches

Process of gluing assembly 
discs, blocks and skids

Process of annealing 
plywood elements using 
hydraulic presses

Product polishing

Mould seasoning Varnishing
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01

02

01

02

Preparing batches of veneer 

Applying glue and shaping batches

Przygotowanie pakietów forniru

Nakładanie kleju oraz formowanie pakietów

Production of Bent and Glued Elements – Plywood
Produkcja Elementów Gięto-klejonych – Sklejka
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03

03

Process of annealing plywood 
elements using hydraulic presses

Proces wygrzewania wyrobów 
sklejkowych z użyciem pras 
hydraulicznych
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04

04
Mould seasoning

Sezonowanie wyprasek
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05

06

Production of Bent and Glued Elements – Plywood
Produkcja Elementów Gięto-klejonych – Sklejka

05

06

Processing of plywood elements 
using CNC machines

Process of gluing assembly discs, blocks and skids

Obróbka wyrobów sklejkowych 
z wykorzystaniem obrabiarek CNC

Proces klejenia krążków, kostek i płóz montażowych
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07

08

07

08

Product polishing

Varnishing

Szlifowanie wyrobów

Lakierowanie

Production of Bent and Glued Elements – Plywood
Produkcja Elementów Gięto-klejonych – Sklejka
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09

09
Plywood product seasoning

Sezonowanie wyrobów 
sklejkowych
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PRODUCTION OF SOLID WOOD COMPONENTS
PRODUKCJA ELEMENTÓW Z DREWNA LITEGO

02

05 09

06

03 07

04 08

01

Obróbka hydrotermiczna 
drewna litego celem 
uplastycznienia

Hydrothermal treatment 
of solid wood in order 
to plasticise it

Obróbka drewna litego 
z wykorzystaniem 
obrabiarek CNC

Solid wood processing 
using CNC machines

Lakierowanie elementów

Component varnishing

Gięcie elementów z drewna 
litego metodą Thoneta

Bending solid wood elements 
using Thonet’s method 

Suszenie polakierowanych 
elementów

Drying varnished 
components

Gięcie elementów z drewna 
litego z użyciem generatorów 
wysokiej częstotliwości

Bending solid wood 
elements using generators 
with high frequency

Kosmetyka gotowych 
elementów i podzespołów

Cosmetic work to finished 
elements and sub-assemblies

Montaż krzeseł

Kosmetyka wyrobów 
gotowych przed procesem 
lakierowania

Chair assembly

Cosmetic work to finished 
products before the 
varnishing process
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01

02

Producton of Solid Wood Components
Produkcja Elementów z Drewna Litego

01

02

Hydrothermal treatment of solid 
wood in order to plasticise it

Bending solid wood elements 
using Thonet’s method 

Obróbka hydrotermiczna drewna 
litego celem uplastycznienia

Gięcie elementów z drewna litego 
metodą Thoneta
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03

03

Bending solid wood elements 
using generators with high frequency

Gięcie elementów z drewna litego z użyciem 
generatorów wysokiej częstotliwości
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04

05 05

04
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Producton of Solid Wood Components
Produkcja Elementów z Drewna Litego06

04

Solid wood processing 
using CNC machines

Obróbka drewna litego 
z wykorzystaniem obrabiarek CNC

05

06

Cosmetic work to finished 
elements and sub-assemblies

Chair assembly

Kosmetyka gotowych elementów 
i podzespołów

Montaż krzeseł
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07

08

08

Producton of Solid Wood Components
Produkcja Elementów z Drewna Litego
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07 08 09

Cosmetic work to finished products 
before the varnishing process Drying varnished componentsComponent varnishing

Kosmetyka wyrobów gotowych 
przed procesem lakierowania

Lakierowanie elementów Suszenie polakierowanych 
elementów

09
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PRODUCTION OF COMPOSITE MATERIALS
PRODUKCJA KOMPOZYTÓW

02

03

04

01

Przygotowanie wsadu 
(mieszanka wiórów, ścinek 
tkanin i kleju)

Preparing the charge 
(a mixture of chips, 
fabric scraps and glue)

Wypełnianie formy

Filling the mould

Prasowanie gotowego 
produktu

Kontrola i składowanie 
gotowych elementów

Pressing 
the finished product

Controlling and storing 
finished elements
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01

01

01

Preparing the charge 
(a mixture of chips, fabric scraps and glue)

Przygotowanie wsadu 
(mieszanka wiórów, ścinek tkanin i kleju)
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02

03

04

Production of Composite Materials
Produkcja Kompozytów

02

03

04

Filling the mould

Pressing the finished product

Controlling and storing 
finished elements

Wypełnianie formy

Prasowanie gotowego produktu

Kontrola i składowanie  
gotowych elementów
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Production 
of Metal Components

Produkcja Elementów 
Metalowych

At Nowy Styl Group’s factories, metal elements are, for the most 
part, manufactured using computer controlled devices. One such 
example is the laser cutting machines LT Combo and LT8, designed 
for machining profiles and sheets. This guarantees that the 
planned technological and qualitative parameters are achieved. 
Chromium and paint coatings applied on modern production 
lines are characterised by a high resistance to scratching and 
an aesthetically pleasing appearance. The production process is 
monitored and managed with respect for the natural environment. 
Nowy Styl Group’s carbon footprint is monitored on an ongoing 
basic by our own lab and through periodic external audits carried 
out by independent authorised bodies.

Elementy metalowe produktów Grupy Nowy Styl są na ogół 
produkowane przy użyciu maszyn sterowanych komputerowo. 
Jednym z takich przykładów są wycinarki laserowe LT Combo i LT8 
przeznaczone do profili i blach. Dzięki temu mamy zagwarantowane 
wykonanie planów produkcji oraz stałą wysoką jakość wyrobów. 
Nakładane na liniach automatycznych powłoki chromu i farb 
sprawiają, że elementy cechuje wysoka odporność na zarysowania 
i estetyczny wygląd. Proces produkcyjny jest stale monitorowany. 
Grupa Nowy Styl szanuje środowisko naturalne. Emisja CO2 jest 
okresowo weryfikowana przez akredytowane instytucje badawcze.
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PRODUCTION OF METAL COMPONENTS
PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH

02

05

06

03 07

04 08

01

Dostawa i magazynowanie 
surowca Gięcie profili z wykorzystaniem 

obrabiarek CNC

Delivery and storage 
of raw material

Bending profiles using 
CNC processing machines

Cięcie rur w odcinkach 
prostych

Gięcie i walcowanie pierścieni 
na rolce zaginającej

Cutting pipes 
into simple sections

Bending and rolling rings 
on a folding roller

Laserowa obróbka profili 
i blach – LT Combo Wiercenie, gwintowanie 

oraz inne operacje 
ślusarskie

Laserowa obróbka profili 
w zakresie od 12 do 220 mm 
– Laser LT8

Tłoczenie elementów 
z użyciem pras o nacisku 
do 400 ton

Laser processing of profiles 
and sheets – LT Combo

Drilling, threading 
and other locksmithing 
operations

Laser processing 
of profiles in the range 
of 12 to 220 mm – Laser LT8

Elements pressing 
using presses with pressing 
force up to 400 tons
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PRODUCTION OF METAL COMPONENTS
PRODUKCJA ELEMENTÓW METALOWYCH

09

10

11

12

Spawanie manualne

Manual welding

Spawanie automatyczne 
MIG/MAG

Automatic welding 
MIG/MAG

Lutowanie

Manualne polerowanie

Soldering

Manual polishing

13

14

Automatyczne polerowanie

Automatic polishing

Automatyczne lakierowanie 
i chromowanie gotowych 
elementów

Automatic varnishing 
and chromium-plating 
of finished elements
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01
Delivery and storage of raw material

Dostawa i magazynowanie surowca
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02
Production of Metal Components
Produkcja Elementów Metalowych

03

02

03

Cutting pipes into simple sections

Laser processing of profiles and sheets – LT Combo

Cięcie rur w odcinkach prostych

Laserowa obróbka profili i blach – LT Combo
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04

04

04 05

Laser processing of profiles in the 
range of 12 to 220 mm – Laser LT8

Bending profiles using 
CNC processing machines

Laserowa obróbka profili w zakresie 
od 12 do 220 mm – Laser LT8

Gięcie profili z wykorzystaniem 
obrabiarek CNC



61

05

06

07

Production of Metal Components
Produkcja Elementów Metalowych

06 07

Bending and rolling rings 
on a folding roller

Drilling, threading 
and other locksmithing 
operations

Gięcie i walcowanie pierścieni 
na rolce zaginającej

Wiercenie, gwintowanie 
oraz inne operacje 
ślusarskie
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08

0109

08 09

Elements pressing using presses 
with pressing force up to 400 tons Manual welding

Tłoczenie elementów z użyciem 
pras o nacisku do 400 ton

Spawanie manualne
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10
Production of Metal Components
Produkcja Elementów Metalowych

11

10

11

Automatic welding MIG/MAG

Soldering

Spawanie automatyczne MIG/MAG

Lutowanie
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12

13

12

13

Manual polishing

Automatic polishing

Manualne polerowanie

Automatyczne polerowanie

14

Automatic varnishing 
and chromium-plating 
of finished elements

Automatyczne lakierowanie 
i chromowanie gotowych 
elementów

Production of Metal Components
Produkcja Elementów Metalowych
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Production of Injected 
Foam Components

Produkcja Pianki 
Wtryskowej

One of the newest devices in Nowy Styl Group’s technological 
park is a machine for producing flexible foam. The intermediate 
products manufactured are used to fill in seats and backrests 
of chairs and other furniture items produced at the company’s 
factories. The Group has five machines for manufacturing foam. 
Four of them produce flexible foam, and one produces integral 
foam. One of the machines used to manufacture flexible foam 
is designed for testing materials and moulds. This allows us 
to guarantee the highest quality product that is in conformity 
with all certificates.

Jednym z najnowszych urządzeń w parku maszynowym 
Grupy Nowy Styl jest maszyna do produkcji pianki elastycznej. 
Wytworzone półprodukty służą jako wypełnienie do siedzisk 
i oparć krzeseł oraz innych mebli produkowanych w fabrykach 
firmy. Spółka posiada pięć maszyn do produkcji pianki. Cztery 
z nich mogą wytwarzać piankę elastyczną, a jedna piankę 
integralną. Jedna z maszyn do produkcji pianki elastycznej 
jest dedykowana do testów materiałów i form. Tym sposobem 
jesteśmy w stanie zapewnić najwyższej jakości produkt zgodny 
ze wszystkimi standardami.
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PRODUCTION OF INJECTED FOAM COMPONENTS
PRODUKCJA PIANKI WTRYSKOWEJ

02

05

06

03

04

01

Park maszynowy do produkcji 
pianki wtryskowej

Odgazowanie pianek 
(walcarki lub komora próżniowa)

Machine park for producing 
injected foam

Degassing foam 
(with mills or a vacuum chamber)

Przygotowanie formy

Preparing the mould

Badanie twardości pianek

Testing foam hardness

Zalewanie formy

Filling in the mould

Po uformowaniu otwarcie 
formy i ocena jakościowa

After forming, opening 
the mould and controlling 
the quality 
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01

Machine park  
for producing injected foam

Park maszynowy do produkcji 
pianki wtryskowej
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02
Production of Injected Foam Components

Produkcja Pianki Wtryskowej

03 03

02

03

Preparing the mould

Filling in the mould

Przygotowanie formy

Zalewanie formy
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04

Production of Injected Foam Components
Produkcja Pianki Wtryskowej

04

05

06

After forming, opening the mould 
and controlling the quality 

Degassing foam (with mills 
or a vacuum chamber)

Testing foam hardness

Po uformowaniu otwarcie formy 
i ocena jakościowa

Odgazowanie pianek (walcarki lub 
komora próżniowa)

Badanie twardości pianek
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Production 
of Plastic Components

Produkcja Elementów 
z Tworzyw Sztucznych

State-of-the-art solutions ensuring reduced manufacturing 
costs, such as airmoulding or the use of recycled regranulate, 
are used in the production of plastic elements at 
Nowy Styl Group’s factories. With extensive experience 
in colouring details, the Group offers details in the full range 
of RAL colours, at the client’s request. Components 
manufactured at the Group’s factories and raw materials are 
carefully controlled at the company’s research lab with regard 
to plasticity and durability of manufactured elements.

W produkcji elementów plastikowych wykorzystywane 
są najnowocześniejsze technologie, takie jak wtrysk wspomagany 
gazem i recykling regranulatu, co pozwala na znaczne obniżenie 
kosztów tych procesów. Dzięki bogatemu doświadczeniu 
w nanoszeniu koloru Grupa Nowy Styl oferuje pełny zakres 
gamy kolorów RAL. Elementy produkowane w fabryce jak 
i surowce przechodzą kontrolę w laboratorium badawczym 
Spółki w zakresie plastyczności i trwałości produkowanych tam 
elementów.
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PRODUCTION OF PLASTIC COMPONENTS
PRODUKCJA ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

02

05

06

03 07

04 08

01

Dostawa i magazynowanie surowca, w tym 
regranulatu (PP, PE, PA, PC, ABS, POM, TPE, PU)

Technologia wtrysku wspomagana gazem

Delivery and storage of raw material, including 
regranulate (PP, PE, PA, PC, ABS, POM, TPE, PU)

Injection technology supported with gas

Recykling i produkcja regranulatu Automatyczna produkcja elementów 
z tworzywa sztucznego

Recycling and regranulate production Automatic production of plastic components

Suszarnia (suszenie materiału plastikowego 
do dalszego przetworzenia)

Nabijanie gniazd gwintowanych

Drying device (drying the plastic material 
before it is processed further)

Drilling thread holes

Park maszynowy – wtryskarki z siłą zwarcia 
formy od 90 do 1000 ton

Kontrola i pakowanie

Machine park – injection moulding machines 
with pressing power from 90 to 1,000 tons

Controlling and packing
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Production of Plastic Components
Produkcja Elementów z Tworzyw 
Sztucznych

01

02

Delivery and storage 
of raw material, including 
regranulate (PP, PE, PA, PC, ABS, 
POM, TPE, PU)

Recycling and regranulate 
production

Dostawa i magazynowanie surowca, 
w tym regranulatu (PP, PE, PA, PC, 
ABS, POM, TPE, PU)

Recykling i produkcja regranulatu
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03

03

Drying device 
(drying the plastic material 
before it is processed further)

Suszarnia (suszenie materiału 
plastikowego do dalszego 
przetworzenia)
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04

04

Machine park – injection moulding machines 
with pressing power from 90 to 1,000 tons

Park maszynowy – wtryskarki z siłą 
zwarcia formy od 90 do 1000 ton
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05

Production of Plastic Components
Produkcja Elementów z Tworzyw Sztucznych

05
Injection technology supported with gas

Technologia wtrysku wspomagana gazem
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06

Automatic production 
of plastic components

Automatyczna produkcja elementów 
z tworzywa sztucznego
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07

08

Production of Plastic Components
Produkcja Elementów z Tworzyw Sztucznych

07

08

Drilling thread holes

Controlling and packing

Nabijanie gniazd gwintowanych

Kontrola i pakowanie





85

Production of Furniture

Produkcja Mebli

The office furniture factory is fully automated. Modern 
technologies used in the manufacturing process allow 
for achieving high efficiency along with meeting all the 
required standards. The factory is characterised by a modern 
production line that ensures full manufacturing flexibility and 
minimum retooling times. Components for different orders 
can be manufactured simultaneously without disturbing the 
manufacturing cycle. The implemented sorter and specialist 
board cutting sections, together with lines for veneering narrow 
edges (including laser veneering), are the Group’s greatest assets 
in the market. In the packaging process, we use a modern board 
machine that cuts a cardboard box to the product size.

Fabryka Mebli Biurowych jest w pełni zautomatyzowana. 
Nowoczesne technologie zastosowane w procesie produkcji 
pozwalają na osiągnięcie wysokiej wydajności przy utrzymaniu 
wszystkich wymaganych standardów. Fabryka wyróżnia się 
nowoczesną linią technologiczną zaprojektowaną tak, aby 
umożliwić pełną elastyczność produkcji i minimalne czasy 
przezbrojeń. Komponenty do różnych zamówień mogą być 
przygotowane symultanicznie, nie zakłócając cyklu produkcyjnego. 
Zaimplementowany sorter i specjalistyczne gniazda rozkroju 
płyty, wraz z liniami oklejania wąskich krawędzi (w tym oklejanie 
laserowe krzywoliniowe) są największymi wyróżnikami na rynku. 
W procesie pakowania wykorzystywana jest nowoczesna 
kartoniarka, która przycina karton do rozmiaru produktu.  
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PRODUCTION OF FURNITURE
PRODUKCJA MEBLI

02

05

10

09

06

03 07

04 08

01

Magazyn płyty

Pakowanie

Montaż
Frezowanie i polerowanie 
elementu

Board storage area

Packing

AssemblyElement milling 
and polishing

Załadowanie płyty 
do maszyny tnącej 
(HKL – Cutting Centre)

Bufor, sorter (Sorter –
kompletowanie brył meblowych 
pojemność do 4000 elementów)

Loading board into 
a cutting machine 
(HKL – Cutting Centre)

Buffer, sorter (Sorter – 
completing furniture pieces, 
capacity of 4,000 items)

HKL i BHC – rozkrój płyty 
na linii automatycznej

Obróbka na wiertarkach

HKL and BHC – cutting 
board on an automatic line

Processing using 
drilling machines

Okleinowanie obrzeżowe 
i laserowe Składowanie 

międzyoperacyjne wyrobów

Edge and laser veneering Inter-operating 
storage of products
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Production of Furniture
Produkcja Mebli

02

01

01

02

Board storage area 

Loading board into a cutting 
machine (HKL – Cutting Centre)

Magazyn płyty

Załadowanie płyty do maszyny 
tnącej (HKL – Cutting Centre)
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03

03

HKL and BHC – cutting board 
on an automatic line

HKL i BHC – rozkrój płyty na linii 
automatycznej
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06
Production of Furniture

Produkcja Mebli

04

05

06

Edge and laser veneering

Element milling and polishing

Buffer, sorter (Sorter – 
completing furniture pieces, 
capacity of 4,000 items)

Okleinowanie obrzeżowe i laserowe

Frezowanie i polerowanie elementu

Bufor, sorter (Sorter – 
kompletowanie brył meblowych 
pojemność do 4000 elementów)
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Production of Furniture
Produkcja Mebli 07

08
Inter-operating storage of products

07
Processing using drilling machines

Obróbka na wiertarkach

Składowanie międzyoperacyjne 
wyrobów
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07
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Production of Furniture
Produkcja Mebli 09

0909

09
Assembly

Montaż
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10

10
Packing

Pakowanie
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Production 
of Veneered Furniture

Produkcja Elementów 
Fornirowanych

In the office furniture factory, there is a separate line designed 
for producing veneered furniture. According to the technology 
applied there, veneer sheets are joined together to create 
plywood of the right size. With the use of advanced timber 
processing methods, the plywood is glued, cut, varnished and 
polished. Some tasks are carried out by advanced machines, 
however the vast majority of the prepared material is processed 
manually by experienced craftsmen. This allows us to achieve 
the highest quality and give every veneered product features 
that make it stand out from standard furniture pieces. 

Na terenie Fabryki Mebli Biurowych mieści się również linia 
produkcyjna mebli fornirowanych. Płaty forniru są łączone 
w odpowiedniej wielkości arkusze. Następnie rozpoczyna się 
złożony proces obróbki elementów fornirowanych: ich klejenie, 
przycinanie, lakierowanie i szlifowanie. Część zadań jest 
wykonywana przy użyciu zaawansowanych maszyn, jednak 
większość wymaga pracy ręcznej doświadczonych pracowników. 
Dzięki temu uzyskujemy nie tylko najwyższą jakość, ale też 
niepowtarzalny charakter każdego produktu fornirowanego.
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PRODUCTION OF VENEERED FURNITURE
PRODUKCJA ELEMENTÓW FORNIROWANYCH

02

05

06

03 07

04 08

01

Cięcie arkuszy forniru 
gilotyną poprzeczną

Klejenie płyty z formatek 
okleiny w prasie 
membranowej

Cutting veneer sheets 
with a crosswise guillotine

Gluing board out of veneer 
forms in a membrane press 

Cięcie arkuszy forniru 
gilotyną wzdłużną

Nawiercanie elementów 
wąskich, obróbka ręczna

Cutting veneer sheets with 
a longitudinal guillotine

Drilling narrow elements, 
manual processing

Spajanie w jedną formatkę 
płatów okleiny fornirów

Obrabianie elementów 
sklejanych (wiercenie 
i frezowanie)

Klejenie płyty surowej 
z formatką okleiny w prasie 
hydraulicznej 

Oklejarka – oklejanie 
wąskich krawędzi

Bonding together veneer 
sheets into one form

Processing glued elements 
(drilling and milling)

Bonding raw chipboard 
with the veneer form 
in a hydraulic press

Edge bander – veneering 
narrow edges
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PRODUCTION OF VENEERED FURNITURE
PRODUKCJA ELEMENTÓW FORNIROWANYCH

09

10

11

12

Frezowanie i oklejanie 
płaszczyzn krzywoliniowych

Milling and veneering 
curvilinear surfaces

Szlifierka DMC – szlifowanie 
szerokich płaszczyzn

DMC sanding machine – 
polishing wide surfaces

Lakierowanie i utwardzanie 
pod lampami UV

Varnishing and hardening 
under UV lamps

Kontrola jakości i montaż 
wyrobu gotowego

Quality control 
and assembly of the 
finished product
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01

03

01

02

Cutting veneer sheets 
with a crosswise guillotine

Cutting veneer sheets 
with a longitudinal guillotine

Cięcie arkuszy forniru gilotyną 
poprzeczną

Cięcie arkuszy forniru gilotyną 
wzdłużną
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04

04

04

03

Bonding together veneer sheets 
into one form

Spajanie w jedną formatkę płatów 
okleiny fornirów

04

Bonding raw chipboard 
with the veneer form in a hydraulic press

Klejenie płyty surowej 
z formatką okleiny w prasie hydraulicznej

Production of Veneered Furniture
Produkcja Elementów Fornirowanych
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05

05

05

Gluing board out of veneer forms 
in a membrane press 

Klejenie płyty z formatek okleiny w prasie 
membranowej
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06
Production of Veneered Furniture

Produkcja Elementów Fornirowanych

07 06

07

Drilling narrow elements, 
manual processing

Processing glued elements 
(drilling and milling)

Nawiercanie elementów wąskich, 
obróbka ręczna

Obrabianie elementów sklejanych 
(wiercenie i frezowanie)
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Production of Veneered Furniture
Produkcja Elementów Fornirowanych 08

1009

08

09

Edge bander – veneering 
narrow edges

Milling and veneering 
curvilinear surfaces

Oklejarka – oklejanie wąskich 
krawędzi

Frezowanie i oklejanie płaszczyzn 
krzywoliniowych
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10

10

DMC sanding machine – 
polishing wide surfaces

Szlifierka DMC – szlifowanie 
szerokich płaszczyzn
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11

11

Varnishing and hardening 
under UV lamps

Lakierowanie i utwardzanie pod 
lampami UV
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12

Production of Veneered Furniture
Produkcja Elementów Fornirowanych

12

Quality control and assembly 
of the finished product

Kontrola jakości i montaż wyrobu 
gotowego
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Production of Upholstery

Produkcja Elementów 
Tapicerowanych

Nowy Styl Group’s upholstery shop combines precision 
craftsmanship with batch production requirements. Thanks 
to many years of experience in working with fabrics of 
various weave patterns, the factory can realise many orders 
simultaneously by reducing the manufacturing time. One of the 
factory’s great advantages is the possibility to use materials 
supplied by the client. We upholster our furniture not only with 
high quality fabrics, but also with leather and leatherette. The 
company has devices to test quality of the supplied leather 
sheets, which can detect even the slightest imperfections, 
as well as a Cutter device that ensures precise and optimal 
preparation of upholstery forms. 

Grupa Nowy Styl łączy precyzję i dokładność rzemieślniczą 
z wymogami produkcji seryjnej. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu w pracy z tkaninami o różnych rodzajach splotu, 
fabryka może zrealizować wiele zleceń jednocześnie poprzez 
redukcję czasu produkcji. Atutem fabryki jest możliwość 
korzystania z materiałów dostarczonych przez klienta. Nasze 
meble tapicerujemy nie tylko wysokiej jakości tkaninami, ale 
też skórą i skajem. Spółka posiada urządzenie do sprawdzania 
jakości dostarczonych płatów skór. Pozwala to wychwycić nawet 
najmniejsze niedoskonałości, oraz cutter zapewniający precyzyjne 
i optymalne przygotowanie formatek tapicerskich.
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PRODUCTION OF UPHOLSTERY
PRODUKCJA ELEMENTÓW TAPICEROWANYCH

02

05

06

03 07

04 08

01

Magazyn składowania bloków 
gąbek – strefa przyjęcia

Wycinanie formatek 
z tkanin

Storage area for foam 
blocks – reception zone

Cutting out fabric forms

Przygotowanie bloku gąbki 
i kształtów do cięcia formatek

Ocena jakościowa płatów 
skóry

Preparation of a foam block 
and shapes to cut forms

Quality control 
of leather sheets

Wycinanie formatek gąbki
Wycinanie formatek 
tapicerskich ze skóry – cutter

Klejenie formatek gąbki 
do szkieletu oraz tapicerki 
do gąbki

Haftowanie numeracji miejsc 
/ logotypu klienta

Cutting out foam forms Cutting upholstery forms 
out of leather – cutter 

Gluing foam forms to 
the shell and upholstery 
to the foam

Embroidering seat numbers 
/ the client’s logo
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PRODUCTION OF UPHOLSTERY
PRODUKCJA ELEMENTÓW TAPICEROWANYCH

09

10

11

12

Szycie pokrowców

Sewing covers

Tapicerowanie

Upholstery

Termoformowanie 
pokrowców skajowych

Wykonanie i przygotowanie 
komponentów składowych 
wyrobu

Thermoforming 
leatherette covers

Manufacturing and 
preparing the constituent 
components of a product

13

Pakowanie wyrobów 
gotowych

Packing finished products
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Production of Upholstery
Produkcja Elementów Tapicerowanych

04

04

04

01

03

02

04

Storage area for foam blocks – reception zone

Cutting out foam forms

Preparation of a foam block and shapes to cut forms

Gluing foam forms to the shell and upholstery to the foam

Magazyn składowania bloków gąbek – strefa przyjęcia

Wycinanie formatek gąbki

Przygotowanie bloku gąbki i kształtów do cięcia formatek

Klejenie formatek gąbki do szkieletu oraz tapicerki do gąbki
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Production of Upholstery
Produkcja Elementów Tapicerowanych

05 06 07
Cutting out fabric forms Quality control of leather sheets

Cutting upholstery forms out 
of leather – cutter 

Wycinanie formatek tkanin Ocena jakościowa płatów skóry Wycinanie formatek tapicerskich 
ze skóry – cutter
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Production of Upholstery
Produkcja Elementów Tapicerowanych

08

Embroidering seat numbers / 
the client’s logo

Haftowanie numeracji miejsc / 
logotypu klienta
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Sewing covers

Szycie pokrowców
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10

10

10
Upholstery

Tapicerowanie
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11
Production of Upholstery

Produkcja Elementów Tapicerowanych

1111

11

Thermoforming 
leatherette covers

Termoformowanie 
pokrowców skajowych
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12

12 12

12

Manufacturing and preparing 
the constituent components of a product

Wykonanie i przygotowanie komponentów 
składowych wyrobu
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13

Production of Upholstery
Produkcja Elementów Tapicerowanych13

13
Packing finished products

Pakowanie wyrobów gotowych
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Nowy Styl Group
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Contract Production
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M + 48 510 006 378  
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