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Daniel Figueroa – a designer and interior architect from Cuba. A graduate of 
the University of Art and Design in Halle (Germany), he is the winner of many 
international awards for furniture design, including the Red Dot Design Award. 
He has a very extensive portfolio as a designer of office furniture and chairs, 
concepts for trade show exhibitions and stands, as well as consumer products 
for home use.

Daniel Figueroa – projektant i architekt wnętrz pochodzący z Kuby. 
Wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Sztuki i Projektowania w Halle 
(Niemcy). Zdobywca wielu międzynarodowych nagród w dziedzinie wzornictwa 
meblowego, w tym Red Dot Design Award. Jego portfolio jest bardzo szerokie – 
projektuje meble i krzesła biurowe, koncepcje wystaw oraz stoisk targowych, 
a także produkty domowego użytku.

Furniture, chairs, colours, textures, sounds, smells and decor 
– even those seemingly small elements of office design add 
up to its characteristic atmosphere. That atmosphere is 
one of the key factors determining how employees feel in 
a given space and what their motivation, effectiveness and 
identification with the organization will be.

An ergonomic and visually appealing chair is your starting 
point if you want to conjure up a climate that fosters 
creativity and effectiveness. Denuo’s bold, beautiful and 
remarkable design is like a shot of positive energy, a brilliant 
idea, a challenge that you want to face.

Of course, along with the distinctive look there comes care 
for the health and well-being of the user. The ergonomics 
of the Denuo chair is ensured by a proven, versatile yet 
intuitive mechanism that adjusts the position of the seat 
and backrest. A comfortable deal with no compromise.

Meble, krzesła, kolory, struktury, dźwięki, zapachy, 
dekoracje – wszystkie, nawet z pozoru drobne elementy 
biura, tworzą jego charakterystyczną atmosferę. 
Jest ona jednym z głównych czynników decydujących 
o tym, jak w danej przestrzeni czują się pracownicy, 
jaka jest ich motywacja, efektywność i stopień 
identyfikacji z organizacją. 

Ergonomiczne i atrakcyjne wizualnie krzesło to swoisty 
punkt wyjścia dla osiągnięcia klimatu sprzyjającego 
kreatywności i skuteczności. Odważne, piękne 
i nietuzinkowe wzornictwo Denuo kojarzy się z zastrzykiem 
pozytywnej energii, błyskotliwym pomysłem, wyzwaniem, 
któremu chce się sprostać. 

W parze z wyróżniającym wyglądem idzie naturalnie 
dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie użytkownika. 
Na straży ergonomii krzesła Denuo stoi sprawdzony, 
wszechstronny, ale intuicyjny mechanizm regulujący 
pozycję siedziska i oparcia oraz podłokietniki regulowane 
w czterech płaszczyznach. Komfortowy układ bez 
kompromisów.

The beauty of a dynamic form Piękno dynamicznej formy

Designed by

Daniel Figueroa 



A space of 
positive energy
PRZESTRZEŃ POZYTYWNEJ ENERGII
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Finishes | Wykończenia
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Black | Czarny 

Types of backrest design  | Rodzaje wzoru oparcia

Colours of the backrest plastic elements 
  | Kolory tworzywa oparcia

Backrests Oparcia

There are no two ways about it: Denuo attracts the eye and 
sticks in your memory. It’s obvious. This is mainly due to the 
backrest, which soaring geometrical contour fits perfectly 
the material, whether it’s light transparent mesh, the 3D 
pattern or plain woven fabric.

The range of backrest configuration options could be 
expressed with the formula 3 × 3 × 3, because Denuo offers 
three optional types, three colours of the plastic elements 
and three optional upholsteries: mesh, 3D pattern and plain 
woven.

O tym, że Denuo przyciąga wzrok i zapada w pamięć nie 
trzeba przekonywać. To widać. Dzieje się tak w głównej 
mierze za sprawą oparcia, którego strzelisty geometryczny 
zarys znakomicie komponuje się z materiałem, bez względu 
na to czy jest to transparentna lekka siatka, wzór 3D, 
czy materiał gładko tkany. 

Zakres możliwości konfiguracji wyglądu oparcia można 
zapisać formułą 3 × 3 × 3, ponieważ Denuo to trzy warianty 
wzoru, trzy kolory tworzywa sztucznego, z którego oparcie 
jest wykonane oraz trzy opcje tapicerki: gładko tkana, 
siatkowa i z wzorem 3D.

White | Biały Light grey | Jasnoszary 

Mesh 
for the transparent mesh  
| dla siatki transparentnej

Mesh Plus 
for the 3D diamond 
pattern fabric  
| dla tkaniny z wzorem 
3D romby

UPH/Plastic  
for the plain woven fabric  
| dla materiału gładko 
tkanego

UPH/Plastic Plus 
for the 3D diamond 
pattern fabric  
| dla tkaniny z wzorem 
3D romby
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Colours of the backrest plastic elements 
  | Kolory tworzywa oparcia

Types of fabric  | Rodzaje materiału

Transparent mesh  
for the Mesh backrest  
| Siatka transparentna  
dla oparcia Mesh

3D diamond pattern fabric 
for the Mesh Plus and 
UPH/Plastic Plus backrests  
| Tkanina z wzorem 
3D romby  
dla oparcia Mesh Plus oraz 
UPH/Plastic Plus

Plain woven  
for the UPH/Plastic backrest  
| Tkanina gładko tkana 
dla oparcia UPH/Plastic
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Finishes | Wykończenia
MD03, FD03, MDP03, FDS018
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Intriguing green | Intrygująca zieleń

O wyjątkowości krzesła Denuo świadczy także specjalnie 
wybrana gama pięciu nietuzinkowych kolorów. Każdy 
z nich wywołuje konkretne skojarzenia i będzie stanowić 
ciekawy detal wizualny biurowej aranżacji. W palecie 
barw szczególną uwagę zwraca modne głębokie bordo, 
intrygująca morska zieleń oraz dyskretna rozbielona szarość. 
Kompozycję uzupełnia szlachetny błękit i elegancka czerń. 
Denuo, każdą ze swych cech, przeczy nudzie i monotonii.

Colour concept Colour concept

Denuo is exceptional also due to the specially selected 
range of five remarkable colours of the backrest. Each of 
them evokes specific associations and will be an interesting 
visual detail of an office arrangement. In the palette of 
colours, special attention is drawn to the trendy deep 
burgundy, intriguing marine green and discreet, whitish 
gray. The composition is made complete with a noble blue 
and an elegant black. Denuo contradicts boredom and 
monotony with each of its features.

Trendy burgundy | Modne bordo

Colours and textures  | Kolory i faktury

FD03

FD05

MDP03/FDP03

MDP05/FDP05

MD03

MD05
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Discreet grey | Dyskretna szarość

 The open backrest of the Mesh and Mesh Plus 
supports good air circulation 

| Otwarta rama oparcia Mesh i Mesh Plus sprzyja 
odpowiedniej cyrkulacji powietrza.

Royal blue | Królewski błękit

Elegant black | Elegancka czerń

*  Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.  
| Prezentowane kolory i wykończenia mogą różnić się od oryginałów. 

FD04

FD02

FD01

MDP04/FDP04

MDP02/FDP02

MDP01/FDP01

MD04

MD02

MD01
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Seat Siedzisko

Comfortable and wide. Injected foam guarantees durability 
and resistance to deformation while ensuring sufficient 
elasticity and support even after a few hours of working in 
a sitting position.
The seat is available in two colours of the plain woven fabric: 
black or light grey. Additional selection of fabrics available 
according to finish options.

Wygodne, szerokie i komfortowe. Ze względu na wykonanie 
z wytrzymałej pianki wylewanej, gwarantuje trwałość 
i odporność na odkształcenia, przy jednoczesnym 
zapewnieniu odpowiedniej sprężystości i podparcia nawet 
przy kilkugodzinnej pracy siedzącej. 

Siedzisko w wykończeniu tkanym dostępne jest w dwóch 
kolorach: czarnym lub jasnoszarym, natomiast wykończenie 
tapicerowane daje możliwość zastosowania wybranych 
tkanin z wzornika.

Black | Czarny Light grey | Jasnoszary

Colours for the woven fabric  | Kolory wykończenia tkanego

FDS01 FDS02
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Free-floating backrest (23°) synchronized with the 
movement of the seat (11°). The backrest keeps 
following user’s back, providing the right support 
during work.

Funkcja swobodnego kołysania się oparcia (23°) 
zsynchronizowana z ruchem siedziska (11°). 
Oparcie nieustannie podąża za plecami użytkownika 
zapewniając odpowiednie podparcie podczas pracy. 

Backrest multi-lock in 5 positions.

Blokada oparcia w 5 pozycjach.

Negative seat inclination of 3°, synchronously tilting 
with the backrest at 6°, which guar antees optimal 
support for the user’s back at each tilted position of 
the chair – as an option (LP33N-ST).

Kąt ujemny siedziska 3° pochylający się wraz z 
oparciem 6° zapewnia optymalne podparcie pleców 
użytkownika w każdej pozycji wychylenia krzesła 
(opcja: LP33N-ST). 

Backrest tilt force adjustment with a knob placed on 
right side of the seat.

Dostosowanie siły oporu oparcia za pomocą pokrętła 
umieszczonego po prawej stronie siedziska.

Seat depth adjustment 100 mm – function inte grated 
with seat.

Regulacja głębokości siedziska (100 mm) – funkcja 
zintegrowana z siedziskiem.

Anti-Shock – a feature that controls chair backrest to 
avoid hitting user’s back after releasing the lock.

Anti-Shock – automatyczne zabezpieczenie przed 
uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po 
zwolnieniu blokady.

Synchronous mechanism LP33-ST | Mechanizm synchroniczny LP33-ST

*  Measurements under load.  
| Wymiary mierzone pod obciążeniem. 

More information in the pricelist. 
| Więcej informacji w cenniku. 
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4-D armrests Podłokietniki 4D

Adjustable in 4 directions, so they can be easily adjusted to 
user’s individual needs.

Armrest colours:
• black or white plastic
• armrest pad made of black soft polyurethane
• armrest bar made of black plastic 

or polished aluminium with chrome effect

Regulowane w 4 płaszczyznach, dzięki czemu indywidualne 
dostosowanie do użytkownika nie stanowi problemu.

Kolorystyka podłokietników:
• tworzywo sztuczne w kolorze czarnym lub białym
• nakładka wykonana z miękkiego poliuretanu – zawsze 

w kolorze czarnym
• uchwyt podłokietnika może być wykonany z tworzywa 

sztucznego w kolorze czarnym lub z aluminium 
polerowanego

Zakres regulacji:
• wysokość: 100 mm 
• szerokość: 40 mm w każdą stronę
• ruch nakładki przód-tył: ± 50 mm
• ruch nakładki w bok: 20 mm w jedną stronę
• obrót nakładki: ± 30°

Adjustment range:
• height: 100 mm 
• width: 40 mm to one side
• pad movement forward-backward: ± 50 mm
• side movement of the pad: 20 mm to one side
• pad rotation: ± 30°
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Lumbar support Podparcie lędźwi

Manual lumbar support adjustable in height with a slide, for 
optimal support of user’s lumbar part of spine. 

Lumbar support for backrest types UPH/Plastic and 
UPH/Plastic Plus – height adjustment range 70 mm. 

Lumbar support for backrest types Mesh and Mesh Plus – 
height adjustment range 60 mm.

Mechanizm podparcia lędźwi regulowany ręcznie na 
wysokość. Mechanizm podparcia lędźwi polega na ręcznym 
przesuwie elementu podpierającego część krzyżową 
kręgosłupa, dzięki czemu użytkownik może dopasować siłę 
nacisku do swoich potrzeb. 

Podparcie lędźwi dla oparcia typu UPH/Plastic i UPH/Plastic 
Plus – regulacja wysokości w zakresie 70 mm. 

Podparcie lędźwi dla oparcia typu Mesh i Mesh Plus – 
regulacja wysokości w zakresie 60 mm.
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Bases and castors Podstawy i kółka

TS29

TS29-GTS29-W

Black | Czarny

Light grey | JasnoszaryWhite | Biały

ST55-POL
Polished aluminium with chrome effect 
 | Aluminium polerowane

The five-star base is be made of different types of material in 
the following finish options:
• white, light grey or black polyamide
• polished aluminium with chrome effect
• aluminium powder-coated in black colour

Diameter 65 mm self-braking castors for soft floors (ESH, 
ESH-G) or hard floors (ESHH, ESHH-G). Finish options: black 
or light grey.

Pięcioramienna podstawa krzesła Denuo może być 
wykonana w różnych kombinacjach materiału i koloru:
• z poliamidu w kolorze białym, jasnoszarym lub czarnym
• z aluminium polerowanego
• z aluminium malowanego proszkowo na kolor czarny

Kółka o średnicy 65 mm, podwójnie łączone, w kolorze 
czarnym lub jasnoszarym, do powierzchni miękkich 
(ESH) lub twardych (ESHH), wyposażone w mechanizm 
automatycznego hamowania bez obciążenia.

Black (ESH)  
| Czarny (ESH) 

Light grey (ESH-G)  
| Jasnoszary (ESH-G) 
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Packaging | Pakowanie

L-shape packaging

Assembled chair

Partially assembled chair (PACK-L). 1 piece per 
L-shape box. The box contains 3 separate elements: 
1.  seat with assembled mechanism, backrest  

and armrests,
2. gas lift,
3. base with assembled castors.

Krzesło częściowo zmontowane (PACK-L). Jedna 
sztuka per karton w kształcie litery L. Opakowanie 
zawiera 3 odrębne elementy:
1.  zmontowane siedzisko z mechanizmem, 

oparciem i podłokietnikami,
2. podnośnik,
3. podstawę z zamontowanymi kółkami.

1 piece per box as an option (PACK-ASM).

Jedna kompletnie zmontowana sztuka per karton 
(PACK-ASM) – jako opcja. 

1

2

3
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Dimensions | Waga 

*  Dimensions measured under load in accordance with the EN standard.  
| Wymiary mierzone pod obciążeniem zgodnie z normą EN.
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DENUO MESH 
(LP33-ST RTS TS29)  

DENUO MESH 
(LP33-ST R64 TS29)  

DENUO MESH 
(LP33-ST LUH2 RTS TS29)

DENUO MESH 
(LP33-ST LUH2 R64 TS29)  

DENUO MESH PLUS 
(LP33-ST RTS TS29) 

DENUO MESH PLUS 
(LP33-ST R64 TS29) 

DENUO UPH/PLASTIC 
(LP33-ST LSH2 RTS TS29)  

DENUO UPH/PLASTIC 
(LP33-ST LSH2 R64 TS29) 

DENUO UPH/PLASTIC PLUS 
(LP33-ST LSH2 RTS TS29) 

DENUO UPH/PLASTIC PLUS 
(LP33-ST LSH2 R64 TS29)
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Finishes | Wykończenia
MDP02, FDS0222



© Copyright Nowy Styl Group
Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and finishes of products.
| Grupa Nowy Styl zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktow oraz wykończeń.

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.
| Uwaga: Prezentowane kolory wykończeń mogą różnić się od oryginałów.

Nowy Styl Group’s publications. All rights reserved. Brands and trademarks used herein are the property of Nowy Styl Group. 23



Denuo

BN_PL_EN-PL_E01_2019

BN Office Solution is a brand
of Nowy Styl Group

BN Office Solution jest
marką Grupy Nowy Styl

www.NowyStylGroup.com


