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Office space can have a positive impact on the atmosphere 
in the workplace and support building social relations.  
The right design is the key to success.
Play&Work sofas can be used in relaxation and informal 
meeting zones, and thanks to their high, upholstered panels, 
they can become a quiet place for concentrated work.

Przestrzeń biurowa może pozytywnie wpływać na atmosferę 
i wspierać budowanie relacji społecznych w miejscu pracy. 
Kluczem do sukcesu jest odpowiednia aranżacja.
Sofy Play&Work można wykorzystać w strefach relaksu 
i nieformalnych spotkań a także, dzięki wysokim, 
tapicerowanymi panelom, mogą stać się miejscem do pracy 
w ciszy i skupieniu.

Modern design for different  
work zones

Nowoczesny design do  
różnych stref pracy

Designed by

Jan Wertel & Gernot Oberfell 

Jan Wertel and Gernot Oberfell are world-famous designers who can combine 
art with functionality. They look for design inspiration in the surrounding world 
– in the reality that is closest and most tangible for all of us. When designing, 
they try to ignore conceptual limitations. On the basis of a trial and error process 
driven by their experience and exceptional sense of design, they create innovative 
concepts that become ready-to-use, functional and eye-catching products  
at the next stage of design. They often use elements of building architecture,  
by weaving the forms of existing constructions into their projects. They also 
applied the method when creating the Play&Work system, whose design 
combines metal elements with warm colours and fabrics. The Play&Work system 
won the Red Dot Award 2016 and German Design Award 2018, thanks to its 
functionality and unique design. 

Jan Wertel i Gernot Oberfell znani są jako świadomi projektanci potrafiący łączyć 
sztukę z funkcjonalnością. Jak mowią sami, inspiracji do projektowania szukają 
w otaczającym ich świecie –w tej rzeczywistości, ktora jest nam wszystkim 
najbliższa i najbardziej namacalna. Projektując, starają się nie koncentrować 
na ograniczeniach koncepcyjnych; na podstawie procesu składającego się 
z prob i błędow tworzą nowatorskie koncepcje, ktore w kolejnej fazie dzięki 
doświadczeniu i projektowemu wyczuciu stają się gotowym, funkcjonalnym 
i charakterystycznym produktem. Często w swoich projektach opierają się 
na architekturze budowlanej, formy wywodzące się z istniejących konstrukcji 
wplatają w projekty, tak też powstał charakterystyczny dla Play&Work design 
łączący metalowe elementy z ciepłymi kolorami i tkaninami. Funkcjonalność 
i unikalny design systemu Play&Work zostały nagrodzone Red Dot Award 2016.



Work in silence, 
relax or talk
PRACUJ W CISZY, ODPOCZYWAJ 
LUB ROZMAWIAJ
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Finishes | Wykończenia:
Blazer – CUZ86, CUZ26, CUZ09; Solid wood – 1.007 Beech

Work in silence, 
relax or talk
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Office space can have a positive impact on the atmosphere 
and social relations in the workplace. Areas intended for 
spontaneous informal meetings, fun rooms are particularly 
important, as study reports say they boost employee 
creativity and spontaneous exchange of information*.
The Play&Work line of sofas will be a perfect choice for 
such areas. By picking modules in intense, vivid colours and 
juxtaposing them with free-standing tables, you can create 
the perfect place to have your morning coffee, over which 
you and your team can plan out your entire day at the office.

*Taormina, Law, & Taormina. (2000). Approaches to 
preventing burnout: the effects of personal stress 
management and organizational socialization. 
Journal Of Nursing Management, 8(2), 89-99.

W przestrzeniach nowowczesnych biur coraz ważniejsze 
stają się miejsca przeznaczone do spontanicznych spotkań 
nieformalnych, funroomy i inne strefy relaksu, które 
zgodnie z doniesieniami z badań poprawiają kreatywność 
pracowników, a także spontaniczną wymianę informacji*. 
Linia sof Play&Work świetnie uzupełni takie strefy. 
Wybierając moduły w intensywnych, żywych barwach 
i zestawiając je z wolnostojącymi stolikami, możemy 
stworzyć idealną strefę do wypicia porannej kawy, przy 
której wspólnie z zespołem zaplanujemy działania na cały 
dzień.

*Taormina, Law, & Taormina. (2000). Approaches to 
preventing burnout: the effects of personal stress 
management and organizational socialization. 
Journal Of Nursing Management, 8(2), 89-99.

Play as you work… Play as you work… 

Finishes | Wykończenia:
Synergy LDS31, LDS59, LDS18, LDS58, Melamine NC 
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Finishes | Wykończenia:
Synergy LDS31, LDS59, LDS18, LDS58, Melamine NC 

Finishes | Wykończenia:
Synergy – LDS55, LDS31, LDS56; Melamine – BI White
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Our research shows that the (insufficient) number of rooms 
for formal and informal meetings is a problem for 26.5% of 
office workers**. Unfortunately, many offices are not suited 
for this – the most lacking types of space are small meeting 
rooms and spontaneous meeting areas. 
Play&Work is a system of sofas with high, upholstered panels 
which can be used to build a “room in a room”: a separate 
area close to the work area, where you can sit down and 
discuss a project with your colleagues at any time.

**Number of respondents – 2486, number of companies 
surveyed – 8, as cited in: Anna Marszałek, How to create 
a good office? Five needs of your employees to keep in 
mind, Nowy Styl Group 2017

Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że 
(niewystarczająca) liczba sal do spotkań formalnych 
i nieformalnych jest problemem dla 26,5% pracowników 
biur**. Coraz więcej wykonywanych w biurach zadań 
wymaga pracy zespołowej. Wiele projektów jest 
prowadzonych w interdyscyplinarnych zespołach, które 
potrzebują częstych, ale krótkich spotkań statusowych. 
Play&Work to sofy z wysokimi, tapicerowanymi panelami, 
z pomocą których można zbudować „pokój w pokoju”, 
czyli wydzielone miejsce, blisko strefy pracy, gdzie  
w każdej chwili można wygodnie usiąść i omówić projekt  
ze współpracownikami.

**Ilość respondentów – 2486, ilość przebadanych firm – 8, 
za: Anna Marszałek, Jak stworzyć dobre biuro? 5 potrzeb 
pracowników, o których warto pamiętać, Nowy Styl Group 
2017

…work as you play …work as you play
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Finishes | Wykończenia :
ERA – CSE20, CSE11, Solid wood – 1.007 Beech 

Finishes | Wykończenia :
Synergy LDS31, LDS59, LDS18, LDS58, Melamine NC 
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Finishes | Wykończenia:
Xpress 60003

The Play&Work sofa line is distinguished by the highest 
quality of finishes and interesting practical solutions such 
as media port or storage compartment for personal items 
underneath a writing pad. The dedicated colour concept will 
fit into different zones in the office and the sofas, in addition 
to their functional value, will enrich any office space thanks 
to their modern design.

Linia sof Play&Work wyróżnia się najwyższą jakością 
wykończeń oraz ciekawymi rozwiązaniami praktycznymi 
takimi jak media port lub schowek na rzeczy osobiste  
pod pulpitem. Dedykowany koncept kolorystyczny 
pasuje do różnych stref biurowych a sofy oprócz wartości 
funkcjonalnej wzbogacają przestrzeń biura wnosząc swoje 
nowoczesne wzornictwo.

Details and finishes Detale i wykończenia
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Finishes | Wykończenia:
Xpress 60003 11



Play with space:  
a variety of configuration 
options
BAW SIĘ PRZESTRZENIĄ:
RÓŻNORODNE MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI
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Play with space:  
a variety of configuration 
options

Finishes | Wykończenia:
Blazer – CUZ88, CUZ1V, CUZ1Y; Melamine – BI White; Solid wood – 1.007 Beech; Metal – BI White 13



Finishes | Wykończenia :
Synergy – LDS56, LDS58, LDS55; Solid wood – 1.007 Beech 
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Play&Work soft seating includes the following models: 
1.5-seater sofa with an integrated table, 1.5-seater sofa  
with a writing pad, 2-seater sofa and a free-standing table. 
Due to their asymmetrical design, the Sofa 1,5 T and Sofa 
1,5 D models are available in a right and left version.  
The version is defined based on the location of the writing 
pad/integrated table from the perspective of a seated user.

W skład soft seatingu linii Play&Work wchodzą modele: 
Sofa 1,5-osobowa ze stolikiem nakładanym, Sofa 
1,5 osobowa z pulpitem, Sofa 2-osobowa oraz Stolik 
wolnostojący. Modele Sofa 1,5 T i Sofa 1,5D ze względu 
na asymetryczną budowę są dostępne w wersjach 
prawej i lewej. Wersja definiowana jest na podstawie 
lokalizacji pulpitu/stolika nakładanego z punktu widzenia 
użytkownika siedzącego na sofie.

Product range Przegląd oferty

High panel
| Panel wysoki

Low panel + upper panel
| Panel niski + nadstawka

High panel
| Panel wysoki

High panel + upper panel 
| Panel wysoki + nadstawka 

Free-standing table
| Stolik wolnostojący

Low panel + upper panel
| Panel niski + nadstawka

High panel
| Panel wysoki

Low panel + upper panel
| Panel niski + nadstawka

Low panel + upper panel 
| Panel niski + nadstawka 

High panel + upper panel
| Panel wysoki + nadstawka

High panel + upper panel
| Panel wysoki + nadstawka

High panel + upper panel
| Panel wysoki + nadstawka

High panel 
| Panel wysoki 

1.5-seater sofa with an integrated table | Sofa 1,5 osobowa ze stolikiem nakładanym

1-seater sofa | Sofa 1 osobowa

1.5-seater sofa with a writing tablet | Sofa 1,5 osobowa z pulpitem

2-seater sofa | Sofa 2 osobowa
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Finishes | Wykończenia :
ERA – CSE20, CSE11, Solid wood – 1.007 Beech
Synergy – LDS55, LDS31, LDS56; Melamine – BI White 17





© 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.
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