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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 przed-
miot 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 fanta-
stycznym 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 reprezen-
tować 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 level-
ling 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.



Nature, when tamed, can yield 
impressive results.

Krijn Hamelink, driven by the fascination of creating 
sophisticated shapes out of natural materials, designed  
the elegant and comfortable CADIZ chair.  
It is made out of finely bent wood and complemented by 
stark plain metal – the effect is delightful, and not only for 
connoisseurs. The chair’s tempting line attracts the eye  
and the precision of detail certainly plays on senses.

Poskromienie natury przynosi 
imponujące efekty.

Krijn Hamelink stworzył krzesło Cadiz pod wpływem fascynacji 
możliwością nadawania naturalnym materiałom wyszukanych 
kształtów – tak powstało krzesło eleganckie i wygodne zarazem.  
Cadiz to finezyjnie wygięte drewno w połączeniu z surowym 
metalem. Kuszący efekt tego zespolenia intryguje nie tylko 
koneserów. Ponętna linia przyciąga wzrok, a precyzyjnie 
dopracowane detale uwodzą.

Krijn Hamelink pracę jako projektant rozpoczął  
w 1969 roku, w słynnym studio projektowym Kho Liang 
Design Studio. Od 1974 roku pracuje niezależnie,  
łącząc projektowanie z działalnością edukacyjną  
na Rietveld Academy.

Krijn Hamelink began his work as a designer in 1969 in 
the famous design firm Kho Liang Design Studio. 
Since 1974 he has been working independently, 
combining design work with educational activities at 
Rietveld Academy. 



it’s comfortable to seduce  
with a perfect shape

wygodnie jest kusić idealnym 
kształtem



imponujące ujarzmienie materii



nature impressively tamed







Niezwykła dbałość o detale 
 – perfekcyjne połączenie drewna i metalu 

zapewnia trwałość i estetyczny wygląd.

Unsurpassable attention to detail 
– perfect blend of wood and metal to ensure 

durability and aesthetic pleasure.

Składowanie w stosie do 5 sztuk 
 – krzesła możesz poukładać w stosach, 

dzięki czemu efektywnie wykorzystasz 
przestrzeń swojego biura.

Stacking up to 5 items 
– these chairs may be stacked for the most 

effective use of office space. 

Unikalna, organiczna linia oparcia  
powstała poprzez specjalne uformowanie sklejki 
drewnianej, przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Unique back contour 
created by special profiling of plywood with the use  
of the latest technology.

Optymalny profil oparcia i siedziska
zapewnia wysoki komfort użytkowania.

Profiling of back and seat 
to ensure maximum comfort.



linia krzeseł CADiz CADIZ line of chairs
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GIO Award – granted by Dutch organization 
DESiGNLiNK
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