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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.

Efektem światowej klasy
projektu Krijna Hamelinka jest
nietuzinkowy wygląd krzesła
JIMMY.

JIMMY’s unconventional look is
the ultimate expression of Krijns
Hamelink’s world class design.

Prosty, choć przewrotny pomysł stworzenia identycznego
siedziska i oparcia zaowocował wyglądem, który zdecydowanie
rzuca się w oczy. Ale najważniejsza jest wytrzymałość.
Mocna rama i najlepszej jakości materiały gwarantują ogromną
odporność na uderzenia i uszkodzenia.

The simple yet shrewd idea of identical seat and back produces
a striking look. But it’s the JIMMY’s resilience that really stands
out. Its strong frame and superior quality materials guarantee
high resistance to shock and damage.

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.

żebrowanie siedziska i oparcia
zapewnia trwałość konstrukcji
ribbed seat and back stand
behind the durability
of construction

na pozór delikatna rama
przejdzie najcięższe testy
wytrzymałości
do not be deceived
by the delicate look
of the frame, it will stand up
to the toughest tests

Jimmy i ja przetrwaliśmy razem
niejedno – jest wytrzymały jak
prawdziwy komandos

Jimmy and I went through
a lot together; he is extremely
resilient – like a true commando

krzesło do zadań specjalnych

a chair for special tasks

Siedzisko i oparcie – wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na zginanie i odkształcenia dzięki solidnym
żebrowaniom. Uwagę zwraca ciekawe wymodelowanie.
Seat and back – made out of a plastic,
resistant to bending and deformation
thanks to fine solid ribbing. Interesting profiling.

Nakładki na siedzisko i oparcie – wersja tapicerowana
posiada łatwe do utrzymania w czystości, przykręcane
nakładki. W przypadku przecięcia lub przypalenia
nakładkę można szybko wymienić. Wymiana nakładki
pozwala przywrócić pierwotny wygląd krzesła bez
potrzeby jego wymiany.
Seat and back padding – the upholstered model
is furnished with easy to clean, screw-on pads
which can be replaced when cut or burnt.
The new pads can restore the original look
of the chair, which would otherwise
have to be replaced.

Składowanie w stosie do 10 sztuk
– krzesła można składować
w wysokich, pionowych stosach,
zapewniając ekonomiczne
wykorzystanie przestrzeni
magazynowej.
Stacking up to 10 pieces
– the chairs may be stored
in high, vertical stacks to ensure
an economic use of storage space.

Rama – solidna wykonana z prętów
stalowych nie odkształca się pod
wpływem uderzenia. Wszystkie
elementy ramy są ze sobą spawane,
eliminując w ten sposób możliwość
celowego czy przypadkowego
rozkręcenia.
Frame – solid, made out of steel
rods, resistant to deformation upon
impact. All elements of the frame are
welded together to avoid any loose
connections, purposeful or accidental.

Jimmy link
– specjalne stopki umożliwiające
połączenie krzeseł w rzędy.
Jimmy link
– special glides with linking
function for linking the chairs
into rows.

Przezroczyste stopki
decydują o estetyce i zabezpieczają
podłogę przed porysowaniem.
Transparent glides
– aesthetically pleasing and
protective of flooring surfaces.
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