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Cenimy wymagających Klientów. 
Dbamy o szczegóły. Dlatego 
w londyńskim Platform Studio 
powstał eRange – system mebli 
gabinetowych BN Office Solution. 
W oparciu o modernistyczne 
idee Bauhausu i w służbie 
funkcjonalizmu powstał system 
zamknięty w niezwykłej, pełnej stylu 
formie. Prezentujemy dynamiczne 
rozwiązanie dla tych, którzy 
wymagają od innych, ale potrafią 
też wymagać od siebie.

Jego twórcy mówią o nim:
eRange to system współczesny,  
ale ponadczasowy. Litera „e” 
nawiązuje do elektroniki, ale 
oznacza też esencjonalny. 



eRange to system wystudiowany, 
nowoczesny i dyskretny. 
Czysta forma elegancji.

W eRange najwyższa jakość 
to standard.
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Świadomie kreujesz przestrzeń wokół siebie. Miejsca, w których 
przebywasz mają znaczenie. Muszą być  przyjazne, ale nie uległe. 
Powinny budzić zachwyt, ale nie mogą się narzucać. Te miejsca 
mają swoje zadanie: inspirować.
Twórcza praca wymaga stymulacji, a otoczenie powinno 
wspierać powstawanie śmiałych i misternych koncepcji. 
Twoje miejsce musi mieć osobowość – z odwagą podkre-
ślać, kim jesteś. Pokazywać, że cenisz wyzwania. Niech 
będzie współczesne, ale eleganckie i ponadczasowe. 
Połączenie czerni i forniru wybierają ludzie świadomi 
i odważni, otwarci na nowe perspektywy. Takie zesta-
wienie w połączeniu z nowoczesną linią mebli tworzy 
śmiałe i dynamiczne wnętrze. eRange to rozwiązanie dla 
profesjonalnych wizjonerów, takich jak Ty.

Przestrzeń inspiracji.  
 Dla ludzi  wrażliwych na piękno
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Wykończenia mebli: 
OA American Nut, Black FG / SG (MDF / szkło)

Wykończenia siedzisk: 
LE01 + LE17 (Belive 546), Q1 (Classic) 



Powiada się, że rzeczy zmieniają się z czasem.  
Prawda jest taka, że to my musimy je zmienić.

(Andy Warhol)





Dobry projekt to kompozycja:
ponadczasowego wyglądu,  
funkcjonalności i dbałości 
o szczegóły







Elegancji przestrzeni roboczej dodają opcjonalne, wpuszczane w blat biurka:  
od strony Gościa – lakierowana nakładka ze szkła hartowanego, od strony 
 użytkownika – czarna nakładka skórzana o wymiarach 996 × 496 mm.
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Funkcjonalny i dyskretny cable management  to obowiązek 
współczesnego systemu meblowego. eRange oferuje pomoc 
w ukryciu wszelkiego okablowania, zarówno w blacie biurka, 
nogach, jak i side boardzie, wyprowadzając przewody aż 
do źródła energii – zwykle wcześniej zaprojektowanego 
w odpowiednim miejscu w podłodze.

Dzięki trzem szufladom push-to-open (naciśnij i otwórz) 
w side boardzie stacjonarnym, ważne dokumenty będą 
zawsze pod ręką. Side board w wersji z szufladami posiada 
w standardzie dodatkowo niezależnie wysuwany piórnik 
ukryty w górnej szufladzie.

Ekskluzywne detale, szlachetne 
wykończenia. Projekt, który  
budzi uznanie
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Dążysz do perfekcji. Doceniasz to, co świetne,  
 dostrzegasz doskonałość i wiesz, co jest ledwie dobre.  
To ostatnie Cię nie interesuje.
eRange stworzyli perfekcjoniści z myślą o ludziach takich, 
jak oni sami. W londyńskim studio powstały meble piękne 
i funkcjonalne. eRange współdziała i stanowi wsparcie Twojej 
pracy – pasuje do Ciebie. Zapewnia komfort, pozwalając bez 
przeszkód rozwijać się Twojemu talentowi. To Twój wierny part-
ner w drodze do prawdziwego sukcesu. Komfort i estetyka idą 
ze sobą w parze, zapewniając Ci luksus, na który zasługujesz.

Idealna całość powstaje  
z doskonałych detali. 
 Pamiętamy o każdym z nich
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Wykończenia mebli: 
LV Beech Havana, Black FG (MDF)

Wykończenia siedzisk: 
LE15 (Mojito 446), LE15 (Mody)



Kolory są muzyką dla oczu, gdyż dają się one  
zestawiać jak nuty.

(Eugene Delacroix)



Subtelne i zmysłowe wnętrze 
 dla kobiet z wyczuciem smaku





Ukryty w konstrukcji biurka port elektryczny 
dostępny jest po uchyleniu estetycznej 
przelotki aluminiowej o wymiarach 
240 × 100 mm. Menedżerowie potrzebujący 
łatwo dostępnego źródła energii mają do 
wykorzystania 2 gniazda zasilające, 2 porty 
USB oraz 2 złącza RJ45. 
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Kreatywne rozwiązania 
czy  prostolinijne myślenie.  
Dróg do sukcesu jest wiele
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Stanowczy, zdecydowany, konsekwentny – taki jest świat 
biznesu. Taki jest też eRange.  Bezkompromisowy, gdy 
chodzi o styl, ale chętny do współpracy i podejmowania 
jasno określonych zadań. 
Gabinet eRange, utrzymany w czerni i bieli, jest wyrazisty i funkcjo-
nalny. Wszystkie jego elementy – porty elektryczne i przemyślane 
schowki – spełniają swoje zadanie, stanowiąc przy tym część 
estetycznej całości. eRange to przejrzysty system, który tworzy 
wyrafinowaną i praktyczną przestrzeń – idealne miejsce bizneso-
wych spotkań i negocjacji. eRange to rozwiązania dla tych, którzy 
luksus biorą za standard. 

Elegancja czerni 
 i szlachetność bieli. 
  Wytworna stateczność
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Wykończenia mebli: 
BG Beech Grey, White FI (MDF)

Wykończenia siedzisk: 
Q12 + 1.043 Black (Mojito 616, 812), Verona 12 white (Tiger 9A) 



Estetyka jest matką techniki.
(Josif Brodski)





Myśleć z rozmachem nie znaczy 
 rezygnować z klasy i dobrego smaku





Łatwy dostęp do źródła energii oraz multimediów podczas małej  
narady zapewni port elektryczny o wymiarach 327 × 84 mm 
 montowany w stole konferencyjnym wolnostojącym (do dyspozycji 
3 gniazda zasilające + 2 × USB + 2 × RJ45).

Ciekawie pomyślana konstrukcja side boardu stacjonarnego pozwoliła 
wykorzystać jego wnętrze w stu procentach. Dostęp do niego możliwy jest 
zarówno od strony użytkownika, jak i od zewnątrz. 

Blat biurka prostokątnego i zaokrąglonego od tyłu może być wyposażony w dwie szuflady o wymiarach 
350 × 250 × 40 mm połączone wspólnym frontem o szerokości 915 mm. Front szuflad licuje z korpusem biurka, 
ich dno tapicerowane jest czarną skórą, a zawartość dostępna już po delikatnym naciśnięciu frontu.



Gabinet wypełniony pozytywną energią, pobudzający 
do działania, gdzie dominuje optymizm. Idealne  miejsce 
dla kreatywności i innowacyjności. Rozwiązanie dla 
 profesjonalistów, którzy smak sukcesu poznali bardzo 
wcześnie i nadal się nim cieszą.
Dzisiejszy świat stwarza możliwości błyskawicznego rozwoju. Tylko niektórzy 
potrafią je właściwie wykorzystać. eRange to system gabinetowy, w którym 
mogą dać wyraz swojemu niezwykłemu talentowi i umiejętnościom. Tworzy 
przestrzeń dla osób kreatywnych i bezpretensjonalnych. Jest taki jak oni – jasny, 
konsekwentny i przemyślany. 

Sukces to nie przypadek,  
ale połączenie talentu 
 i ciężkiej pracy. 
  Tak powstał eRange
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Wykończenia mebli: 
BC Bamboo, White FI / SI (MDF / szkło)

Wykończenia siedzisk: 
Q1 + Q12 (Belive 546)



Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć,  
a nie odtwarzać.

(Antoine de Saint-Exupéry)









Oferta szaf została pomyślana tak, aby ich połączenie w zestaw zwieńczył jeden 
wspólny fornirowany top (o maksymalnej długości 240 cm). Na estetykę szaf, 
dostępnych w dwóch wysokościach (2 OH lub 3 OH), wpływają obecne w całym 
systemie zaokrąglenia modułów zewnętrznych o promieniu 50 mm.

Fronty mebli eRange całkowicie pozbawione zostały uchwytów. Dostęp 
do przestrzeni zamkniętych (drzwi uchylne płytowe, szklane, szuflady) 
w całym systemie możliwy jest dzięki mechanizmowi push-to-open (naciśnij 
i otwórz).

Choć oferta brył mebli eRange jest niewielka, system oferuje niespodziewanie wiele miejsca do przechowywania. Funkcję taką z pewnością 
spełni mobilny side board dostępny w wersji z drzwiami uchylnymi (80 cm) lub drzwiami uchylnymi i szufladami (120 cm).



Nowoczesność daje  
 nieograniczone możliwości





Harmonijna wielogłosowość –  
eleganckie wnętrze sprzyja 
 kreatywnym sesjom  
  i ułatwia negocjacje

Klasyczna i spokojna przestrzeń. Sala  konferencyjna 
jest sercem firmy – tu powstają strategiczne plany 
i zapadają ważne decyzje. To tutaj pada pierwsze 
słowo i tutaj stawiana jest kropka nad „i”.
Kluczowe projekty i metody ich realizacji to wspólne dzieło pracowników 
firmy. Miejsce, w którym się spotykają, powinno być wyjątkowe. Z myślą o nich 
zaprojektowano meble eRange – wyposażenie sali konferencyjnej, która będzie 
wspierać dynamicznego menedżera i jego zespół. System tworzy estetyczne, 
stonowane wnętrze, które sprzyja koncentracji i optymalnym rozwiązaniom. 
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Wykończenia mebli: 
BC Bamboo, Grey FS (MDF)

Wykończenia siedzisk: 
Q2 + Q7 (Belive 117)



O najlepszym towarzystwie mówi się,  
że rozmowa w nim poucza, a milczenie kształci. 

(Johann Wolfgang Goethe)



Szereg inteligentnych rozwiązań





Okablowanie urządzeń wymagające stałego 
połączenia medialnego dostępne jest 
również w side boardach mobilnych dzięki 
opcji aluminiowej przelotki o wymiarach 
160 × 80 mm, a także możliwości dyskret-
nego wyprowadzenia kabli na zewnątrz. 

Miejsce na okrągłe porty elektryczne 
EVOLINE dedykowane do stołów konferen-
cyjnych zostało sprytnie zaprojektowanie 
w kolumnach nóg stołów, przez co nieuży-
wane są w pełni niewidoczne. Większym 
spotkaniom port EVOLINE posłuży 2 gniaz-
dami zasilającymi + 2 × USB + 2 × RJ45.
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Szafy, kontenery czy side boardy eRange dostępne są 
w opcji wykończeniowej fornir + melamina. Zdjęcie przedsta-
wia przykładowy side board, w którym korpus, fronty i plecy 
są fornirowane, a wieniec dolny, górny oraz półki melami-
nowane w kolorze ciemnoszarym MS. Eliminacja okleiny 
naturalnej z miejsc, w których jest ona niewidoczna lub 
nieużyteczna, wpływa ekonomicznie na korzyść produktu 
oraz portfel Klienta. Fronty tych mebli mogą być również 
opcjonalnie wyposażone w zamek z kluczem łamanym. 41







Stylowy i elegancki – 
 eRange dla miłośników 
  klasycznego piękna

Aranżacja eRange w stylu klasycznym to mariaż  tradycji 
oraz nowoczesnego wzornictwa. I nie jest to mezalians 
ani  małżeństwo z rozsądku. To elegancka, harmonijna 
i  wyrafinowana kompozycja.
Meble w kolorze klasycznej czereśni współgrają z eleganckimi wykończeniami 
wnętrza i wytwornymi antykami. Wnętrze nabiera niepowtarzalnego charakteru, 
który docenią nawet najwięksi koneserzy piękna. To aranżacja podkreślająca 
solidne podstawy firmy, rangę miejsca oraz pozycję właściciela gabinetu. 
Doskonale sprawdzi się w kancelarii prawnej czy notarialnej, w przestrzeni, 
gdzie szacunek do tradycji i zaufanie mają szczególne znaczenie. eRange to 
 propozycja dla osób ceniących tradycję i nowoczesne rozwiązania.
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Wykończenia mebli: 
LK Classic Cherry, Black FG (MDF)

Wykończenia siedzisk: 
Q1 (Komfort 215, 412); Nero N1 (Leo II 88A, 5A)



Tradycja to piękno, które chronimy,  
a nie więzy, które nas krępują

(Ezra Pound)



Gabinet, który podkreśla prestiż





Dopełnienie miejsca pracy, jakie oferuje eRange, z pewnością stanowi 
 kolekcja ekskluzywnych krzeseł Grupy Nowy Styl. 
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Biurkom z dwoma nogami płytowymi (bez side boardu) 
z pomocą przyjdzie mobilny kontener pozwalający przecho-
wać drobne przedmioty. Dostępny jest on w opcji z dwoma 
lub trzema szufladami oraz standardowo z piórnikiem 
ukrytym w pierwszej szufladzie.

Bardzo często aranżacji wnętrza gabinetu 
służy niewielkich rozmiarów biurko 
(120 × 60 cm), spełniające funkcję tzw. 
dostawki. Dzięki niej obszar roboczy biurka 
właściwego może nadal pozostawać wizy-
tówką menedżera. 
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głębokość szerokość
100/110 cm 180 cm

200 cm

220 cm

głębokość szerokość
100/110 cm 180 cm

200 cm

220 cm

głębokość szerokość
100 cm 200 cm

220 cm

głębokość szerokość
100/110 cm 200 cm

220 cm

side board stacjonarny prawy / lewy

160 cm 4 drzwi płytowe

 3 drzwi płytowe + 3 szuflady  
z wewnętrznym piórnikiem 

200 cm 5 drzwi płytowych

 4 drzwi płytowe + 3 szuflady  
z wewnętrznym piórnikiem

głębokość szerokość
60 cm 120 cm

100 cm 180 cm

200 cm

220 cm

Biurka

Przegląd oferty

prostokątne

zaokrąglone od tyłU

zaokrąglone obUstronnie

Blaty biurek oraz nóg płytowych złożone są z korpusu wykonanego 
z lakierowanego MDF o wys. 72 mm oraz pokrywy fornirowanej 
grubości 13 mm. Konstrukcja biurka umożliwia prowadzenie w spo-
sób niewidoczny okablowania w blacie i w nogach biurka. System 
eRange oferuje 3 kształty blatów biurek: prostokątne, zaokrąglone 
od tyłu oraz zaokrąglone obustronnie. Opcjonalnie biurko może 
być zintegrowane z side boardem stacjonarnym, posiada wówczas 
tylko jedną nogę płytową. Side boardy stacjonarne występują 
w 4 wariantach: 
› 4 drzwi płytowe,
›  3 drzwi płytowe + 3 szuflady z wewnętrznym piórnikiem,
› 5 drzwi płytowych,
›  4 drzwi płytowe + 3 szuflady z wewnętrznym piórnikiem. 

Korpus, fronty i półki side boardu wykonane są z płyty fornirowa-
nej o grubości 19 mm, wieniec dolny, górny i pokrywka wykonane 
są z płyty fornirowanej 13 mm. Opcjonalnie plecy, wieniec dolny 
i górny oraz półki mogą być wykonane z płyty melaminowanej 
w kolorze ciemnoszarym MS. Korpusy biurek wykonane z MDF 
dostępne są w kolorach RAL zgodnie z aktualną ofertą. Pokrywy 
biurek i nóg dostępne są w fornirach lakierowanych zamknięto- lub 
otwartoporowo. 

prostokątne do łączenia z side boardem stacjonarnym

zaokrąglone od tyłU do łączenia z side boardem stacjonarnym
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wymiary wysokość

moduł wewnętrzny
120 × 140 cm 75 cm

moduł zewnętrzny
120 × 140 cm 75 cm

wymiary wysokość

220 × 120 cm 75 cm

wymiary wysokość

120 × 60 cm 45 cm

Dodatki
W biurku prostokątnym i zaokrąglonym od tyłu opcjonalnie możliwa 
jest czarna nakładka skórzana, wpuszczana w blat w biurka. 

W biurku prostokątnym, od strony Gościa możliwa jest także lakie-
rowana nakładka ze szkła hartowanego lub kombinacja nakładek 
skóra + szkło. 

Panele 
O dyskrecję menedżerów zadbają panele dolne zarówno do biurek 
wolnostojących, jak i zintegrowanych z side boardem stacjonarnym. 
Dolna krawędź panelu znajduje się na wysokości 31,7 cm nad pod-
łogą. Panel jest estetycznie cofnięty do tyłu o 30 cm. 

Integralną częścią oferty systemu eRange są stoły konferencyjne, 
występujące w wersji modułowej lub wolnostojące. Blaty stołów 
konferencyjnych zbudowane są w analogiczny sposób jak biurka. 
Wymiary stołów konferencyjnych to 120 × 140 cm dla modułu 
zewnętrznego (zaokrąglonego z jednej strony) lub wewnętrznego, 

oraz 220 × 120 cm dla stołu wolnostojącego. Stoły modułowe 
możemy budować z elementów wewnętrznych i zewnętrznych 
w zestawy o praktycznie nieograniczonej długości. 
Ofertę uzupełnia okolicznościowy stolik o wysokości 45 cm. 

Stoły konferencyjne 

moduł  
zewnętrzny

moduł wewnętrzny

blat z nakładką skórzaną blat z nakładką szklaną blat z nakładką skórzaną oraz szklaną

stolik okolicznościowystół konferencyjny wolnostojącystół konferencyjny modUłowy
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Kontenery i side boardy mobilne
Kontener systemu eRange występuje tylko w wersji mobilnej 
i dostępny jest w dwóch konfiguracjach: 
› 3 szuflady + piórnik,
› 2 szuflady + piórnik. 
Korpus oraz fronty kontenera wykonane są z płyty fornirowanej 
o grubości 19 mm. Wieńce dolny i górny oraz wnętrza szuflad 
wykonane są z ciemnoszarej płyty melaminowanej MS. Top konte-
nera wykonany jest z płyty fornirowanej o grubości 13 mm. Korpus 
kontenera osadzony jest na lakierowanym cokole wykonanym 
z MDF-u o wysokości 38 mm. Cokół ten posiada cztery kółka (w tym 
dwa z hamulcami). Kontenery w standardzie występują bez zamka. 
Opcjonalnie górna szuflada może posiadać zamek z dwoma kluczami 
łamanymi. Fronty kontenerów oraz piórnik nie posiadają  uchwytów – 
otwierane są za pomocą mechanizmu push-to-open ( naciśnij 
i otwórz).

Side boardy mobilne dostępne są natomiast w 3 wariantach: 
› 2 × drzwi płytowe (80 cm),
› 2 × drzwi płytowe + 2 szuflady (120 cm),
› 2 × drzwi płytowe + 3 szuflady (120 cm). 
Budowa side boardów mobilnych jest analogiczna do budowy kon-
tenerów, z tą różnicą, że wszystkie elementy opcjonalnie mogą być 
wykonane w 100 % z płyty fornirowanej. Prowadnice szuflad 
w kontenerach i side boardach są całkowicie zakryte, znajdują się 
pod dnem szuflad. Wysoka szuflada wyposażona jest w dwa relingi 
łączące front z plecami szuflady, przeznaczone do zawieszania 
teczek na dokumenty.

szerokość głębokość wysokość

2 szuflady + piórnik
41 cm 60 cm 64,3 cm

3 szuflady + piórnik
41 cm 60 cm 64,3 cm

szerokość głębokość wysokość

2 × drzwi płytowe uchylne
80 cm 45 cm 63,8 cm

2 × drzwi płytowe uchylne + 2 × szuflada
120 cm 45 cm 63,8 cm

2 × drzwi płytowe uchylne + 3 × szuflada
120 cm 45 cm 63,8 cm

kontenery mobilne

side boardy mobilne

2 × drzwi płytowe uchylne

2 szuflady + piórnik (zob. str. 49) 3 szuflady + piórnik (zob. str. 49)

2 × drzwi płytowe uchylne + 2 × szuflada 2 × drzwi płytowe uchylne + 3 × szuflada
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Szafy
Oferta szaf systemu eRange to szafy z drzwiami płytowymi, szkla-
nymi oraz regały. Wszystkie szafy występują w dwóch wysokościach: 
2 OH lub 3 OH. Ich charakterystyczna budowa – moduły zewnętrzne 
(zaokrąglone z jednej strony) oraz wewnętrzne – pozwala na łącze-
nie ich ze sobą w zestawy szaf. Eleganckim zwieńczeniem takiego 
zestawu jest jednen wspólny top (o maksymalnej nieprzerwanej 
długości 240 cm). Korpus, półki i fronty szaf wykonane są z płyty 
fornirowanej o grubości 19 mm, wieńce dolny i górny, pokrywka oraz 
plecy wykonane są z płyty fornirowanej 13 mm. 

Szafy z drzwiami płytowymi oraz szklanymi opcjonalnie występują 
w kombinacji fornir / melamina – z ciemnoszarej płyty melamino-
wanej MS wykonane są wówczas wieniec dolny i górny oraz półki. 
Fronty szaf z drzwiami szklanymi wykonane są ze szkła hartowanego 
o grubości 6 mm, lakierowanego od wewnątrz na kolor RAL z oferty. 
Uchwyty w szafach szklanych oraz płytowych, zastąpione zostały 
systemem push-to-open  (naciśnij i otwórz).

wysokość szerokość
głębokość 45 cm

szafa wolnostojąca (zaokrąglona obustronnie)
2 OH 80 cm

3 OH 80 cm

moduł wewnętrzny
2 OH 40 cm

80 cm

3 OH 40 cm

80 cm

moduł zewnętrzny
2 OH 40 cm

80 cm

3 OH 40 cm

80 cm

dłUgości 
topów

80 cM

120 cM

160 cM

200 cM

240 cM

szafa wolnostojąca ( zaokrąglona obUstronnie )

przykładowy zestaw szaf

moduł wewnętrzny 
80 cm

moduł zewnętrzny 
40 cm

top  
160 cm
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Akcesoria

Dla jeszcze lepszej organizacji pracy, przygotowaliśmy ofertę kilku 
eleganckich akcesoriów na blat Twojego biurka eRange. 

W codziennej pracy z pomocą przyjdą:
 pojemnik na listy
 pojemnik na materiały piśmiennicze
 pojemnik na mały notes
 pojemnik na dokumenty A4
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Kolorystyka

Komponując kolorystykę mebli eRange, należy wybrać fornir oraz kolor MDF-u i szkła. 
Kolory wykończeń w katalogu mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych. Producent zastrzega sobie 

prawo  wprowadzania zmian w  kolorystyce,  wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. 

* Na ilustracji opcjonalna nakładka ze szkła hartowanego.

forniry zamkniętoporowe +4

mdf / szkło

forniry otwartoporowe +5

AE Maple LN Beech Natur LH Beech Honey

LV Beech Havana Lk Classic Cherry Bg Beech Grey

cB Beech Colombo Bc Bamboo OA American Nut

FI / SI White (RAL 9003) * Fg / Sg Black (RAL 7021) * FS / SS Grey (RAL 7012) *
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BN Office Solution

DZIAŁ HANDLOWY
ul. Pużaka 12
38-400 Krosno 
tEL 0 13 43 76 100 
FAx 0 13 43 62 732 
INFOLINIA 0 801 150 157
E-MAIL info@bnos.com

SHOWrOOM KrOSNO
ul. Mięsowicza 6
38-400 Krosno
tEL 0 13 437 62 50
FAx 0 13 437 62 55
E-MAIL showroom.krosno@nowystylgroup.com

SHOWrOOM KrAKóW
ul. Radzikowskiego 47 B
31-315 Kraków
tEL 0 12 639 86 05
E-MAIL showroom.krakow@nowystylgroup.com

SHOWrOOM WArSZAWA
ul. Daimlera 1
02-460 Warszawa
tEL 0 22 824 16 44
E-MAIL showroom.warszawa@nowystylgroup.com

Kompletna oferta na www.bnos.com

Marka BN Office Solution
należy do oferty Nowy Styl Group





www.bnos.com


