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siedziska dla 
wymagającej 
publiczności

Prosty i harmonijny kształt fotela zaprojektowanego 
przez Charaziak Design Studio odpowiada wielu 
użytkownikom. Dzięki walorom akustycznym fotel 
idealnie sprawdza się zarówno na stadionach,  
jak i w halach widowiskowo-sportowych.

klasyczny design sprawia, że oscar vip doskonale 
wpasowuje się w estetykę wyposażanej przestrzeni. 
uwagę zwracają dopracowane detale, takie jak 
charakterystyczne poziome przeszycie i stalowa, 
częściowo odsłonięta noga.

duże, wygodne siedzisko, ergonomicznie 
wyprofilowane oparcie oraz tapicerowane 
podłokietniki zapewniają idealny komfort i podkreślają 
standard miejsca. wysokiej jakości materiały dodają 
prestiżu odpowiedniego dla sektorów vip.

stanisław
charaziak

projekt:

Jest absolwentem Wydziału Wzornictwa Przemysłowego 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1996 r. zajmuje 
się wyłącznie wzornictwem przemysłowym. Swoje realizacje 
definiuje jako: „ergonomię i wygodę użytkowania opakowane 
w wyjątkowy styl”. Dotychczas zaprojektował ponad 300 
wdrożonych do produkcji krzeseł, kilkanaście systemów 
mebli skrzyniowych, fotele kinowe oraz zestawy audytoryjne. 
Projektuje wyłącznie produkowane masowo wyroby.  
Dla Grupy Nowy Styl stworzył systemy audytoryjne Oscar,  
Tiago i Vision oraz kolekcję mebli drewnianych.



produkujemy na światowym poziomie, nasze siedziska 
charakteryzują się najwyższą jakością oraz wytrzymałością. we 
wszystkich zakładach produkcyjnych wdrożyliśmy najlepszy system 
zarządzania jakością ISO 9001:2000. dbamy przy tym o nasze 
środowisko. w większości zakładów stosujemy system zarządzania 
środowiskowego, stworzonego w oparciu o normę ISO 14001. 
pozwala nam to na minimalizację naszego wpływu na środowisko 
naturalne oraz gwarantuje brak metali ciężkich w naszych wyrobach.

certyfikowana produkcja:

 konstrukcja nośna jest schowana w estetycznej osłonie z metalu 
i maskuje mocowanie krzesła do podłoża.

 metalowy stelaż siedziska jest zatopiony w wylewanej piance 
poliuretanowej.

 tkanina tapicerska stosowana w tym modelu jest trudno 
zapalna i łatwa w utrzymaniu. charakteryzuje się odpornością 
na warunki atmosferyczne i promieniowanie słoneczne, więc 
idealnie sprawdza się na fotelach outdoorowych.

 Fotel może być dodatkowo wyposażony w tapicerowany 
zagłówek. 

 tabliczki z numeracją rzędów są wykonane z aluminiowej 
blaszki i przymocowane za pomocą nitów. 

cechy szczególne oraz dostępne opcje:

grupa nowy styl zastrzega sobie prawo do zmian 
konstrukcyjnych produktów oraz zmian wykończeń.
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*  poszczególne wymiary mogą być indywidualnie dostosowane do projektu.   
wszystkie wymiary są podane w centymetrach.

typ montażu krzesła:

opcje montażu:

stopnie

rodzaj podłogi:

płaska

ustawienie foteli:

po łukupo prostej typ a 
do czoła stopnia

typ c 
do podłoża 

wymiary*:

comfort / mid / slimoscar Vip oscar Vip levicomfort / mid / slim

 Fotel może być montowany do stopni niskich i wysokich.

 istnieje także wersja levi, montowana do czoła stopnia, która 
ułatwia utrzymanie czystości.
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