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Wirtuoz 
Przestrzeni

Fotel o melodyjnej nazwie Polyphony jest efektem 
połączenia wizji utytułowanego architekta Tomasza 
M. Koniora z doświadczeniem produkcyjnym 
Forum Seating. Aby ta wizja mogła przeobrazić 
się w realny produkt, niezbędne były nie tylko 
pasja i zaangażowanie, ale również szereg badań 
oraz analiz skoncentrowanych przede wszystkim 
na rozwiązaniach akustycznych. Polyphony to 
wysublimowana forma o doskonałych parametrach.

Fotel Polyphony został stworzony specjalnie dla siedziby 
narodowej orkiestry symfonicznej Polskiego radia 
w Katowicach. idealnie nadaje się do obiektów  
muzycznych. Doskonałe właściwości akustyczne  
zawdzięcza szczegółowym badaniom prowadzonym 
przy współpracy z jedną z najbardziej cenionych na 
świecie pracowni akustycznych – nagata Acoustics oraz 
laboratorium Akustyki technicznej AGh w Krakowie 
i instytutem techniki Budowlanej w Warszawie.

oparcie fotela Polyphony wykonano ze sklejki z drewna 
liściastego. Wyprofilowano je w trzech płaszczyznach, 
z półokrągłym formowaniem górnej krawędzi oraz 

charakterystycznym ścięciem odsłaniającym kolejne 
warstwy sklejki.

siedzisko i oparcie są pokryte odporną na odkształcenia 
pianką poliuretanową. zostały wyprofilowane zgodnie 
zasadami ergonomii, aby zapewnić komfort użytkownikom, 
nawet podczas wielogodzinnych koncertów i spektakli. 

nogi fotela stanowi lakierowana sklejka z podłokietnikiem 
w kształcie podwójnej fali. 

Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej. Od 1995 roku prowadzi autorskie biuro architekto-
niczne Konior Studio. Był głównym projektantem ponad  
100 obiektów, które zdobyły przeszło 30 nagród w konkursach 
krajowych i międzynarodowych. W 2008 roku został laureatem 
„Europe 40 under 40 – Europe’s Emerging Young Architects and 
Designers”. Wraz z zespołem zaprojektował siedzibę Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. We 
współpracy z marką Forum Seating Grupy Nowy Styl wykonał 
projekt fotela Polyphony dedykowanego do tej realizacji.
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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:

  Fotel jest wyposażony w cichy, niezawodny, grawitacyjny  
system składania.

  specjalny zawias zapewnia montaż po łuku w sąsiadujących 
krzesłach ze wspólną nogą.

  szczelina między siedziskiem i nogami jest minimalna.

  Wszystkie elementy montażowe są niewidoczne.

  Fotel może mieć wysokie lub niskie oparcie.

cechy szczególne oraz dostępne opcje:

typ montażu krzesła:

tyP C 
do podłoża 

opcje montażu:

stopnie

rodzaj podłogi:

Płaska

ustawienie foteli:

Po łukuPo prostej

*  Poszczególne wymiary mogą być indywidualnie dostosowane do projektu.   
Wszystkie wymiary są podane w centymetrach.

wymiary*:
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grupa nowy styl zastrzega sobie prawo do zmian 
konstrukcyjnych produktów oraz zmian wykończeń.
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