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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.

Rodzina foteli Tiago składa się z czterech linii 
zaprojektowanych przez Charaziak Design 
Studio. Doświadczenie Stanisława Charaziaka 
oraz niezwykły talent pozwoliły na powstanie 
przemyślanego i komplementarnego produktu, 
dzięki któremu można stworzyć niepowtarzalne 
i spójne stylistycznie aranżacje. 

wyróżnikiem tiago jest elegancka, prosta i zarazem lekka 
forma. Duży wybór tapicerek daje możliwość uzyskania 
klasycznego lub nowoczesnego wyglądu. Ciekawy efekt 
można uzyskać, łącząc ją z drewnianymi elementami. 
Szerokość foteli jest indywidualnie dostosowywana 
do wymogów przestrzeni. Możliwe jest zamontowanie 
odchylanego oparcia, które zapewnia większą swobodę 
ruchów. wartą do rozważenia opcją jest panel poprawiający 
parametry akustyczne fotela. 

Fotele z linii tiago zostały zaprojektowane w czterech 
wersjach, co daje możliwość lepszego dopasowania oferty do 
inwestycji i oczekiwań klienta. Duży wybór detali sprawia, że 
fotele z tej linii dopasowują się do przestrzeni bez względu 
na wielkość i charakter sali. Doskonale wyglądają zarówno 
w niewielkim modernistycznym budynku, jak i przestronnym, 
tradycyjnym obiekcie. 



klasyczna linia w całości tapicerowanego fotela z charakterystyczną prostokątną nogą. 
w ramach tego modelu można zdecydować się na stałe lub uchylne oparcie. Dostępna jest 
wersja z pulpitem składanym do wnętrza nogi, posiadającym funkcję anti-panic. 

Linia etiuda to prosta forma i ekskluzywne drewniane wykończenia. tylna krawędź nogi 
oraz oparcia stanowią jedną linię, wznoszącą się ponad poduszkę oparcia. Sklejkowe 
nogi oraz oparcie mogą zostać pokryte naturalnym fornirem, któremu fotel zawdzięcza 
wyjątkowy, prestiżowy wygląd. 

Linia Carmen to wygodne, w całości tapicerowane fotele, którym charakteru dodają bukowe 
nakładki podłokietników. Mogą być wykonane z drewna kolorystycznie dobranego do sali. 
naturalny materiał jest przyjemny w dotyku i zapewnia komfortowe podparcie.

Charakterystyczne wysokie oparcie linii Fosca zapewnia wysoki komfort. Fotel doskonale 
prezentuje się w wersji całkowicie tapicerowanej. Uwagę zwracają wznoszące się,  
zaokrąglone na końcu podłokietniki.
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*  poszczególne wymiary mogą być indywidualnie dostosowane do projektu.   
wszystkie wymiary są podane w centymetrach.
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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:

Typ montażu krzesła:

typ C 
do podłoża

opCjE monTAżu:

Stopnie

rodzaj podłogi:

płaska

ustawienie foteli:

po łukupo prostej



Grupa nowy Styl zastrzega sobie prawo do zmian 
konstrukcyjnych produktów oraz zmian wykończeń.
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