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 Grupa Nowy Styl to jedna z najprężniej rozwijających się grup 
meblarskich na świecie. W jej ofercie znajdują się meble biurowe, 
krzesła do różnych zastosowań, siedziska audytoryjne, sportowe  
i kinowe. Swoje produkty eksportuje do 60 krajów na całym świcie. 
Stanowiąc przykład sukcesu Polskich przedsiębiorstw na świecie.  

   
   Wsłuchując się w oczekiwania 

kilkudziesięciu milionów 
użytkowników swoich wyrobów 
na całym świecie, firma nie 
zapomina o odpowiedzialności 
za otoczenie, w którym działa.  
Dlatego niemal od początku 
swego istnienia prowadzi 
szeroką i różnorodną 
działalność społeczną, 
przywiązuje dużą wagę do troski 
o środowisko naturalne 



 Od początku istnienia firmy jest ona 
zarządzana przez dwójkę braci którzy ją 
założyli: 

 

 Adam Krzanowski – Prezes Zarządu, 
współwłaściciel firmy.  

Bracia Adam i Jerzy Krzanowscy 

 Jerzy Krzanowski – 
Wiceprezes Zarządu, 
Dyrektor Inwestycji  
i zakupów, współwłaściciel 
firmy.  



 1990 – wtedy wszystko się zaczęło. Adam Krzanowski wyjeżdża do Stanów 
Zjednoczonych. Jerzy Krzanowski otwiera swoją pierwszą firmę w Polsce. 
Urlop dziekański następnie wyjazd do Stanów Zjednoczonych a tam praca 
przy rozładowywaniu samochodów w firmie produkującej krzesła. Czyli 
typowy wyjazd studenta do pracy. Podczas tej podróży przyszły prezes 
Grupy Nowy Styl rozpoczyna pracę u producenta krzeseł – firmy Wythe.  

 1991 – Adam zdobywa doświadczenie w Stanach. Jerzy przygotowuje  
„fundamenty” pod nową firmę.  

 1992 – Bracia Krzanowscy zakładają firmę produkującą krzesła.  
W Krośnie powstaje pierwsze krzesło marki Nowy Styl !!! 

    Henry Stern, do którego należy firma Whyte, udziela 
wsparcia początkującym przedsiębiorcom. Inspiruje 
braci Krzanowskich do otwarcia własnej fabryki 
krzeseł i pomaga w nawiązywaniu kontaktów  
z dostawcami. Nowy Styl sp. z o.o. oficjalnie pojawia 
się na mapie polskich przedsiębiorstw. Powstają 
pierwsze krzesła. Firma zatrudnia 7 osób. 



 1993 – Firma rozwija skrzydła.  
W ofercie jest już 7 modeli, a firma zatrudnia ponad 100 pracowników.  
 

 2000 – Pierwszy milion krzeseł sprzedany. 
 

 2006 –Nowy styl jest obecny na boiskach całego świata.  
Krzesła stadionowe znajdują się w ofercie firmy od 1997. Z upływem czasu zyskują 
coraz większe uznanie. W 2006 roku zarząd Grupy, podejmuje odważny krok – od 
tej pory krzesła są sprzedawane pod marką Forum Seating. W 2010 roku, podczas 
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w RPA, kibice na stadionie Green Point|  
i Mbombela zasiadają w polskich krzesłach.  

 2012-Na krzesłach wyprodukowanych przez Nowy Styl siedzieli kibice podczas 
Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach i na stadionach Euro 2012. 

 2011 – Grupa Nowy Styl jest obecna w 60 krajach na 6 kontynentach. 
 
W fabrykach powstało już 60 milionów krzeseł produkowanych na powierzchni  
210 000 m2 hal produkcyjnych. Meble Grupy Nowy Styl znajdują się w biurach  
i domach ludzi na całym świecie.  
 



 W 1995 roku firma zaprezentowała się na rynku 
wschodnim pokazując na targach  
w Moskwie 25 modeli krzeseł. 

 

 W 1996 roku przyszedł czas na zachód, firma 
prezentuje się na jednych z najbardziej 
prestiżowych targach „Targi Orgatec ”,  
tym samym wchodzi na szeroki rynek europejski. 



 W chwili obecnej Grupa Nowy Styl jest 
niekwestionowanym liderem branży 
meblarskiej. Firma znajduje się w bardzo 
dobrej kondycji finansowej. 

 

 Sprzedaż wyniosła 320 344tys. zł, natomiast 
zysk netto wyniósł 14 662 tys. zł. 

 

  Firma nie ma żadnych zaległości finansowych  

Dane na podstawie raportu firmy Verdict z 30.12.2013r. 



 W najbliższej przyszłości firma ma zamiar 
podbijać nowe zagraniczne rynki. 

 Unowocześnić proces produkcji mebli. Do 2015 
linie produkcyjne mają być w większości wypełni 
zautomatyzowane. 

 Rozwijać działalność ekologiczną i charytatywną   



 „Pomysł, odwaga, konsekwencja, praca i 
szczęście do ludzi.” Tak o źródle swojego 
sukcesu opowiadają bracia Jerzy i Adam 
Krzanowscy. 

 Adam Krzanowski nie bał się wyjechać w ciemno 
do Ameryki w celu znalezienia pracy.  

 Oboje zainwestowali w trudnych czasach 
wszystko co mieli 30 tys. dolarów mając tylko 
nadzieje, że im się uda odnieść sukces. 

 Opierając się na własnych doświadczeniach, 
przeczuciu oraz na wielkiej pracy własnej odnieśli 
wspaniały sukces na skalę Polską i Europejską. 

 



 Po 25 latach od przemiany ustroju w Polsce możemy 
podziwiać Polskich przedsiębiorców, którzy nie bali 
się zaryzykować w nowym, nieznanym 
kapitalistycznym świcie.  
 

 Takimi ludźmi są bracia Krzanowscy i ich firma 
Grupa Nowy Styl, która jest symbolem tego,  
że dzięki swojej pracy każdy może osiągnąć sukces. 
Oni wykorzystali możliwości wynikające ze zmian 
ustrojowych aby osiągnąć sukces na skale globalną. 
Przez 25 lat od zmian ustrojowych stworzyli wielką 
firmę rodzinną, która liczy się na rynku Polskim jak  
i zagranicznym.  

Zdjęcia oraz historia firmy na podstawie danych ze 
strony internetowej  Grupy Nowy Styl 


