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Tento meets various  
expectations

Tento wychodzi naprzeciw
różnorodnym oczekiwaniom

Low, medium-sized or high – depending on your needs: 
there should be suitable cabinets for documents, binders, 
samples or models in every office. The versatility and 
diversity of the Tento cabinets will help you organise the 
space around you in the most efficient way. Their look will 
perfectly match any functional space.

Niskie, średnie, wysokie – w zależności od potrzeb,
w każdym biurze przydadzą się odpowiednie szafy
na dokumenty, segregatory, próbki i wzorniki. Uniwersalność
i różnorodność szaf Tento pomaga optymalnie zorganizować
przestrzeń wokół Ciebie. Ich wygląd idealnie wpasuje się
w dowolną przestrzeń użytkową.



Finishes | Wykończenia:
BI White, NT Tabac Cherry4



Storage made 
even simpler
Z TENTO PRZECHOWYWANIE
STAJE SIĘ JESZCZE PROSTSZE

5



Tento cabinets can be completed with corresponding 
lockers from Puzlo line. Puzlo line is something more than 
just a locker, because it is like a puzzle game. 

Desk sharing is a broader idea that offers various facilities 
within the corporate space and benefits the employee. 
Any space based on desk sharing must be equipped 
with lockers – small lockable units assigned to particular 
employees that are designed for storing their documents, 
bags, personal items, etc.

A fully configurable system that can be adapted for 
a variety of needs. The dimensions, shape, colours, 
locks and accessories – you can choose from all of these 
elements to build your own locker. The line offers various 
locker cabinet designs, sets with one, two or three 
columns, cabinets with or without fronts, doors with 
different types of locks, with a mail slot, and handles 
oriented horizontally or vertically. The list of options is 
very long, and combined with many different front colours 
to choose from it allows you to create very interesting 
spatial and visual effects. Just start the game.

Przestrzeń wyposażona w szafy Tento może być uzupełniona 
przez dopasowane do nich lockersy z linii Puzlo. Linia Puzlo 
to więcej niż zwyczajne szafki: bardziej przypomina grę 
w puzzle.

Desk sharing to szersza idea, która oferuje różne 
udogodnienia w przestrzeni firmowej i stanowi zysk dla 
pracownika. Każde biuro bazujące na koncepcji desk sharingu 
musi być wyposażone w lockersy – małe zamykane na zamek 
szafki, przydzielone każdemu pracownikowi, aby mógł 
przechowywać tam swoje dokumenty i rzeczy osobiste.

Linia Puzlo to system, który jest całkowicie konfigurowalny, 
co sprawia, że można dopasować go do różnych potrzeb. 
Wymiary, kształt, kolory, zamki, dodatki…. to elementy, 
które możemy wybierać według uznania, budując swój 
własny lockers. W linii dostępne są różne konstrukcje szaf, 
układy jedno-, dwu – lub trzykolumnowe, szafki z frontami 
lub bez, drzwi z różnymi rodzajami zamków, z wrzutnią lub 
uchwytami w poziomie bądź pionie. Lista opcji jest bardzo 
długa, a w połączeniu z możliwością doboru różnych kolorów 
frontów, pozwala uzyskać ciekawe efekty przestrzenne 
i wizualne. Łatwe jak układanka!

Puzlo Puzlo

Finishes | Wykończenia:
Melamine NA Aragan Oak, NS Fjord Green, NR Denim Blue6
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Finishes | Wykończenia:
BI White, NT Tabac Cherry8



Product range
PRZEGLĄD OFERTY

9



Product range Przegląd oferty

Cabinets
Six types of cabinets are available: cabinets with sliding 
doors, tambour doors and hinged doors, wardrobe cabinets, 
combi cabinets and open cabinets. Cabinets are made from 
fine chipboard, melamine-coated on both sides, thickness 
18 mm. 
Visible narrow edges are covered with ABS 1 mm edge 
banding, while the remaining edges are protected with 
0.4 mm Standotron edge banding. 

Available optional types of cabinet back finish:
 |  backs made from HDF, lacquered grey on one side, 

thickness 2.5 mm,
 |  backs made from fine chipboard, melamine-coated 

on both sides, thickness 12 mm, the colour of carcass. 
Cabinets with the fine chipboard back can be used to 
divide space independently.

Available optional types of cabinet front finish:
 |  board fronts made from melamine-coated fine chipboard, 

thickness 18 mm, narrow edges covered with ABS 1 mm 
edge banding,

 | tambour fronts made from grey plastic (PP).

Shelf joints protect shelves from accidental slipping off from 
the cabinet. Visible narrow edges of shelves are covered 
with ABS 2 mm edge banding, while the remaining edges 
are protected with 0.4 mm Standotron edge banding. 
Shelf position can be adjusted to five levels every 32 mm. 
Standard shelf thickness is 18 mm; 25 mm thick fine 
chipboard shelf (all edges covered with ABS 2 mm edge 
banding) is available optionally. 
Quick assembly concealed hinges with easy adjustment  
and soft close system are available as an extra option  
(hinge opening angle 110°).
Cabinets are fitted with a lock and a door latch, forming 
a three-point bolting system. A square lock with two keys, 
exchangeable cylinder and one master key comes  
as a standard feature. Wardrobe cabinets are an exception 
as they come without a lock as a standard feature. The 
cabinet has glides for leveling it from the inside.

Szafy
Występuje sześć typów szaf: szafy z drzwiami przesuwnymi, 
żaluzjowymi, płytowymi uchylnymi, szafy ubraniowe, szafy 
combi oraz regały. Szafy wykonane są z płyty wiórowej 
dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Widoczne 
wąskie krawędzie oklejone są obrzeżem ABS 1 mm, 
pozostałe zabezpieczone obrzeżem Standotron 0,4 mm.
Istnieje możliwość wyboru opcji wykończenia pleców szaf: 

|  wykonane z płyty HDF jednostronnie lakierowanej 
w kolorze szarym o grubości 2,5 mm, 

|  wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej 
o grubości 12 mm w kolorze korpusu. Szafy z plecami 
z płyty wiórowej mogą dzielić przestrzeń samodzielnie. 

Istnieje również możliwość wyboru opcji wykończenia 
frontów szaf: 
|  płytowe wykonane z płyty wiórowej melaminowanej 

grubości 18 mm, krawędzie wąskie oklejone obrzeżem 
ABS 1 mm, 

|  żaluzjowe, wykonane z tworzywa (PP), w kolorze szarym. 

Półki mocowane za pomocą złącz zabezpieczających 
przed przypadkowym wysunięciem. Widoczne wąskie 
krawędzie półek oklejone są obrzeżem ABS 2 mm, pozostałe 
zabezpieczone obrzeżem Standotron 0,4 mm. Istnieje 
możliwość zmiany położenia półki w pięciu pozycjach co 
32 mm. Standardowa grubość półki to 18 mm, półka z płyty 
wiórowej o grubości 25 mm (wszystkie krawędzie oklejone 
obrzeżem ABS 2 mm) występuje jako opcja. Dodatkowo jako 
opcja dostępne są zawiasy puszkowe do szybkiego montażu 
z funkcją łatwej regulacji oraz systemem powolnego 
i cichego domykania drzwi (kąt otwarcia zawiasu 110°). 
Szafy wyposażone są w zamek oraz blokadę drzwi, co 
stanowi trzypunktowy system ryglowania. W standardzie 
zamek kwadratowy z dwoma kluczami z możliwością 
wymiany wkładki oraz kluczem Master. Wyjątek stanowią 
szafy ubraniowe, które w standardzie nie posiadają 
zamka. W szafie zamontowane są stopki z możliwością 
poziomowania szafy od wewnątrz.
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Product range Przegląd oferty

Cabinets Szafy

1.  Hinged door cabinets  
| Szafy z drzwiami płytowymi, uchylnymi

2.  Cabinets 
| Szafy ubraniowe

3.  Open cabinets 
| Regały

4.  Combi cabinets  
|  Szafy combi

5.  Tambour cabinets  
|  Szafy z drzwiami żaluzjowymi

6.  Sliding door cabinets  
| Szafy z drzwiami przesuwnymi

© Copyright 2019 Nowy Styl Sp. z o.o.

Nowy Styl Sp. z o.o. reserves the right to change the constructional features and finishes of products.
| Nowy Styl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz zmian wykończeń.

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.
| Uwaga! Prezentowane kolory wykończeń mogą różnić się od oryginałów. 

Publications of Nowy Styl Sp. z o.o. Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM Sp. z o.o.
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