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We all like to have a choice. Arranging a space tailored to 
the client’s specific needs should be offered as standard. 
The CX 3200 table system is more than just a standard. 
The solution it offers makes rearranging a conference or 
training room amazingly simple. The diversity of solutions 
and combinations within the system may be surprising. 
Thanks to its flexibility, the system can keep up with any 
dynamically changing situation. The flexibility of CX 3200 is 
determined by the multitude of shapes and sizes of its table 
tops. Combined with the intuitive leg fixing mechanism, 
it offers many configuration possibilities. The system can 
be used to furnish both a cosy spot for the management 
board’s meetings or a training room for more people. 
Whatever the requirement, with CX 3200 tables you can 
arrange any space in the most efficient way.

Każdy lubi mieć wybór. Aranżowanie przestrzeni 
dopasowanej do indywidualnych potrzeb Klienta to 
standard. System stołów CX 3200 to więcej niż standard. 
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, zmiana ustawienia 
sali konferencyjnej czy szkoleniowej jest niezwykle prosta. 
Różnorodność rozwiązań i połączeń systemu, może 
być zaskakująca. Wielość kształtów i rozmiarów blatów 
decyduje o elastyczności zastosowania systemu CX 3200. 
W połączeniu z intuicyjnym mechanizmem mocowania 
nóg, zapewnia szerokie możliwości konfiguracyjne. System 
pozwala wyposażyć zarówno kameralne miejsce spotkań 
zarządu, jak i salę dla większej grupy osób. CX 3200 dzięki 
swojej modularności, nadąża za dynamicznie zmieniającymi 
się potrzebami wykorzystania przestrzeni.

Creates a space Kreuje przestrzeń

Jens Korte worked at such design studios as: Frogdesign (1987–91), 
Wiege (1993–97), and NPK Industrial Design (1997–99). He was also concentrated on 
a scientific activity till 1993. Since 1999 he has worked as an independent designer.

Jens Korte pracował dla biur projektowych: Frogdesign (1987–91),
Wiege (1993–97), NPK Industrial Design (1997–99). Następnie, do roku 1993 
zajmował się działalnością naukową. Od roku 1999 pracuje jako niezależny projektant.
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Finishes | Wykończenia:
OA American Nut, AN Natural anode4



Elegant and modern,  
while staying flexible  
and practical
ELEGANCKI I NOWOCZESNY, 
ELASTYCZNY I PRAKTYCZNY
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Finishes | Wykończenia:
OA American Nut, AN Natural anode6



Stormy discussions and negotiations are hardly ever easy: 
this can be the norm in day to day business. When there 
are more people at a meeting, the form and space often 
need to change for effective communication. A round 
table encourages an open discussion and helps reach 
a compromise. When everyone feels they are equal partners, 
it is easier to arrive at an agreement.

CX 3200 ensures your team’s work is organised well. 
Its functionality is enriched with an extensive range of 
dedicated multimedia ports and an aesthetically pleasing 
wire trunking system. Natural veneers and high quality 
laminates available in the offer will add elegance to your 
conference room.

Burzliwe dyskusje i nie zawsze łatwe negocjacje 
to codzienność każdego biznesu. Gdy spotkanie toczy 
się w większym gronie, szczególne znaczenie ma 
forma i przestrzeń komunikacji. Okrągły stół zachęca 
do otwartej rozmowy i pomaga wypracować kompromis. 
Gdy wszyscy czują się równorzędnymi partnerami, 
łatwiej osiągnąć porozumienie. 

CX 3200 dba o organizację pracy zespołu. Jego 
funkcjonalność uzupełnia oferta dedykowanych portów 
multimedialnych oraz estetyczny system prowadzenia 
kabli. Elegancji sali konferencyjnej dodadzą również 
dostępne w ofercie okleiny naturalne oraz wysokiej 
jakości laminaty.
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Finishes | Wykończenia:
OA American Nut, CZ Black matt anode8



9



4776

23
68

Teamwork is essential for efficient functioning and 
development of every organisation. A study carried out  
in the UK shows that an average employee spends 8 weeks  
a year at meetings. So it is extremely important to ensure 
a meeting space is designed correctly. Conference rooms 
furnished with the CX 3200 system promote the open 
communication and inspire your team.

Rola pracy zespołowej jest kluczowa dla właściwego 
funkcjonowania i rozwoju każdej organizacji. Badania 
z Wielkiej Brytanii wskazują, że przeciętny pracownik spędza 
na spotkaniach aż 8 tygodniu w roku. Dlatego tak ważne jest 
odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni spotkań. 
Sale konferencyjne wyposażone w system CX 3200 sprzyjają 
dobrej komunikacji i inspirują zespół.

Finishes | Wykończenia:
OA American Nut, AN Natural anode
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Finishes | Wykończenia:
OA American Nut, AN Natural anode

11



12



Finishes | Wykończenia:
MP Platinum , CA White 13



Modern and light design is not the only distinguishing 
feature of the system. Quick and easy tool-free assembly 
and freedom of arrangement are the unquestionable 
advantages of CX 3200 tables. A special system for fixing 
legs to the table top reduces the number of legs so your 
conference room will look more aesthetically pleasing  
and will seat more people.

Lower panels ensure the privacy of people sitting at 
a meeting. Options include: slab panels or metal panels 
made of black perforated metal sheet. Thanks to special 
assembly fittings, the panels can be easily disassembled  
in no time.

Nowoczesny i lekki design to nie jedyny wyróżnik 
systemu. Łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi oraz 
dowolność aranżacji to niewątpliwe zalety stołów CX 3200. 
Opatentowany system mocowania nóg do blatu umożliwia 
redukcję ich liczby. Dzięki temu sala konferencyjna będzie 
wyglądać elegancko i pomieści więcej osób.

O dyskrecję uczestników spotkań dbają panele dolne, 
płytowe lub metalowe, wykonane z czarnej blachy 
perforowanej. Dzięki specjalnym uchwytom montażowym 
panele można w każdej chwili łatwo zdemontować.
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Finishes | Wykończenia:
MP Platinum , AN Natural anode 15
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Thanks to the universal design of CX 3200 conference tables, 
a combination of one top and four legs can be used to make 
a conference table, but it can also be used to create a desk 
as part of a coherent arrangement. 

Sometimes great decisions are better made in a small circle, 
while concentration on the essence of the job helps you 
identify the pros and cons of the proposed solutions. A cosy 
atmosphere created through a minimalist arrangement is 
likely to promote trust and improve efficiency.

Uniwersalny design stołów konferencyjnych CX 3200 
pozwala z połączenia jednego blatu i czterech nóg stworzyć 
nie tylko stół konferencyjny ale i pełnoprawne biurko, 
będące częścią spójnej aranżacji. 

Dobre decyzje nie zawsze wymagają szerokiego audytorium, 
a koncentracja na istocie zadania pozwala dostrzec 
mocne i słabe strony proponowanych rozwiązań. Czasami 
kameralna atmosfera, stworzona dzięki minimalistycznej 
aranżacji, sprzyja budowaniu zaufania i zwiększaniu 
efektywności.

Finishes | Wykończenia:
FL Maple, AN Natural anode
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Finishes | Wykończenia:
IH Champagne Hard Maple, AN Natural anode 17



All tops in the system are fitted with steel plates on 
the underside to which the most important component: 
the base in the form of a single leg is fixed with two small 
levers. The assembly process does not require any tools 
and is very quick and simple. The mechanism allows for 
edges of adjacent table tops to be joined, thus reducing 
the number of legs required and leaving more space under 
the table. Modular horizontal wire trunking and a vertical 
wire trunking unit fixed to the leg will organise and hide any 
amount of cabling to create comfortable and aesthetically 
pleasing working conditions.

Wszystkie blaty systemu wyposażone są od spodu w stalowe 
płytki do których za pomocą dwóch niewielkich dźwigni 
montowany jest najważniejszy element systemu
– podstawa, której rolę pełni pojedyncza noga. Cały proces 
montażu nie wymaga żadnych narzędzi, jest krótkotrwały 
i nieskomplikowany. Konstrukcja mechanizmu pozwala 
łączyć krawędzie sąsiadujących blatów, co redukuje ilość 
potrzebnych nóg i tym samym zwiększa ilość miejsca pod 
stołem. Modułowe kanały kablowe poziome oraz pionowy 
kanał kablowy montowany do nogi pozwolą uporządkować 
każde ilości kabli oraz stworzyć komfortowe i estetyczne 
warunki pracy.
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The CX 3200 modular conference table system is 
distinguished by its lack of a supporting structure (no frame) 
and the quick assembly of legs to the table top without the 
need to use any tools. CX 3200 is a mobile system offering 
unlimited arrangement options with the use of a minimum 
number of legs. The table top is made of five ply blockboard 
with a total thickness of 32 mm. The top structure consists 
of a core made of 22 mm poplar wood strips, density 
470 kg/ m3, stuck together and covered with 1 mm veneer 
sheet and 3 mm MDF sheet. Depending on the type of finish, 
the top is covered with veneer or laminate. The underside of 
the top is covered with grey colored anti-tension laminate. 
Melamined table tops have edges covered with ABS edge 
banding, thickness 2 mm, while veneered tops have edges 
veneered with natural edge banding, thickness 2 mm. The 
CX 3200 table leg consists of a carcass made of die-cast 
aluminium which is powder-coated in RAL 9006. A 2 mm 
thick anodised aluminium profile is attached to the carcass. 
A white (RAL 9016) powder-coated leg is available with 
a matching white carcass. A matt black anodised leg is 
available with a matching powder-coated carcass. Legs 
are fitted with levelling glides with an adjust-ment range 
of ±10 mm. For better protection of wooden floors, legs 
with felt glides are available as an option. A leg is fixed 
to the table top with levers made of plastic. Total table 
height: 740 mm (top 32 mm + leg 708 mm).

System modułowych stołów konferencyjnych CX 3200 
wyróżnia brak konstrukcji nośnej (ramy) oraz szybki montaż 
nóg do blatu stołu bez konieczności użycia jakichkolwiek 
narzędzi. System CX 3200 to system mobilny, pozwalający 
uzyskać nieograniczone możliwości aranżacji, przy 
wykorzystaniu minimalnej ilości nóg. Blat wykonany jest 
z pięciowarstwowej płyty stolarskiej o łącznej grubości 
32 mm. Konstrukcja blatu to rdzeń utworzony z połączonych 
ze sobą 22 mm pasów drewna topoli, o gęstości 470 kg/m3,
pokrytego 1 mm arkuszem forniru oraz 3 mm arkuszem 
MDFu. W blatach umieszczone są specjalne płytki 
stalowe o grubości 4 mm, do których mocowane są nogi. 
W zależności od rodzaju wykończenia, blat pokryty jest 
fornirem lub laminatem. Spodnia część blatu pokryta jest 
laminatem przeciwprężnym w kolorze szarym. W przypadku 
blatów laminowanych, krawędzie blatu oklejone 
są obrzeżem ABS o grubości 2 mm, blaty fornirowane 
obrzeżem naturalnym o grubości 2 mm. Noga stołu CX 3200 
zbudowana jest z korpusu wykonanego z odlewu aluminium, 
lakierowanego proszkowo na kolor aluminium, czarny lub 
biały. Do korpusu przymocowany jest profil aluminiowy 
o grubości 2 mm w kolorze srebrnej anody naturalnej, 
anody czarnej matowej lub malowany proszkowo na biało. 
Nogi wyposażone są w stopki poziomujące w zakresie 
±10 mm. Opcjonalnie dla lepszego zabezpieczenia podłóg 
drewnianych, dostępne są nogi ze stopkami filcowymi. 
W korpusie nogi umieszczony jest mechanizm mocujący 
nogę do blatu. Nogę w blacie mocuje się za pomocą dźwigni 
wykonanych z tworzywa sztucznego. Łączna wysokość stołu 
wynosi 740 mm (blat 32 mm + noga 708 mm). 

Table tops Blaty
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Product range Przegląd oferty

Rectangular | Prostokątne

Square | Kwadratowe 90° ¼ circle | 90° ¼ koła
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90° ¼ circle with intercut  
| 90° ¼ koła z wcięciem 

45° both sides rounded  
| 45° zaokrąglone obustronnie 

60° both sides rounded  
| 60° zaokrąglone obustronnie 

¼ ellipse | ¼ elipsy

30° both sides rounded  
| 30° zaokrąglone obustronnie 

45° one side rounded  
| 45° zaokrąglone jednostronnie 
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Table top shapes Kształty blatów
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Product range Przegląd oferty

The system offers 2 types of lower panels: slab panels and 
panels made of perforated metal sheet. Colour patterns of 
the slab lower panels are consistent with the colours of table 
tops, while the metal panels are offered in black RAL 9005 
as standard. Lower panels are fixed to tables with special 
brackets for quick assembly and disassembly.

System oferuje 2 rodzaje paneli dolnych – panele płytowe 
oraz panele wykonane z blachy perforowanej. Kolorystyka 
paneli płytowych jest spójna z kolorystyką blatów, natomiast 
panele metalowe standardowo oferowane są w kolorze 
czarnym RAL 9005. Panele dolne mocowane są do blatu 
stołu za pomocą specjalnych uchwytów umożliwiających 
szybki montaż i demontaż. 

The system offers a special cart for legs and table  
tops storage or transportation purposes.

System oferuje specjalny wózek do przechowywania 
i transportu nóg oraz blatów. 

© Copyright Nowy Styl Group
Nowy Styl Group reserves the right to change the constructional features and upholsteries of products.

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

Note! Colour patterns illustrated here may differ from the originals.
| Uwaga! Prezentowane kolory wykończeń mogą różnić się od oryginałów.

Nowy Styl Group’s publications. All rights reserved. Brands and trademarks used herein are the property of Nowy Styl Group.
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