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LOCOSYSTEM
Jeden prosty łącznik – szybki montaż bez narzędzi
Meble modułowe LOCOSYSTEM to spełnienie marzeń miłośników funkcjonalnych
wnę trz. Szczególnie tych ceniących rozwiązania modułowe, które pozwalają
swobodnie modelować i zmieniać przestrzeń. Jak z klocków lego.
LOCOSYSTEM to innowacyjny, konfigurowalny, wielofunkcyjny system meblowy.
Umożliwia łatwą konfigurację mebli, ściśle dostosowanych do potrzeb użytkownika.
Aranżuje przestrzeń spójną wzorniczo zabudową. Znakomicie sprawdza się zarówno
w domu, jak i przestrzeniach publicznych, biurach czy bibliotekach.
System opiera się na bezśrubowym systemie mocowań - opatentowanym
łączniku szpilkowym. Zapewnia łatwy montaż oraz daje możliwość umieszczenia
poszczególnych elementów w dowolnym miejscu. LOCOSYSTEM to modułowe
elementy konstrukcyjne oraz know-how ułatwiające użytkownikowi samodzielne
zbudowanie dowolnej, pożądanej zabudowy meblarskiej. Jest stabilny, lekki i prosty
w montażu. Wielką zaletą mebli LOCOSYSTEM jest ich niezależność od układu ścian
w pomieszczeniu.
Meble LOCOSYSTEM można ustawiać swobodnie w przestrzeni, tworząc ściany
i bryły o różnych kształtach. Dzięki zastosowaniu krzywoliniowych półek, mebel
ma bardzo dużą stateczność. Można na przykład zbudować regał, który bez
elementów mocujących go do ściany pełni funkcję estetycznej i stabilnej ścianki
działowej. LOCOSYSTEM jest podatny na wielokrotne przekształcanie w zależności
od zmieniających się potrzeb użytkowników i odporny na utratę funkcjonalności
wskutek uszkodzeń i zużycia. Dzięki uproszczeniu podstawowych wymiarów
funkcjonalnych do kilku modułów i kształtów półek, przestrzeń można wyposażać
stopniowo, doodając nowe elementy i rekonfigurując istniejące.
Możliwości meblowania przestrzeni za pomocą LOCOSYSTEMU są nieograniczone.
Zmiana aranżacji lub miejsca zamieszkania jest z LOCOSYSTEMEM łatwa.
Innowacyjny szpilkowy łącznik umożliwia wielokrotne montowanie i zmianę
konfiguracji mebli.
Dzięki temu wydłuża się czas użytkowania LOCOSYSTEMU oraz zwiększa się jego
stopień dopasowania do potrzeb użytkowników.

Materiały: naturalne drewno dębowe, sklejka liściasta
melaminowana lub pokryta naturalnym formirem dębowym

Korzystną cechą LOCOSYSTEMU jest jego technologiczność oraz przyjazność
dla środowiska naturalnego. Skutkuje to m.in. zmniejszeniem energochłonności
produkcji oraz zmniejszeniem materiałochłonności.
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Karol Starczewski
Twórca LOCOSYSTEMU
Wzornictwo mebli mieszkaniowych dostępnych na rynku skupia się w większości
na tradycyjnym zaspokajaniu podstawowych potrzeb użytkowników takich
jak przechowywanie, przygotowywanie i spożywanie posiłków, wypoczynek.
Bryły mebli mają z góry określone przez projektantów i producentów zastosowania
i kształt. Zazwyczaj albo pasują do danej przestrzeni, albo nie. Niezmiernie rzadko
potrafią się do przestrzeni dopasować.
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Podobnie zakres funkcji jest zazwyczaj ściśle wyznaczony i trudno go dostosować
do zmieniających się warunków lokalowych i długofalowych planów budżetowych.
Inaczej jest z LOCOSYSTEMEM.
Zaprojektowałem ten system z myślą o wszystkich, którzy cenią funkcjonalne
rozwiązania. Meble można z łatwością dopasować do każdej przestrzeni.
To jak zabawa klockami.
Można swobodnie kreować architekturę wnętrza.
Można szybko zmieniać funkcje i dopasowywać je do potrzeb użytkownika.
Można kompleksowo aranżować wnętrza w ramach jednego, spójnego
systemu wzorniczego.

Elementy LOCOSYSTEMU wykonane są z naturalnych, solidnych materiałów.
Podstawą jest sklejka liściasta i drewno dębowe.
Szeroka gama materiałów wykończeniowych - naturalne forniry, szeroka gama
oklein, stal nierdzewna - umożliwia dobór dopasowany do preferencji użytkownika.
Podstawą LOCOSYSTEMU są regały z możliwością dowolnego ustawienia półek
w pionie i w poziomie. Dziewięć różnych kształtów półek – proste, łuki, fale,
narożniki – dają właściwie nieograniczoną swobodę konfiguracji.
Można z nich budować regały, szafki, komody, szafy ubraniowe i wiele innych mebli.
Każdy moduł może być dodatkowo wyposażony w plecy, drzwi, drzwiczki suwane,
szyby, szuflady i pojemniki.
System podestów umożliwia zagospodarowanie podłogi, wzbogacając ją nie tylko
o funkcje przechowywania, ale również tworząc wydzieloną przestrzeń na innej

wysokości, co umożliwia realizację nowych funkcji, na przykad strefy relaksu, snu,
miejsca do zabawy dla dzieci.
Przy użyciu LOCOSYSTEMU można podzielić duże pomieszczenie na kilka
mniejszych. Można wydzielać ciągi komunikacyjne i przestrzenie funkcjonalne,
tworząc miejsca do pracy, zabawy i relaksu. Umożliwia to kreowanie prywatnych
przestrzeni dla użytkowników i niweluje problemy związane z nierównomiernym
dostępem do światła słonecznego lub nadmierną akustyką pomieszczenia.
LOCOSYSTEM w swojej formie wzorniczej i konstrukcyjnej oferuje unikalne
możliwości w ramach jednej, spójnej zabudowy. A dzięki „technologiczności”
projektu oferuje je w przystępnej cenie.
Zapraszam Państwa do korzystania z LOCOSYSTEMU!
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SYSTEM MODUŁOWYCH MEBLI
» zmieniaj konfigurację
» aranżuj przestrzeń

Różne kształty półek
Proste, łuki, fale, narożniki
dają pełną swobodę konfiguracji mebli
Regał wolnostojący, będący zarazem ścianką działową, umożliwia wydzielenie
ciągów komunikacyjnych i przestrzeni funkcjonalnych nawet na małym metrażu.
Regał przyścienny, kompatybilny z innymi elementami systemu w wariancie
podstawowym – z różnymi rodzajami drzwiczek: zawiasowe, przesuwane stalowe
lub tworzywowe – przezroczyste, które umożliwiają dowolne eksponowanie lub
chowanie przedmiotów w zależności od potrzeby.
Projekt: Karol Starczewski
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Regał przyścienny wersja premium
Ze składanym pulpitem do pracy
Regał przyścienny, kompatybilny z innymi elementami systemu, w wariancie premium – z przesuwanymi
drzwiczkami, ze stali nierdzewnej, które umożliwiają dowolne eksponowanie lub chowanie przedmiotów
w zależności od potrzeby.
LOCOSYSTEM premium to szlachetniejsze materiały: grubsze niż w wariancie podstawowym półki
z masywnymi dębowymi obłogami świetnie grają z czarną, melominowaną płytą zastosowaną
do pionowych elementów regału. LOCOSYSTEM premium to znakomite rozwiązanie dla gabinetu
czy biblioteki nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Specjalnie zaprojektowany pulpit daje wygodną przestrzeń do pracy o wymiarach 60 x 90 cm.
Gdy nie jest używany, pulpit można zawiesić na regale, żeby pełnił rolę przesuwnych drzwiczek.
Projekt: Karol Starczewski.
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Centrum dowodzenia
900,50

335
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Regał z pulpitem do pracy
Regał wolnostojący w zależności od potrzeb może tworzyć domową bibliotekę
albo wydzielać ciągi komunikacyjne w mieszkaniu czy biurze.
Może występować z przesuwanymi drzwiczkami ze stali nierdzewnej,
które umożliwiają dowolne eksponowanie lub chowanie przedmiotów
w zależności od potrzeby.
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Dodatkowy pulpit daje wygodną przestrzeń do pracy o wymiarach 60 x 90 cm.
Gdy nie jest używany, pulpit można zawiesić na regale, żeby pełnił rolę
przesuwnych drzwiczek.
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Projekt: Karol Starczewski, Cyryl Zakrzewski.
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Moduł RTV
Dowolność wymiarów i materiałów
Specjalny rodzaj regałów LOCOSYSTEM zaprojektowany z myślą o domowym
sprzęcie multimedialnym. Prezentowane warianty mogą być swobodnie
dopasowywane do indywidualnych potrzeb i wymiarów sprzętu.
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Projekt: Karol Starczewski, Cyryl Zakrzewski.
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Biurka
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do pracy dla dzieci i dorosłych
Podnoszony blat pozwala na wygodne
rysowanie lub pracę z piórkiem
i tabletem.

653

755

876

1176

876

Regulowane biurka dzięki możliwości dopasowania wysokości gwarantują
komfortową pozycję do pracy każdemu użytkownikowi.

Szuflady i schowki tworzą
uporządkowaną przestrzeń
do pracy i miejsce
na wszystko,
co potrzebne
w biurku.
Biurka LOCOSYSTEM
są wyposażone
w specjalnie
zaprojektowane
pojemniki oraz
w system do
uporządkowania
okablowania.
Projekt: Cyryl Zakrzewski.
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Multifunkcyjny stół
707

o zmiennej wysokości i powierzchni blatu
Może być zarówno niskim stolikiem kawowym do zestawu wypoczynkowego,
wysokim stołem jadalnym dla 4 do 6 osób, jak i wygodnym blatem do pracy.
Stół wysoki - rozłożony
740

915

Jest prosty, lekki i stabilny. Wykonany z drewna dębowego i sklejki liściastej
wykończonej dębowym fornirem. Nada charakter każdemu wnętrzu.
Dzięki swojej wielofunkcyjności i zmiennym rozmiarom umożliwia aranżację
nawet najbardziej nietypowych przestrzeni.
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Projekt: Agnieszka Ziółkowska.
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Stół niski - złożony
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Rozkładana sofa

80, 90 i 100 cm.
Projektant zwrócił szczególną uwagę na to, żeby mebel był prawdziwie
dwufunkcyjny – jako sofa do zestawu wypoczynkowego, a po rozłożeniu
wysokie, wygodne łóżko.

do materaca typu futon

Prostą sklejkową konstrukcję mebla charakteryzuje łatwość przekształcania
sofy w łóżko i jej ponowne składanie. Dzięki specjalnemu mechanizmowi
z siłownikiem wystarczy jeden ruch ręką do złożenia lub rozłożenia.

Podstawowym elementem systemu jest rozkładana sofa, będąca zarazem
pełnoprawnym, wygodnym łóżkiem ze skrzynią na pościel o szerokości
140, 160 lub 200 cm.

Komfort snu zapewniają zastosowane w łóżku-sofie LOCOSYSTEM ekologiczne
materace FUTON, wypełnione naturalną bawełną, co gwarantuje stabilne
i wygodne podparcie dla kręgosłupa.

Występuje również w wariancie rozkładanego fotela w szerokościach

Projekt: Karol Starczewski.
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od 830 do 2030
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384
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LOCOSYSTEM oferuje kilka wariantów wygodnego zaaranżowania sypialni
czy otwartej, wielofunkcyjnej przestrzeni mieszkalnej. Umożliwia też szybkie
i wygodne powiększenie ilości miejsc do spania w mieszkaniu.

2268,50
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Łóżko z podestów
Dzięki złączeniu ze sobą trzech prostokątnych podestów LOCOSYSTEM
otrzymamy dodatkowe miejsce do spania w mieszkaniu. Wystarczy
wyciągnąć z szafy zapasowy materac i... gotowe. Niespodziewany gość
może się wygodnie wyspać, a następnego dnia podesty mogą wrócić
do spełniania swoich codziennych funkcji.
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Projekt: Karol Starczewski.
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Łóżko dwupoziomowe
dwa łóżka lub łóżko ze skrzynią na pościel
Łóżko dwupoziomowe LOCOSYSTEM to świetne rozwiązanie dla rodzeństwa
i wygodny sposób na przenocowanie gości w mieszkaniu.
Łóżko dwupoziomowe to właściwie łóżko w łóżku.
Dzięki umieszczeniu pod głównym łóżkiem wysuwanego stelaża
z materacem uzyskano dodatkowe, pełnowymiarowe miejsce do spania.
Jeśli nie jest potrzebne, pozostaje schowane, a my możemy
cieszyć się komfortowym, pojedynczym łóżkiem pasującym
wzorniczo do pozostałych elementów systemu.
Specjalnie zaprojektowane dla tego mebla kółka, mieszczące
się w nóżkach części dolnej (wysuwanej) chowają się
pod wpływam ciężaru użytkownika, zapewniając
stabilność łóżka i możliwość oparcia się bez
konieczności ręcznego blokowania kółek.
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Projekt: Karol Starczewski.
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Komody
do każdej przestrzeni
Praktyczna, uniwersalna komoda do przechowywania ubrań i akcesoriów.
Dzięki trzem wariantom szerokości – 60, 90, 120 cm – komoda LOCOSYSTEM
dopasuje się do każdego mieszkania.
Dostępna w różnych wariantach wykończenia. Wysokiej jakości prowadnice
szuflad zapewniają komfort użytkowania.
Komoda 1200
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Komoda 900

217

Komoda 600
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Projekt: Karol Starczewski, Cyryl Zakrzewski.
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Garderoba
Moduły ubraniowe i moduły szufladowe
LOCOSYSTEM oferuje modułową zabudowę do przechowywania odzieży.
Podstawą są moduły szufladowe skadające się z 3 lub 5 szuflad (komody).
Mogą stanowić osobną komodę lub mogą być nadbudowane
modułami do wieszania ubrań.
Dla ubrań dłuższych są wyższe moduły do wieszania, dla ubrań krótszych – niższe.
Dzięki temu można łatwo skonfigurować kompletną garderobę, szytą na miarę
potrzeb użytkownika.
Wszystkie moduły są dostępne w różnych wariantach wykończenia.
Wysokiej jakości prowadnice szuflad zapewniają komfort użytkowania.
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Projekt: Karol Starczewski, Cyryl Zakrzewski.
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Podesty
Przestrzeń komfortu
Prostokątne i trójkątne podesty stanowią uzupełnienie regałów LOCOSYSTEM.
Są modułami, z których można układać podesty o dowolnych kształtach
i rozmiarach, w zależności od potrzeb i rozmiarów wnętrza.
Wyposażone w poduszki tworzą komfortowe miejsce do spotkań towarzyskich
czy zabawy rodziców z dziećmi.
Wydzielą przestrzeń do pracy i zabawy, a nawet posłużą jako miejsce do spania.
Pomogą wydzielić strefę „czystą” np. w pokoju towarzyskiego nastolatka.
Wierzchni panel, pokryty miękkim filcem, jest podnoszony za pomocą
wygodnego uchwytu. Wnętrze to idealne miejsce do przechowywania
domowych i osobistych rzeczy.
Projekt: Karol Starczewski.
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Akcesoria
1180

590

stanowią uzupełnienie systemu: poduchy, pojemniki na przybory pisemne,
wkłady szufladowe, pojemniki na zabawki, worki na przechowywanie.
Projekty: Cyryl Zakrzewski, Kuba Pukacki, Studio Tkaniny.
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PRZESTRZEŃ PRACY
I ZABAWY
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plany 30 m single lub para bez dzieci

28

Małe mieszkanie
dla 2 osób
Powierzchnia 30 m2

plany 60 m para z dzieckiem + 2 +meble z odnosnikami

29

2 plany 90 m para z dzieckiem / + 2 +meble z odnosnikami , strefa
dzienna 20 m

30

Małe mieszkanie 2+1
Powierzchnia 30 m2

31

pokazć możliwosc zmiany mebli jak w tylko rekonstruowalnosc mebli w
formie rebusa 1+1+1=8 / 1+1+1+1=22
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Mieszkanie 2+2
Powierzchnia 60 m2

33

34

Mieszkanie 2+2
Powierzchnia 90 m2
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Unikalne wzornictwo LOCOSYSTEMU
Poprawa wzorniczej jakości = poprawa komfortu życia
Projektowanie mebli – forma – funkcjonalność – konstrukcja
Prace zespołu przy rozwoju projektu polimorficznego systemu meblowego LOCOSYSTEM są kolejnym
doświadczeniem przedsiębiorstwa we współpracy z zespołem badawczym i projektowym ukierunkowanym
na tworzenie wartości dodanej przez wzornictwo. Świadomość stosowania wzornictwa jest wysoka,
strategia budowana w oparciu o stosowanie wzornictwa i autorskie projekty umożliwiły wprowadzenie
nowych wzorów do kolekcji produktowej LOCOSYSTEM.
Wobec bogatej oferty branży mebli w Polsce LOCOSYSTEM wyróżnia się poprzez projekt systemowy,
polimorficzny na poziomie sposobu konstruowania, stosowania łączenia elementów, stylistyki oraz
w zakresie doboru materiałów wykończeniowych. System jest przeznaczony do zabudowy strefy dziennej
mieszkania, pokoi dzieci i młodzieży oraz biur domowych i strefy pracy.
LOCOSYSTEM został rozwinięty o nowe funkcjonalności i zyskał zupełnie nową jakość wzorniczą. Część
nowych wzorów (komody, szafy, segment RTV) jest kontynuacją podstawowego układu konstrukcyjno-stylistycznego opartego na grze pionów i poziomów w ramach systemu. Kolejne nowe wzory i elementy
funkcjonalne (biurka, stół o zmiennej wysokości, sofa z funkcją spania) mają rozbudowaną stylistykę
w stosunku do istniejącej już podstawy LOCOSYSTEMU.
Kolejną cechą LOCOSYSTEMU jest powściągliwość i umiarkowanie w wyborze dodatkowych materiałów
oraz kolorów w meblach. Umiejętne stosowanie koloru – naturalny dębowy fornir, czerń i biel, stal –
w wymiennych frontach, przesuwanych płaszczyznach regału oraz w dodatkach zmiennych i akcesoriach
(kontenery, pojemniki, poduszki) gwarantuje uniwersalność rozwiązania i spełnienie współczesnych
wymagań estetycznych użytkowników.
W systemie zostały zaprojektowane i wprowadzone obłe wykończenia krawędzi, elementy koliste,
frezowane płaszczyzny biurka i sofy. Wszystkie detale wykonane i wykończone z wielką precyzją
uwidaczniają przekrój sklejki, nadając wyróżniającą cechę wykończenia detalu we wzorach meblowych.
Ze względu na indywidulane wymagania użytkowników finalnych odnośnie jakości materiałów, ich
wykończenia oraz możliwości indywidualizacji mebli, w LOCOSYSTEMIE wiodącym materiałem jest sklejka
liściasta. Sklejka jako solidny, wytrzymały na upływ czasu, odporny na odkształcenia materiał wykańczany
okleiną naturalną – fornir dębowy – gwarantuje jakość wzorniczą nawet po kilkukrotnej transformacji
elementów w kolejne układy funkcjonalne.

prof. dr hab. KATARZYNA LASKOWSKA prof. zw. UAP
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Wydział Architektury i Wzornictwa
Pracownia Programów Edukacyjno-Projektowych i Współpracy z Przemysłem
Zastępca kierownika B+R projektu
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Innowacyjność LOCOSYSTEMU
Innowacja – nowa – nieoczywista – korzystna
Klasyczny producent mebli dostarczał gotowe meble. Współczesna przemysłowa, masowa, tania
i powtarzalna produkcja to meble „w paczkach” do samodzielnego montażu.
Przy większych wyzwaniach meblarskich, takich jak np. zabudowa kuchni na wymiar, można przekazać
swoje oczekiwania meblarskie ich wytwórcy i mieć meble zaprojektowane przez profesjonalistów.
Niezależnie od sposobu ich wytwarzania, niemal wszystkie współczesne meble mają jedną,
niezmienną postać. Ta postać jest wyobrażeniem producenta mebli na temat potrzeb użytkownika
mebli. Nie wybacza błędnych decyzji, nie dostosowuje się do nietypowych wymagań, nie zmienia się,
kiedy pojawiają się nowe potrzeby.
Innym, całkowicie nieszablonowym spojrzeniem na meble jest zaoferowanie systemu mebli
„polimorficznych” i wiedzy, jak je skutecznie zastosować.
Wprawdzie pojawiła się konieczność zapewnienia ponadstandardowo łatwej i wielokrotnej rozłączności
połączeń elementów mebli, jednak pomysłowy, opatentowany, „szpilkowy” system łączenia spełnia
te wymagania – jest wielokrotnie rozłączny, intuicyjny w zastosowaniu i zaskakująco skuteczny.
Zestaw elementów meblowych oraz zaproponowany w niniejszym Atlasie sposób ich
wielowariantowego połączenia w kilkanaście pasujących do siebie i jednocześnie różnych mebli
jest okazją do pełnego zaspokojenia każdych, nawet najbardziej nietypowych potrzeb meblarskich
(także takich, które się wielokrotnie zmieniają, więc nie są do końca znane w momencie zakupu mebli).
Meble polimorficzne można przebudowywać, przenosić do nowego mieszkania, rozbudowywać lub
można… pozostawić bez zmian i mieć to, czego akurat oczekujemy od mebli. Takie polimorficzne
meblarstwo jest nowe, nieoczywiste i bardzo korzystne – dlatego nazywamy je innowacją.

dr inż. MACIEJ SYDOR
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Technologii Drewna
Kierownik B+R projektu
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Zespół projektowy LOCOSYSTEM
Karol Starczewski
Projektant, konstruktor i twórca
systemu mebli oraz łączników
Locosystem, założyciel i kierownik
działu B+R Nowymodel.org, designer,
twórca licznych mebli, systemów
wystawienniczych i elementów
wyposażenia wnętrz wdrożonych
między innymi pod marką Nowymodel.
org, kulturoznawca, autor licznych
patentów oraz wzorów przemysłowych.
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Julia Starczewska-Zakrzewska
Historyk sztuki, kulturoznawca,
odpowiedzialna za komercjalizację
wyników prac B+R, wprowadzanie na
rynek i promocję nowatorskich mebli
zaprojektowanych przez polskich
projektantów pod marką Nowymodel.
org, absolwentka Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bogdan Starczewski
Agnieszka Ziółkowska
Specjalistka ds. badań społecznych
i partycypacji, kuratorka i koordynatorka
wielu projektów społecznych,
artystycznych, edukacyjnych i badawczo-rozwojowych, absolwentka Kolegium
Europejskiego w Natolinie i Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konsultant technologiczny, projektant
zespołów napędowych, mgr.
inż. z dziedziny budowy maszyn
i elektroautomatyki, absolwent
Wydziału Elektrycznego Politechniki
Poznańskiej.

Karol Neumann
Martyna Pietraszewska
Konrad Starczewski
Cyryl Zakrzewski
Projektant i specjalista ds.
praktycznego stosowania połączeń
meblowych i projektów systemów
meblowych, absolwent Wydziału
Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP.

Fotograf, filmowiec, dokumentalista,
performer, studiował Intermedia
na Uniwersytecie Artystycznym w
Poznaniu, studiuje Grafikę w Collegium
da Vinci.

Stolarz, ślusarz, operator CNC.

Specjalistka ds. analizy danych,
fotografka, dokumentalistka,
studiowała na Uniwersytecie
Przyrodniczym, studiuje Grafikę
w Collegium da Vinci.

Łukasz Hagedorn
Stolarz, ślusarz, operator CNC.
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Zapraszamy do współpracy architektów, projektantów wnętrz,
firmy zajmujące się stoiskami targowymi oraz agencje reklamowe
Oferujemy usługi kompleksowej realizacji nietypowych projektów mebli i wyposażenia wnętrz
oraz usługi CNC, usługi stolarskie i ślusarskie.
Dysponujemy również zespołem oraz studio fotograficznym i filmowym.
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Digitouch i Nowymodel
Gdzie jest polski design?
Chcemy, żeby był w świadomości Europejczyków,
tam, gdzie szwajcarski zegarek.
Digitouch jest firmą rodzinną, prowadzoną od lat 70. przez kolejne pokolenia
rodziny Starczewskich.
Od ponad 20 lat jesteśmy aktywni na rynku wzorniczym, meblowym
i wnętrzarskim, od ponad 20 lat nieprzerwanie zajmujemy się systemami
wyposażenia wnętrz, stoisk targowych, indywidualnymi zabudowami
mieszkaniowymi i biurowymi.
W 2013 r. Karol Starczewski, współwłaściciel Digitouch, powołał do życia fundację
Nowymodel, która zajmuje się rozwojem i promocją polskiego, a w szczególności
wielkopolskiego wzornictwa. Jej celem jest też wsparcie i promocja rodzimego,
wysoko wykwalifikowanego rzemiosła.
Przy współpracy z fundacją Nowymodel, dzięki wykorzystaniu swojego
zaplecza (dział B+R, park maszynowy, interdyscyplinarny zespół projektowy)
Digitouch wdraża do produkcji wybrane projekty mebli oraz innych elementów
wyposażenia wnętrz. Zarówno projekty historyczne, designerskie „perełki”
z przeszłości zaprojektowane przez wybitnych twórców, które nigdy dotąd nie
były produkowane lub zostały zapomniane, jak i projekty współczesnych polskich
projektantów: młodych i tych z uznanym dorobkiem.
Produkty sygnowane naszą marką są oryginalne, funkcjonalne i solidne.
Można je kupić za rozsądną cenę.
Nasze projekty tworzy zespół składający się z projektantów, inżynierów,
technologów, rzemieślników, a także humanistów – kulturoznawców i specjalistów
od partycypacji.

Wykorzystując najnowsze technologie cyfrowe, tworzymy optymalne rozwiązania
technologiczno-wykonawcze dla konkretnych koncepcji estetyczno-funkcjonalnych,
co umożliwia dokładne i szybkie prototypowanie mebli, a następnie ich produkcję
od małych do średnich serii.
Dzięki temu holistycznemu podejściu i współpracy interdyscyplinarnego zespołu
na wszystkich etapach projektowania, produkty Nowego modelu są wyjątkowe
i wychodzą naprzeciw ciągle zmieniającym się oczekiwaniom użytkowników.
Naszym celem jest też wsparcie rodzimego, wysoko wykwalifikowanego rzemiosła
przez wdrażanie polskiego wzornictwa. Dlatego produkcję powierzamy rodzimym,
solidnym rzemieślnikom i małym lokalnym przedsiębiorstwom.
Meble sprzedawane są następnie za pomocą sklepu internetowego oraz w wybranych,
wyspecjalizowanych salonach oraz concept-store’ach w kraju i za granicą.
Od roku 2013 wprowadziliśmy na rynek kilkadziesiąt nowych produktów, rozwijając
je od koncepcji wzorniczej, przez prace badawczo-rozwojowe, do wdrożenia.
Projekty zakończyły się sukcesem badawczo-rozwojowym i komercyjnym.
Wiele z nich powstało w oparciu o własne patenty i wzory przemysłowe.
Dysponujemy własną pracownią projektową, specjalistycznym oprogramowaniem
CAD/CAM, ślusarnią, stolarnią, warsztatem CNC. Przygotowujemy modele 3D,
dokumentację techniczną, rysunki wykonawcze, wizualizacje oraz ścieżki
narzędziowe dla obróbki CNC. Zajmujemy się modelowaniem, prototypowaniem
i produkcją nawet najbardziej ambitnych i skomplikowanych projektów. Wykonujemy
zarówno produkcje seryjne, jak i jednostkowe, indywidualne zamówienia.

Projekt „LOCOSYSTEM POLIMORFICZNY SYSTEM MEBLARSKI”
współfinansowany był z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R
przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
W ramach pracy nad rozwojem LOCOSYSTEMU projektu Karola Starczewskiego zwiększyliśmy liczbę funkcji systemu z 4 do 10,
co zaowocowało zaprojektowaniem i wykonaniem 19 unikalnych mebli.
W projekcie uwzględniliśmy dezyderaty projektowania uniwersalnego.
Nowe funkcje, o które uzupełniliśmy LOCOSYSTEM, są rezultatem przeprowadzonej przez nasz zespół szczegółowej diagnozy
potrzeb użytkowników mebli. Dzięki projektowi stworzyliśmy kompletną ofertę zabudowy meblarskiej, umożliwiającą budowę
indywidualnych mebli i aranżację nietypowych przestrzeni mieszkalnych w ramach jednego, uniwersalnego, wielofunkcyjnego
i spójnego wzorniczo systemu.

Obiekty 3D dostępne na www.nowymodel.org
Z myślą o architektach i projektantach wnętrz przygotowaliśmy modele 3D naszych mebli.
Udostępniamy je na naszej stronie www.nowymodel.org i www.locosystem.pl.
Zachęcamy do korzystania z nich i meblowania przestrzeni projektami polskich projektantów!

Rożana 8, 62-002 Suchy Las / Poznań
T.: +48 61 8117005, +48 61 8117056
Fax: +48 61 8117055,
Mob.: +48 601 779 950
@: info@nowymodel.org
www.nowymodel.org

