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Magnes II stále přitahuje – nyní dvakrát tak velkou silou. Jedno-
duchost, rozmanitost tvarů a nespočet možných kombinací z něj 
činí neodolatelné řešení. Modernizovaný systém sezení Magnes II 
má nejen vylepšenou podobu, ale i řadu nových funkcí. 

Díky novým detailům je systém Magnes II ještě flexibilnější, 
a tím umožňuje vytvořit větší počet prostorových uspořádání. 
Základní fungování je stále stejné. Jednotlivé součásti se 
vzájemně napojují, čímž vytvářejí sestavy a tvary působící na 
sebe vzájemnou magnetickou silou. Jednoduchý tvar umožňuje 
vytvářet kombinace vhodné pro každý interiér. Skromné tam, kde 
slouží jako doplněk prostoru, či komplexní a rozsáhlé tam, kde 
mají být dominantním prvkem. 

Nová generace systému Magnes II nabízí větší potenciál pro 
projektanty. Nyní už se jejich fantazii nekladou žádná omezení.

Dvojitá síla přitažlivosti Double the power of attraction

Arkadiusz Kulon studoval v dánské Danmarks Designskole. Pracoval
ve Foersom & Loranzen, a nyní řídí vlastní projekční studio. Jeho
hlavní činností je projektování nábytku. Při své práci klade důraz na
odbornost, pečlivost v detailech, smysl pro krásu a rovnováhu.

Arkadiusz Kulon – studied at the Danish Danmarks Designskole.
He has worked for Foersom & Lorenzen, and presently runs his
own design studio. His greatest passion is designing furniture.
In designing, he values professionalism, attention to detail,
a sense of beauty and balance.

Magnes II keeps attracting – now with twice the power. The sim-
ple form, variety of shapes and countless number of combinations 
make it an irresistible solution. The modernised Magnes II seating 
system has not only an improved in form but also a number of 
new functionalities.

With new components, Magnes II is even more flexible, so it 
can be used to create a greater number of spatial arrangements.
The principle operation is still the same. Components attract  
one another creating patterns and shapes which interact with  
a magnetic force. The simple form lets you create combinations  
to match any interior. Modest, where they are intended to com-
plement a space, or complex and extensive where designed as the 
dominant element.

The new generation of the Magnes II system offers more poten-
tial to designers. From now on, there will be no limits to their 
imagination.



Magnes II 201, 211 (CUZ49 + CUZ16), 450 (CUZ08)
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Magnes II 100 (CUZ48, CUZ49, CUZ01), 103 (CUZ01 + CUZ49), 110 (CUZ48), 200 (CUZ01), 490 Z (CUZ48, CUZ01, CUZ49), 502 (CUZ49 + CUZ48), 580 ZD (CUZ48, CUZ01)





Magnes II, prostor a vaše fantazie – tyto tři prvky stačí k vytvo-
ření jedinečného uspořádání. Díky rozsáhlé řadě výrobků 
nabízených v rámci tohoto systému se Magnes II hodí do 
každého interiéru. Může vyplnit prostornou halu v moderním 
kancelářském bloku a stejně snadno se vejde i do úzké chodby. 
Co je však nejdůležitější – nedominuje interiéru, ale důmyslně 
podtrhuje jeho charakter. 

Pohovky Magnes II jsou výborným řešením pro místa, jako jsou 
čekárny, recepce a odpočinkové zóny. Tento systém velmi dobře 
funguje i v otevřených halách nákupních středisek či vysokých 
škol. I ten nejmenší prostor lze oživit pomocí zajímavé kombi-
nace prvků Magnes II. Efekt je překvapující. Stačí zvolit vhodné 
tvary a barvy a přitažlivý design je hotový. 

„Nejmagnetičtějšími” barvami jsou ty jasné: oranžová, červená 
a růžová. Na pohovky Magnes II se také výborně hodí teplé 
zemité barvy. Klasickou kombinaci lze navrhnout protikladem 
černé a modré, zatímco růžová se šedou dodají vašemu interiéru 
moderní nádech. Potenciál tohoto systému je omezen pouze 
vaší fantazií. Rozsáhlá řada nabízených modulů a bohatý výběr 
materiálů zaručují originalitu vašeho provedení.

Dokonalá shoda A perfect match

Magnes II, the space and your imagination – those three ele-
ments are all it takes to create an extraordinary arrangement.  
The wide product range offered by the system makes Magnes II  
a perfect match for any interior. It can fill an open hallway in  
a modern office block, and just as easily fill the space of a small 
corridor. Most importantly – it doesn’t dominate the interior but 
smartly highlights its character. 

Magnes II sofas are an excellent solution for places such as 
waiting, rest and reception areas. The system will also work very 
well in open foyers of shopping malls and universities. Even the 
tiniest space can be enlivened with an interesting combination 
of Magnes II product. The effect will be surprising for sure. Just 
pick the right shapes and colours and your eye-catching design 
is ready. 

The most “magnetic” colours are those that are vivid: oranges, 
reds and pinks. A great match for Magnes II sofas are also the 
earthy colours on the spectrum. A classic combination can be 
designed by juxtaposing black and blue, and pink with grey will 
give your space a modern hint. The only limit to the system’s 
potential is your imagination. The wide range of available mod-
ules and the rich selection of finishes guarantee the uniqueness 
of your arrangements.





Recept na úspěšný vztah? Cítíte se dobře ve společnosti toho 
druhého a vzájemně se doplňujete. Přesně takový vztah mají 
pohovky Magnes II k recepcím, takže společně vytvářejí silné  
a spolehlivé partnerství. Jednoduché uspořádání několika tvarů 
stačí, aby váš prostor získal nový a zajímavý vzhled. Přitažlivost 
pohovek Magnes II nepochybně přispěje k příznivému prvnímu 
dojmu. 

Recepce je vizitkou každé firmy. Magnes II je v těchto prosto-
rách dokonalým řešením. Jednoduché, atraktivní uspořádání a 
vhodně zvolené barvy dokonale zvýrazní charakter recepční zóny. 

Jelikož ho lze použít i k vytváření malých sestav, vejde se sys-
tém Magnes II i do velmi malých interiérů. Výrobky této řady se 
také krásně vyjímají jako volně stojící kusy. Lze je použít  
k vytváření zajímavých kombinací, které nezaberou mnoho místa,  
a přesto vypadají obdivuhodně.

Ve vztahu k recepci In a relationship
with reception

The recipe for a successful relationship? Feel good in each 
other’s company and complement each other. This is exactly the 
relationship Magnes II sofas have with reception areas, forming 
a strong and reliable partnership. A simple arrangement of a few 
shapes is all it takes for your space to take on a new and interest-
ing look. The power of attraction Magnes II sofas have will surely 
make a good first impression. 

A reception area is the trademark feature of any company. 
Magnes II is a perfect solution to use in such spaces. A simple, 
eyecatching arrangement and appropriately selected colours will 
superbly emphasise the nature of a reception area. 

As it can be used to make small sets, the Magnes II system will 
arrange even a very small interior. Products of that line also look 
splendid as free-standing pieces. 

They can be used to make interesting arrangements which 
don’t need a lot of space to look remarkable.



Magnes II 101 (UNY04), 490 W (UNY01)



Magnes II 110 (Valencia Perle), 201 (Valencia Perle + Valencia Apfel), 210 (Valencia Apfel), 490Z (Valencia Apfel)





Ergonomický výrobek – co to vlastně znamená? Esteticky pří-
jemný, užitečný, pohodlný a odolný. Magnes II nabízí všechny 
tyto vlastnosti, takže může sloužit k řadě různých funkcí v nejrůz-
nějších interiérech. Skvěle se hodí tam, kde vás okolnosti nutí k 
delšímu sezení. Pohodlí zajišťují zaoblené okraje sedáku, šikmá 
základna zaručující dostatek místa na nohy a stabilní opěradlo u 
vybraných modulů. 

Některá místa, například čekárny poliklinik či nemocnic, vyža-
dují speciální vlastnosti. Nejde jen o estetiku a pohodlí, stejně 
důležitý je i druh povrchu. Použitá potahová látka musí odpoví-
dat zvláštním normám. Zvolené čalounění musí být trvanlivé a 
odolné i při častém čištění.

Ergonomie a funkčnost Ergonomics and functionality

An ergonomic product – so what is it? Aesthetically pleasing, 
useful, comfortable and durable. Magnes II has all of these 
characteristics so it can serve a number of functions in a variety 
of interiors. It will work great where the circumstances require 
prolonged sitting. Comfort is ensured by rounded off seat edges, 
a slanting base ensuring sufficient space for the legs and a stable 
backrest in selected modules. 

Some places require special functionalities, for instance 
waiting rooms at a clinic or hospital. They are not only about 
aesthetics and comfort – the type of finish is just as important. 
Upholstering fabric which is used must conform to specific 
standards. Selected upholstery must be durable and resistant 
to frequent washing.







Magnes II 201 (CUZ47 + CUZ38), 601 (CUZ53)



Jak moc jsme na elektřině závislí, zjistíme, až ve chvíli kdy dojde 
k jejímu výpadku. Jak často bývá vaše práce na počítači přeru-
šena kvůli slabé baterii? Kolikrát se vám nečekaně vybila baterie 
v mobilním telefonu? Nejspíš až příliš často. Rozhodli jsme se s 
tím něco udělat. 

V portfoliu výrobků jsou nyní k dispozici i moduly vybavené 
elektrickou zásuvkou. S inovovaným Magnes II nikdy neztratíte 
přístup k elektrickému proudu. Modul vybavený internetovou 
zásuvkou navíc poskytuje pevné připojení k internetu a větší 
pracovní pohodlí díky tabletu. Nyní můžete být nad věcí a mít 
spojení s celým světem. Stačí využít „magnetické” energie tohoto 
systému. 

Elektrifikace nových modulů Electrifying new products

We will only realise how strongly reliant on electricity we are 
only when our power supply is gone. How often has work on 
your laptop been interrupted by a power cut? How many times 
has your mobile phone battery failed you? We think it’s been too 
often. We have decided to do something about it. 

Modules fitted with power supply sockets are now available in 
the system’s portfolio. As a result, with a Magnes II product you 
will never lose access to power supply. What’s more, the module 
fitted with an internet socket provides fixed access to the internet 
and working comfort with a small extra tablet. From now on you 
can stay on top of things and connect with the world. Just use the 
system’s “magnetic” energy. 



Magnes II 201 (CUZ47 + CUZ38), 601 (CUZ53)





Nové součásti systému (103 a 203) s čalouněným polštá-
řem připevněným k boční straně dodají vaší sestavě
vkusnou „koncovku”. Nový 45stupňový spojovací článek 
umožňuje ještě rozmanitější a pokročilejší kombinace. 
Dalším novým výrobkem je lehký otočný tablet a mobilní 
stolek s deskou z lakované překližky. Rám je proveden 
v chromové, bílé (RAL 9003) nebo černé (RAL 9005) barvě. 
Vylepšili jsme nejen funkčnost systému, ale i možnosti 
jeho uspořádání. 

New system components (103 and 203) with an uphol-
stered cushion fixed to the side will provide an even 
more tasteful “ending” to your arrangement. A new 
45 degree linking unit allows even more varied and 
advanced combinations. Another new product is an 
incredibly light and mobile small table with lacquered 
plywood top. Its frame is finished in chrome and white 
(RAL 9003) or black (RAL 9005) paint.



Vytvořte si kompozici z jednotlivých modulů, navrhněte si vlastní 
sestavu či celou kancelář. Nyní je to snazší, než byste čekali. Níže 
vám předkládáme několik nejoblíbenějších sestav nabízených 
systémem Magnes II. Doporučujeme vám ale, abyste si potenciál 
systému vyzkoušeli sami za použití aplikace, která je k dispozici 
na www.bnos.com – nechte pracovat svou fantazii a sestavte si 
svůj vlastní Magnes II. 

Pokud jste architekt, nezapomeňte na speciální vzorkovník 
nekonvenčních povrchů pod názvem Materiály a barevnost. 
Několik desítek neomezených kolekcí látek, včetně tak pozoru-
hodných jaké jsou zobrazeny na níže uvedených fotografiích, 
vám jistě pomůže vytvořit originální sestavy i pro ty nejnáročnější 
klienty.

Tvůrčí svoboda Freedom of creation

Magnes II 101 (  Monochrome Stripe Plus MXS01 Piano  Smarty Plus SZW03 + CUZ29  Eton Stripe Plus SZV01 College + SZU02 Savile Row Mole)

Make a composition of single components, create your own 
arrangement or design your office yourself. Now it’s much easier 
than you would have thought. We have presented a few most 
popular arrangements offered by Magnes II below. Still, we 
encourage you to try out the system’s potential yourself using the 
application available at www.bnos.com – get carried away by the 
joy of creation and compose your own Magnes II. 

If you are an architect, please remember about the special 
pattern book of unconventional finishes – the so called Project 
Finishes. The several dozen of unlimited fabric collections, 
including a few as remarkable as those in the photos below, are 
bound to help you create original arrangements for even the most 
demanding customer.





Když jsme navrhovali systém Magnes II, věřili jsme, že bude nepo-
stradatelný na řadě míst. Naše očekávání nezklamal. Předkládáme 
vám vybrané projekty, v nichž byly tyto výrobky využity: školy, kan-
celáře, kliniky, univerzity a banky. Na všech těchto místech systém 
dokonale funguje – vždy na svém místě. 

Děkujeme vám, že věříte pohovkám Magnes II. Těšíme se na 
naši budoucí spolupráci.

Vždy na svém místě Always in its place

Mezinárodní vzdělávací strědisko; Kielnarowa, Polsko | International Education Centre; Kielnarowa, Poland
BN Office Solution

Středisko vzdělávání, cestovního ruchu a kultury; Stronie Slaskie, Polsko | Education, Tourism and Cultural Centre; Stronie Slaskie, Poland
MPC – BN Office Solution Partner

When designing the Magnes II system we believed it would 
be indispensable in a number of places. It hasn’t failed our 
expectations. We are presenting selected projects in which that 
remarkable product was used: schools, offices, clinics, universi-
ties and banks. The system has worked perfectly well in all of 
those places – always in its place. 

Thank you for trusting Magnes II sofas. We are looking forward 
to being your partner in the future.



Karpacka Troja – archeologické muzeum pod širým nebem; Trzcinica, Polsko | Karpacka Troja – open-air archaeological museum; Trzcinica, Poland
BN Office Solution

Institute of Managerial Studies; Brno | Institute of Managerial Studies; Brno, Czech Republic
TOKA s.r.o. – BN Office Solution Partner



Mezinárodní středisko keramiky; Bolesławiec, Polsko | International Centre of Ceramics; Boleslawiec, Poland
Mebelland – BN Office Solution Partner

Sdružení Siemacha; Krakov, Polsko | Siemacha Association; Krakow, Poland
Studio Kwadrat – BN Office Solution Partner



Nezávislé specializované zdravotní středisko pro ženy a děti; Opole, Polsko | Independent Specialised Health Care Centre for Women and Children; Opole, Poland
Sigma – BN Office Solution Partner

Ian Mikardo High School; Londýn, Velká Británie | Ian Mikardo High School; London, United Kingdom
Warings + BN Office Solution



Queens univerzita; Belfast, Irsko  | Queens University; Belfast, United Kingdom
Alpha Office Furniture – BN Office Solution Partner

Lowestoft Sixth Form College; Lowestoft, Velká Británie | Lowestoft Sixth Form College; Lowestoft, United Kingdom
Malcom Andrew Office Solutions + BN Office Solution



Krajská specializovaná dětská nemocnice Sv. Ludvíka; Krakov, Polsko | St. Louis Regional Specialised Children’s Hospital; Krakow, Poland
Studio Kwadrat – BN Office Solution Partner

Muzeum a archeologicko - přírodovědecká rezervace; Krzemionki, Polska | Archaeology and Nature Museum and Reserve; Krzemionki, Poland
eMGie Mebel – BN Office Solution Partner



Magnes II je flexibilní systém. Je efektní jak ve velkých prosto-
rech, tak i v malých interiérech. Součástí linie Magnes II jsou 
sedací soupravy, stolky, křesla a mnoho jiných komponentů. 
Magnes II – maximální funkčnost, s minimálním množstvím 
prvků. Konstrukce sedacích souprav je zhotovená z oboustranně 
laminované dřevotřískové desky. Stabilní a solidní struktura 
umožní dlouhodobé používání a použité prvky čalounění zaručí 
vysoký komfort sezení. Diferencovaná, odvážná barevnost rozma-
nitých čalounických materiálů usnadní realizaci i neobvyklých vizí 
interiérového designéra.

Produktová řada Product range

Magnes II 110

Magnes II 100 Magnes II 101 Magnes II 103

vnější rozměry
external dimensions

vnější rozměry
external dimensions

vnější rozměry
external dimensions

vnější rozměry
external dimensions

67 x 56 cm

67 x 50 cm 67 x 76 cm 85 x 50 cm

67 cm

44 cm 78 cm 44 cm

44 cm

44 cm 44 cm 44 cm

výška
height

výška
height

výška
height

výška
height

výška sedáku
seat height

výška sedáku
seat height

výška sedáku
seat height

výška sedáku
seat height

Magnes II 111
vnější rozměry

external dimensions 67 x 81 cm

78 cm

44 cm

výška
height

výška sedáku
seat height

Magnes II 501
vnější rozměry

external dimensions 67 x 126 cm

78 cm

44 cm

výška
height

výška sedáku
seat height

Magnes II is a flexible system. It is perfect both for large spaces 
and smaller interiors. The Magnes II line includes seats, tables, 
two-sided armchairs and other components maximizing func-
tionality with a minimal number of elements. The structure of 
Magnes II seats is made of laminated on both sides chipboard. 
The stable and solid structure ensures long-term usability with 
the upholstered elements making the seat exceptionally comfort-
able. The varied, bold colors of the upholstery materials allow the 
interior designer to realize any vision.



Magnes II 580 ZD

Magnes II 450

Magnes II 210

Magnes II 200 Magnes II 201 Magnes II 203

Magnes II 211 Magnes II 502

Magnes II 490 W Magnes II 490 Z

vnější rozměry
external dimensions

vnější rozměry
external dimensions

vnější rozměry
external dimensions

vnější rozměry
external dimensions

vnější rozměry
external dimensions

vnější rozměry
external dimensions

vnější rozměry
external dimensions

vnější rozměry
external dimensions

vnější rozměry
external dimensions

vnější rozměry
external dimensions

126 x 50 cm

61 x 50 cm

133 x 56 cm

133 x 50 cm 133 x 76 cm 152 x 50 cm

133 x 81 cm 133 x 126 cm

82 x 50 cm 57 x 50 cm

44 cm

44 cm

67 cm

44 cm 78 cm 44 cm

78 cm 78 cm

44 cm 44 cm

44 cm

44 cm

44 cm

44 cm 44 cm 44 cm

44 cm 44 cm

44 cm 44 cm

výška
height

výška
height

výška
height

výška
height

výška
height

výška
height

výška
height

výška
height

výška
height

výška
height

výška sedáku
seat height

výška sedáku
seat height

výška sedáku
seat height

výška sedáku
seat height

výška sedáku
seat height

výška sedáku
seat height

výška sedáku
seat height

výška sedáku
seat height

výška sedáku
seat height

výška sedáku
seat height

Magnes II 600 / 601
vnější rozměry

external dimensions 22 x 50 cm

71 cmvýška
height

Magnes II 300
vnější rozměry

external dimensions 41 x 31 cm

53,6 cmvýška
height

28 x 54,5 cmrozměry tabletu
Writing taBlet dimensions
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