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Niemalże pół wieku prowadzenia firmy. Praca nad 
meblami powstającymi pod markami Balma i NOTI, 
to niebywała historia pasji, która doczekała się speł-
nienia. Dla twórców najważniejsza zawsze była 
chęć tworzenia rozwiązań, które świadomie będą 
łączyć innowacyjne myślenie, użyteczność i piękny 
design. Punkt w jakim znajdują się dzisiaj obie firmy, 
to najlepszy dowód na to, że tak właśnie się stało.

 

Pierwsze kroki w nowej branży – 
produkcja stolików komputerowych.

Ryszard Balcerkiewicz 
rozpoczyna samodzielną 
działalność gospodar-
czą w branży usługowej 
– elektrotechnicznej.

Ryszard Balcerkiewicz 
starts his own business 
activity in the field of 
electrotechnical services.

Taking the first steps in a new 
branch – producing computer 
tables. 

It has been nearly half a century ago when the 
company was established. The work on furniture 
created under the brands of Balma and NOTI is an 
extraordinary story of passion and aspiration which 
got fulfilled. To the creators the most important 
thing was to come up with the solutions that would 
consciously combine innovative thinking with 
functionality and beautiful design. The point Balma 
and NOTI have reached now is the best evidence 
of their success.   

Two brands
One idea

40 years of experience!

1978

1989

Ryszard Balcerkiewicz - Założyciel Balma i NOTI / Founder of Balma and NOTI

Michał Balcerkiewicz - Prezes Zarządu Balma / Balma CEO
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NOTI to producent rozwiązań do 
przestrzeni publicznych i  mieszkal-
nych. Prostota, elegancja, różnorod-
ność form, wysoka jakość materia-
łów, piękny i funkcjonalny design, 
autorskie projekty oraz ręczne wy-
konanie. To wszystko pozwala two-
rzyć meble, które są ponadczasowe 
i uniwersalne.

NOTI creates solutions for public 
and housing spaces. Simplicity, ele-
gance, diversity of form, top-quality 
materials, amazing and functional 
design, original projects and hand-
made products – all those qualities 
allow to make the furniture which is 
timeless and universal. 

Ryszard Balcerkiewicz 
tworzy nową markę NOTI. 
Michał Balcerkiewicz zo-
staje prezesem Balmy.

Kolejne sukcesy – 
Red Dot  dla NOTI 
za projekt Tulli.

Another success 
– Red Dot Award 
goes to NOTI for 
Tulli project.

Międzynarodowe uzna-
nie  – nagroda Red Dot 
dla Balmy za stoły H2.

International acknowl-
edgement of Balma H2 
tables – Red Dot Award.

Ryszard Balcerkiewicz 
creates a new brand of 
NOTI, Michal Balcerkiewicz 
becomes Balma CEO. 

40 years

2013

2005

2016

Balma to nie tylko producent wy-
jątkowych mebli. To marka, która 
dostarcza starannie przemyśla-
ne, kompleksowe rozwiązania. 
Każdy z projektów to odpowiedź, 
na konkretną potrzebę. Ich zada-
niem jest kreować w biurach wy-
godne i  ergonomiczne miejsca 
pracy. Połączenie designu z na-
uką pozwala projektować meble, 
które lepiej służą ludziom.

SIMPLIC / BALMA, Design: Piotr Kuchciński

Materiały prasowe - BIT CREATIVE / Press release materials - BIT CREATIVE

GAP / NOTI, Design: Towarzystwo Projektowe

Balma is not only a manufacturer 
of exceptional furniture. This is the 
brand that delivers thought-out 
comprehensive solutions. Each 
project is a respond to a particular 
need. The purpose of those solu-
tions is to devise comfortable and 
ergonomic workplaces. A strong 
link established between the design 
and science results in designing fur-
niture that can serve people best. 
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Good
energy!

New trends

Charakter wnętrza ma niebagatelny wpływ na to, 
jak funkcjonujemy. Odpowiedni dobór kolorów 
oraz właściwe zestawienia materiałów, decydują 
o naszym komforcie. 

Obecność roślin w  otaczającej nas przestrzeni 
gwarantuje równowagę, sprzyja koncentracji, do-
daje energii. Dlatego zwracamy się w stronę przy-
rody i z niej czerpiemy. Nowe tekstury i cała pale-
ta barw zainspirowana bogatym światem natury, 
to zdecydowanie więcej, niż krótka i przemijająca 
moda.

The character of the interior has a great impact on 
the way we function. The right selection of colours 
and joining materials wisely will affect the way we 
feel. 

The presence of plants in the surrounding area 
guarantees balance, enhances concentration, 
and increases our energy. That’s why, we are turn-
ing toward nature and we constantly draw on it. 
New textures and the palette of colours inspired 
by the richness of the wildlife are much more than 
just a brief and transitory trend.

Think green!

Balma PLUS / BALMA, Design: Wiktoria Lenart, Piotr Kuchciński
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Ba lma STEPPS

NOT I MUSE

Balma FLOO / BALMA, Design: Aleksandra Mętlewicz, Aleksandra Hyz

Harmonizują przestrzeń. Wyciszają. Nadają cha-
rakter. Kwiaty i zieleń w miejscu pracy wpływają 
pozytywnie na naszą wydajność, zadowolenie  
i samopoczucie. Balma FLOO to projekt stwo-
rzony z myślą o zielonym biurze. System geome-
trycznych kwietników, pozwala na eksponowanie 
roślin. Modułowa konstrukcja umożliwia dowolną 
personalizację i dostosowanie kwietnika do in-
nych mebli funkcjonujących w biurze. 

They harmonise the space. They have a calming 
effect. They build the image. Flowers and plants in 
a workplace positively influence our work produc-
tivity, contribute to our satisfaction and well-being. 
Balma FLOO is a project focusing on green office. 
The system of geometric potted plants can beau-
tifully display the office greenery. The modular 
structure permits desired personalisations and ad-
justments having in mind the other furniture piec-
es functioning in the office.    

Green is the
new black
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Acoustic
solutions

Perfect monoliths

Perfect matt

Smart
Technology

Każda przestrzeń ma swój unikalny, 
specyficzny dźwięk. Dbanie o odpo-
wiednią akustykę otoczenia, w którym 
pracujemy, to bardzo istotna sprawa. 
Stąd tak duże zainteresowanie ma-
teriałami o właściwościach dźwięko-
chłonnych, które ograniczają hałas ge-
nerowany przez aktywność człowieka. 
W środowisku, w którym dźwięk jest 
odpowiednio wytłumiony, wydajność 
pracowników wzrasta nawet o 38%!

Wyjątkowy materiał, którego nie-
podważalną wartością jest trwa-
łość. To efektowna, perfekcyjnie 
matowa powierzchnia, która łą-
czy w sobie wiele korzyści.

Nano-laminat cechuje się wyjąt-
kową odpornością na zarysowa-
nia i ścieranie, dodatkowo jego 
właściwości antystatyczne po-
zwalają w prosty sposób utrzy-
mywać higienę i pielęgnować 
użytkową powierzchnię. Nie pal-
cuje się, nie niszczy i przez impo-
nujący okres czasu nie wykazuje 
żadnych śladów użytkowania. 

An exceptional material whose 
unquestioned virtue is its durabil-
ity. This is an attractive, perfectly 
matt surface that turns out to be 
beneficial in a variety of ways.

Nanolaminate shows its unique 
resistance to scratches or abra-
sion, additionally, its antistatic 
properties easily allow to main-
tain hygiene and care about 
the area being used. It does not 
show any fingerprints, does not 
get damaged and throughout 
a long time does not show any 
sign of being actually used.  

Zupełnie gładkie powierzchnie, któ-
re cieszą oko. Przykładem doskonale 
jednorodnego materiału, stosowa-
nego w produkcji lad recepcyjnych 
ATIXA, jest Corian®. Przy meblach 
tworzonych z płyty, laserowe obrze-
ża pozwalają niwelować niedoskona-
łości związane z łączeniami, czyniąc 
je niewyczuwalnymi i niezauważalny-
mi. Jednolita faktura dąży do dosko-
nałości. 

Perfectly smooth surfaces that look 
pleasant to the eye. An example of an 
excellently uniform material, used in 
manufacturing ATIXA reception de-
sks, can be Corian®. With the furniture 
made of board, the laser rims allow to 
eliminate imperfections of connec-
tions by making them invisible and 
undetectable. The uniform texture 
successfully strives for perfection. 

Every space emits its specific and 
unique sounds. Ensuring the proper 
acoustics in our work environment 
is of key significance. As a result, an 
increasing interest in materials that 
can absorb noise generated by our 
activities can be observed. In the 
work environment where the noise is 
adequately suppressed the work ef-
ficiency and effectiveness increase 
by as much as 38%!

Very classy

Balma PLUS / BALMA, Design: Wiktoria Lenart, Piotr Kuchciński 

MENO / NOTI, Design: Maja Ganszyniec

ATIXA / BALMA, Design: Piotr Kuchciński
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The delicate form, simplicity and solu-
tions increasing work comfort – these 
are the characteristic features of N4 
system. Thanks to sliding desktops and 
convenient cuts that make access to 
large cable ducts possible, those desks 
are indeed practical. Besides, their 
structure allows to arrange multi-per-
son bench-type workstations.

B
al

m
a 

ST
EP

PS
N4

Regały Balma STEPPS to modułowy system, który umożliwia 
dowolną aranżację przestrzeni o różnym przeznaczeniu: biu-
rowym, mieszkalnym czy publicznym. Pozwala na tworzenie 
ciągów komunikacyjnych i wydzielanie osobnych stref pracy, 
relaksu i zabawy.

Balma STEPPS shelving units – a modular system which al-
lows to arrange the office, housing or public spaces. It per-
mits to establish communication routes and create separate 
zones of work, relaxation and fun.   

Lekkość formy, prostota i rozwiązania 
podnoszące komfort pracy to główne 
cechy, które charakteryzują system N4. 
Dzięki przesuwnym blatom oraz wy-
godnym wcięciom ułatwiającym do-
stęp do dużych kanałów kablowych, 
biurka są wyjątkowo praktyczne. Do-
datkowo ich konstrukcja pozwala na 
aranżowanie zabudowy wieloosobo-
wej typu bench.

SONA to lekkie, modułowe meble, 
które doskonale sprawdzą się w prze-
strzeniach publicznych. Pozwalają na 
tworzenie wydzielonych stref do roz-
mowy, spotkania lub oczekiwania. Za-
stosowanie wysokich osłon poprawia 
komfort akustyczny i sprzyja odpo-
czynkowi. 

LOPP

SONA

Kolekcję LOPP tworzą: biurko, sekre-
tarzyk i toaletka. To prosty i uniwersal-
ny design, zaś ich wzornictwo i funk-
cjonalność podnosi komfort pracy 
oraz usprawnia organizację poranka 
czy wieczoru.

LOPP collection comprises: a desk, 
an escritoire and a dressing table with 
their simple and universal patterns. 
Their design and functionality increase 
the comfort at work and as well make 
the organisation of each morning or 
evening easier. 

SONA – lightweight modular furni-
ture that will be ideal for public spac-
es. The furniture allows to create the 
designated zones to hold talks, hold 
meeting or to wait. The use of tall 
screens/covers improves the acous-
tic comfort and gives a chance to rest.  

New!

LOPP / NOTI, Design: Pawlak & Stawarski

SONA / NOTI, Design: Maja Ganszyniec 

Balma STEPPS / BALMA, Design: Piotr Kuchciński 
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Skupienie i uważność są niezbędne, aby dobrze 
i  z  pełną satysfakcją wykonywać swoją pracę. 
Mimo że otaczający nas stres, zgiełk i hałas, czę-
sto rozpraszają uwagę, przy pomocy kliku technik 
zaczerpniętych z jogi, możemy szybko na nowo 
odnaleźć balans. Świadome zwrócenie się w stro-
nę własnego oddechu, kilka głębokich wdechów 
i wydechów oraz proste ćwiczenia, pozwolą się 
wyciszyć i zebrać rozbiegane myśli.

1. Wstań od biurka, wyprostuj kręgosłup, pochyl   
 brodę do mostka i na moment zamknij oczy.

2. Zrelaksuj się, zlokalizuj punkty, w których  
 zgromadziło się napięcie.

3. Rozluźnij mięśnie karku, delikatnie rozciągaj
 szyję, poruszając głową do przodu i do tyłu.

Więcej ćwiczeń znajdziesz tu:

Being focused and careful is essential in order 
to successfully perform the job. Despite the sur-
rounding stress, buzz and noise which often dis-
tort our attention, with the help of several tech-
niques taken from yoga we can easily find the 
harmony. The cautious listening to your breathing, 
inhaling and exhaling a few times and some sim-
ple exercises will help us to calm down and collect 
our thoughts.

1. Stand up from behind your desk, straighten up,  
 lower your chin to your chest and close your   
 eyes for a moment. 

2. Relax, locate the points where tension has got   
 accumulated.

3. Loosen the neck muscles, delicately stretch your 
 neck moving your head forward and backward.

You will find more exercises at:

Dzięki aplikacji Daily Yoga, każdego dnia 
poznasz ćwiczenia, które pozwolą Ci  
lepiej rozumieć własne ciało.

Thanks to Daily Yoga application, each 
day you are going to get to know the 
exercises that will let you understand 
your body in a better way.

Try it  now!
1 2 3

Find your 
perfect 
position

ROLLO / NOTI, Design: Katarzyna Okińczyc
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Office 3.0

Desk Control to aplikacja stworzona z myślą o sa-
mokontroli i motywowaniu do pełnego wykorzy-
stywania zalet mebli z systemu Balma PLUS. Po-
może nam odpowiednio wyregulować i ustawić 
wysokość biurka oraz ułatwi zerwanie z nawykiem 
długotrwałego siedzenia, przypominając syste-
matycznie o prozdrowotnych zachowaniach.

Desk Control pozwala na wybór indywidual-
nego trybu, który określa stosunek pracy sie-
dzącej do stojącej, a przypomnienia wysyłane 
przez aplikację, uproszczą nam kontrolę nad 
odpowiednim czasem zmiany pozycji.

Desk Control allows us to choose an individual 
mode which will define the ratio of work done 
in a sitting position and of the work done while 
standing, and the reminders sent by this appli-
cation will enable us to control the time and 
change the position if necessary.   

Desk Control is an application created while think-
ing about the self-control and motivation to take 
advantage of Balma PLUS furniture. This appli-
cation will help us to properly adjust and set the 
height of a desk and will make it easy to break the 
habit of notorious sitting down, systematically re-
minding us of pro-health behaviour. 

Desk Control

Take  the  challenge

Balma PLUS / BALMA, Design: Wiktoria Lenart, Piotr Kuchciński

Balma PLUS / BALMA, Design: Wiktoria Lenart, Piotr Kuchciński
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Pobierz na smartfona kroko-
mierz i monitoruj swoją codzien-
ną aktywność. Dla własnego 
zdrowia powinniśmy każdego 
dnia przejść około 10 tys. kroków.  
 
Może czasem wystarczy zrezy-
gnować z windy na rzecz scho-
dów?

Download on your smartphone 
a step counter application and 
monitor your daily activity. To 
stay healthy, we should go about 
10,000 steps. 

How about climbing the stairs 
instead of taking a lift?

One step to 
healthy habits

Tips

Balance
Prostuj kręgosłup i pozbądź się napięcia, 
które zgromadziło się w poszczególnych 
partiach mięśni.

Straighten up and get rid of the tension 
which got accumulated in different 
muscles. 

Dodaj sobie energii, wychodząc na 
moment na świeże powietrze.

Get some energy while going outside 
for a minute.

Zmęczone oczy kieruj w stronę okna,  
roślin lub zielonych elementów w biurze.

Look with your tired eyes in the direction 
of a window, plants or green elements in 
your office. 

W pełni wykorzystuj ergonomię w swoim 
biurze, zadbaj o dostosowanie wysokości 
biurka i fotela.

Make use of the ergonomics in your 
office, make sure the height of your 
desk and armchair is right. 
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Zdrowo i  nowocześnie. Office farming to idea, 
która staje się coraz bardziej popularna w innowa-
cyjnych biurach. Zieleń wpływa korzystnie na kon-
dycję psychiczną intensywnie pracujących spe-
cjalistów, wspólne dbanie o pracowniczy ogródek 
integruje pracowników, a własne owoce i warzywa 
urozmaicają dietę w tygodniu pracy. 

It is healthy and modern. Office farming is an idea 
which is getting more and more popular in innova-
tive offices. The green plants positively affect the 
mental condition of specialists who work intense-
ly, taking care of an office garden integrates em-
ployees, and, finally, your own fruit and vegetables 
make the diet diverse during your working week. 

Jeśli możesz, wstań. Wystarczy 
kilka chwil w ruchu, aby poprawić 
krążenie, dotlenić mózg i w efek-
cie szybciej rozwiązywać pro-
blemy i  generować ciekawsze 
pomysły. Spotkania na stojąco, 
spacerowanie podczas rozmów 
telefonicznych, praca przy biurku 
z  elektryczną regulacją wysoko-
ści w trybie sit & stand – warto 
korzystać z  różnych możliwości, 
które pozwolą nam na moment 
wstać. Dbaj o siebie w biurze i po 
pracy, każda aktywność fizyczna, 
to lepsze samopoczucie.

If you can, stand up. A few minutes 
of moving is enough to improve your 
blood circulation, oxygenate your brain 
and consequently, solve problems 
more quickly and come up with more 
interesting ideas. Standing meetings, 
walking while talking on the phone, 
working at a desk with electrical height 
adjustment in the sit & stand mode – it 
is worthwhile to use every opportunity 
to stand up from behind the desk. Take 
good care of yourself – every physical 
activity leads to your well-being.   

Office farming

Time to move!

Coffee 
first!

Zapach świeżej kawy to standardowe po-
witanie w  każdym biurze. Naszą poranną 
dawkę kofeiny możemy zamienić jednak 
w prawdziwy energetyczny eliksir. Drobna 
ekstrawagancja i dodanie do swojej filiżan-
ki szczypty cynamonu, kardamonu, goź-
dzików i imbiru, pozwoli nam zacząć dzień 
z temperamentem. Zaledwie jedna łyżecz-
ka tej mikstury wystarczy, aby tryskać ener-
gią do wieczora i czuć w biurze przepiękny 
aromat. Twoim współpracownikom ten 
pomysł na pewno przypadnie do gustu.

The aroma of fresh coffee is a standard 
welcome in every office. Our morning dose 
of caffeine we can change into some truly 
energetic elixir. A slight extravagance like 
adding to your cup a pinch of cinnamon, 
cardamom, cloves or ginger will allow us to 
start our day with great energy. Even one 
teaspoon of this mixture is enough to feel 
full of energy till the evening and also to 
have this beautiful aroma in the office. For 
sure, your colleagues will like this idea.

Balance
BOULI / NOTI, Design: UAP
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