
ŘEŠENÍ PRO VÁŠ HOME
OFFICE 

Práce z domova se v průběhu minulého roku stala
pro mnoho lidí novou součástí každodenního
života. Domácí kancelář znamená u každé profese
kromě různých individuálních výhod či nevýhod
velkou výzvu zejména z pohledu následujících
otázek: Jak si na svém psacím stole zařídit vlastní
home office, aby se tam pracovalo co nejlépe? Zde
naleznete spoustu užitečných tipů, jak obratem
ruky vytvořit z nudného kancelářského koutku
produktivní pracoviště.

3 minuty
INNOVATION LAB,
Blum



Řešení pro váš Home Office 

https://www.blum-inspirations.com/cs/


Jedna věc je, kolik místa máme pro práci z domova k dispozici. Úplně jiná věc
je, nakolik efektivně a důmyslně stávající prostor využijeme. Řada výrobců
nábytku vyvíjí multifunkční řešení, která uspokojí každé přání. Těšte se na

kreativně využitý úložný prostor a nechte se inspirovat našimi návrhy.

1) Vybudujte si perfektní koutek.
Pracovní prostředí doma je často mnohem uvolněnější než v kanceláři.
Najděte si u sebe doma co možná nejklidnější místo a pokuste se účinně
eliminovat jakýkoli rušivý faktor. Jedině tak vytvoříte základ pro budoucí
soustředěnou práci. Psací stůl hned vedle rachotící bubnové sušičky na
prádlo nebo s výhledem na dětské hřiště není zrovna nejlepší nápad.



2) Pořiďte si dobré osvětlení.
Ideální varianta je určitě jasné denní světlo, ale i vhodné osvětlení podpoří
soustředění a uleví očím. Nejde-li umístit psací stůl k oknu, doporučujeme
využít světelný zdroj, který umožní dopadání světla šikmo z boku a zamezí
tak oslnění a reflexům. Zejména při delší práci u počítače je obzvlášť důležité
dopřát očím pravidelné přestávky. Občas se nebojte zahledět někam do
dálky, párkrát otočit panenkami nebo oči jen tak na minutku přivřít.



3) Dbejte na ergonomii.
Tip předem Pravidelný pohyb a pravidelná změna držení těla pomáhají při
práci z domova předcházet přílišné zátěži kloubů a zad. Dbejte na dostatek
odkládací plochy na pracovním stole, a rovněž na vhodnou výšku. Umožní-li
to rozpočet, investujte do polohovatelného psacího stolu. Správná
kancelářská židle umožní korektní výšku sedadla, aby stehna a lýtka byla v
pravém úhlu a chodidla stála rovně na podlaze. Dynamická opěradla se
přizpůsobí hmotnosti a ochrání záda.

4) Zajistěte si dostatek úložného prostoru.
Kde že byla ještě ta neuhrazená faktura? A už zase nemůžu najít
propisovačku! U přecpaného stolu nemůže být vůbec řeč o produktivní práci.
V současné době existují krásné a praktické alternativy ke klasickému
kontejneru na kolečkách, umístěnému pod stolem. Kancelářský nábytek
může opticky vypadat jako nábytek do obývacího pokoje. Ukážeme vám
řešení, která zvládne každý rozpočet, která jsou vhodná pro každou
prostorovou situaci.



Pro malé byty, kde panuje chronický nedostatek místa:
mobilní Office Tower
Office Tower vytvoří i na sebemenší ploše prostor pro uložení notebooku,
kancelářských potřeb a dalších předmětů. Kolečka z něj udělají mobilní
stojící stůl a díky integrovaným zásuvkám budete mít složky a dokumenty
vždy po ruce. Seznamte se zde s tím, jak se Office Tower mění, jak se z
mobilní kanceláře stává útulná komoda.

https://www.blum-inspirations.com/cs/stories/story_832.html


Pro středně velké místnosti: multifunkční
pracoviště

Výklop v horní skříňce poskytne dobře dostupný úložný prostor a zajistí
blahodárný pořádek. Ve vysoké skříni s policemi najdou pohodlně své místo i
silnější pořadače. Praktický policový výsuv s aretací představuje užitečnou
plochu, na které se dá s veškerým pohodlím operativně vyhledat jakýkoli
dokument ze složky nad ním. Jako doplněk pomohou s uložením kancelářské
dokumentace v domácím Home Office nanejvýš přehledně i plné výsuvy s
vnitřním členěním ve spodní skříňce. Předměty zde budou perfektně při ruce.
Plánovací výkresy a technická data k danému řešení nábytku naleznete na
této stránce v sekci Stahování.



OTEVŘÍT ZAVŘÍT



Pro decentní začlenění do místností v bytě či domě:
Pocket systémy
Nechcete-li obětovat své domácí kanceláři žádný vlastní prostor nebo
nemáte-li dostatek místa, pomůže REVEGO. S ním zůstane kancelářský
nábytek skrytý za velkoplošnými čely. Dvojkřídlé nebo jednokřídlé dveře
otevřete ťuknutím na ně, následně se dveře zasunou do kapsy. Veškerý
prostor, kde se jednotlivé díly nábytku pohybují, je pohodlně dostupný. Pro
zavření jednoduše do dveří zatlačte, aby se měkce vysunuly z kapsy ven. Stačí
zlehka zatlačit a domácí kancelář bude zase elegantně zavřená.



Pro minimalisty: výklopy v horních skříňkách a další
výhody navíc
Chcete uspořádat svůj prostor jako otevřený, a přesto mít vše po ruce?
Výklopy v horních skříňkách působí lehce a vytvářejí snadno přístupný úložný
prostor. Do místnosti nevyčnívají žádné dveře a Vy tak máte zaručenu
absolutní volnost pohybu. Pokud již pracoviště u stolu nepotřebujete, lze
interiér kanceláře dál využívat s variabilními výklopy AVENTOS také jako
nábytek do obývacího pokoje.



Pro přísně tajné předměty: uzamykatelný kancelářský
nábytek
Některá dokumentace by měla být uložena v bezpečí, zejména v
domácnostech s dětmi. Díky uzamykatelným výsuvům zabráníte katastrofě v
podobě třeba totálně zpřeházeného daňového přiznání. Zámkový systém
CABLOXX lze použít pro různé typy a výšky zásuvek. Uzamčení, které blokuje
otevření několika výsuvů současně, zabrání u volně stojícího nábytku
případnému převrácení.

5) Vytvořte příjemnou atmosféru.
Co se vlastní produktivity práce týká, neměli byste ve své domácí kanceláři
nikterak podceňovat vlastní pocit pohodlí. Zařiďte si svůj prostor tak, aby
působil opticky nanejvýš příjemně. Pověste si sem pěkný obrázek, přineste
květináč s hezkou květinou, a hlavně pravidelně větrejte, abyste tu měli
dostatek čerstvého vzduchu. Na každý pracovní den si naplánujte dostatek
přestávek, občas od stolu vstaňte a trochu se hýbejte. Také aspoň virtuální
šálek kávy s kolegy z práce osvěží a zlepší náladu.



Stačí jeden pohled, a znáte všechny
výhody

Nejlepší možné využití úložného
prostoru doma

Mobilní Office Tower pro
variabilní práci v co nejmenším
prostoru

Dobře promyšlené pracoviště v
domácí kanceláři se spoustou
úložného prostoru

Díky REVEGO, Pocket systému
Blum, zůstane kancelářský kout
uschován.

Výklopy AVENTOS nabízí
neomezený přístup a další
úložný prostor navíc.

Uzamykatelný kancelářský
nábytek zaručí bezpečné uložení
dokumentů.



To by Vás mohlo rovněž zajímat

Julius Blum GmbH

Závod 2

Industriestrasse 1

6973 Höchst

AUSTRIA

Telefon +43 5578 705
- 0

E-mail

O nás

Společnost Blum je rakouský výrobce inovativního
nábytkového kování.

Zde se dozvíte více

KANCELÁŘ

Office Tower –
mobilní kancelář v
co nejmenším
prostoru

DESIGN

Italský design se
snoubí s funkcí

OBÝVACÍ POKOJ

Skříň s deskami,
šitá na míru
Pärsovi osobně

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Amandiny tipy a
triky pro více
pořádku pod
dřezem 

tel:+43 5578 705 - 0
mailto:info@blum.com
https://www.blum.com/
https://www.blum-inspirations.com/cs/stories/story_832.html
https://www.blum-inspirations.com/cs/stories/story_1984.html
https://www.blum-inspirations.com/cs/stories/story_1025.html
https://www.blum-inspirations.com/cs/stories/story_960.html

