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TAJEMSTVÍ ERGONOMIE

Shýbání se, natahování se, klekání – vše, co po nás
každý týden vyžadují na hodině jógy, vše, co slouží k
udržení zdraví, to si při každodenním používání
kuchyně nikdo nepřeje. Zde by měly všechny
pohyby probíhat v ideálním případě plynule a jít
pěkně od ruky − jako při klasickém cvičení jógy
Pozdrav slunci. Prozradíme vám tajemství
uspořádání ergonomických a funkčních místností
bytu či domu. A slibujeme, že s tak praktickým
nábytkem se budete po léta cítit velice příjemně,
dobře a fit.

3 minuty
Svět



Základ je správný nábytek.

Rozsáhlá pozorování lidí, provedená v rámci našeho průzkumu potřeb a
našich studií, odhalila, že uživatelé kuchyní někdy v mnoha domácnostech
zaujmou mimo jiné nepohodlné pozice s nesprávným držením těla, aby
dosáhli na uložené předměty. Už se vám někdy stalo, že kvůli nějaké
dobrotě, kterou jste si uložili až někam úplně dozadu, jste se museli do
spodní skříňky vyloženě doplazit? Nebo často vyzvedáváte šálky z horní
skříňky tak, že přitom balancujete na jedné noze? Plánujete-li zrovna novou
kuchyň, využijte příležitosti a neváhejte využít promyšlená řešení, která vám
při každodenní rutinní práci výrazně uleví. Stačí se trochu poučit a vaše
kuchyň může být nejen krásná, nýbrž i vysoce funkční – aniž by se prodražila!

VÝSUVY JSOU
ERGONOMICKÉ

SHÝBÁNÍ SE ZNAMENÁ
ZÁTĚŽ PRO ZÁDA



S drobnými triky pro neomezenou volnost
pohybu
Závěsné skříňky nabízejí optimální úložný prostor pro sklenky, nádobí, a
spoustu dalších věcí. Přímé srovnání jasně ukazuje, že u horních skříněk s
dvířky ční otevřená dvířka do místnosti a uživatele omezují. Uživatelky i
uživatelé kuchyní se pak často musí opatrně proplétat mezi otevřenými
dvířky a mají tak svou práci mnohem náročnější a komplikovanější. Zejména
když jsou v kuchyni dvě osoby současně. To je potom většinou nad slunce
jasné, že se alespoň jeden z nich pořádně uhodí do hlavy.

Naproti tomu se výklop otevře směrem nahoru a poskytne tak neomezený
přístup a dokonalý výhled. V porovnání s otevřenými policemi je zde vše
dobře chráněno před znečištěním a zamaštěním, a přesto dokonale po ruce.
Výklop můžete v naprostém klidu nechat po celou dobu vaření otevřený;
nikdy nebude stát v cestě a vše zůstane snadno na dosah. Zavírání bude
měkké a tiché, výklopy, vybavené elektrickou technologií, dokonce zavřete
stiskem tlačítka.

DVÍŘKA ČASTO PŘEKÁŽÍ

VÝKLOPY SE POHYBUJÍ
VZHŮRU, PRYČ Z

DOSAHU UŽIVATELE



Ergonomická součástka pro rychlý přístup

Ještě mnohem větší význam nežli u horních skříněk má dobré vybavení
spodních skříněk. Šetřete svá záda i nervy. Vyhněte se dvířkům s policemi za
nimi.

Zásuvky jsou praktické a účelné v každém typu nábytku. Když se dovnitř
podíváte shora, už se nebudete muset shýbat. Dbejte na to, aby se daly
zásuvky vytáhnout pokud možno zcela, abyste pohodlně dosáhli i na věci,
uložené až úplně vzadu. Věděli jste, že výsuv má smysl a plní svůj účel již od
hloubky 27 cm, například v koupelně? Máte-li k dispozici opravdu hodně
místa, můžete plánovat zásuvky s hloubkou až 65 cm − pro maximum
úložného prostoru!



Tajný tip: ťuknout!

Neohýbáme se jen kvůli
vyndávání předmětů až
zezdola. Už jen otevření
nejspodnější zásuvky vyžaduje
obvykle nezdravé držení těla.
Jak praktické by to bylo, kdyby
nám šel výsuv doslova vstříc
jen na lehké ťuknutí do něj
rukou, kolenem nebo nohou,
jako mávnutím kouzelného
proutku? Elektrický způsob
otvírání jako SERVO-DRIVE
každodenní práce usnadní,
zejména máte-li zrovna obě
ruce plné nebo špinavé.

Inspirativní nápady pro ergonomii ve
všech místnostech bytu či domu
Spoustu důmyslných řešení, která se v kuchyni osvědčila, lze skvěle využít i
pro ostatní místnosti. Ukážeme vám pár inspirativních příkladů pro váš
domov.



Překvapivý
pořádek v šatní
skříni
V šatní skříni jsou praktické
výsuvy na ponožky nebo
spodní prádlo. Rozhodně ale
také stojí za to skončit se
starými (zlo)zvyky. Pokud si
zvyknete na novou techniku   
skládání triček, lze je ideálně
umístit i do zásuvek. Existuje
celá řada koučů, kteří nám
radí, jak na pořádek a
organizaci, bloggerů, kteří se
vyjadřují na téma životní styl a
móda, fashion. Ti všichni
přísahají, že se vyplatí
investovat do dalších zásuvek
a trička, stejně jako další
oblečení, skládat do komínků.
Udržet pořádek ještě navíc
pomůže jednoduchý systém
vnitřního vybavení, jako
například rámečky AMBIA-
LINE.



Pohodlný přístup
v koupelně
I v koupelně každého navýsost
potěší, když je tam vše rychle
po ruce, úhledně a
systematicky uspořádané.
Spoustu malých i větších
kosmetických přípravků a
pomůcek pohodlně uložíte do
SPACE TOWER, vysoké skříně
firmy Blum, která v sobě
ukrývá jednotlivě výsuvné
vnitřní zásuvky. Tahle skříň se
také ideálně hodí pro domácí
lékárničku nebo mycí a čisticí
prostředky, a zajistí v domácí
Wellness oáze perfektní
pořádek.



Zahajte boj proti chaosu v dětském pokoji.
Kutilské potřeby, oblíbené rodinky látkových nebo plyšových zvířátek, hračky
a především spoustu dětského oblečení je třeba uložit obzvlášť přehledně a
tak, aby byly snadno přístupné. Plné výsuvy pomohou uložit všechny poklady
vašich dětí tak, abyste na ně dobře dosáhli, a navíc, aby dokonce i malé
princezny se mohly bez námahy obléknout samy. Vysoké zadní a boční stěny
zabrání vypadnutí drobností nebo jejich zmizení kdesi v útrobách skříně.
Výsuvy mimochodem úplně snadno unesou naložení až 65 kg. Dokonce i
když váš malý nezbeda začne dělat na zásuvce shyby, nebude to žádný
problém.





U vás doma jste totiž dozajista zohlednili některé podněty a připomínky, co
se týká více ergonomie ve vaší domácnosti. Tyto drobné změny často vedou
k obrovským výhodám při používání. Při tolika funkcích si můžete uvolněně
vydechnout a soustředit se na to podstatné: cítit se u sebe doma dobře a
prostě fajn. Tak co si na závěr dopřát trochu relaxační jógy?



Všechny výhody na jedno mrknutí

Výklopy v horní skříňce zajistí
volnost pohybu

Zásuvky a výsuvy ve spodní
skříňce pro lepší přístup

Maximálně otevřené výsuvy pro
lepší výhled dovnitř

Elektrická technologie otvírání
pro ještě vyšší komfort



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

Řešení pro váš
Home Office 

KUCHYNĚ

Optimální využití
malé kuchyně

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Konečně dostatek
místa v kuchyni!

ÚLOŽNÝ PROSTOR

10 kroků k
dostatku úložného
prostoru

tel:+43 5578 705 - 0
mailto:info@blum.com
https://www.blum.com/
https://www.blum-inspirations.com/cs/stories/story_2112.html
https://www.blum-inspirations.com/cs/stories/story_2176.html
https://www.blum-inspirations.com/cs/stories/story_2304.html
https://www.blum-inspirations.com/cs/stories/story_2240.html

