
OFFICE TOWER – MOBILNÍ
KANCELÁŘ V CO
NEJMENŠÍM PROSTORU

Většina lidí si může nechat o vlastní pracovně doma
jen nechat zdát. Pro mnohé je kvůli chybějícímu
místu v bytě velká výzva už i jen malý psací stůl.
Trend na práci z domova je však stále víc intenzivní.
Kvůli distanční výuce také sílí potřeba zřizovat si
doma prostor pro práci i učení. Většina
kancelářského nábytku nebo domácích pracoven
jsou velmi náročné z hlediska místa a nedají se
využívat variabilně. Nedostává se Vám nápadů, jak
vyřešit svou domácí kancelář? A máte jen velmi
málo místa?
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Office Tower – mobilní kancelář v co nejmenším prostoru

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


Office Tower firmy Blum najde dostatek prostoru i v úplně nejmenší domácnosti.
Mobilní kancelářský nábytek představuje další krok k optimalizaci a rozšíření

běžného pultu na psaní vstoje. I tam, kde vládne naprostý nedostatek místa, je
najednou prostor pro notebook, kancelářské potřeby, a další předměty. Na

kolečkách je z něj mobilní psací stůl a s integrovanou ochranou proti převrácení
zůstane stabilní i ve chvíli, kdy necháte všechny zásuvky otevřené. Tužky, podložky na
psaní, dokumenty nebo pořadače jsou také hned po ruce. Office Tower je rafinované

řešení nábytku, které přináší mobilní úložný prostor, optimalizuje přístup a
dostupnost kancelářských materiálů.

To nejlepší na něm je, že si tato
mobilní kancelářská skříňka najde
místo i v nejmenším bytě a pomůže
Vám při práci z domova. Domácí
kancelář je tak zařízena rychle a hned
můžete začít pracovat. Až budete
hotovi, zmizí „kontejner na
kolečkách" rychle v rohu a už
nepřekáží.



Mobilní kancelářský nábytek: individuální
a využitelný univerzálně

Je úplně jedno, zda jej využijete při home office, jako psací stůl pro zvládnutí všech domácích
úkolů, nebo třeba na veletrhu jakožto mobilní kancelář – Office Tower je ideální pomocník a
dá se díky rozličným Box systémům a vodicím systémům využívat variabilně. Jedná se o
řešení skříňky z důmyslně kombinovaných standardních výrobků firmy Blum, kterou je
možné přizpůsobit z hlediska výšky zcela individuálně podle toho, jak velký je konkrétní
uživatel.

Mobilní kancelářská skříňka byla vyvinuta jakožto promyšlené řešení, se kterým
přišlo oddělení firmy Blum pro průzkum potřeb. Právě tady měli pro zpracování řady
komponentů spoustu dobrých důvodů. Výsuvy se například otvírají na střídačku, aby

sem byl lepší přístup a nábytek zůstal pevně stabilní. Horní odkládací plocha se
odsune stranou, není tudíž nutné ji nejdříve vyklízet, když budete chtít pracovat na

notebooku, který leží hned pod ní. Tato mobilní kancelář tedy tvoří pracoviště a
kancelářskou skříňku v jednom.



Výroba je
snadná díky
vhodné
projektové
dokumentaci a
plánům
Individuální přání se dají
realizovat bezprostředně:
Tenhle nábytek je koncipován
tak, aby jej mohl používat
pravák. Zrovna tak je možné
jej realizovat i pro leváky. V
případě, že by se někomu
zdála konstrukce otvírání pro
pořadače na přední straně
kvůli nutnému zpracování
hran příliš náročná, může
alternativně vsadit i na
uzavřenou přední stranu. Pak
je takto vzniklý úložný prostor
přístupný z boku, a zda mají
být poličky otevřené nebo
skryté pod dvířky, to už je věcí
příslušného plánování. Další
informace o způsobu
konstrukce kancelářského
nábytku, a rovněž naprosto
přesné plány, naleznete v
sektoru pro stahování.



Stačí jeden pohled, a znáte všechny
výhody:

Možnost realizovat se všemi Box
systémy a vodicími systémy
Blum

Možnost individuálně
přizpůsobit z hlediska výšky,
šířky i hloubky

Dobrý přístup ke kancelářským
potřebám

Přes nedostatek potřebného
prostoru je to plnohodnotný
kancelářský nábytek

Podpora mobilní práce

Mobilní na kolečkách



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

OBÝVACÍ POKOJ

Skříň s deskami,
šitá na míru
Pärsovi osobně

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Experiment:
bydlení na 22
čtverečních
metrech

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Amandiny tipy a
triky pro více
pořádku pod
dřezem 

ERGONOMIE

10 tipů pro Vaši
kuchyň snů
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