
POMYSŁY NA HOME
OFFICE 

W ciągu ostatniego roku praca zdalna stała się dla
wielu osób nową codziennością. Obok wad i zalet,
które różnią się w zależności od wykonywanego
zawodu, home office postawił nas przede wszystkim
przed jednym wyzwaniem - jak urządzić domowe
biuro, żebym móc optymalnie w nim pracować.
Poniżej podpowiadamy, jak z kącika biurowego
szybko stworzyć wydajne stanowisko pracy.
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Pomysły na home office 

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


Jedną kwestią jest to, ile miejsca mamy na domowe biuro. Ale to, jak
efektywnie i przemyślanie wykorzystamy dostępną przestrzeń, to już zupełnie

inną historia. Wielu producentów mebli projektuje rozwiązania
wielofunkcyjne, pozwalające odpowiedź na wszystkie potrzeby. Zachęcamy
do kreatywnego wykorzystania przestrzeni użytkowej i zainspirowania się

naszymi propozycjami.

1) Odpowiednie miejsce do pracy
Otoczenie w domu jest często dużo bardziej swobodne niż w biurze. Warto
wybrać najbardziej spokojne miejsce w mieszkaniu i spróbować w miarę
możliwości wyeliminować z niego ewentualne czynniki rozpraszające. To
pozwoli nam lepiej skupić się podczas pracy. Biurko w pobliżu hałasującej
pralki lub z widokiem na plac zabaw nie jest dobrym pomysłem.



2) Oświetlenie
Idealny wariant to jasne światło dzienne, ale również dobra lampa sprzyja
koncentracji i chroni wzrok. Jeżeli nie ma możliwości ustawienia biurka w
pobliżu okna, zalecamy takie ustawienie źródła światła, żeby te padało od
boku pod skosem, co pozwoli uniknąć oślepienia i refleksów świetlnych.
Jeżeli dłużej pracujemy przed ekranem monitora, bardzo ważne jest
zapewnianie oczom regularnej przerwy. Zachęcamy, by w ramach
odpoczynku powodzić wzrokiem po okolicy, przewracać oczami lub po prostu
od czasu do czasu zamknąć je na minutę.



3) Ergonomia
Ważna podpowiedź - regularny ruch i zmiany pozycji pomagają zapobiegać
przeciążeniom stawów oraz pleców podczas home office. Zadbajmy o to,
żeby biurko miało odpowiednio duży blat na właściwej wysokości. Jeżeli
budżet na to pozwala, warto zainwestować w biurko z bezstopniową
regulacją wysokości. Krzesło jest ustawione na prawidłową wysokość, jeżeli
przy stopach stojących prosto na podłożu udo i podudzie tworzą kąt prosty.
Wygodnym rozwiązaniem jest też dynamiczne oparcie pleców, które
dostosuje się do wagi użytkownika i pozwala odciążyć plecy.

4) Odpowiednia przestrzeń użytkowa
Gdzie się podziała ta niezapłacona faktura? A długopis? Znowu zniknął!
Wydajna praca przy biurku, na którym piętrzą się różne przedmioty, nie jest
łatwym zadaniem. Obecnie dostępne są estetyczne i praktyczne alternatywy
dla klasycznego kontenera na kółkach pod biurko. Meble biurowe mogą
wizualnie nie odbiegać do tych typowo domowych. Poniżej dzielimy się
naszymi pomysłami na każdą kieszeń i dla każdej przestrzeni.



Rozwiązanie do małych mieszkań, gdzie liczy się każdy
centymetr - mobilna szafka Office Tower
W Office Tower na najmniejszej przestrzeni znajdzie się miejsce na laptopa,
akcesoria biurowe i wiele innych. Dzięki kółkom, w które szafka jest
wyposażona, rozwiązanie staję się mobilnym pulpitem do pracy na stojąco, a
za sprawą zintegrowanych szuflad segregatory i dokumenty są zawsze pod
ręką. Zachęcamy do sprawdzenia tutaj, jak Office Tower z mobilnego biura
przekształca się w elegancką komodę.

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


Do średnich pomieszczeń - wielofunkcyjne
stanowisko pracy

Szafka górna z podnośnikiem zapewnia dobrze dostępną przestrzeń
użytkową oraz sprzyjający koncentracji porządek. W szafce wysokiej z
półkami zmieszczą się również większe segregatory. Praktyczna szuflada
tackowa z blokadą stanowi przydatny dodatkowy blat, na którym można
wygodnie odłożyć segregator w poszukiwaniu właściwego dokumentu.
Całość uzupełniają szuflady z pełnym wysuwem i systemem organizacji
wewnętrznej, które w szafce dolnej domowego biura zaprowadzają porządek
tak, by wszystko miało swoje miejsce i było pod ręką. Rysunki projektowe
oraz dane techniczne do tego pomysłu na mebel dostępne są w strefie
pobierania na tej stronie.



OTWÓRZ ZAMKNIJ



Z myślą o subtelnej integracji z wnętrzem - systemy
kieszeniowe
Jeżeli nie chcemy poświęcać całego pomieszczenia na gabinet lub nie mamy
na to dostatecznie miejsca, możemy dzięki REVEGO ukryć meble biurowe za
dużymi frontami. Naciśnięcie na powierzchnię frontu powoduje otwarcie się
drzwi - podwójnych lub pojedynczych w zależności od wybranego wariantu -
które następnie są wsuwane do kieszeni. W ten sposób cała strefa biurowa
staje się wygodnie dostępna. Po skończonej pracy wystarczy po prostu
ponownie nacisnąć drzwi, które delikatnie wysuną się z kieszeni. Teraz tylko
lekkie dociśnięcie i domowe biuro elegancko znika za frontami.



Dla minimalistów - szafki górne z wartością dodaną
Czy chcieliby Państwo stworzyć otwartą przestrzeń, ale tak, żeby wszystko
było pod ręką? Szafki górne z podnośnikami dają wrażenie lekkości, a przy
tym zapewniają łatwy dostęp do wnętrza. Otwarte drzwi szafek nie krępują
ruchów, dlatego pozwalają na pracę z pełną swobodą. Jeżeli w przyszłości
zdalne stanowisko pracy nie będzie już potrzebne, dzięki uniwersalnym
podnośnikom AVENTOS mebel biurowy stanie się zwykłym meblem
domowym.



Dla skrytych - zamykane meble
Niektóre bardzo ważne dokumenty muszą być przechowywane w
bezpiecznym miejscu - zwłaszcza w domach, w którym mieszkają dzieci.
Dzięki zamykanym szufladom unikną Państwo sytuacji, gdzie deklarację
podatkową porwie wiatr. Nasz system zamka centralnego CABLOXX jest
dostępny do różnych typów i wysokości szuflad. Meble wolnostojące są
wyposażone w blokadę wyjęcia, która uniemożliwiają otwarcie kilku szuflad
jednocześnie zapobiega przewróceniu się szafki.

5) Przyjazne otoczenie
Nie powinniśmy zapominać o tym, że na naszą wydajność wpływa również to,
jak czujemy się w naszym home office. Dlatego miejsce pracy powinno być
atrakcyjne również pod względem wizualnym. Warto zawiesić ciekawy obraz,
ustawić roślinkę oraz regularnie dbać o wietrzenie. Planując dzień pracy w
domu, nie zapominajmy o odpowiedniej ilości przerw. Wstanie od biurka i
poruszanie się od czasu do czasu dobrze nam zrobi. Filiżanka kawy podczas
wirtualnego spotkania z współpracownikami również może pobudzić nas do
pracy i wpłynąć pozytywnie na samopoczucie.



Przegląd zalet

Optymalne wykorzystanie
przestrzeni użytkowej w domu

Mobilny Office Tower do pracy
na najmniejszej przestrzeni

Starannie zaprojektowane
stanowisko pracy w domowym
biurze z dużą przestrzenią
użytkową

REVEGO, system kieszeniowy
Blum, pozwalający ukryć strefę
biurową

Podnośniki AVENTOS dla
swobodnego dostępu i
dodatkowej przestrzeni
użytkowej

Zamykane meble biurowe dla
bezpiecznego przechowywania
dokumentów



To również może Państwa zainteresować
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O nas

Blum to austriacki producent okuć meblowych.

Dowiedz się więcej

BIURO

Office Tower –
mobilne biuro na
najmniejszej
przestrzeni

DESIGN

Włoskie
wzornictwo w
parze z
funkcjonalnością

POKÓJ DZIENNY

Szafka na płyty
Pära

Wskazówki i
porady Amandy,
jak zaprowadzić
większy porządek
pod
zlewozmywakiem 
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