
OFFICE TOWER –
MOBILNE BIURO NA
NAJMNIEJSZEJ
PRZESTRZENI

O gabinecie w mieszkaniu większość osób może
tylko pomarzyć. Dla wielu znalezienie miejsca nawet
na małe biurko jest już wyzwaniem. Ale ze względu
na konieczność pracy w trybie home office oraz
nauczanie zdalne rośnie zapotrzebowanie na
miejsce do nauki i pracy w domu. Większość mebli
biurowych zajmuje dużo miejsca i jest mało
uniwersalna. Co zatem zrobić, gdzy potrzebujemy
biura, ale nie mamy na nie miejsca?
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Office Tower – mobilne biuro na najmniejszej przestrzeni

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


Office Tower Blum zmieści się nawet w najmniejszym mieszkaniu. Te mobilne biuro
to rozwinięcie klasycznego pulpitu do pracy w pozycji stojącej, w którym na

najmniejszej przestrzeni znajdzie się miejsce na laptopa i akcesoria biurowe. Dzięki
kółkom rozwiązanie staje się mobilnym biurkiem, a za sprawą zintegrowanego
zabezpieczenia przed przewróceniem pozostaje stabilne nawet przy otwartych

szufladach. Długopisy, podkładki, dokumenty czy segregatory są tu zawsze pod ręką.
Przemyślana szafka Office Tower zapewnia mobilną przestrzeń użytkową i

optymalizuje dostęp do materiałów biurowych.

A najlepsze jest to, że szafka ta
zmieści się nawet w najmniejszym
mieszkaniu, usprawniając pracę
zdalną. Do tego stanowisko pracy
jest gotowe w mgnieniu oka. Po
zakończeniu pracy „kontener na
kółkach” znika w narożniku i można
bez przeszkód cieszyć się wolnym
czasem.



Mobilne meble biurowe -
zindywidualizowane i wszechstronne

Do pracy zdalnej, jako biurko do odrabiania zadań czy mobilne biuro na targach - Office
Tower to idealny pomocnik do zrealizowania z różnymi systemami szuflad i prowadnic. Jest
to szafka, na którą składa się starannie przemyślna kombinacja standardowych produktów
Blum, dająca się dopasować na wysokość indywidualnie do wzrostu danego użytkownika.

Mobilna szafka biurowa to dopracowane rozwiązanie działu badania potrzeb Blum, w
którym każdy komponent nie bez przyczyny zajmuje takie a nie inne miejsce. Jej

szuflady otwierają się przykładowo naprzemiennie, żeby zapewnić lepszy dostęp do
ich zawartości i zagwarantować większą stabilność. Najwyższa półka przesuwa się w

bok, dlatego nie trzeba jej opróżniać, chcąc wyjąć laptopa z szuflady poniżej. Tym
samym mobilne biuro to stanowisko pracy i szafka biurowa w jednym.



Prosta produkcja
dzięki
dostępnym
projektom
Rozwiązanie pozwala na
realizację indywidualnych
potrzeb. Prezentowany mebel
jest przeznaczony dla osób
praworęcznych, ale możliwe
jest wykonanie również wersji
dla osób leworęcznych. Jeżeli
dla kogoś konstrukcja otworu
na segregatory z przodu jest
zbyt pracochłonna ze względu
na konieczność obróbki
krawędzi, może alternatywnie
postawić na zamknięty przód.
Wówczas do powstałej
przestrzeni użytkowej można
sięgać od boku. Otwarta półka
czy przestrzeń zamknięta
frontem - to już zależy od
danego projektu. Szczegółowe
informacje na temat
konstrukcji mebla oraz
dokładne plany można znaleźć
w obszarze pobierania.

Przegląd zalet:

Do zrealizowania z wszystkimi
systemami szuflad i prowadnic
Blum

Indywidualnie regulowana
wysokość, szerokość i głębokość

Dobry dostęp do akcesoriów
biurowych

Pełnowartościowy mebel
biurowy na niewielkiej
przestrzeni

Pomoc w pracy zdalnej

Mobilność dzięki kółkom
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O nas

Blum to austriacki producent okuć meblowych.

Dowiedz się więcej

POKÓJ DZIENNY

Szafka na płyty
Pära

PRZECHOWYWANIE

Eksperyment:
Mieszkanie na 22
m2

Wskazówki i
porady Amandy,
jak zaprowadzić
większy porządek
pod
zlewozmywakiem 

ERGONOMIA

10 wskazówek dla
wymarzonej
kuchni
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