
OFFICE TOWER –
ESCRITÓRIO MÓVEL NO
MENOR ESPAÇO

A maioria das pessoas pode apenas sonhar com um
canto de trabalho na própria casa. Para muitos,
uma pequena escrivaninha, por causa da falta de
espaço na moradia, já é um desafio. No entanto, a
tendência para o home office continua a crescer e o
ensino domiciliar aumenta a necessidade de ter
locais para estudar e trabalhar em casa. A maioria
dos escritórios móveis ou de locais de trabalho
domiciliares precisam de muito espaço e não têm
flexibilidade de instalação. Você está à procura de
ideias para o seu escritório em casa? E tem pouco
espaço?

5 minutos
INNOVATION LAB,
Blum



Office Tower – escritório móvel no menor espaço

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


O Office Tower da Blum encontra espaço suficiente também nas menores casas. O
mobiliário de escritório móvel é uma evolução de um púlpito convencional e cria

espaço para laptop, artigos de escritório e muito mais em uma área bem pequena.
Graças às rodas, ele se transforma em uma escrivaninha móvel e, devido à proteção

contra inclinação integrada, é estável mesmo quando as gavetas são abertas
simultaneamente. Canetas, blocos de notas, documentos ou pastas ficam

imediatamente à mão, quando se deseja. Como ideia sofisticada de móvel, o office
tower oferece espaço disponível móvel, otimizando também o acesso e a

disponibilidade do material de escritório.

E o melhor: o armário móvel de
escritório encontra lugar no menor
apartamento e favorece o trabalho
móvel. Assim, o home office é
rapidamente estabelecido e pronto
para usar. Depois do trabalho, o
“contêiner com rodas”
simplesmente desaparece em um
canto e não fica mais no caminho.



Armário móvel de escritório Utilização
individual e versátil

Não importa se para trabalhar em home office, como uma escrivaninha para tarefas de casa,
ou em feiras, como um escritório móvel - o Office Tower é o ajudante ideal e pode ser
implementado de forma flexível com diferentes sistemas box e de corrediças. Trata-se de
uma solução de armário feita de produtos Blum Standard inteligentemente combinados,
cuja altura pode ser adaptada individualmente ao tamanho do corpo do respectivo usuário.

O armário móvel de escritório é uma solução bem elaborada, desenvolvida pela
pesquisa Blum de necessidades, em que muitos componentes foram processados
em seu lugar por um bom motivo. A abertura das extensões, por exemplo, ocorre
alternadamente para garantir um melhor acesso e uma estabilidade mais alta. A

prateleira superior é empurrada para o lado, e, por isso, não precisa ser arrumada se
o laptop que está posicionado embaixo tiver que ser usado. Sendo assim, o

escritório móvel é um local de trabalho e um armário de escritório em um só.



Fácil de fabricar,
graças aos
projetos
adequados
Desejos individuais podem ser
diretamente implementados:
o mobiliário apresentado foi
concebido para ser utilizado
por destros, sendo também
possível uma versão para
canhotos. Se a construção da
abertura para pastas na frente
for muito complexa devido ao
processamento necessário
das bordas, você pode,
alternativamente, estabelecer
uma frente fechada: então, o
espaço disponível resultante
pode ser acessado pela
lateral, se com prateleiras
abertas ou fechadas com uma
porta, a planificação
correspondente fica a seu
cargo. Mais informações
sobre a construção do móvel
de escritório e os projetos
exatos, você vai encontrar na
área de downloads.

Todas as vantagens num piscar de
olhos:

Implementação com todos os
sistemas box e de corrediças
Blum

Adaptável individualmente em
altura, largura e profundidade

Móvel valioso de escritório,
apesar da pouca disponibilidade
de espaço

Promove o trabalho móvel

Móvel, graças às rodas

http://d1.blum.com/MEB/pdf/inspirations/BLUM_INSPIRATION_M_OF_OFFICE_TOWER_de_EN.pdf


Você também pode se interessar por isto

Julius Blum GmbH

Fábrica 2

Industriestrasse 1

6973 Höchst

ÁUSTRIA

Fone: +43 5578 705 -
0

E-mail:

Sobre nós

A Blum é uma fabricante austríaca de ferragens inovadoras
para móveis.
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Armário pessoal
para discos de Pär

ESPAÇO DISPONÍVEL

O experimento:
apartamento de 22
metros quadrados

ESPAÇO DISPONÍVEL

Dicas e truques da
Amanda para mais
organização
embaixo da pia 

ERGONOMIA

10 dicas para a
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