
OFFICE TOWER –
МОБІЛЬНИЙ ОФІС, ЩО
ЗАЙМАЄ МІНІМУМ
ПРОСТОРУ

Більшість людей можуть тільки мріяти про
кабінет вдома. Для декотрих справжнім
викликом є знайти місце для маленького
робочого стола. Робота з дому стає дедалі
популярнішою, а ще домашнє навчання
збільшує потребу обладнати робочі місця.
Зазвичай офісні меблі займають багато місця,
тому їх не можна розмістити довільно. Шукаєш
ідеї для домашнього офісу? Але маєш мало
місця?
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Office Tower – мобільний офіс, що займає мінімум простору

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


Для Office Tower від Blum навіть у найменшому помешканні буде достатньо
місця. Мобільні офісні меблі є вдосконаленою версією високого робочого стола.

Office Tower займає мінімум простору, але тут знайдеться місце для ноутбука,
офісного приладдя та багатьох інших речей. Завдяки коліщаткам його можна

пересувати, а вбудований захист від перекидання дбає про стійкість, якщо
шухляди висувати одночасно. Олівці, блокноти, документи та папки завжди
напохваті. Office Tower – це багатофункціональне робоче місце, що гарантує

миттєвий доступ до потрібних матеріалів.

І головне: для мобільної шафки
знайдеться місце в будь-якому
помешканні. Із нею можна легко
створити власний домашній офіс і
негайно приступити до роботи.
Після роботи цей “корпус на
коліщатках” можна швидко
засунути в куток, і він більше не
заважатиме.



Мобільні офісні меблі: індивідуальний
дизайн, різноманітне використання

Чи для роботи з дому, чи як письмовий стіл для домашніх завдань, чи як мобільний
столик для виставок – мобільне робоче місце Office Tower буде ідеальним помічником,
якого можна виготовити з різними висувними системами та системами напрямних. Це
рішення – розумна комбінація стандартних виробів Blum. Воно може бути довільної
висоти, залежно від зросту користувача

Ця мобільна шафка для офісу – продумане рішення, створене відділом
дослідження потреб компанії Blum. Щоб гарантувати оптимальну

функціональність, ми продумали кожен елемент. Наприклад, шухляди
висуваються на два боки, що доступ був зручнішим, а стабільність вищою.

Верхня поверхня легко відсувається вбік, відкриваючи додаткову робочу зону
внизу. Це означає, що не потрібно забирати речі зі столу, коли потрібно

скористатись ноутбуком. Мобільний офіс – це два в одному: робоче місце та
шафка.



Легко
виготовити з
детальними
кресленнями
Індивідуальні побажання
можна одразу виконати.
Шафка, що на малюнку,
підходить для правші, але
можна зробити і для шульги.
Якщо відкрита конструкція
на лицьовому боці виглядає
занадто складною через
обробку країв, можна
зробити її закритою. Тоді
потрібно використати цей
корисний простір так, щоб
був доступ збоку –
використати відкриті полиці
чи дверцята. Більше
інформації про конструкцію
шафки для офісу та детальні
креслення знайдете в розділі
“Завантаження”.

Переваги:

Можна створити з усіма
висувними системами та
системами напрямних від
Blum

Висоту, ширину і глибину
шафи можна змінювати

Легкий доступ до офісного
приладдя

Повноцінні офісні меблі, що
займають мінімум простору

Гнучкий робочий процес

Пересувається на коліщатках



Це також може зацікавити Вас

Julius Blum GmbH

Завод 2

Індустріштрасе, 1

6973 Гьохст

Австрія

Телефон +43 5578
705 - 0

Електронна адреса

Про нас

Blum – це австрійський виробник інноваційної меблевої
фурнітури.

Дізнатись більше

ВІТАЛЬНЯ

Шафка Пера для
платівок

КОРИСНИЙ ПРОСТІР

Експеримент:
життя на 22 м²

КОРИСНИЙ ПРОСТІР

Щоб під мийкою
запанував
порядок 

ЕРГОНОМІЧНІСТЬ

10 порад для
кухні твоєї мрії
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