
OFFICE TOWER - VĂN
PHÒNG DI ĐỘNG CHO
KHÔNG GIAN NHỎ

Hầu hết mọi người chỉ có thể mơ ước có văn phòng
của riêng mình tại nhà. Đối với nhiều người, tìm
không gian cho một chiếc bàn nhỏ trong căn hộ
của họ là một thách thức. Tuy nhiên, ngày càng có
xu hướng làm việc tại nhà và ngày càng có nhiều
nhu cầu về các địa điểm để làm việc và học tập
thông qua việc học tại nhà. Hầu hết các đồ nội thất
văn phòng, nơi làm việc đều chiếm nhiều diện tích
và không linh hoạt khi sử dụng. Bạn đang tìm một
số ý tưởng về cách sáng tạo văn phòng tại nhà của
riêng bạn? Không gian có phải là yếu tố ưu tiên
không?

5 phút
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Office Tower - văn phòng di động cho không gian nhỏ

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


Tháp Văn Phòng Phẩm - Office Tower của Blum phù hợp với ngay cả những ngôi nhà
nhỏ nhất. Văn phòng di động là sự phát triển thêm của bàn đứng và tối đa hóa

không gian cho máy tính xách tay, đồ dùng văn phòng và nhiều thứ khác trên một
diện tích nhỏ. Bàn làm việc có thể di chuyển bằng bánh xe. Các tính năng chống

nghiêng được tích hợp đảm bảo bàn làm việc đẹp, chắc chắn và không bị lật khi các
ngăn kéo được mở cùng một lúc. Bút, sổ ghi chú, tài liệu và tập hồ sơ luôn trong

tầm tay khi cần. Tháp Văn Phòng Phẩm là một khái niệm thông minh tạo ra nơi lưu
trữ di động và cung cấp khả năng tiếp cận tức thì đến các yếu tố cần thiết cho công

việc.

Điều tốt nhất về tủ văn phòng có
bánh xe là nó phù hợp với cả những
ngôi nhà nhỏ nhất và thúc đẩy làm
việc di động. Tháp Văn Phòng Phẩm
giúp bạn dễ dàng tạo nên văn phòng
tại nhà và bắt đầu làm việc ngay lập
tức. Và khi bạn kết thúc một ngày
làm việc, bạn có thể nhanh chóng
thu gọn bằng cách đẩy ngăn kéo.



Nội thất văn phòng di động: Tùy chỉnh
trong thiết kế, linh hoạt trong sử dụng

Cho dù bạn cần một nơi làm việc ở nhà, một chiếc bàn cho con bạn làm bài tập về nhà hay
một văn phòng di động cho các triển lãm thương mại, thì Tháp Văn Phòng Phẩm là một “trợ
lý văn phòng” lý tưởng và có thể đi kèm với các hệ thống ray trượt và ray hộp khác nhau.
Giải pháp tủ là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các sản phẩm tiêu chuẩn của Blum có thể điều
chỉnh độ cao phù hợp với người sử dụng.

Tủ văn phòng di động đã được phát triển bởi Phòng Nghiên cứu Nhu cầu của Blum.
Không có điều gì phải phó mặc vào may rủi. Mọi thành phần đã được định vị cẩn

thận để đảm bảo tính năng tối ưu. Các ngăn kéo được mở luân phiên ở các mặt đối
diện để cung cấp khả năng tiếp cận tốt hơn và đảm bảo độ ổn định. Bề mặt làm việc
trên cùng dễ dàng trượt sang một bên, thuận tiện để lộ thêm một khu vực làm việc
bên dưới. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải lấy mọi thứ ra khỏi bề mặt bàn

làm việc để tiếp cận máy tính xách tay bên dưới. Nói cách khác, bàn làm việc di động
là nơi làm việc và tủ văn phòng trong một.



Dễ sản xuất nhờ
bản vẽ chi tiết
đầy đủ
Thiết kế có thể được tùy chỉnh
để phù hợp với yêu cầu của
người sử dụng. Phần nội thất
hiển thị được thiết kế cho
người thuận tay phải; nó cũng
có thể được điều chỉnh cho
những người thuận tay trái.
Nếu bạn cho rằng đóng viền
cho khu vực lưu trữ các tập hồ
sơ ở phía trước quá phức tạp,
thay vào đó, hãy chọn một
mặt trước đóng: bạn có thể
tiếp cận ngăn từ bên cạnh.
Việc lắp với kệ mở hay giấu nó
trong cửa là tùy thuộc vào
bạn. Bạn sẽ tìm thấy thêm
thông tin về cách làm nội thất
văn phòng và các bản vẽ chi
tiết đầy đủ trong phần tải
xuống.

Xem nhanh ưu điểm:

Có thể áp dụng với mọi loại hệ
thống ray trượt và ray hộp của
Blum

Có đa dạng chiều cao, bề rộng
và độ sâu, phù hợp với các yêu
cầu riêng

Dễ dàng lấy đồ dùng văn phòng

Nội thất văn phòng có tính tiện
dụng cao với một diện tích nhỏ

Khuyến khích làm việc di động

Có thể di chuyển trên bánh xe

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


Nội dung này có thể sẽ khiến bạn quan tâm

Blum Vietnam

Số 3 Võ Văn Tần

Phường Võ Thị Sáu,

Quận 3 THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH

VIETNAM

Điện thoại +43 5578
705 - 0

Email

Giới thiệu về Blum

Blum là nhà sản xuất các phụ kiện nội thất tiên phong đến
từ Áo.

Tìm hiểu thêm

PHÒNG KHÁCH

Tủ chứa đĩa của
Pär

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

Thử nghiệm – sống
trong không gian
chỉ 22m vuông

KHÔNG GIAN LƯU TRỮ

Mẹo và thủ thuật
của Amanda để tận
dụng không gian
dưới chậu rửa 

CÔNG THÁI HỌC

10 mẹo cho căn
bếp mơ ước của
bạn
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