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Tři věci

pro větší radost z práce

Text: Zuzana Matúšová

Moderním trendem je vytvářet pracovní
prostředí zohledňující celkové potřeby
zaměstnanců, kteří kromě práce potřebují
i odpočívat, hýbat se a vytvářet vztahy.
V takových podmínkách je radost nejen
existovat, ale i pracovat.
Zde je několik tipů jak na to:
Lidé nejsou stroje
Kromě místa na práci potřebují i prostor, kde mohou
na chvíli vypnout, odpočinout si a načerpat nové síly. Proto
dnes stále více společností vytváří takzvané tiché místnosti,
vybavené pohovkou, případně teplým kobercem či podlahou
z příjemných přírodních materiálů.
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Věděli jste, že:
výzkumy potvrdily, že pokud mají
zaměstnanci možnost oddechu například
po obědě nebo po intenzivní práci, jejich
výkon je po odpočinku vyšší?

Máme tělo, abychom se hýbali
Sedět osm hodin za počítačem je z dlouhodobého
pohledu stejně náročné jako pracovat manuálně. Trpí
tím páteř, ochabují svaly, snižuje se fyzička. Mít v práci
jen možnost sedět, stát či projít se, je prostě velmi málo.
Moderní společnosti proto zařizují pro své zaměstnance
místnosti, kde si mohou kleknout na kolena u nízkého
stolku, mohou sedět v tureckém sedu, obkročmo na židli,

mohou stát za vyšším pultem nebo skákat na míči, či
dokonce pracovat v pololeže.
Naše štěstí stojí na dobrých vztazích
A ty jsou potřebné i v pracovním životě. Nejdříve si
je umíme vytvářet při dobré kávě, obědě a během
pracovní přestávky. I proto začali zaměstnavatelé
zařizovat kuchyňky, malé jídelny či klidové zóny, kde
si kolegové mohou na chvíli sednout a popovídat
si, mohou se jednoduše setkat a mít trochu času
na sebe. Jsou to i místa, kde se lépe daří řešit
napjaté situace či konflikty. 

Tipy pro domácí
pracovnu či kancelář

1
2

I vaše kancelář by měla mít
pohovku na odpočinek.

3

Volně přístupná kvalitní káva
a čaj pomáhají vytvořit vlídnější
atmosféru.

Kvůli pohybu je jednoduchým
a efektivním doplňkem
gymnastický míč.
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Kancelář
managementu
Je to kancelář vybavená reprezentativnějším
interiérem, kterým komunikujete značku
a hodnoty firmy. Přinášíme top tipy, jak
z ní udělat sofistikovaný prostor působící
i na city. Například posuvným kováním
v rovině na dveřích nábytku pro dokonale
čistý design. Čistý a moderní styl pomáhá
dotvářet i prémiový materiál, jakým je
přírodní dýha, která se vyznačuje svými
inovativními, kvalitními a přírodními
vlastnostmi. Vychytávkou, která potěší
každého manažera, je zámek na odemknutí
otiskem prstu.

DECOFLEX
LL35 Teak Quarter

DECOFLEX
LL35 Teak Quarter
Dýha dodává
nábytku luxusnější
vzhled a je
příjemnější na dotek.
Ideální řešení
pro exkluzivní
realizace.
272916

LEHMANN
Elektronický zámek
s čtečkou otisků
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NOVINKA

Jedinečné odemykání
pomocí čtečky
otisků prstů. Odpadá
nutnost používat další
příslušenství (klíče,
čipy, karty). Už se
nemusíte bát, že někde
zapomenete klíč.

Bezdrátová nabíječka pod desku
Qi1001V3

227173

397998

Na detailech záleží. Stejně tak
na komfortu užívání pracovního
prostoru. Skrytá nabíječka splňuje
obojí. Dokáže efektivně a rychle
nabít mobilní telefon a zároveň
nenarušuje design interiéru.

Bezdrátová
nabíječka pod desku
Qi1001V3
TERNO
Posuvné dveře
Switch

KESSEBÖHMER
Výškově nastavitelná podnož
na píst Flexi Lift

NOVINKA
TERNO
Posuvné dveře Switch

KESSEBÖHMER
Výškově nastavitelná podnož
na píst TMS94 Flexi Lift

Posuvné kování na dveře
v rovině, které vytvářejí čistý
a jednolitý design kanceláří.

Ergonomické křeslo dnes už nestačí. Je třeba mít
také výškově nastavitelnou pracovní plochu,
která umožňuje měnit polohu při práci. Prospívá
to dobré kondici páteře.

388661

397457
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Open space
– Freelancer
Pro kvalitní práci v otevřených kancelářích
je důležité zónování. Prostor pro diskrétní
rozhovory a soustředěnou práci vytvoříme
snadno a efektivně prostřednictvím
variabilních akustických panelů.
Individuálního nastavení pracovního
místa potom docílíme: stolním držákem
na monitor, multifunkčním kontejnerem,
případně zelení, díky které se rychleji
uvolňuje napětí. Vhodné jsou rostliny, jako
lopatkovec, dračinec, juka, fíkus, rajská
palma nebo sukulenty.

Stolní držák
monitoru

Versapad
elektrická zásuvka

Stolní držák monitoru
S tímto profesionálním
držákem monitoru
nebo televize můžete
zvýšit efektivitu
práce díky množství
nadstandardních
nastavení. Stojan
lze otáčet, výškově
nastavovat a ve spojení
se skrytou kabeláží
poskytuje unikátní
design a funkčnost
v jednom.
389722

HETTICH
Big Org@Tower, nosnost
100 kg, s tlumením
vysoký kontejner
Big Org@Tower nabízí
velkorysý úložný prostor
a zároveň může fungovat
jako dělicí příčka mezi
pracovišti.
390890
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MILADESIGN
Stolová kancelářská
konstrukce dvojitá
Výškově nastavitelné podnože prokazatelně pomáhají
zvyšovat efektivitu práce zaměstnanců a přispívají k jejich
zdraví. Jedna podnož pro dva protilehlé stoly. Každá strana
je samostatně výškově nastavitelná.
349134

Big Org@Tower

KESSEBÖHMER
Akustický panel

MILADESIGN
Stolová kancelářská
konstrukce dvojitá

NOVINKA
KESSEBÖHMER
Akustický panel
40 x 160 cm,
světle modrý
Variabilní akustické panely
vám zajistí soukromí mezi
pracovními místy nebo
pomohou vytvořit soukromí
v dočasných zasedacích
místnostech. Tlumí zvuk
a pomáhají snížit hluk.

Versapad
Elektrická zásuvka černá
Přípojné místo pro zabudování do stolové desky
v kanceláři. Systém je vybaven 1 el. zásuvkou
(FR), 1 USB propojením a 1 datovým portem
FJ45. Vrchní kryt v černém provedení.
229468

V barvách:

387637
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Open space
– Economy
I při vytváření nízkorozpočtových open
space kanceláří bychom se měli držet
Maslowovy pyramidy potřeb, a to
mít zdravé prostředí, vzduch, stravu
a bezpečí. Právě to poslední se nesmí
vůbec podceňovat. Pro dosažení pocitu
bezpečí a soukromí je vhodné investovat
do bezpečnostních zámků, jakými jsou
moderní elektronické zámky na čipové
karty. Zajímavým vybavením jsou
i akustické žaluziové skříně, které pomáhají
snižovat akustické zatížení prostoru. Navíc
– dají se i zamykat.

TULIP
Úchytka Unesa

EGGER
H1582 Buk Ellmau

EGGER
H1582 Buk Ellmau
Dekor evokující přírodní buk
najde uplatnění v každé
kanceláři, kde se klade
důraz na ekonomickou
efektivnost.
59651
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REHAU
Akustické žaluzie na míru

MILADESIGN
Stolová podnož ST201S

Díky výborné dostupnosti vnitřního obsahu skříněk
mají žaluzie především v kancelářských prostorech
svůj důležitý význam. Bez nutnosti dodatečného
prostoru se dají skříňky pohodlně otevírat.
Akustická úprava navíc zvyšuje akustický komfort.

Pokud hledáte elegantní, kvalitní, ale
přitom ekonomicky výhodné řešení,
potom je pro vás podnož ST201S
správná volba.
217625

REHAU
Akustické žaluzie
na míru

MILADESIGN
Stolová podnož
ST201S

STRONG
USB nabíječka

STRONG
Čipový elektronický zámek

TULIP
Úchytka Unesa

Zabudujte si nabíječku přímo do stolu.
Stylová a kompaktní verze nabíječky
v elegantní černé barvě. Navíc
s výkonem až 3,1 A.

Elektronický zámek, který se odemyká
a zamyká jednoduchým přiložením
čipové karty. Vhodný nejen na skříňky
s osobními věcmi.

Úchytky v kancelářích by měly být
odolné proti častému namáhání,
robustní, ale přitom elegantní
a vkusné.

367886

351115

35412

| 11

Open space
– Luxury

SHINNOKI
Laminát
s lakovanou dýhou

Absence v práci a neustálá onemocnění
zaměstnanců v open office jsou často až
nočními můrami nejen zaměstnavatelů, ale
i zaměstnanců. Změnit to mohou tyto hlavní
přednosti pracovního prostředí: kvalita
vzduchu, tepelná pohoda, denní světlo
a osvětlení, biofilie, akustika, vnitřní dispozice,
vzhled, dojem a konečně i možnost cvičení.
Každou z nich je třeba brát zodpovědně
na vědomí a investovat do ní čas, energii
i peníze, protože se všechny zaměstnavateli
vrátí v podobě pohody na pracovišti
a zdravých zaměstnanců. Do kategorie
vzhled jsme pro vás vybrali laminát
s lakovanou dýhou či bezúchytkový kontejner
TipAer. Oba vyniknou u jednoduchých
podnoží Miladesign.

SHINNOKI
Laminát s lakovanou
dýhou
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BBP
Bezúchytkový
kontejner TipAer

Laminát Shinnoki je
předurčen k vytváření
stylových a výrazných interiérů. Pracuje se s ním
snadno a výsledkem je
unikátní vzhled s texturou, která je typická
pro pravou dýhu.

Čistý vzhled,
který byste
u kancelářských
kontejnerů
nečekali.
Kráčejte s dobou
a investujte
do kontejnerů
TipAer.

216964

351907

BBP
Bezúchytkový
kontejner
TipAer

MILADESIGN
Podnož Mobi-Q

MILADESIGN
Podnož Mobi-Q

LEHMANN
Zámek číselný Free

Jednoduchost,
stylovost,
vzdušnost
a kvalita. To jsou
přednosti výrobků
Miladesign.

Bezpečnost je na prvním místě.
V souvislosti s novým nařízením
Evropské unie, tzv. GDPR, je nutné
citlivé údaje zajistit. I k tomuto účelu
je vhodný číselný zámek Free. Je
vhodný pro všechny typy materiálů.

259304

336216

STRONG
Průchodka hliníková,
bílá matná
Bílý matný kartáčovaný povrch,
kvalitní materiály, tlumení
při otevírání a zavírání dělají
z tohoto produktu skvělou volbu
do každé kanceláře.
353351
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Open space
– Modern
V otevřených kancelářích s množstvím
prosklených ploch jsou akustické panely
přímo nezbytností. Jejich výhodou je to, že
kromě primární funkce jsou také dobrými
paravány k vytvoření soukromí. Návrháři
nábytku však jdou s vylaďováním akustiky
ještě dál. Příkladem jsou akustická čela
kontejnerů BBP. Spojování dvou a více
funkcí zařízení je dnes velkým trendem.
Proto jsou zajímavým vylepšením akustiky
i akustické obrazy nebo akustické žaluzie.
Tyto produkty představují funkčnost
a estetičnost v jednom.

BBP
Akustická čela
kontejnerů

BBP
OrgaOec Zásuvka
biokompozit, šedá

KESSEBÖHMER
akustický panel
40 x 180 cm, žlutý
Myslete efektivně
a tvořte prostor efektivně.
S akustickými panely
Kesseböhmer získáte
akustické i vizuální
soukromí a navíc
designový prvek.
387651

NOVINKA
KESSEBÖHMER
Kolekce obrazů, barva žlutá
Právě na pracovišti se vyplatí být hravý a na chvíli uvolnit
uzdu kreativitě, odpočinku a spontánnosti. Akustické obrazy
mohou navodit přesně takovou atmosféru. Spokojenou
a uvolněnou, připravenou na kvalitní práci.
Barevná provedení:
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407791

KESSEBÖHMER
Akustický panel

MILADESIGN
Skládané konstrukce

NOVINKA
BBP
Akustická čela
kontejnerů
Akustická čela
zásuvek jsou
dokonalým
řešením pro vyladění
akustiky v kanceláři
a zároveň řeší
i odkládací prostory.
V jednom prvku je
sladěna funkčnost
a přitažlivý design.

NOVINKA
BBP
OrgaOec Zásuvka
biokompozit, šedá
Plastová zásuvka OrgaOec je téměř zcela
vyrobena z biomateriálů. Díky tomu
je OrgaOec mimořádně ekologickou
alternativou tradičních zásuvek vyrobených
z technických plastů a harmonicky spojuje
udržitelnost a funkčnost do jednoho produktu.
395082

MILADESIGN
Skládané
konstrukce
Jednoduchým
složením konstrukce
si vytvoříte stůl
přesně tak, jak
potřebujete.
217987
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Zdravá akustika,
aneb aby nám v hlavě nehučelo

Text: Veronika Kotradyová, Zuzana Matúšová

Pracovat v prostoru, ze kterého chodíte domů s hlavou
k prasknutí a zbití jako pes, není žádná výhra. Někdy si až
doma, po osmi hodinách v práci, uvědomíte, jak je vám ticho
vzácné. Pokud je to tak, může to být nevyladěnou akustikou
na vašem pracovišti. Jak to napravit?

Dráždivé ticho
Na pracovišti bychom měli mít v rovnováze
míru hluku zvenčí a míru hluku uvnitř. Novým
fenoménem je přílišné ticho nebo příliš
zvukově izolovaný prostor, ve kterém člověk
vnímá dění za oknem, ale přitom nic neslyší.
To může způsobovat pocit izolovanosti
s negativním vlivem na psychiku.
Zdravá míra hluku na pracovišti je proto
od 25 dB, což je hluk v tiché místnosti
v noci, do hladiny 30 dB. To se pokládá
za příjemné ticho. Většina lidí například
pokládá hluk s intenzitou 20 dB za hluboké
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ticho a takové ticho může člověka podráždit
podobně jako nadměrný hluk.
Cílem je akustická pohoda
Akustická pohoda je v současnosti velkou
výzvou, protože minimalistické interiéry
s rozlehlými prostory často trpí ozvěnou
a nepříjemným pocitem akustického
chladu. Přispívá k tomu příliš velké množství
lesklých, umělých a tvrdých materiálů,
jako např. sklo, keramika, nábytek z oceli
a podobně. Totéž platí pro prostory
s vysokými stropy či minimalistickým

zařízením a zabudovanými užitnými prvky.
Zde jednoduše platí pravidlo – všeho
s mírou. Takový prostor umíme akusticky
vyladit tím, že do něj vneseme měkké
a nerovné materiály, jakými jsou například
dřevo či korek.
Jak to funguje
Pro lepší pochopení akustiky je dobré
vědět, že zvuk se šíří zvukovými vlnami. Ty
se lámou a odrážejí při nárazu na překážku.
Pokud máme příliš mnoho rovného

povrchu, tak se odrážejí jedním směrem, čímž
vzniká ozvěna. Naopak, při dopadu na nerovný
povrch, jaký mají přírodní materiály, se zvuk
šíří harmonicky po celém prostoru. Ke zdravé
akustice však potřebujeme i pohlcující
materiály, které ho částečně absorbují. Zde
jsou namístě textilie. Často jsou v kancelářích
použity koberce, které snižují kročejovou
hlučnost chůze. Výborné jsou čalouněné
zástěny, které kromě akustiky vytvářejí i intimní
zóny hlavně v otevřených kancelářích.

Tipy na vyladěnou akustiku

1

Dostat do prostoru více nerovných
a měkkých povrchů, jakými jsou například
přírodní materiály.

2
3

Zútulnit pracoviště textiliemi,
které část zvuku pohltí.
Doplnit kancelář o drobnosti, obrazy,
certifikáty, ocenění a podobně, které jsou
opakem množství zabudovaných užitkových
prvků.

Ideální je zónování
Podle toho, jaký typ práce provádíme,
se odvíjejí i naše požadavky na pracovišti. Pokud pracujeme jako analytici
či programátoři, kteří se na svou práci
potřebují soustředit v tichosti, pak není
vhodné pracovat v otevřené kanceláři.
Pro pracovníky, kteří naopak potřebují
spolu komunikovat a pracovat společně
na projektu, jako například marketingoví
či reklamní specialisté, je pak vhodnější

otevřená kancelář. Pro oba případy platí
správné zónování. U otevřených kancelářích je dobré, pokud platí pravidlo zachování ticha. Na telefonování a rozhovory
má být vyčleněn samostatný prostor. Pokud ve společné kanceláři nelze uplatnit
pravidlo ticha, je nutné vyčlenit tzv. tichou
místnost. Takové prostředí vyjadřující respekt zvyšuje efektivitu práce a zlepšuje
naše pocity. 
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Zasedací místnost 1
Při navrhování zasedací místnosti bychom
si měli jako první položit otázku, co všechno
se v ní bude dít: schůzky s klienty, školení,
jednání či kreativní setkání projektových týmů.
Vzhledem k tomu bychom měli dimenzovat
velikost, design, vybavenost a ergonomii
zasedací místnosti. Stůl je jeden ze zásadních
prvků ergonomického a exkluzivního
vzhledu. K vyššímu komfortu přispějí
zabudované otočné systémy elektrických
zásuvek. A mimo jiné, „wow“ efektu docílíte
i výsuvným mechanismem na televizi. Kromě
stolu by neměly chybět ani různé vitríny nebo
příruční stolky, například na občerstvení.
Pohodlné sezení je základem úspěšného
jednání. Navrch mají místnosti s přirozeným
denním světlem a pěkným výhledem.

EGGER
Dub Gladstone pískový
Dekory ve strukturách
Feelwood jsou výjimečnými reprodukcemi se
vzhledem, dojmem a estetickými vlastnostmi
přírodního materiálu.
221796

NOVINKA

NOVINKA

Zdvih na TV elektrický,
810 – 1810 mm, černý

Stolní držák na tablet

Vysuňte si televizi jen tehdy,
když potřebujete. Výsuvný
mechanismus ji jednoduše
skryje a neruší váš design.

Pro pohodlné používání lze nastavit sklon nebo
natočení obrazovky do požadované polohy.
Díky svému propracovanému designu
a kvalitě vynikne v každé zasedací místnosti.

372985

392691
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EGGER
Dub Gladstone
pískový

TULIP
Úchytka Peca

BACHMANN CONI
flexibilní řešení
přípojných míst

BACHMANN CONI
CONI představuje flexibilní řešení pracovní plochy stolu například
v konferenčních sálech a školících místnostech, protože umožňuje volný
a individuální přístup k napájecím, mediálním a datovým přípojkám
umístěným na stole. Díky minimální vestavěné hloubce zůstává prostor
pod stolovou deskou zcela volný, a to i v případě montáže těsně u kraje.
Různé sériově dodávané povrchy jsou zárukou potřebné tvůrčí svobody.

TULIP
Úchytka Peca
Tenká a minimalistická
úchytka, kterou docílíte
dokonalosti v jednoduchosti.
225072
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Zasedací místnost 2
Tvary a barvy ovlivňují chování člověka.
V zasedací místnosti, ve které padají
zásadní rozhodnutí nebo probíhají důležitá
jednání, je vhodné použít modrou barvu
a její odstíny. Modrá podporuje koncentraci
a analytické myšlení. Rovné linie či čáry
zase řád, systém, ale někdy až svázanost.
Ale pokud chceme zasedačku používat
k setkání tvůrčích kolektivů, pak je lepší
použít více teplejších barev společně
s organickými a neuspořádanými tvary.
Podpoříme tak kreativitu zaměstnanců.
Prohlédněte si kolekci Dekodur Art
a vyberte si váš vzor, kterým podpoříte
úspěch vašeho byznysu.

PFLEIDERER
Kompaktní deska s černým jádrem
Elegantní, vysoce odolná. Co víc si od pracovní desky
v reprezentativních i vysoce zatěžovaných prostorech
můžete přát?
Kompaktní desky: tenké, stylové, přitom odolné
Oblíbené architekty, návrháři i truhláři. Odolné natolik, že
zařízení vydrží desítky let. Kompaktní desky jsou estetickým,
velmi kvalitním a trvalým řešením.
310058
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DEKODUR
Art Concept
DA 48 MAT

BACHMANN
Přípojné místo
PowerFrame
PFLEIDERER
Kompaktní deska
s černým jádrem

DEKODUR
Art Concept
DA 48 MAT
Art Concept představuje
individualitu a styl bez omezení
v paletě barev a tvarů. Všechny
lamináty z této kolekce mají stejný
vzhled, ale každý je unikátem,
ručně vyrobeným dílem
umělce. A umění na pracovišti
podněcuje tvořivost i samotnou
chuť do práce jako takové.
S Dekodur Art dosáhnete tohoto
úžasného vizuálního efektu.

BACHMANN
Přípojné místo
PowerFrame
POWER FRAME je kompaktní řešení integrovaného a snadno
přístupného napájení a datového připojení pracoviště. Lze
provést montáž při výrobě nebo dodatečnou instalaci.
Kompaktní rozměry spolu s vynikajícím nadčasovým designem
otevírají POWER FRAME neomezené možnosti použití, přesahující
kancelářské prostředí.
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Designová
USB nabíječka
obdélníkového tvaru.
389609

Technologická zařízení

Text: Ing. Iva Bastlová, DiS.

jako součást nábytku

Existuje dnes někdo bez mobilního telefonu?
Na našem kontinentu je takových lidí jen
málo. Stále více je důležité být on-line, a to jak
pro teenagery, tak i pro vrcholové manažery.
Proto je důležité mít vždy po ruce nabíječku
nebo místo, kde si můžete telefon nabít.
Postupem času se stává samozřejmostí mít
možnost nabít si telefon v nákupním centru,
v restauraci, ve vlaku nebo v parku na lavičce.
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Nejde však jen o veřejné prostory, totéž platí
i v soukromém prostoru každého klienta. Nabíječky
lze totiž integrovat do jakéhokoli typu nábytku,
a to včetně čalouněného. Nabíjecí zařízení může
být buď zcela minimalistické, nebo naopak, lze jej
pohledově přiznat. Řešení je téměř na všechno.
Vybíráme dvě zajímavé možnosti:

Bezdrátová nabíječka Qi1001
Mobilní telefon a další zařízení lze také nabíjet
bezdrátově. A to pomocí technologie Qi založené
na principu indukčního nabíjení. Tento princip
využívají například indukční varné desky.
Samozřejmě, telefon musí tuto technologii
podporovat. Případně si můžete dokoupit adaptér,
který skryjete na zadní části telefonu pod obal.

Minimalistická USB nabíječka VersaPick
Jde o malou USB nabíječku, kterou můžete
schovat téměř kamkoliv – do hrany nábytku, pod
stůl nebo ji naopak přiznat například v kuchyňském
ostrůvku. Pak už vám stačí jen příslušný USB kabel.

Velkou výhodou nabíječky Qi1001 je, že se
po zafrézování zcela skryje do nábytku a neruší tak
jeho design. Při instalaci nabíječky je nutné, aby
byla tloušťka materiálu mezi mobilem a nabíječkou
maximálně 3 mm. 

Bezdrátová
nabíječka
Qi1001
397998
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Správné nastavení
pracoviště
pro lepší výkony

Text: Jasna Opavská a Veronika Kotradyová

Přímo na pracovním místě umíme zlepšit hned několik
podmínek, aby se nám pracovalo lépe.
Pracovní stůl je skvost i dominanta
Pro zdravé držení těla je důležité, abychom si
mohli nastavit výšku pracovní desky. Samozřejmě
jinou potřebují vyšší lidé než menší. Nevhodné
nastavení může způsobit, že se hrbíte nebo držíte
ruce na stole pod špatným úhlem. Proto se vyplatí
investovat do nastavitelných podnoží. Pokud
jde o materiál, trendem jsou kompaktní desky,
které působí elegantně a přitom jsou vysoce
trvanlivé. Originální styl a radost z dotyku zaručíte
masivní dřevěnou deskou na pracovním stole.
Levné, uměle vypadající materiály tak i na své
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uživatele a návštěvníky působí, a proto se
do vybavení kanceláře vyplatí investovat. A ještě
jedna zajímavost: pokud je hrana příliš ostrá
a neatraktivní na dotek, ovlivní to na podvědomé
úrovni i náš přístup k práci.
Monitor ve správné výšce
Dnes už převládají tenké LCD monitory, tablety
a laptopy. Pokud však můžeme pracovat
na jednom pracovním místě, je přece jen lepší
mít pracoviště se stolním počítačem, kdy vrchní
úroveň monitoru je ve výšce očí a monitor

vzdálen od trupu na délku paže. Při sezení na židli
za stolem máme mít loket v pravém úhlu. Na mírně
nakloněné počítačové klávesnici dokážeme
mít zápěstí rovně a uvolněné prsty. Výsuvné
podložky na klávesnici a myš se neosvědčily,
resp. představují spíše řešení do domácnosti
na krátkodobou práci.
Kancelářská židle je alfa a omega
Dnes již základním vybavením kancelářské židle
je nastavování její výšky, v lepším případě i sklonu
či úhlů jednotlivých částí. Židle by však měla mít
i více možností na pokládání končetin, dále by díky
různým kloubovým systémům měla umožňovat
klopení opěradla a sedadla podle potřeby.
Optimální je naklápění celé konstrukce židle.
Nepořádek s kabely
Schovejte je! Kabely vytváří v kancelářském
prostředí samostatný problém. Kabely jsou
na pracovním stole i na zemi, zvláště pokud nejsou
dobře vyřešeny přípojky na elektřinu po celé
místnosti. Všechna řešení jejich nasměrování
a „ukrytí“ investici mírně prodražují, je to však
investice, která se vyplatí. Kabeláž je totiž jeden
z nejrušivějších momentů na pracovišti na vizuální,
haptické – dotykové i provozní úrovni. Je to
jeden z nejvýraznějších prvků „vizuálního smogu“
v pracovním prostředí. 
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Velká kancelář
Ergonomie je hlavně o tom, aby vaše tělo
pracovalo co nejefektivněji a přirozeně. Pokud
tedy například pracujete na výkresech, které
musíte vidět v celém rozsahu, potom je dobré,
pokud lze naklonit stolovou desku a ne celé
vaše tělo nad stolem. Vnímáte ten rozdíl? Patříte
k těm, kteří jsou vyšší než basketbalisté místního
týmu? Nastavitelná podnož v práci je nutností.
Proč byste se za stolem měli krčit? Navíc právě
v této poloze si tlačíte na břišní dutinu, čímž
bráníte přirozenému fungování trávicích orgánů.
Následkem jsou kromě bolesti páteře i problémy
s trávením a soustředěním. Ne nadarmo se říká,
že žaludek je náš druhý mozek.

SHINNOKI
Natural Oak A/Pomocí dýhovaných desek
Shinnoki vytvoříte stylové
a výrazné interiéry
s unikátním vzhledem
a texturou typickou
pro pravou dýhu.
216954

MILADESIGN
Podnož ST226 stříbrná
Stolová podnož, která vyniká svou
stabilitou a robustním designem.
Dostupná ve více barvách.
217677
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SHINNOKI
Natural Oak

PFLEIDERER
Pracovní deska
bílá

MILADESIGN
Podnož ST226
stříbrná
BBP
Zásuvka pod
stolovou desku
OrgaWork

NOVINKA
PFLEIDERER
DTL U11027 HG bílá

BBP
Zásuvka pod stolovou
desku OrgaWork

Krásná, odolná a ještě
něco navíc. Na tuto desku
z odolného laminátu
můžete klidně psát fixy
na tabuli. Že byste si svůj
seznam, na co nesmíte
zapomenout, udělali rovnou
na stolové desce?

Mít své věci vždy po ruce je
na pracovišti více než žádoucí.
Rychlé a efektivní řešení vám
nabízí zásuvka OrgaWork, která je
vhodná pro jakoukoliv stolovou
desku, výškově nastavitelné stoly,
univerzálně použitelná na pravou
nebo levou stranu stolu.

236095

402767
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Malá kancelář
V průzkumu společnosti Leesman, který
se uskutečnil na vzorku více než 250 tisíc
zaměstnanců ve více než 2 tisících kanceláří,
respondenti uvedli jako prioritu pro odvedení
kvalitní práce dobrý pracovní stůl. Ideální
je, pokud máme možnost pracovat za
dostatečně velkým stolem, s šířkou
od 120 cm a hloubkou 70 cm v závislosti
na vybavení. A to i proto, abychom měli
prostor na rodinnou fotografii či suvenýr
z dovolené. Díky těmto drobnostem se
umíme s prostorem lépe identifikovat
a uvolnit. Velkým impulzem v malém
prostoru je snížení vizuálního smogu
z kabeláže například vertikálním hliníkovým
kabelovým vedením nebo vestavnými
elektrickými zásuvkami. Prostor odlehčí
i minimalistické bezúchytkové kontejnery
s akustickými čílky.

MILADESIGN
Podnož manuálně
výškově nastavitelná

DEKODUR
Hliníkový laminát
A210 HG Chrom
Představujeme vám
dekor, s nímž vaše
kancelář vynikne a navíc
se sladí s ostatními
nerezovými detaily.
109291

MILADESIGN
Podnož manuálně výškově
nastavitelná ST226R
Ergonomické křeslo dnes
už nestačí. Je třeba mít také
výškově nastavitelnou
pracovní plochu, která
umožňuje měnit polohu při
práci. Tím příspívá k dobré
kondici páteře.
217683
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STRONG
Kolečko TOP,
50 mm, s brzdou
Kolečka na kontejnerech mohou být
vkusné i elegantní.
285207

DEKODUR
Hliníkový laminát
A210 HG Chrom

REHAU
Vertikální kabelové
vedení, hliník

REHAU
Vertikální kabelové vedení, hliník

BBP
Kontejner úzký

Skrytě propletené kabely do elegantního hliníkového
vedení. Kancelář tak získá na vzhledu a zároveň
zvýšíte bezpečnost zaměstnanců.

Minimalistický design kanceláří
dotvářejí úzké kontejnery, které
spolu s akustickými čílky zvýší
akustický komfort.

132293

356605
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EGGER
Dub Sherman
koňakově hnědý

Pokoj pro studenta/
školáka 1
Je to prostor, který je náročný na skloubení
všech činností, na které mají dospěláci
obývací pokoje, pracovny a ložnice. Proto,
pokud to prostor dovolí, je dobré vytvořit
zónu na spaní a odpočinek, zónu na práci,
tedy školní povinnosti, a zónu na hraní.
V zóně na práci je prioritou pracovní stůl.
Staré zlaté pravidlo, že stůl je dobré umístit
pod okno, je už pasé. V éře počítačů
používají děti a hlavně teenageři na školní
povinnosti i zábavu počítač. Potom není
vhodné, aby byla obrazovka nasvícena
přímo zezadu, a stůl byl tedy pod oknem.
Stůl potřebuje i stabilní nohy a každé dítě
jistě ocení stolní elektrické zásuvky.

EGGER
DTDL H1344 ST32
Dub Sherman
koňakově hnědý
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STRONG
Stolová noha bílá

Dekory, které navodí
domáckou atmosféru
nebo příjemnou emoci.

Pevná a stabilní stolová
noha v příjemné bílé
barvě s patentovaným
přichycením.

396066

290670

TULIP
Úchytka Enuca grafit
/ chrom lesklý

DEKOPIN
Magnetické lamináty

STRONG
Stolová noha
bílá

DEKOPIN
Magnetické lamináty
Kombinace funkčnosti a designu. Tento speciální laminát,
umožňující využívat svou plochu
na magnetické přichytávání
dokumentů a zároveň na psaní,
studenti určitě ocení.
109298

STRONG
Elektrická výklopná zásuvka
3 x 230 V

TULIP
Úchytka Enuca grafit /
chrom lesklý

Zásuvky tvoří v dnešní době
neodmyslitelnou součást
pracovní plochy. Strong přináší
kvalitní, funkční a ekonomicky
výhodné řešení.

Produktová řada Tulip
nabízí širokou paletu úchytek
mnoha tvarů, rozměrů a povrchových úprav, ze kterých
si vybere každý.

353327

284098
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Pokoj pro studenta/
školáka 2
Při navrhování interiérů pro teenagery je
nejdůležitější dělat to spolu s nimi. Přibližně
od 10 let začínají mít děti představu o tom, co
se jim líbí a jak by měl jejich prostor vypadat.
Mají už své oblíbené barvy a při dobrém
vedení návrhářem se dokáží rozhodnout,
jaký materiál by ve svém pokoji chtěli. Kvalitní
rozhovor se studentem o jeho představách,
jak by měl pokoj vypadat, je investice, která
se vrátí třikrát. Zaprvé v podobě spokojenosti
studenta, který si v pokoji bude schopen
odpočinout a také plnit povinnosti. Zadruhé
v zodpovědnějším chování vůči zařízení
pokoje a udržování pořádku a zatřetí to
může být úžasný proces objevování vlastní
identity studenta a jeho osobnostního
rozvoje. Na této cestě je důležité dát mu
na výběr. Pro efektivnější práci s počítačem
mu nabízíme elektricky nastavitelnou podnož
Strong nebo držák na 2 monitory.

STRONG
Nožička
nábytková
rohová

STRONG
Nožička nábytková
rohová
Štíhlá, lesklá
a elegantní. S těmito
nožkami nábytek získá
nádech luxusu.
358334
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NOVINKA
STRONG
Elektricky
nastavitelná podnož
Moderní a svěží design
ocení každý dospívající
mladý člověk.
392524

Držák na 2 monitory

STRONG
Elektricky
nastavitelná podnož

NOVINKA
VersaCharger
Bezdrátová nabíječka

Držák
na 2 monitory

Žádné kabely, nabíječky
na stole, ale jen
nenápadné černé kolečko
s elegantním rámem.

Uchycení dvou monitorů
nebylo nikdy jednodušší.
Robustní konstrukce
s nosností 6,5 kg.

311964

389723
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Výběr vhodných barev
na pracoviště

Text: Zuzana Matúšová

Na podvědomé úrovni barvy ovlivňují chování člověka, vyvolávají konkrétní
emoce a mají vliv na činnost našich orgánů i celého hormonálního systému.
Pomocí barev tedy umíme docílit vyšší výkonnosti zaměstnanců nebo vyššího
obratu v prodejně. Která se hodí do té vaší?
Tvůrčí zelená
Začneme s barvou, která je pro člověka nejméně
rušivá, a tou je zelená. Člověk stále podléhá
instinktivnímu chování, které si vytvořil po tisících
letech prožitých v přírodě. Zelenou barvu z přírody
vyhodnocuje naše podvědomí jako důvěrně
známou, díky čemuž si při ní umíme nejlépe
odpočinout. Znáte to, když vás bolí oči z dlouhého
dívání do počítače, zahlaďte se na chvíli na zeleň.
Podle mezinárodně uznávané odbornice v oblasti
designu zaměřeného na člověka Sally Autustinové
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je zelená i díky tomu barvou tvořivosti. Během jejích
dlouholetých výzkumů se ukázalo, že pokud lidé
měli na pracovišti dostatek zeleně a zelené barvy,
byli produktivnější, kreativnější a měli lepší nadhled.
Zelená barva pomáhá při léčení syndromu vyhoření
a celkově zklidňuje nervový systém, díky čemuž
jsme vitálnější.
Černou blokujeme emoce
Opakem je příliš mnoho achromatických barev,
hlavně černé. Dnes jsou velmi oblíbené i proto, že

jimi nic „nezkazíme“. Vždy však platí zlaté pravidlo
– všeho moc škodí. Černé úchytky jako doplňky
v interiéru jsou dobrá kombinace podtrhující
přednosti, krásu, něco originálního. Dejte si ale
pozor na velké plochy, například celá černá
kuchyňka či kancelářský nábytek. Jaké poselství
předává černá barva? Komunikuje smrt a smutek.
Pomáhá udržovat si odstup a dobře schovává
negativní emoce. Kdysi lidé věděli, že ten, kdo
nosí černou, truchlí a je třeba k němu přistupovat
citlivě. Černá barva emoce zadržuje, což není
z dlouhodobého hlediska zdravé. Neventilované
emoce jsou spouštěčem stresu, který může
mít za následek žaludeční vředy, neplodnost či
potíže se srdcem. V takové kuchyňce si například
potřebujeme konečně vydechnout a uvolnit se.
Černá barva však drží člověka více v napětí. Tedy

černá ano, ale s mírou. Někdy může evokovat i sílu,
odvahu a trpělivost.
Nebuďte nudní s bílou
Šedá je také barvou neživé minerální přírody či
oblohy před bouří. Šedou komunikujeme ticho,
meziprostor či stagnaci. Pokud je náš byznys
nebo my jsme ve stavu, kdy se potřebujeme
pohnout z místa, šedou barvu je třeba omezit
a spíše doplnit červenou. Ale na druhé straně šedá
komunikuje také neutralitu, opatrnost a ochotu ke
kompromisům. Hodí se jako výplňová barva, ale už
méně jako dominantní, kterou zahalíme celý ateliér
či pracovnu. Bílá dokáže prostor i člověka úžasně
rozjasnit. Je archetypálně vnímána jako barva
čistoty a zrození. Ale pozor na příliš mnoho bílé,
která evokuje sterilitu jako v nemocniční ambulanci.
Z výzkumu, který vedla Sally Autustinová, vyšla bílá
také jako nejnudnější. A to se v byznysu nehodí.
U nás v přírodě bílou dlouhodobě nenajdete. Všimli
jste si už, jaké emoce máte při příchodu jara, když
sníh roztaje? Pestré barvy patří do života člověka
a stejně tak i na pracoviště.
Zabrnkejme barvami na emoce
Teplé barvy jako oranžová, žlutá a červená dokáží
prostor pocitově zateplit natolik, že vaši zaměstnanci
budou teplo v kanceláři cítit i při nižších provozních
teplotách. Teplé barvy člověka nabudí a vyvolávají
v něm pozitivnější emoce. Oranžová podporuje
chuť k jídlu, ale i chuť do života. Pokud máte
na pracovišti příliš studené vztahy, oranžovou je
můžete zlidštit. Oranžová se ukázala jako dobrá
barva i pro loga a firemní symboly. Lidé ji přijímají
jako záruku dostupné kvality. Červená v kanceláři
člověka nabudí, ale zvyšuje krevní tlak. Pomáhá
uvolňovat emoce a prospívá i komunikaci. Hodí se
spíše pro doplňky než na velké plochy. Ale pozor,
červená také zabraňuje analytickému myšlení.
Proto se spíše hodí do zasedacích místností, kde
si máme vybojovat dobrou pozici či získat dobrou
zakázku, než tam, kde máme vypracovat důležitou
analýzu.
Málo populární, ale s velkým efektem
Na malých doplňcích by na žádném pracovišti
neměla chybět žlutá. Její poselství je radost ze
života, čímž zlepšuje náladu, navozuje pocit
svobody. Žlutá dokáže interiér prosvětlit a opticky
zvětšit podobně jako bílá. Modrá barva zlepšuje
koncentraci a analytické myšlení. Prostor dokáže
pocitově ochladit i o několik stupňů. Symbolicky to
platí i o vztazích, protože nás podněcuje, abychom
si udržovali větší odstup. Naopak růžová podporuje
cítění, soucit a podněcuje ke spolupráci. Fialová
pomáhá zahloubat se, filozofovat a rozvíjet intuici.
V dnešním černo-bílém světě se sice od používání
barev upouští, ale jejich vliv jednoznačně prokazuje,
že každá z nich má své místo v životě, a tedy
i na pracovišti, kde trávíme třetinu dne. 
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Odpočinková
zóna – Industrial
Je dokázáno, že pracovníci podávají lepší
výkon, pokud mají během dne možnost
odpočinout si, uvolnit se a prohodit pár slov
s kolegy. Tomu velmi napomáhá tzv. biofilický
design. Jde o propojení lidí s přírodou, a to
ať už použitím přírodních materiálů, nebo
propojením exteriéru s interiérem. Pokud
máte strávit celý den uvnitř, je třeba mít
pěkný výhled nebo možnost vyjít si na terasu.
Trendem je dokonce umísťování krmítek
pro ptáky nebo včelích úlů na terasu nebo
balkon, aby pracovníci mohli pozorovat
divokou přírodu. Pokud tohle vyřešíte, zbývá
zkrášlování interiéru. Například v kuchyňce
kuchyňskou baterií FRANKE, se kterou skvěle
ladí vestavný nerezový dřez. Má dostatečnou
hloubku a při jeho designu se myslelo na to,
aby z něj voda nestříkala ven a v okolí bylo
vždy sucho. Samozřejmostí je kvalitní výsuvný
koš na třídění odpadu.

KESSEBÖHMER
Policový systém
YouK

VersaPick
2 x USB, obdélník

EGGER
OSB 3 E1
OSB je univerzální
materiál, který
architekti se stále
větší oblibou používají
jako přiznaný,
autentický a funkční
materiál.
154693

KESSEBÖHMER
YouK
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Útulnost v každém
prostoru. Přesně
k tomu byl stvořen
flexibilní a přitom
vkusný a moderní
policový systém YouK.
Minimalistický styl
vynikne především
v industriálním designu.

VersaPick
2 x USB, obdélník

389923

389614

NOVINKA

Minimalistický design
USB nabíječek vhodný
do každého prostoru.

FRANKE
Baterie FN 0523
matná černá

EGGER
OSB 3 E1

FRANKE
Baterie FN 0523 matná černá
V jednoduchosti je krása. Černá
matná baterie, která svým dokonale
symetrickým a jednoduchým
designem vynikne v každém prostoru.
361085

FRANKE
Dřez MRX 210/610-50

GOLLINUCCI
Sorter 580 Plus Line, 80 l

Kvalitní nerezový dřez, který se zabuduje
do pracovní desky. Díky designu a hloubce se do něj
vejde více věcí a voda nestříká ven z dřezu.

Neodmyslitelnou součástí
kuchyňských sestav je kvalitní
výsuvný koš na tříděný
odpad.

361066

350264
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Odpočinková
zóna – Modern
Odpočinková zóna je důležitým místem
pro setkání pracovníků. Klíčovou roli
v ní hraje prostor určený k uvolněnému
rozhovoru. Komunikace probíhá hladce,
pokud sedíte v kruhu. Lidé si dobře vidí
do očí a na druhé straně – od nepaměti
se setkávali spolu v kruhu kolem ohně. Je
to pro nás tak vžitá zkušenost, že ji máme
dokonce zapsanou v naší DNA. Člověk
kruh intuitivně vnímá pozitivně. Proto vám
do pozornosti umisťujeme centrální stolovou
nohu v atraktivní bílé barvě.

GROHE
Blue Professional chrom,
startovací sada 31323002
S kuchyňským systémem GROHE
Blue můžete dokonale využívat všech
výhod filtrované, chlazené a perlivé
vody přímo z kohoutku, z pohodlí
vaší kancelářské kuchyňky, a to 24
hodin denně, 7 dní v týdnu – kdykoliv
ji potřebujete.
395165
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GROHE
31574AL0 dřez K700 Hard Graphite
Dřez, který nejenže fantasticky vypadá, ale je i velmi
praktický. Mimořádná tvrdost povrchu zajišťuje až
desetkrát větší odolnost proti poškrábání.
403696

GROHE
Kuchyňská baterie
Blue Professional

GROHE
Dřez K700
Hard Graphite

PFLEIDERER
Kompaktní
deska černá

NOVINKA
PFLEIDERER

Legrand

Kompaktní deska černá

Pop-up, elektrická zásuvka,
230 V, 2 x USB Power, černá

Právě ve veřejných prostorech je třeba
dbát na to, aby pracovní deska snesla
vysokou zátěž. Přesně to splňují
kompaktní desky, které jsou navíc
pohledově přitažlivé.
310060

Praktický a jedinečný produkt s certifikátem
na možnost montáže do hořlavých
materiálů, s jednoduchým systémem
otevírání.
395643
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Recepce
Klíčové je její umístění. Měla by být
na viditelném místě, aby bylo návštěvníkovi
ihned jasné, kde je prostor prvního
kontaktu. Na druhé straně je třeba, aby
i recepční měl přehled o všem dění v daném
prostoru. Myslete přitom na návštěvníky,
kteří se potřebují pohodlně usadit, pokud
musí čekat. A skvělé je, pokud mají již z této
první návštěvy pozitivní zážitek. Například
je osloví zajímavý design, který můžete
osvěžit firemním logem na pultu v 3D verzi.
Podsvícením kvalitními LED pásy ho skvěle
zvýrazněte. Recepce je také minikuchyňka
a pracovní stůl v jednom. Proto oceníte,
pokud na pultu bude co nejméně rušivých
prvků. Varná konvice je jedním z nich.
Kompaktní bojler umístěný pod dřezem je
také řešením.

GETACORE
Plát GC2011 bílý

STRONG
Posuvné dveře Planio
GETACORE
Plát GC2011 bílý
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S umělým kamenem
GETACORE získá vaše
recepce exkluzivnější
vzhled a k tomu ještě
vyšší životnost.

Za posuvnými dveřmi skříně se může
ukrývat cokoli. Od minikuchyňky až
po kancelářský miniarchív. Není ale
jedno, jaké dveře budete dennodenně
otevírat. Planio je kování, které vám
garantuje dlouhou životnost
a nadstandardní kvalitu.

116032

388538

Světlá
SHINNOKI
Smoked Walnut A/-

Každý prostor je jedinečný a použitím
různých barev osvětlení jej lze dotvořit.
Správné osvětlení vytváří ucelený dojem
z prostoru a navozuje pocit útulnosti
a pohody.

STRONG
Posuvné dveře
Planio
STRONG
Dálkový ovladač POWER
Pohodlné dálkové ovládání
s funkcí zapnutí, vypnutí
a stmívání najde využití nejen
na recepci, ale v každém
obytném prostoru.
284572

TM-profil LED Groove
alu anodovaný 2 000 mm
Masivní profil k zafrézování vám umožní doladit interiér
do posledního detailu. Dostupný ve verzi: stříbrný
elox, černý mat a bílý lak.
231269

STRONG plus
LED pásek

TM-krycí lišta
k LED profilům,
naklapávací,
mléčná 2 000 mm
K jednotlivým profilům jsou k dispozici různé typy
krytek, které se od sebe liší mírou propustnosti světla
a typem montáže. Průsvitné a transparentní krytky
absorbují minimum světla, mléčné krytky částečně
absorbují svit z LED pásků.
221008

SHINNOKI
Smoked Walnut A/-

STRONG plus
LED pásek 14,4 W/m

Přírodní dýha dá
prostoru nádech
luxusu, autentičnosti
a nadčasovosti.

Vysoce kvalitní komponenty, špičkové parametry
a prodloužená záruka na 5 let. Hustě umístěné
čipy vytvářejí téměř souvislou linii světla při použití
vhodného LED profilu.

180355

355850
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Šaty dělají člověka,
nábytek kancelář

Text: Lenka Kormanik

Lidé jsou obecně ovlivněni tím, co vidí kolem
sebe. Vzhledem k tomu, že převážnou část dne
stráví v práci, je výběr nábytku do kanceláře
důležitým krokem při zařizování osobního prostoru
zaměstnanců. Estetická a funkční stránka
pracoviště v nemalé míře ovlivňuje jejich náladu
a v konečném důsledku i výkon.
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Základem osobního prostoru každého zaměstnance,
kde tráví nejvíce času, je stůl – prostorný, robustní,
z kvalitního materiálu a s množstvím šuplíků
na odkládání dokumentů i osobních věcí.
Podstatným detailem každého nábytku včetně
kancelářského, je úchytka. Pro moderní kancelářské
prostory jsou ideální úchytky minimalistických tvarů
a jednoduchých linií. Podtrhnou čistotu prostoru
a dodají mu vizuálně kompaktní vzhled. A zdaleka už
neplatí, že musí být jen v provedení lesklý chrom.

TULIP úchytka
Beatrice chrom lesklý / imitace nerezu

TULIP úchytka
Arco antracit

192351

284046

TULIP úchytka
Carpi antracit, 400311

EGGER
Fleetwood

TULIP úchytka
Berga dub lakovaný, 09459

EGGER
Dub Halifax lazurovaný, černý

Kombinace bílé a černé barvy je vhodná do téměř
každého prostoru včetně pracovny či kanceláře.
Černá knopka nebo hrazda vytvoří s bílým nábytkem
zajímavý kontrast. Zdůrazní ho a dodá pracovnímu
interiéru nový rozměr.

Zápustné modely jsou oblíbenou variantou úchytek
především na posuvná dvířka kancelářských skříněk.
Profily najdou využití jednak ve firemní kuchyňce, ale
díky široké nabídce délek a barev i na nábytku v office.

TULIP Knop
Ruza černá matná

TULIP úchytka
Rulida eloxovaný hliník

157293

37007

TULIP úchytka
Inclina imitace nerezu

TULIP úchytka
Lucata černá matná

225063

360355

www.tulip-uchytky.sk
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Úchytka: Carpi antracit
Dekor: Egger DTDL H3450 ST22

Slaďte detaily kanceláře s pracovním tempem.
Vsaďte na úchytky Tulip a poznejte kvalitu na dotek.
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