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Tri veci

pre väčšiu radosť z práce

Text: Zuzana Matúšová

Moderným trendom je vytvárať pracovné
prostredie berúce do úvahy celkové
potreby zamestnancov, ktorí okrem
práce potrebujú aj oddychovať, hýbať sa
a vytvárať vzťahy. V takýchto podmienkach
je radosť nielen existovať, ale aj pracovať.
Tu je niekoľko tipov ako na to:
Ľudia nie sú stroje
Okrem miesta na prácu potrebujú aj priestor, kde môžu
na chvíľu vypnúť, oddýchnuť si a načerpať nové sily.
Preto dnes čoraz viac spoločností vytvára takzvané tiché
miestnosti, vybavené pohovkou, prípadne teplým kobercom
či podlahou z príjemných prírodných materiálov.
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Vedeli ste, že:
výskumy potvrdili, že ak majú zamestnanci
možnosť oddychu napríklad po obede
alebo po intenzívnej práci, ich výkon je
po odpočinku vyšší?

Máme telo, aby sme sa hýbali
Sedieť osem hodín za počítačom je z dlhodobého
pohľadu rovnako náročné ako pracovať manuálne.
Trpí tým chrbtica, ochabujú svaly, znižuje sa kondička.
Mať v práci len možnosť sedieť, stáť či prejsť sa, je
jednoducho veľmi málo. Moderné spoločnosti preto
zariaďujú pre svojich zamestnancov miestnosti, kde si
môžu kľaknúť na kolená pri nízkom stolíku, môžu sedieť

v tureckom sede, obkročmo na stoličke, môžu stáť
za vyšším pultom alebo skákať na fitlopte, či dokonca
pracovať pololežiačky.
Naše šťastie stojí na dobrých vzťahoch
A tie sú potrebné aj v pracovnom živote. Najskôr si
ich vieme vytvárať pri dobrej káve, obede a počas
pracovnej prestávky. Aj preto začali zamestnávatelia
vybavovať kuchynky, malé jedálne či oddychové zóny,
kde si kolegovia môžu na chvíľu sadnúť a porozprávať
sa, môžu sa jednoducho stretnúť a mať trochu času
na seba. Sú to aj miesta, kde sa lepšie darí riešiť napäté
situácie či konflikty. 

Tipy pre domácu
pracovňu či kanceláriu

1
2
3

Aj vaša kancelária by mala mať
pohovku na oddych.
Kvôli pohybu je jednoduchým
a efektívnym doplnkom fitlopta.
Voľne prístupná kvalitná
káva a čaj pomáhajú vytvoriť
vľúdnejšiu atmosféru.
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Kancelária
manažmentu
Je to kancelária predurčená
na reprezentatívnejší interiér, ktorým
komunikujete značku a hodnoty firmy.
Prinášame top tipy, ako z nej spraviť
sofistikovaný priestor pôsobiaci aj na city.
Napríklad posuvným kovaním v rovine
na dverách nábytku pre dokonale čistý
dizajn. Čistý a moderný štýl pomáha
dotvárať aj prémiový materiál, akým je
prírodná dyha, ktorá sa vyznačuje svojimi
inovatívnymi, kvalitnými a prírodnými
vlastnosťami. Vychytávkou, ktorá
poteší každého manažéra, je zámok
na odomknutie odtlačkom prsta.

DECOFLEX
LL35 Teak Quarter

DECOFLEX
LL35 Teak Quarter
Dyha dodáva
nábytku luxusnejší
vzhľad a je
príjemnejšia na dotyk.
Ideálne riešenie
pre exkluzívne
realizácie.
272916

LEHMANN
Elektronický zámok
s čítačkou odtlačkov
Jedinečné
odomykanie
pomocou čítačky
odtlačkov prstov.
Odpadá nutnosť
používať ďalšie
príslušenstvo (kľúče,
čipy, karty). Už sa
nemusíte báť, že
niekde zabudnete kľúč.
227173
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NOVINKA
Bezdrôtová nabíjačka
pod dosku Qi1001V3
Na detailoch záleží. Rovnako tak
na komforte užívania pracovného
priestoru. Skrytá nabíjačka spĺňa
oboje. Dokáže efektívne a rýchlo
nabiť mobilný telefón a zároveň
nenarúša dizajn interiéru.
397998

Bezdrôtová
nabíjačka pod dosku
Qi1001V3
TERNO
Posuvné dvere
Switch

KESSEBÖHMER
Výškovo nastaviteľná
podnož na piest Flexi Lift

NOVINKA
TERNO
Posuvné dvere Switch

KESSEBÖHMER
Výškovo nastaviteľná podnož
na piest TMS94 Flexi Lift

Posuvné kovanie na dvere
v rovine, ktoré vytvárajú
čistý a jednoliaty dizajn
kancelárií.

Ergonomické kreslo dnes už nestačí. Je potrebné
mať aj výškovo nastaviteľnú pracovnú plochu,
ktorá umožňuje meniť polohu pri práci. Prospieva
to dobrej kondícii chrbtice.

388661

397457
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Open space
- Freelancer
Pre kvalitnú prácu v otvorených
kanceláriách je dôležité zónovanie. Priestor
pre diskrétne rozhovory a sústredenú prácu
vytvoríme ľahko a efektívne prostredníctvom
variabilných akustických panelov.
Individuálne nastavenie pracovného
miesta zase docielime: stolným držiakom
na monitor, multifunkčným kontajnerom,
prípadne zeleňou, vďaka ktorej sa rýchlejšie
uvoľňuje napätie. Vhodné sú rastliny, ako
lopatkovec, dracéna, juka, fikus, rajská
palma alebo sukulenty.

Stolný držiak
monitora

Versapad
elektrická zásuvka

Stolný držiak monitora
S týmto profesionálnym
držiakom monitora
alebo televízie môžete
zvýšiť efektivitu práce
vďaka množstvu
nadštandardných
nastavení. Stojan sa
dá otáčať, výškovo
nastavovať a v spojení
so skrytou kabelážou
poskytuje unikátny dizajn
a funkčnosť v jednom.
389722

HETTICH
Big Org@Tower, nosnosť
100 kg, s tlmením
Vysoký kontajner
Big Org@Tower ponúka
veľkorysý úložný priestor
a zároveň môže fungovať
ako deliaca priečka medzi
pracoviskami.
390890

8|

MILADESIGN
Stolová kancelárska
konštrukcia dvojitá
Výškovo nastaviteľné podnože preukázateľne pomáhajú
zvyšovať efektivitu práce zamestnancov a prispievajú k ich
zdraviu. Jedna podnož pre dva protiľahlé stoly. Každá
strana je samostatne výškovo regulovateľná.
349134

Big Org@Tower

KESSEBÖHMER
Akustický panel

MILADESIGN
Stolová kancelárska
konštrukcia dvojitá

NOVINKA
KESSEBÖHMER
Akustický panel
40 x 160 cm,
svetlo modrý
Variabilné akustické panely
vám zabezpečia súkromie
medzi pracovnými miestami
alebo pomôžu vytvoriť
súkromie v dočasných
zasadacích miestnostiach.
Tlmia zvuk a pomáhajú
znížiť hluk.

Versapad
Elektrická zásuvka čierna
Prípojné miesto pre zabudovanie do stolovej
dosky v kancelárii. Systém je vybavený 1 el.
zásuvkou (FR), 1 USB prepojením a jedným dátovým portom FJ45. Vrchný kryt v prevedení čierna.
229468

Vo farbách:

387637
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Open space
- Economy
Aj pri vytváraní nízkorozpočtových
open space kancelárií by sme sa mali
držať Maslowej pyramídy potrieb, a to
mať zdravé prostredie, vzduch, stravu
a bezpečie. Práve to posledné netreba
vôbec podceňovať. Pre dosiahnutie pocitu
bezpečia a súkromia je vhodné investovať
do bezpečnostných zámkov, akými sú
moderné elektronické zámky na čipové
karty. Zaujímavým vybavením sú aj
akustické žalúziové skrine, ktoré pomáhajú
znižovať akustické zaťaženie priestoru.
Navyše - dajú sa aj zamykať.

TULIP
Úchytka Unesa

EGGER
H1582 Buk Ellmau

EGGER
H1582 Buk Ellmau
Dekor evokujúci
prírodný buk nájde
uplatnenie v každej
kancelárii, kde sa kladie
dôraz na ekonomickú
efektívnosť.
59651

REHAU
Akustické žalúzie na mieru
Vďaka výbornej dostupnosti vnútorného
obsahu skriniek majú žalúzie predovšetkým
v kancelárskych priestoroch svoj dôležitý význam.
Bez nutnosti dodatočného priestoru sa dajú skrinky
pohodlne otvárať. Akustická úprava navyše zvyšuje
akustický komfort.
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MILADESIGN
Stolová podnož ST201S
Ak hľadáte elegantné, kvalitné, ale
pritom ekonomicky výhodné riešenie,
tak potom je podnož ST201S správna
voľba pre vás.
217625

REHAU
Akustické žalúzie
na mieru

MILADESIGN
Stolová podnož
ST201S

STRONG
USB nabíjačka

STRONG
Čipový elektronický zámok

TULIP
Úchytka Unesa

Zabudujte si nabíjačku priamo do stola.
Štýlová a kompaktná verzia nabíjačky
v elegantnej čiernej farbe. Navyše
s výkonom až 3,1 A.

Elektronický zámok, ktorý sa odomyká
a zamyká jednoduchým priložením
čipovej karty. Vhodný nielen
na skrinky s osobnými vecami.

Úchytky v kanceláriách by
mali byť odolné proti častému
namáhaniu, robustné, ale pritom
elegantné a vkusné.

367886

351115

35412

| 11

Open space
- Luxury

SHINNOKI
Laminát
s lakovanou dyhou

Absencie v práci a neustále choroby
zamestnancov v open officoch sú často až
nočnými morami nielen zamestnávateľov,
ale aj zamestnancov. Zmeniť to môžu tieto
hlavné prednosti pracovného prostredia:
kvalita vzduchu, tepelná pohoda, denné
svetlo a osvetlenie, biofília, akustika, vnútorná
dispozícia, vzhľad, dojem a nakoniec
aj možnosť cvičenia. Každú treba brať
zodpovedne na vedomie a investovať do nej
čas, energiu aj peniaze, pretože všetko toto
sa zamestnávateľovi vráti v podobe pohody
na pracovisku a zdravých zamestnancov.
Do kategórie vzhľad sme pre vás vybrali
laminát s lakovanou dyhou či bezúchytkový
kontajner TipAer. Obidva vyniknú
pri jednoduchých podnožiach Miladesign.

12 |

SHINNOKI
Laminát s lakovanou
dyhou

BBP
Bezúchytkový
kontajner TipAer

Laminát Shinnoki je
predurčený na vytváranie štýlových a výrazných interiérov. Práca
s ním je jednoduchá
a výsledkom je unikátny
vzhľad s textúrou, ktorá
je typická pre pravú
dyhu.

Čistý vzhľad,
ktorý by ste
pri kancelárskych
kontajneroch
nečakali.
Kráčajte s dobou
a investujte
do kontajnerov
TipAer.

216964

351907

BBP
Bezúchytkový
kontajner
TipAer

MILADESIGN
Podnož Mobi-Q

MILADESIGN
Podnož Mobi-Q

LEHMANN
Zámok číselný Free

Jednoduchosť,
štýlovosť,
vzdušnosť
a kvalita. To sú
prednosti výrobkov
Miladesign.

Bezpečnosť je prvoradá. V súvislosti
s novým nariadením Európskej
únie, tzv. GDPR, treba citlivé údaje
zabezpečiť. Aj na tento účel je vhodný
číselný zámok Free. Je vhodný
pre všetky typy materiálov.

259304

336216

STRONG
Priechodka hliníková,
biela matná
Biely matný kartáčovaný povrch,
kvalitné materiály, tlmenie
pri otváraní a zatváraní robia
z tohto produktu skvelú voľbu
do každej kancelárie.
353351
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Open space
- Modern
V otvorených kanceláriách s množstvom
presklených plôch sú akustické panely
priam nevyhnutnosťou. Ich výhodou je to,
že okrem primárnej funkcie sú aj dobrými
paravánmi na vytvorenie súkromia.
Nábytkoví dizajnéri však idú s vylaďovaním
akustiky ešte ďalej. Príkladom sú akustické
čelá kontajnerov BBP. Spájanie dvoch
a viacerých funkcií zariadení je dnes veľkým
trendom. Preto sú zaujímavým vylepšením
akustiky aj akustické obrazy alebo akustické
žalúzie. Tieto produkty predstavujú
funkčnosť a estetickosť v jednom.

BBP
Akustické čelá
kontajnerov

BBP
OrgaOec Zásuvka
biokompozit, sivá

KESSEBÖHMER
Akustický panel
40 x 180 cm, žltý
Myslite efektívne i tvorte
priestor efektívne.
S akustickými panelmi
Kesseböhmer získate
akustické aj vizuálne
súkromie a ešte aj
dizajnový prvok.
387651

NOVINKA
KESSEBÖHMER
Kolekcia obrazov, farba žltá
Práve na pracovisku sa oplatí byť hravý a na chvíľu
uvoľniť uzdu kreativite, oddychu a spontánnosti.
Akustické obrazy môžu navodiť presne takúto atmosféru.
Spokojnú a uvoľnenú, pripravenú na kvalitnú prácu.
Farebné prevedenia:
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407791

KESSEBÖHMER
Akustický panel

MILADESIGN
Skladané
konštrukcie

NOVINKA
BBP
Akustické čelá
kontajnerov
Akustické čelá
zásuviek sú
dokonalým riešením
na vyladenie
akustiky v kancelárii
a zároveň riešia aj
odkladacie priestory.
V jednom prvku
je zladená dvojitá
funkčnosť aj
príťažlivý dizajn.

NOVINKA
BBP
OrgaOec Zásuvka
biokompozit, sivá
Plastová zásuvka OrgaOec je takmer úplne
vyrobená z biomateriálov. Vďaka tomu
je OrgaOec mimoriadne ekologickou
alternatívou tradičných zásuviek vyrobených
z technických plastov a harmonicky spája
udržateľnosť a funkčnosť do jedného produktu.
395082

MILADESIGN
Skladané
konštrukcie
Jednoduchým
zložením konštrukcie
si vytvoríte stôl
presne tak, ako
potrebujete.
217987
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Zdravá akustika,
alebo aby nám v hlave nehučalo

Text: Veronika Kotradyová, Zuzana Matúšová

Pracovať v priestore, z ktorého chodíte domov s hlavou
na prasknutie a zbití ako pes, nie je žiadna výhra. Niekedy si až
doma, po ôsmich hodinách v práci, uvedomíte, aké vzácne je
vám ticho. Ak je to tak, môže byť za tým nevyladená akustika
na vašom pracovisku. Ako to napraviť?

Dráždivé ticho
Na pracovisku by sme mali mať v rovnováhe
mieru hluku zvonku a mieru hluku vnútri.
Novým fenoménom je prílišné ticho alebo
príliš zvukovo izolovaný priestor, v ktorom
človek vníma dianie za oknom, no pritom
nič nepočuje. Môže to spôsobovať
pocit izolovanosti s negatívnym vplyvom
na psychiku. Zdravá miera hluku
na pracovisku je preto od 25 dB, čo je hluk
v tichej miestnosti v noci, do hladiny 30 dB.
To sa pokladá za príjemné ticho. Napríklad
väčšina ľudí pokladá hluk s intenzitou 20 dB
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za hlboké ticho a takéto ticho môže človeka
podráždiť podobne ako nadmerný hluk.
Cieľ je akustická pohoda
Akustická pohoda je v súčasnosti veľkou
výzvou, pretože minimalistické interiéry
s rozľahlými priestormi často trpia ozvenou
a nepríjemným pocitom akustického
chladu. Prispieva k tomu príliš veľké
množstvo lesklých, umelých a tvrdých
materiálov, ako napr. sklo, keramika,
nábytok z ocele a podobne. To isté
platí pre priestory s vysokými stropmi či

minimalistickým zariadením a zabudovanými
úžitkovými prvkami. Tu jednoducho platí
pravidlo - všetko s mierou. Takýto priestor
vieme akusticky vyladiť tým, že doň
vnesieme mäkké a nerovné materiály, akými
sú napríklad drevo či korok.
Ako to funguje
Pre lepšie pochopenie akustiky je
dobré vedieť, že zvuk sa šíri zvukovými
vlnami. Tie sa lámu a odrážajú pri náraze
na prekážku. Ak máme príliš veľa rovného

povrchu, tak sa odrážajú jedným smerom,
čím vzniká ozvena. Naopak, pri dopade
na nerovný povrch, aký majú prírodné
materiály, sa zvuk šíri harmonicky po celom
priestore. K zdravej akustike však potrebujeme
aj pohlcujúce materiály, ktoré ho čiastočne
absorbujú. Tu sú namieste textílie. Často
sú v kanceláriách použité koberce, ktoré
znižujú kročajovú hlučnosť chôdze.
Výborné sú čalúnené zásteny, ktoré okrem
akustiky vytvárajú aj intímne zóny hlavne
v otvorených kanceláriách.

Tipy na vyladenú akustiku

1

Dostať do priestoru viac nerovných
a mäkkých povrchov, akými sú napríklad
prírodné materiály.

2
3

Zútulniť pracovisko textíliami,
ktoré časť zvuku pohltia.
Doplniť kanceláriu o drobnosti, obrazy,
certifikáty, ocenenia a podobne, ktoré
sú opakom množstva zabudovaných
úžitkových prvkov.

Ideálne je zónovanie
Podľa toho, aký typ práce vykonávame,
sú aj naše požiadavky na pracovisku.
Ak pracujeme ako analytici či programátori, ktorí sa na svoju prácu potrebujú sústrediť v tichosti, potom nie je
vhodné pracovať v otvorenej kancelárii.
Pre pracovníkov, ktorí naopak potrebujú
spolu komunikovať a pracovať spoločne
na projekte, ako napríklad marketingoví
či reklamní špecialisti, je potom vhodnej-

šia otvorená kancelária. Pre oba prípady
platí správne zónovanie. Pri otvorených
kanceláriách je dobré, ak platí pravidlo
zachovania ticha. Na telefonovanie
a rozhovory má byť vyčlenený samostatný priestor. Ak v spoločnej kancelárii nie
je možné uplatniť pravidlo ticha, treba
vyčleniť tzv. tichú miestnosť. Takéto
rešpektujúce prostredie zvyšuje efektivitu
práce a zlepšuje náš pocit z nej. 
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Zasadačka 1
Pri navrhovaní zasadacej miestnosti by sme
si mali ako prvú položiť otázku, čo všetko
sa v nej bude diať: schôdzky s klientmi,
školenia, rokovania či kreatívne stretnutia
projektových tímov. Vzhľadom na to by
sme mali dimenzovať veľkosť, dizajn,
vybavenosť a ergonómiu zasadačky. Stôl je
určujúci a jeden z tipov pre ergonomický
a exkluzívny vzhľad. K vyššiemu komfortu
prispejú v ňom zabudované otočné systémy
elektrických zásuviek. A okrem iného, „wau“
efekt docielite aj výsuvným mechanizmom
na televíziu. Okrem stola by nemali chýbať aj
rôzne vitríny alebo príručné stolíky, napríklad
na občerstvenie. Pohodlné sedenie je
základom úspešného rokovania. Navrch majú
zasadačky s prirodzeným denným svetlom
a pekným výhľadom.

EGGER
Dub Gladstone
pieskový
Dekory v štruktúrach
Feelwood sú výnimočnými reprodukciami
so vzhľadom, dojmom
a estetickými vlastnosťami prírodného
materiálu.
221796

NOVINKA
Zdvih na TV elektrický,
810 - 1810 mm, čierny

NOVINKA
Stolový držiak na tablet

Vysuňte si televíziu len vtedy,
keď potrebujete. Výsuvný
mechanizmus ju jednoducho
skryje a neruší váš dizajn.

Pre pohodlné používanie je možné
nastaviť sklon alebo natočenie obrazovky
do požadovanej polohy. Vďaka svojmu
prepracovanému dizajnu a kvalite vynikne
v každej zasadacej miestnosti.

372985

392691
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EGGER
Dub Gladstone
pieskový

TULIP
Úchytka Peca

BACHMANN CONI
flexibilné riešenie
prípojných miest

BACHMANN CONI
CONI predstavuje flexibilné riešenie pracovnej plochy stola napríklad
v konferenčných sálach a školiacich miestnostiach, pretože umožňuje voľný
a individuálny prístup k napájacím, mediálnym a dátovým prípojkám
umiestneným na stole. Vďaka minimálnej vstavanej hĺbke zostáva priestor
pod stolovou doskou úplne voľný, a to aj v prípade montáže tesne pri kraji.
Rôzne sériovo dodávané povrchy sú zárukou potrebnej tvorivej voľnosti.

TULIP
Úchytka Peca
Tenká a minimalistická
úchytka, ktorou docielite
dokonalosť v jednoduchosti.
225072
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Zasadačka 2
Tvary a farby ovplyvňujú správanie sa
človeka. V zasadacej miestnosti, ktorá je
určená na robenie zásadných rozhodnutí
či na dôležité rokovania, je vhodné použiť
modrú farbu a jej odtiene. Modrá podporuje
koncentráciu a analytické myslenie.
Rovné línie či čiary zas poriadok, systém,
no niekedy až zviazanosť. Naopak, ak
chceme zasadačku používať na stretnutia
tvorivých kolektívov, potom je lepšie použiť
viac teplejších farieb spolu s organickými
a neusporiadanými tvarmi. Podporíme tak
kreativitu zamestnancov. Pozrite si kolekciu
Dekodur Art a vyberte si váš vzor, ktorým
podporíte úspech vášho biznisu.

PFLEIDERER
Kompaktná doska s čiernym jadrom
Elegantná, vysoko odolná. Čo viac si od pracovnej dosky
v reprezentatívnych i vysoko zaťažovaných priestoroch
môžete priať?
Kompaktné dosky: tenké, štýlové, pritom odolné
Obľúbené architektmi, dizajnérmi i stolármi. Odolné natoľko,
že zariadenie z nich vydrží desiatky rokov. Kompaktné dosky
sú estetickým, veľmi kvalitným a trvalým riešením.
310058
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DEKODUR
Art Concept
DA 48 MAT

BACHMANN
Prípojné miesto
PowerFrame
PFLEIDERER
Kompaktná doska
s čiernym jadrom

DEKODUR
Art Concept
DA 48 MAT
Art Concept predstavuje
individualitu a štýl bez
obmedzenia v palete farieb
a tvarov. Všetky lamináty z tejto
kolekcie majú rovnaký vzhľad,
ale každý je unikátom, ručne
vyrobeným dielom umelca.
A umenie na pracovisku
podnecuje tvorivosť aj samotnú
chuť do práce ako takej.
S Dekodur Art dosiahnete tento
úžasný vizuálny efekt.

BACHMANN
Prípojné miesto
PowerFrame
POWER FRAME je kompaktné riešenie integrovaného a ľahko
prístupného napájania a dátového pripojenia pracoviska. Je určené
ako na montáž pri výrobe, tak aj na dodatočnú inštaláciu.
Kompaktné rozmery spolu s vynikajúcim nadčasovým dizajnom otvárajú
pre POWER FRAME neobmedzené možnosti použitia, presahujúce
kancelárske prostredie.
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Dizajnová USB
nabíjačka
v obdĺžnikovom tvare.
389609

Technologické zariadenia

Text: Ing. Iva Bastlová, DiS.

ako súčasť nábytku

Existuje dnes niekto bez mobilného telefónu?
Na našom kontinente je takých ľudí len málo.
Stále viac je dôležité byť on-line, a to ako pre
tínedžerov, tak aj pre vrcholových manažérov. Je
preto dôležité mať vždy po ruke nabíjačku alebo
miesto, kde si telefón možno nabiť. Postupom
času sa stáva samozrejmosťou mať možnosť
nabiť si telefón v nákupnom centre, v reštaurácii,
vo vlaku alebo v parku na lavičke.
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Nejde však len o verejné priestory, to isté platí
aj v súkromnom priestore každého klienta.
Nabíjačky možno totiž integrovať do akéhokoľvek
typu nábytku, a to vrátane čalúneného. Nabíjacie
zariadenie môže byť buď úplne minimalistické,
alebo naopak, možno ho pohľadovo priznať.
Riešenie je takmer na všetko. Vyberáme dve
zaujímavé možnosti:

Bezdrôtová nabíjačka Qi1001
Mobilný telefón a ďalšie zariadenia je možné tiež
nabíjať bezdrôtovo. Dá sa to pomocou technológie
Qi založenej na princípe indukčného nabíjania.
Tento princíp využívajú napríklad aj indukčné varné
dosky. Samozrejme, telefón musí túto technológiu
podporovať. Prípadne je možné dokúpiť adaptér,

Minimalistická USB nabíjačka VersaPick
Ide o malú USB nabíjačku, ktorú môžete schovať
takmer kamkoľvek – do hrany nábytku, pod stôl
alebo ju naopak priznať napríklad v kuchynskom
ostrovčeku. Stačí vám potom už len príslušný
USB kábel.

ktorý skryjete na zadnej časti telefónu pod obal.
Veľkou výhodou nabíjačky Qi1001 je, že sa po
zafrézovaní úplne skryje do nábytku a neruší tak
jeho dizajn. Pri inštalácii nabíjačky je nutné, aby
bola hrúbka materiálu medzi mobilom a nabíjačkou
maximálne 3 mm. 

Bezdrôtová
nabijačka
Qi1001
397998
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Správne nastavenie
pracoviska
pre lepšie výkony

Text: Zuzana Matúšová a Veronika Kotradyová

Priamo na pracovnom mieste vieme zlepšiť hneď niekoľko
podmienok, aby sa nám pracovalo lepšie.
Pracovný stôl je skvost i dominanta
Pre zdravé držanie tela je dôležité, aby sme si
mohli nastaviť výšku pracovnej dosky. Predsa
len inú potrebujú vyšší ľudia ako nižší. Nevhodné
nastavenie môže spôsobiť rôzne hrbenie sa alebo
držanie rúk na stole v nesprávnom uhle. Oplatí sa
preto investovať do nastaviteľných podnoží. Pokiaľ
ide o materiál, trendové sú kompaktné dosky, ktoré
pôsobia elegantne a pritom sú vysoko trvácne.
Originálny štýl a radosť z dotyku zaručíte masívnou
drevenou doskou na pracovnom stole. Lacné,
umelo vyzerajúce materiály tak aj „komunikujú“
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so svojím užívateľom a s návštevníkmi, preto
sa do vybavenia kancelárie oplatí investovať.
A ešte jedna zaujímavosť: ak je hrana príliš ostrá
a neatraktívna pre dotyk, ovplyvní to na úrovni
podvedomia aj náš prístup k práci.
Monitor v správnej výške
Dnes už vládnu tenké LCD monitory, tablety
a laptopy. Ak však môžeme zotrvávať na jednom
pracovnom mieste, je predsa len lepšie mať
pevné PC -pracovisko, na ktorom je vrchná
úroveň monitora vo výške očí a monitor

vzdialený od trupu na dĺžku paže. Lakeť pri sedení
na stoličke za stolom máme mať v pravom uhle.
Na mierne naklonenej počítačovej klávesnici
dokážeme mať zápästia rovno a uvoľnené
prsty. Výsuvné podložky na klávesnicu a myš
sa neosvedčili, resp. predstavujú skôr riešenie
do domácnosti na krátkodobú prácu.
Kancelárska stolička je alfa a omega
Čo sa už stalo základným vybavením kancelárskej
stoličky, je nastavovanie jej výšok, v lepšom prípade
aj sklonov či uhlov jednotlivých častí. Stolička by
však mala mať aj viacero možností na vykladanie
končatín, ďalej by mala umožňovať vďaka rôznym
kĺbovým systémom klopenie operadla a sedadla
podľa potreby. Optimálne je naklápanie celej
konštrukcie stoličky.
Neporiadok s káblami
Schovajte ich! Špecifický problém v kancelárskom
prostredí vzniká s kabelážou. Káble sú
na pracovnom stole aj na zemi, obzvlášť ak nie
sú dobre vyriešené prípojky na elektrinu po celej
miestnosti. Všetky riešenia ich nasmerovania
a „ukrytia“ investíciu mierne predražujú, je
to však investícia, ktorá sa oplatí. Kabeláž je totiž
jeden z najrušivejších momentov na pracovisku
na vizuálnej, haptickej - dotykovej aj prevádzkovej
úrovni. Je to jeden z najvýraznejších prvkov
„vizuálneho smogu“ v pracovnom prostredí. 
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Veľká kancelária
Ergonómia je hlavne o tom, aby vaše telo
pracovalo čo najefektívnejšie a prirodzene.
Ak máte teda prácu v podobe výkresov, na ktoré
potrebujete v celom rozsahu vidieť, tak potom je
dobré, ak sa dá nakloniť stolová doska a nie celé
vaše telo nad stolom. Vnímate ten rozdiel? Patríte
k tým, ktorí sú vyšší než členovia miestneho
basketbalového tímu? Nastaviteľná podnož
v práci musí byť. Prečo by ste sa za stolom
mali krčiť? Navyše práve v tejto polohe si tlačíte
na brušnú dutinu, čím sa bránite prirodzenému
fungovaniu tráviacich orgánov. Následkom sú
okrem bolesti chrbtice aj problémy s trávením
a sústredením. Nie nadarmo sa hovorí, že
žalúdok je náš druhý mozog.

SHINNOKI
Natural Oak A/Pomocou dyhovaných
dosiek Shinnoki vytvoríte
štýlové a výrazné
interiéry s unikátnym
vzhľadom a textúrou
typickou pre pravú dyhu.
216954

MILADESIGN
Podnož ST226 strieborná
Stolová podnož, ktorá vyniká svojou
stabilitou a robustným dizajnom.
K dispozícii vo viacerých farbách.
217677
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SHINNOKI
Natural Oak

PFLEIDERER
Pracovná doska
biela

MILADESIGN
Podnož ST226
strieborná

BBP
Zásuvka pod stolovú
dosku OrgaWork

NOVINKA
PFLEIDERER
DTL U11027 HG biela
Krásna, odolná a ešte niečo
navyše. Na túto pracovnú
dosku z odolného laminátu
môžete pokojne písať
fixami vhodnými na tabuľu.
Že by ste si svoj zoznam,
na čo nesmiete zabudnúť,
urobili rovno na stolovej
doske?
236095

BBP
Zásuvka pod stolovú
dosku OrgaWork
Mať svoje veci vždy po ruke je
na pracovisku viac než žiaduce.
Rýchle a efektívne riešenie vám
ponúka zásuvka OrgaWork, ktorá
je vhodná pre akúkoľvek stolovú
dosku, výškovo nastaviteľné stoly,
univerzálne použiteľná na pravú
alebo ľavú stranu stola.
402767

| 27

Malá kancelária
V prieskume spoločnosti Leesman,
ktorý sa uskutočnil na vzorke viac ako
250-tisíc zamestnancov vo viac ako 2
tisíckach kancelárií, respondenti uviedli
ako prioritu pre odvedenie kvalitnej práce
dobrý pracovný stôl. Ideálne je, ak máme
možnosť pracovať za dostatočne veľkým
stolom, so šírkou od 120 cm a hĺbkou
70 cm v závislosti od vybavenia. A to aj
preto, aby sme mali priestor na rodinnú
fotografiu či suvenír z dovolenky. Vďaka
týmto drobnostiam sa vieme s priestorom
lepšie identifikovať a uvoľniť. Veľkým plusom
v malom priestore je zníženie vizuálneho
smogu z kabeláže napríklad vertikálnym
hliníkovým káblovým vedením alebo
zabudovateľnými elektrickými zásuvkami.
Priestor odľahčia aj minimalistické
bezúchytkové kontajnery
s akustickými čielkami.

MILADESIGN
Podnož manuálne
výškovo regulovateľná

DEKODUR
Hliníkový laminát
A210 HG Chróm
Predstavujeme vám
dekor, s ktorým vaša
kancelária vynikne
a ešte sa aj zladí
s ostatnými nerezovými
detailmi.
109291

MILADESIGN
Podnož manuálne
výškovo regulovateľná
ST226R
Ergonomické kreslo dnes
už nestačí. Je potrebné mať
aj výškovo nastaviteľnú
pracovnú plochu, ktorá
umožňuje meniť polohu
pri práci. Prispieva tým
k dobrej kondícii chrbtice.
217683
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STRONG
Koliesko TOP,
50 mm, s brzdou
Kolieska na kontajneroch môžu
byť aj vkusné a elegantné.
285207

DEKODUR
Hliníkový laminát
A210 HG Chróm

REHAU
Vertikálne káblové
vedenie, hliník

REHAU
Vertikálne káblové vedenie, hliník

BBP
Kontajner úzky

Skryto prepletené káble do elegantného hliníkového
vedenia. Kancelária tak získa na vzhľade a zároveň
zvýšite bezpečnosť zamestnancov.

Minimalistický dizajn kancelárií
dotvárajú úzke kontajnery, ktoré
spolu s akustickými čielkami
zvýšia akustický komfort.

132293

356605
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EGGER
Dub Sherman
koňakovo hnedý

Izba pre študenta /
školáka 1
Je to priestor, ktorý je náročný na skĺbenie
všetkých činností, na ktoré majú dospeláci
obývacie izby, pracovne a spálne. Preto,
ak to priestor dovolí, je dobré vytvoriť zónu
na spanie a oddych, zónu na prácu, teda
školské povinnosti, a zónu na hru. V zóne
na prácu je prioritou pracovný stôl. Staré
zlaté pravidlo, že stôl je dobré umiestniť pod
okno, je už pasé. V ére počítačov používajú
deti a hlavne tínedžeri na školské povinnosti
i zábavu počítač. Vtedy nie je vhodné, aby
bola obrazovka nasvietená priamo zozadu,
a teda stôl bol pod oknom. Stôl potrebuje
aj stabilné nohy a každé dieťa určite ocení
stolové elektrické zásuvky.

EGGER
DTDL H1344 ST32
Dub Sherman
koňakovo hnedý
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STRONG
Stolová noha biela

Dekory, ktoré navodia
domácku atmosféru
alebo príjemnú emóciu.

Pevná a stabilná stolová
noha v príjemnej bielej
farbe s patentovaným
prichytením.

396066

290670

TULIP
Úchytka Enuca
grafit/chróm lesklý

DEKOPIN
Magnetické lamináty

STRONG
Stolová noha
biela

DEKOPIN
Magnetické lamináty
Kombinácia funkčnosti a dizajnu. Tento špeciálny laminát,
umožňujúci využívať svoju
plochu na magnetické prichytávanie dokumentov a zároveň
písanie, študenti určite ocenia.
109298

STRONG
Elektrická výklopná zásuvka
3 x 230 V

TULIP
Úchytka Enuca grafit/
chróm lesklý

Zásuvky tvoria v dnešnej
dobe neodmysliteľnú súčasť
pracovnej plochy. Strong prináša
kvalitné, funkčné a ekonomicky výhodné riešenie.

Produktový rad Tulip ponúka
širokú paletu úchytiek
mnohých tvarov, rozmerov
a povrchových úprav, z ktorých si vyberie každý.

353327

284098
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Izba pre študenta /
školáka 2
Pri navrhovaní interiérov pre tínedžerov je
najdôležitejšie robiť to spolu s nimi. Deti
približne od 10 rokov začínajú mať predstavu,
čo sa im páči a ako by mal ich priestor
vyzerať. Majú už svoje obľúbené farby
a pri dobrom vedení dizajnérom sa dokážu
rozhodnúť, aký materiál by vo svojej izbe
chceli mať. Kvalitný rozhovor so študentom
o jeho predstavách, ako by mala izba vyzerať,
je investícia, ktorá sa vracia trikrát. Prvýkrát
v podobe spokojnosti študenta, ktorý si
v izbe bude vedieť aj oddýchnuť, aj plniť
povinnosti. Druhýkrát v zodpovednejšom
správaní sa voči zariadeniu izby a poriadku
v nej a do tretice to môže byť úžasný proces
objavovania vlastnej identity študenta a jeho
osobnostného rozvoja. Užitočné na tejto
ceste je dať mu na výber. My mu ponúkame
Strong elektricky nastaviteľnú podnož
alebo držiak na 2 monitory na efektívnejšiu
prácu s počítačom.

STRONG
Nožička
nábytková
rohová

STRONG
Nožička nábytková
rohová
Štíhla, lesklá
a elegantná. Nábytok
získa s týmito nožičkami
nádych luxusu.
358334
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NOVINKA
STRONG
Elektricky
nastaviteľná podnož
Moderný a svieži dizajn
ocení každý dospievajúci
mladý človek.
392524

Držiak na 2 monitory

STRONG
Elektricky
nastaviteľná podnož

NOVINKA
VersaCharger
Bezdrôtová nabíjačka

Držiak
na 2 monitory

Žiadne káble, nabíjačky
na stole, ale len nenápadné
čierne koliesko
s elegantným rámom.

Uchytenie dvoch monitorov
nebolo nikdy jednoduchšie.
Robustná konštrukcia
s nosnosťou 6,5 kg.

311964

389723
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Výber vhodných farieb
na pracovisko

Text: Zuzana Matúšová

Na podvedomej úrovni ovplyvňujú farby konanie človeka, vyvolávajú konkrétne
emócie a majú vplyv na činnosť našich orgánov, ako aj celého hormonálneho
systému. Preto farbami vieme docieliť lepší výkon zamestnancov či vyšší obrat
v predajni. Ktorá sa hodí do tej vašej?
Tvorivá zelená
Začneme pre človeka najmenej rušivou
farbou a tou je zelená. Človek stále podlieha
inštinktívnemu konaniu, ktoré si vytvoril po tisícoch
rokov prežitých v prírode. Zelenú farbu z prírody
vyhodnocuje naše podvedomie ako dôverne
známu, vďaka čomu si pri nej vieme najlepšie
oddýchnuť. Poznáte to, ak vás bolia oči z dlhého
pozerania do počítača, zahľaďte sa na chvíľu
na zeleň. Podľa medzinárodne uznávanej
odborníčky v oblasti dizajnu zameraného
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na človeka Sally Autustinovej je zelená aj vďaka
tomu farbou tvorivosti. Počas jej dlhoročných
výskumov sa ukázalo, že ak ľudia mali
na pracovisku dostatok zelene a zelenej farby, boli
produktívnejší, kreatívnejší a mali lepší nadhľad.
Zelená farba pomáha pri liečení syndrómu
vyhorenia a celkovo upokojuje nervový systém,
vďaka čomu sme vitálnejší.
Čiernou blokujeme emócie
Opakom je príliš veľa achromatických farieb, hlavne

čiernej. Dnes sú veľmi trendové aj preto, že nimi
nič „nepokazíme“. Vždy však platí zlaté pravidlo –
všetkého veľa škodí. Čierne úchytky ako doplnky
v interiéri sú dobrá kombinácia na vyzdvihnutie
predností, krásy, niečoho originálneho. Pozor však
už na veľké plochy, ako je celá čierna kuchynka
či kancelársky nábytok. Aké posolstvo odovzdáva
čierna farba? Komunikuje smrť a smútok. Pomáha
udržiavať si odstup a dobre schováva negatívne
emócie. Kedysi ľudia vedeli, že ten, kto nosí čiernu,
smúti a treba k nemu citlivo pristupovať. Čierna
farba emócie zadržiava, čo nie je z dlhodobého
hľadiska zdravé. Neventilované emócie sú
spúšťačom stresu, ktorý môže mať za následok
žalúdočné vredy, neplodnosť či ťažkosti so
srdcom. Napríklad v takej kuchynke si potrebujeme
konečne vydýchnuť a uvoľniť sa. Čierna farba

však drží človeka viac v napätí. Teda čierna áno,
no s mierou. Niekedy môže evokovať aj silu,
odvahu a trpezlivosť.
Nebuďte nudní s bielou
Sivá je aj farbou neživej minerálnej prírody či
oblohy pred búrkou. Sivou komunikujeme ticho,
medzipriestor či stagnáciu. Ak je náš biznis alebo
my v stave, že sa potrebujeme pohnúť z miesta,
tak sivú treba obmedziť a radšej doplniť červenou.
No na druhej strane sivá komunikuje tiež neutralitu,
opatrnosť a ochotu ku kompromisom. Hodí sa
ako výplňová farba, no už menej ako dominantná,
ktorou zahalíme celý ateliér či pracovňu. Biela
dokáže priestor aj človeka úžasne rozjasniť. Je
archetypálne vnímaná ako farba čistoty a zrodenia.
Pozor však na príliš veľa bielej, ktorá evokuje sterilitu
ako v nemocničnej ambulancii. Z výskumu, ktorý
viedla Sally Autustinová, vyšla biela aj ako najviac
nudná. A to sa v biznise nehodí. U nás sa v prírode
biela permanentne nenachádza. Všimli ste si už,
aké emócie máte pri príchode jari, keď sneh zlezie
z krajiny? Pestré farby patria do života človeka
a rovnako tak aj na pracovisko.
Brnknime farbami na emócie
Teplé farby ako oranžová, žltá a červená
dokážu priestor pocitovo zatepliť natoľko, že
vaši zamestnanci budú teplo cítiť aj pri nižších
prevádzkových teplotách v kancelárii. Teplé farby
človeka nabudia a vyvolávajú v ňom viac pozitívne
emócie. Oranžová podporuje chuť do jedla, ale
aj chuť do života. Ak máte na pracovisku príliš
chladné vzťahy, oranžovou ich môžete viac
poľudštiť. Oranžová sa ukázala ako dobrá farba
aj pre logá a firemné symboly. Ľudia ju prijímajú
ako záruku dostupnej kvality. Červená v kancelárii
človeka nabudí, ale zvyšuje krvný tlak. Pomáha
uvoľňovať emócie a prospieva aj komunikácii.
Vhodná je skôr pri doplnkoch ako na veľkých
plochách. No pozor, červená tiež blokuje analytické
myslenie. Preto je skôr vhodná do zasadacích
miestností, kde si máme vybojovať dobrú pozíciu
či získať dobrú zákazku, ako tam, kde máme
vypracovať dôležitú analýzu.
Málo populárne, no s veľkým efektom
Žltá by v malých doplnkoch mala byť na každom
pracovisku. Jej posolstvo je radosť zo života, čím
zlepšuje náladu, navodzuje pocit slobody. Žltá
dokáže interiér presvetliť a opticky zväčšiť podobne
ako biela. Modrá farba zlepšuje koncentráciu
a analytické myslenie. Priestor dokáže pocitovo
ochladiť aj o niekoľko stupňov. Symbolicky to platí
aj o vzťahoch, pretože podporuje udržiavanie si
väčšieho odstupu. Naopak ružová podporuje
cítenie, súcit a podnecuje k spolupráci. Fialová
pomáha zahĺbiť sa, filozofovať a rozvíjať intuíciu.
V dnešnom čierno-bielom svete sa síce od
používania farieb upúšťa, ich vplyv však jasne
hovorí o tom, že každá z nich má miesto v živote,
a teda aj na pracovisku, kde trávime tretinu dňa. 
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Odpočinková
zóna - Industrial
Je dokázané, že pracovníci podávajú lepší
výkon, ak majú počas dňa možnosť oddýchnuť
si, uvoľniť sa a pokecať si s kolegami. Veľmi
tomu napomáha tzv. biofilický dizajn. Ide
o prepojenie ľudí s prírodou, a to či už použitím
prírodných materiálov, alebo prepojením
exteriéru s interiérom. Tráviť celý deň vo vnútri,
to si žiada pekný výhľad či možnosť vyjsť
na terasu. Trendom je dokonca umiestňovanie
kŕmidiel pre vtákov či rovno úľov so včelami
na terasu alebo balkón, aby mohli pracovníci
pozorovať divokú prírodu. Ak je toto vyriešené,
tak je tu ešte skrášľovanie interiéru. Napríklad
v kuchynke kuchynskou batériou FRANKE,
s ktorou skvelo ladí zabudovateľný nerezový
drez. Má dostatočnú hĺbku a pri jeho dizajne
sa myslelo na to, aby z neho voda nestriekala
von a okolie tak mohlo byť vždy suché.
Samozrejmosťou je kvalitný výsuvný kôš
na triedenie odpadu.

KESSEBÖHMER
Policový systém
YouK

VersaPick
2 x USB, obdĺžnik

EGGER
OSB 3 E1
OSB je univerzálny
materiál, ktorý
architekti s čoraz
väčšou obľubou
používajú ako
priznaný materiál,
autentický
a funkčný.
154693

KESSEBÖHMER
YouK
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Útulnosť v každom
priestore. Presne
na to bol stvorený
flexibilný a pritom
vkusný a moderný
policový systém YouK.
Minimalistický štýl
vynikne predovšetkým
v industriálnom dizajne.

VersaPick
2 x USB, obdĺžnik

389923

389614

NOVINKA

Minimalistický dizajn
USB nabíjačiek vhodný
do každého priestoru.

FRANKE
Batéria FN 0523
matná čierna

EGGER
OSB 3 E1

FRANKE
Batéria FN 0523 matná čierna

FRANKE
Drez MRX 210/610-50

GOLLINUCCI
Sorter 580 Plus Line, 80 l

V jednoduchosti je krása. Čierna
matná batéria, ktorá svojím dokonale
symetrickým a jednoduchým
dizajnom vynikne v každom priestore.

Kvalitný nerezový drez, ktorý sa zabuduje
do pracovnej dosky. Vďaka dizajnu a hĺbke sa
do neho vojde viac vecí a voda nestrieka von
mimo drezu.

Neodmysliteľnou súčasťou
kuchynských zostáv je
kvalitný výsuvný kôš
na triedený odpad.

361085

361066

350264
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Odpočinková
zóna - Modern
Odpočinková zóna je dôležitým miestom
na stretávanie sa pracovníkov. Kľúčovú úlohu
v nej zohráva priestor určený na uvoľnený
rozhovor. Komunikácia dobre prúdi pri sedení
do kruhu. Vtedy si ľudia dobre vidia do očí
a na druhej strane - od nepamäti sa stretávali
spolu v kruhu okolo ohňa. Je to pre nás
tak vžitá skúsenosť, že ju máme dokonca
zapísanú v našej DNA. Kruh je celkovo
človekom intuitívne pozitívne vnímaný.
Preto vám do pozornosti dávame centrálnu
stolovú nohu v atraktívnej bielej farbe.

GROHE
Blue Professional chróm,
štartovacia súprava 31323002
S kuchynským systémom GROHE
Blue môžete dokonale využívať
všetky výhody filtrovanej, chladenej
a perlivej vody priamo z kohútika,
z pohodlia vašej kancelárskej
kuchynky, a to 24 hodín denne, 7 dní
v týždni – kedykoľvek ju potrebujete.
395165
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GROHE
31574AL0 drez K700 Hard Graphite
Drez, ktorý nielenže fantasticky vyzerá, ale je aj veľmi
praktický. Mimoriadna tvrdosť povrchu zabezpečuje
až desať krát väčšiu odolnosť proti poškrabaniu.
403696

GROHE
Kuchynská batéria
Blue Professional

GROHE
Drez K700
Hard Graphite

PFLEIDERER
Kompaktná
doska čierna

NOVINKA
PFLEIDERER

Legrand

Kompaktná doska čierna

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

Práve vo verejných priestoroch treba dbať
na to, aby pracovná doska zniesla vysokú
záťaž. Presne to spĺňajú kompaktné
dosky, ktoré sú okrem toho ešte aj
pohľadovo príťažlivé.
310060

Praktický a jedinečný produkt s certifikátom
na možnosť montáže do horľavých
materiálov, s jednoduchým systémom
otvárania.
395643
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Recepcia
Kľúčové je jej umiestnenie. Mala by
byť na viditeľnom mieste, aby bolo
návštevníkovi hneď jasné, kde je priestor
prvého kontaktu. Na druhej strane je
potrebné, aby aj recepčný mal prehľad
o všetkom dianí v danom priestore. Myslite
pritom na návštevníkov, ktorí sa potrebujú
pohodlne usadiť v prípade čakania. A skvelé
je, ak majú už z tejto prvej návštevy pozitívny
zážitok. Napríklad ich osloví zaujímavý
dizajn, ktorý môžete osviežiť firemným
logom na pulte v 3D verzii. Podsvietením
kvalitnými LED pásmi ho skvele zvýraznite.
Recepcia je tiež minikuchynka a pracovný
stôl v jednom. Preto oceníte, ak na pulte
bude čo najmenej rušivých prvkov.
Rýchlovarná kanvica je jedným z nich.
Kompaktný bojler umiestnený pod drezom
je tiež riešením.

GETACORE
Plát GC2011 biely

STRONG
Posuvné dvere Planio
GETACORE
Plát GC2011 biely
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S umelým kameňom
GETACORE získa vaša
recepcia exkluzívnejší
vzhľad a k tomu ešte aj
vyššiu životnosť.

Za posuvnými dverami skrine sa môže
ukrývať hocičo. Od minikuchynky
až po kancelársky miniarchív. Nie
je však jedno, aké dvere budete
dennodenne otvárať. Planio je kovanie,
ktoré vám garantuje dlhú životnosť
a nadštandardnú kvalitu.

116032

388538

Svetlá
SHINNOKI
Smoked Walnut A/-

Každý priestor je jedinečný a použitím
rôznych farieb osvetlenia ho možno
dotvoriť. Správne osvetlenie vytvára
ucelený dojem z priestoru a navodzuje
pocit útulnosti a pohody.

STRONG
Posuvné dvere
Planio
STRONG
Diaľkový ovládač POWER
Pohodlné diaľkové ovládanie
s funkciou zapnutia,
vypnutia a stmievania nájde
využitie nielen na recepcii, ale
v každom obytnom priestore.
284572

TM-profil LED Groove
alu anodovaný 2 000 mm
Masívny profil k zafrézovaniu vám umožní doladiť
interiér do posledného detailu. Dostupný vo verzii:
strieborný elox, čierny mat a biely lak.
231269

STRONG plus
LED pásik

TM-krycia lišta
k LED profilom,
naklápavacia,
mliečna 2 000 mm
K jednotlivým profilom sú k dispozícii rôzne typy
krytiek, ktoré sa od seba líšia mierou priepustnosti
svetla a typom montáže. Priesvitné a transparentné
krytky absorbujú minimum svetla, mliečne krytky
čiastočne absorbujú svit z LED pásikov.
221008

SHINNOKI
Smoked Walnut A/-

STRONG plus
LED pásik 14,4 W/m

Prírodná dyha
dá priestoru nádych
luxusu, autentickosti
a nadčasovosti.

Vysoko kvalitné komponenty, špičkové parametre
a predĺžená záruka na 5 rokov. Husto umiestnené
čipy vytvárajú takmer súvislú líniu svetla pri použití
vhodného LED profilu.

180355

355850
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Šaty robia človeka,
nábytok kanceláriu

Text: Lenka Kormanik

Ľudia sú vo všeobecnosti ovplyvnení tým, čo
vidia okolo seba. Vzhľadom na prevažnú časť dňa
strávenú v práci je preto výber nábytku do kancelárie
dôležitým krokom pri zariaďovaní osobného
priestoru zamestnancov. Estetická a funkčná stránka
pracoviska v nemalej miere ovplyvňuje ich náladu
a v konečnom dôsledku i výkon.
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Základom osobného priestoru každého zamestnanca,
kde trávi najviac času, je stôl – priestorný, robustný,
z kvalitného materiálu a s množstvom šuflíkov na
odkladanie dokumentov i osobných vecí.
Podstatným detailom každého nábytku, vrátane
kancelárskeho, je úchytka. Pre moderné kancelárske
priestory sú ideálne úchytky minimalistických tvarov
a jednoduchých línií. Vyzdvihnú čistotu priestoru
a dodajú mu vizuálne kompaktný vzhľad. A zďaleka
už neplatí, že musia byť len v prevedení lesklý chróm.

TULIP úchytka
Beatrice chróm lesklý / imitácia nerezu

TULIP úchytka
Arco antracit

192351

284046

TULIP úchytka
Carpi antracit, 400311

EGGER
Fleetwood

TULIP úchytka
Berga dub lakovaný, 09459

EGGER
Dub Halifax lazúrovaný, čierny

Kombinácia bielej a čiernej farby je vhodná do takmer
každého priestoru vrátane pracovne či kancelárie.
Čierna knopka alebo hrazda vytvorí s bielym nábytkom
zaujímavý kontrast. Pozdvihne a dodá pracovnému
interiéru nový rozmer.

Zápustné modely sú obľúbeným variantom úchytiek
predovšetkým na posuvné dvierka kancelárskych
skriniek. Profily nájdu využitie jednak vo firemnej
kuchynke, ale vďaka širokej ponuke dĺžok a farieb aj
na nábytku v office.

TULIP knop
Ruza čierna matná

TULIP úchytka
Rulida eloxovaný hliník

157293

37007

TULIP úchytka
Inclina imitácia nerezu

TULIP úchytka
Lucata čierna matná

225063

360355

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

Zlaďte detaily kancelárie s pracovným tempom.
Stavte na úchytky Tulip a spoznajte kvalitu na dotyk.
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