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Miejsce, w którym sp dzamy ponad po ow  ycia 
musi by  bezpieczne. Projektanci, architekci 
i producenci dbaj  o nie w najwi kszych szczegó ach 
i z uwzgl dnieniem najbardziej progresywnych 
trendów.

Bezpieczne

TEKST: DIANA NACHI O

biuro
 „Mickey” marki Pro  m, a oferowane 

przez Everspace jest odpowiedzi  na 
potrzeby pracowników i nowocze-
snych miejsc pracy. Regulowana wy-
soko  siedziska umo liwia aktywn  
prac  zarówno na siedz co, jak i na 
stoj co. Dodatkowo, sto ek odchyla 
si  na boki do 10 stopni, co pozwala 
utrzyma  prawid ow  postaw  cia a 
bez obci ania kr gos upa. Prosta 
forma i stonowane kolory sprawiaj , 
e „Mickey” pasuje do wn trz 

o ró nym charakterze, natomiast 
wariant w intensywnych, nasyconych 
barwach pomo e stworzy  kreatywn , 
wyró niaj c  si  przestrze .

http://meble.pl/
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W zapowiedzi 3. edycji „Wn -
trza Otwartego”, w ramach 
którego w trakcie „Targów 

wiat o” w marcu br. spotkaj  si  archi-
tekci i producenci wyposa enia wn trz, 
czytamy, e wed ug szacunków wia-
towej Organizacji Zdrowia nawet 90% 
czasu przebywamy w zamkni tych po-
mieszczeniach takich, jak domy czy biu-
ra. Bior c pod uwag , e w miejscu pracy 
sp dzamy ponad po ow  swojego ycia, 
niezwykle istotne jest w jakiej przestrze-
ni wykonujemy zadania s u bowe. I cho  
biura oferuj  dzisiaj szereg udogodnie , 
to podstaw  dobrze zaprojektowanego 
miejsca pracy jest przede wszystkim od-
powiednio dobrane o wietlenie, ergono-
mia, akustyka czy systemy wentylacyj-
ne – czyli wszystko to, co s u y naszemu 
bezpiecze stwu i zdrowiu. 

Wed ug raportu „Szcz cie w pracy Po-
laków” a  47% badanych przyzna a, e 
miejsce pracy ma równie istotne znacze-
nie, jak obowi zki, które w niej wykonu-
j . Dlatego tak wa ne jest, aby przestrze  
biurowa odpowiada a na realne potrzeby 
osób przebywaj cych w niej na co dzie . 
Dobrze zaprojektowana, mo e nie tylko 

zminimalizowa  skutki rotacji pracow-
niczej czy liczby zwolnie  lekarskich, ale 
i zwi kszy  efektywno  oraz zapewni  
komfort i dobre samopoczucie w pracy. 
Architekt Justyna Smolec zwraca uwag , 
e potrzebujemy rozwi za , które najpro-
ciej rzecz ujmuj c, b d  u yteczne i sper-

sonalizowane wzgl dem potrzeb pracow-
ników. Nieprzypadkowo, w programie 
spotkania znajdzie si  tematyka po wi -
cona projektowaniu i personalizacji no-
woczesnych rozwi za  o wietleniowych, 
trendowi biophilic of  ce design, czyli 
aran acji wn trz za pomoc  ro lin. 

Nowe tendencje na rynku pracy wida  
nawet w szafach spe niaj cych wymogi 
RODO, tak jak w zapewniaj ce ochron  
danych osobowych meble wyprodukowa-
ne przez Maro, dost pne m.in. w ofercie 
Lobos Meble Biurowe. Wygl daj  adnie, 
a gwarantuj  komfort i bezpiecze stwo. 

Monika Gutmajer- mija, architekt 
MDD zwraca uwag , e bezpieczne biuro 
we wspó czesnym rozumieniu tego s owa 
to z jednej strony przestrze  zaplanowa-
na zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
z drugiej za  spójna z potrzebami u ytkow-
ników. Planuj c aran acj  z uwzgl dnieniem 

drugiego aspektu, nie sposób zignorowa  
charakteru wykonywanych obowi zków – za-
znacza. Staraj c si  y  zdrowo na co dzie , 
zwracamy szczególn  na jako  produktów 
spo ywczych, ale równie  na nasze najbli sze 
otoczenie. Zagadnienia takie jak aseptycz-
no , antyalergiczno , nietoksyczno , nie 
s  dzi  nikomu obce, a wr cz sta y si  pew-
nym warunkiem przy podejmowaniu decyzji 
o zakupie danego mebla – mówi Dominik 
Kowal, dyrektor sprzeda y Fabryki Mebli 
Biurowych Maro. – Dobieraj c poszczegól-
ne elementy wyposa enia wn trz, powinni-
my zwraca  szczególn  uwag  na ich ja-

ko . Meble biurowe, a w szczególno ci blaty 
w ofercie Maro wyko czone w technologii la-
serowej, wpisuj  si  w ten trend. S  nie tyl-
ko bardziej wytrzyma e, ale spe niaj  surowe 
warunki wymagane dla uzyskania atestów 
aseptyczno ci i higieniczno ci klasy E1 – do-
daje. Zwraca te  uwag  na fakt, e oprócz 
estetyki miejsca wa na jest te  ergonomia. 
Nieprzypadkowo, tak w ofercie Maro, jak 
te  innych producentów i dostawców znaj-
dziemy wiele rozwi za  wykorzystuj cych 
ruch jako czynnik korzystnie wp ywaj cy 
na nastawienie pracowników i relacje mi -
dzyludzkie. q

 Budki akustyczne od MDD to 
element biurowego wyposa enia, 
którego podstawowym zadaniem 
jest zoptymalizowanie wra e  
d wi kowych we wn trzu i zni-
welowanie ha asu generowanego 
przez rozmowy, tak e telefoniczne, 
urz dzenia biurowe i otoczenie. 
Bezpiecze stwo u ytkowania 
budek podnie  mo na dzi ki 
wyeliminowaniu odr bnej pod-
ogi i progu, co zapewnia p ynne 

przemieszczanie si  i dostosowuje 
konstrukcj  do potrzeb osób niepe -
nosprawnych.

 Kolekcja „Vieni” autorstwa 
Edi & Paolo Ciani, wypro-
dukowana przez Bejot, 
a dystrybuowana przez Lobos 
Meble Biurowe W oski szyk, 
p ynna linia szycia i pi kne 
wyko czenia sprawiaj , e 
fotele z tej kolekcji s  modne, 
wyraziste w formie, ale rów-
nocze nie bardzo wygodne.

 W ofercie 
Jysk dost p-
ne s  biurka 
„Stavanger” 
z elektrycz-
n  regulacj  
wysoko ci.

http://meble.pl/
http://m.in/
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Anna Szamreta, specjalista ds. marketingu Tobo: 
Produkujemy meble wp ywaj ce pozytywnie 
na nasze samopoczucie i zdrowie, wyrabiaj ce 
dobry nawyk pracy w pozycji zmiennej. Powie-
trze w pomieszczeniu wyposa onym w meble 
„Health to Of  ce” jest zdrowsze, co sprzyja 
lepszemu samopoczuciu i kreatywnej pracy. 
Na blatach i uchwytach szaf zastosowali my 
antybakteryjn  p yt  kompaktow . Ograni-
cza to w znaczny sposób rozprzestrzenianie 
si  chorób w ród pracowników. „Health to 
Of  ce” umo liwiaj  stworzenie uniwersalnej 
przestrzeni, zarówno dla osób pe nosprawnych, 
jak i niepe nosprawnych, poruszaj cych si  na 
wózkach inwalidzkich.

Marcin S upek, dyrektor warszawskiego oddzia u Lobos 
Meble Biurowe: 
Mówi c o „must have” roku 2019 koniecznie trzeba 
wspomnie  o nowym trendzie Home like of  ce – na 
biura projektowane w klimacie domu. Dzisiejsze 
biura nie przypominaj  ju  zwyk ych, nudnych 
miejsc pracy, zmieni o si  bowiem podej cie do 
potrzeb pracownika. Pracodawcy zacz li zauwa a , 
e zadowolenie pracownika bezpo rednio wp ywa na 

jego wydajno . Celem Home like of  ce jest stworze-
nie namiastki przytulnego, bezpiecznego wn trza, 
w którym pracownicy b d  czuli si  bezpiecznie, 
a dzi ki temu b d  bardziej kreatywni i zaanga o-
wani, b d  ch tniej przychodzi  po pracy i zostawa  
w niej po godzinach.

 Elementem pomagaj cym zachowa  
w a ciw  pozycj  podczas ca ego dnia 
pracy oraz redukuj cym napi cie jest 
poduszka l d wiowa z pianki termoela-
stycznej „Sogndal” od Jysk. Poduszka 
idealnie dopasowuje si  do kszta tu cia a 
zapewniaj c bezpieczn  pozycj  dla 
naszych pleców.

 O bezpiecze stwo 
rozwi za  w biurach 
dbaj  materia y 
niepalne, takie jak 
stosowane przez ADM 
Meble.

 Elastyczne prowadzenie 
do kabli Camar 663 
Passacavi  rmy Häfele 
pozwala poprowadzi  
wszystkie przewody 
w sposób uporz dko-
wany, co do minimum 
ogranicza ryzyko 
przypadkowego ich 
zahaczenia. Dzi ki spr -
ynowej budowie auto-

matycznie dopasowuje 
si  do wysoko ci biurka, 
a u o enie nowych kabli 
zajmuje tylko chwil . 
To rozwi zanie mo na 
zastosowa  dos ownie 
wsz dzie, bo jest do-
st pne w kolorach, które 
pozwalaj  je dopasowa  
do ka dego biurka 
(srebrne, bia e, czarne 
albo transparentne).

 System mocowa  monitorów Häfele Ellipta to produkt z najwy szej 
pó ki, gdy chodzi o BHP. Dzi ki przemy lanej konstrukcji umo liwia 
dopasowanie wysoko ci, na jakiej znajduje si  monitor LCD do potrzeb 
konkretnego pracownika. Oznacza to komfort pracy i, co za tym idzie, 
skuteczne unikanie ryzyka zwi zanego z urazami kr gos upa (które s  
prowokowane m.in. nieodpowiednim usytuowaniem monitorów).

 „Triade” od Italiana Ferramenta jest ukrytym wspornikiem monta o-
wym dla pó ek o grubo ci od 25 do 40 mm. Zosta o pomy lane w celu 
uproszczenia monta u. Wszystkie wersje „Triade” posiadaj  opcjonaln  
blokad  bezpiecze stwa z wkr tem dociskowym M4 umieszczonym pod 
spodem w linii z zag bieniem.

http://meble.pl/
http://m.in/
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Monika Gutmajer- mija, architekt MDD: 
Bezpieczne biuro we wspó czesnym rozumieniu tego 
s owa to z jednej strony przestrze  zaplanowana 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, z drugiej za  
spójnie z potrzebami u ytkowników. Planuj c aran-
acj  z uwzgl dnieniem drugiego aspektu, nie sposób 

zignorowa  charakteru wykonywanych obowi zków. 
Wa nym wyznacznikiem powinny by  tak e wszelkie 
atuty i niedogodno ci wynikaj ce ze specy  ki pracy, 
na przyk ad wielu interakcji czy zespo owego cha-
rakteru dzia a . Na bezpiecze stwo w biurze wp ywa 
wiele czynników. Jednym z wa niejszych jest umiej t-
ne panowanie nad ha asem: dokuczliwym, a przy tym 
rozpraszaj cym, co zwi ksza ryzyko. Bezpiecze stwo 
wspomaga tak e ergonomia stanowisk.

Adrain Muszy ski, w a ciciel ADM Meble: 
Zakres bezpiecze stwa w meblarstwie zosta  
poszerzony o zastosowanie materia ów spe nia-
j cych najwy sze standardy niepalno ci. Takie 
materia y s  powszechnie stosowane przede 
wszystkim w pomieszczeniach stanowi cych 
drog  ewakuacyjn . Wszelkie meble, które stano-
wi  zabudowy sta e, jak szafy wn kowe, cianki 
dzia owe, panele cienne, lady recepcyjne równie  
wymagaj  zastosowania materia ów niepalnych 
b d  trudnopalnych. Wielu producentów p yt 
laminowanych i MDF posiada ju  w swojej ofercie 
p yty z tzw. czerwonym rdzeniem. Czerwony rdze  
wiadczy w a nie o tym, e dany materia  spe nia 

wymagania dotycz ce niepalno ci.

 Przedstawiciele  rmy Maro 
zwracaj  uwag , e ruch 
w pracy wp ywa korzystnie 
na pozytywne nastawienie 
i relacje mi dzyludzkie. Je li 
powierzchnia biura jest zbyt 
ma a – dobrym rozwi zaniem 
b d  biurka z elektryczn  
regulacj  wysoko ci. Taki 
mebel w zasadzie stale z nami 
wspó pracuje, wymuszaj c 
przyj cie pozycji stoj cej, 
bardziej naturalnej i bli szej 
cz owiekowi. Pozycja 
stoj ca wspomaga stabili-
zacj  sylwetki i prawid ow  
prac  mi ni szkieletowych, 
zmniejszaj c ryzyko kontuzji 
i urazów. Przyczynia si  do 
spalania kalorii wpisuj c si  
w ogólno wiatowe trendy 
dbania o zdrowy styl ycia.

 Wed ug specjalistów 
i terapeutów najlepsze dla 
zdrowia s  biurka z regu-
lowan  wysoko ci  blatu. 
Normy ergonomiczne 
zalecaj , aby siedz c przy 
biurku k t mi dzy ramie-
niem a przedramieniem 
wynosi  90 stopni. Zatem 
idealnym rozwi zaniem 
jest biurko z regulowa-
n  wysoko ci  blatu 
 rmy Malow. Pozwala 

to dostosowa  wysoko  
blatu do indywidualnego 
u ytkownika. Osoby 
wy sze mog  dostosowa  
wysoko  blatu do swoich 
rozmiarów. Zmiana pozycji 
z siedz cej na stoj c  
i odwrotnie zapewnia ruch 
cia a, a przez to popraw  
samopoczucia i lepsz  
efektywno  pracy.

 Stó  z regulowan  wysoko ci  blatu Malow wyposa ony jest w kolumny podnosz ce 
oraz system sterowania, zapewniaj cy cich  i p ynn  prac  si owników, agodny start 
i zatrzymanie. Wyposa enie w pilot i Bluetooth umo liwia automatyczn  prac . Akty-
wuje si  j  poprzez aplikacj  a wyzwala podwójnym klikni ciem pilota. Wtedy biurko 
przemieszcza si  do najbli szej zaprogramowanej wysoko ci.

 „Flipper-Bi” to nowy wspornik 
pó ki odpowiedni do pó ek 
drewnianych i metalowych 
oferowany przez Italiana 
Ferramenta. Pó k  nale y 
popchn  w dó  na boczne 
ko ki, które mo na umie ci  
lub wkr ci  w dowolne 
wymagane po o enie.

http://meble.pl/
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Klaudia Po om, marketing 
coordinator, Jysk: 
Praca biurowa to d ugie 
godziny sp dzane przed 
komputerem, przy biurku. 
Cz sto w niewygodnej, wy-
muszonej pozycji siedz cej. 
Z a postawa, któr  przyjmu-
jemy przy biurku podczas 
pracy mo e powodowa  
bóle pleców. Bolesne skutki 
zaczynamy odczuwa  nawet 
ju  po krótkim czasie. Mo e 
warto rozwa y  zmian  
pozycji i prac  na stoj co.

Dominik Kowal, dyrek-
tor sprzeda y Fabryki 
Mebli Biurowych Maro: 
Bezpieczne biuro to 
biuro ergonomicz-
ne, powalaj ce na 
dostosowanie go 
do indywidualnych 
potrzeb u ytkowni-
ków, takie które dba 
o ich zdrowie i lepsze 
samopoczucie, ale te  
zapobiega kontuzjom 
wynikaj cym z pozycji 
siedz cej.

Marta Tarasiewicz, kie-
rownik sekcji marketingu 
Malow: 
Ergonomia stanowiska 
pracy ma za zadanie tak 
przygotowa  miejsce,  
aby by o ono jak najbar-
dziej przystosowane do 
indywidualnych potrzeb 
osoby je zajmuj cej. 
Dodatkowo, ergonomia 
stanowiska pracy 
pozwala pracownikowi 
zachowa  zdrowie 
i lepsz  kondycj .

 „H2O” od Tobo wykonane s  z materia ów o zminimalizowanej emisji 
formaldehydu, spe niaj cych rygorystyczne wymogi co do poziomu 
emisji formaldehydu zbli one do drewna naturalnego. Dodatkowo, 
w ciankach dzia owych, przegrodach biurkowych, tapicerowanych 
siedziskach pomocników zastosowano tkaniny sk adaj ce si  w 100% 
z we ny naturalnej, która dzi ki zawarto ci keratyny posiada zdolno  
absorpcyjn  formaldehydu oraz dra ni cych zapachów z otoczenia. 
Blaty biurek oraz uchwyty szaf i pomocników wykonane zosta y 
z antybakteryjnej p yty kompaktowej. Meble „Health to O  ice” to 
po czenie prozdrowotnej idei z nowoczesno ci . Po o ono te  du y 
nacisk na prac  w systemie Seat-stand. Jednostajna pozycja pracy jest 
szkodliwa dla naszego organizmu i z czasem powoduje dyskomfort 
 zyczny oraz znaczne obci enia kr gos upa, co mo e prowadzi  do 

rozwoju chorób i zwyrodnie .

 Dla komfortu w biurze warto zainwestowa  dodatkowo w wyk adzi-
ny przyczyniaj ce si  do zmniejszenia ha asu w pomieszczeniach 
– zaznaczaj  przedstawiciele Newmor. Najlepszy efekt osi ga si  
dzi ki podk adowi akustycznemu. Wyk adziny dywanowe maj  
dwukrotnie lepsze parametry redukcji ha asu w porównaniu do 
pod óg twardych. Do wyj tkowo bezpiecznych nale  dystrybu-
owane przez Newmor wyk adziny „Halbmond” z indywidualnymi 
wzorami. Wykonane z wysokiej jako ci w ókien poliamidowych, s  
wolne od alergenów i substancji dra ni cych. Specjalna budowa 
oraz w a ciwo ci w ókien sprawiaj , i  wyk adziny te s  bezpiecz-
ne równie  dla osób z chorobami alergicznymi, co potwierdzaj  
certy  katy.

 Pl tanina kabli, o które atwo 
si  potkn , przez które trudno 
zlokalizowa  potrzebne rzeczy i które 
wprowadzaj  chaos przy stanowisku 
pracy nie zapewniaj  pracownikom 
bezpiecze stwa, ani nie pobudzaj  
kreatywno ci. Akcesoria marki MDD 
z oferty Everspace pomog  utrzyma  
porz dek w biurowych wn trzach i z 
estetycznym wyczuciem zachowa  
bezpiecze stwo podczas wykonywa-
nia codziennych obowi zków.

 Meble „Health to O  ice” od 
Tobo to meble uniwersalne, 
czyli meble dost pne dla 
wszystkich u ytkowników 
biura, w tym osób niepe no-
sprawnych poruszaj cych si  
na wózku inwalidzkim. Meble 
te zosta y zaprojektowane 
w taki sposób, aby stworzy  
biuro bez barier.

http://meble.pl/

