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Moderní kancelář může být kdekoliv,
důležité je pohodlí, design a funkčnost
Vývoj moderních technologií ovlivňuje náš pracovní život, a doba, kdy byla kancelář
ztělesněním šedi a nepohodlí je překonaná. I když se kancelářské prostředí nemění všude
stejnou rychlostí, naprostá většina firem chce držet krok s aktuálními trendy a poskytnout
ideální podmínky pro práci svých zaměstnanců. Ve kterých oblastech došlo k největším
změnám a jaké jsou současné trendy?
Zaměřeno na tělo
Výrobci vycházejí vstříc zájmu o maximální pohodlí a ochranu zdraví v pracovní době. Díky
široké nabídce podpěrek zápěstí k myši a klávesnici, lze předejít vzniku syndromu karpálního
tunelu. Výběr podpěrek nohou, opěrek loktů a hlavy k židlím nebo držáků monitorů zase
zaručuje skvělou prevenci proti bolestem pohybového aparátu.
„Velkým hitem posledních dvou let je výškově polohovatelný stůl, který umožňuje vykonávat
práci také vestoje, což významně přispívá zdraví a pracovní efektivitě. Výškově nastavitelné
stoly jsou nyní prakticky ve všech nových kancelářských budovách,“ říká Radek Mrkous ze
společnosti Office Depot, která patří k největším dodavatelům kancelářských potřeb na
českém trhu.
Design, funkčnost a barvy
Aktuální trendy se projevují i v celkovém vzhledu kanceláří. „Kancelářský nábytek a židle se
mění v průměru každých pět let. Firmy chtějí být „in“ a změna designu je pro ně nejen otázkou
prestiže, ale i zajímavým motivačním prvkem pro její zaměstnance,“ vysvětluje Radek Mrkous.
Kancelářské potřeby z levných materiálů a se zastaralým designem, zaznamenaly klesající
spotřebu. Proto je výrobci nahrazují barevnými variantami z nových materiálů. Velký důraz se
klade na jednoduché, intuitivní a snadné ovládání. Například klasické kartonové pořadače jsou
nahrazovány mobilními pořadači v robustním provedení s komfortní mechanikou nebo
sešívačky a děrovačky jsou vyráběny s lepší funkčností a v ucelených barevných řadách.

Kancelář bez hranic

Ruku v ruce s novými technologiemi se rovněž mění pracovní styl lidí. Klasické počítače jsou
vytlačovány notebooky a tablety a samozřejmostí je online datové připojení, včetně
vzdáleného přístupu do firemní sítě. Díky tomu umožňuje mnoho firem svým zaměstnancům
pracovat z domova nebo z terénu.
Pro „lidi v pohybu“ patří do základní výbavy, kromě notebooku a chytrého telefonu, také
nabíječky, kabely, rozbočovače, externí harddisky, powerbanky, tašky a brašny, vše nejlépe v
jedné designové řadě od jedné značky. Zajímavou vychytávkou jsou rovněž bezpečnostní
(privátní) filtry na obrazovky, které umožňují vidět zobrazené informace na displeji pouze tomu,
kdo sedí přímo před obrazovkou.

Office Depot® Česká republika






Společnost Office Depot® vstoupila na český trh v roce 2006 prostřednictvím akvizice
úspěšné firmy Papirius®.
Office Depot® se vyprofiloval z dodavatele kancelářských potřeb v integrátora služeb
a poskytovatele řešení pro každou kancelář.
V našem katalogu naleznete nepřeberné množství produktů. Zajistíme vám obyčejnou
obálku, ale také řešení v oblasti IT šitá na míru.
Snažíme se nejen brát, ale také dávat. Náš program Stromy pro život® pomáhá již několik
let. Od roku 2003 jsme vysadili již 461 861 stromů.
Náš logistický systém s unikátní garancí Zítra nebo zdarma® zaručuje doručení kompletní
dodávky do druhého pracovního dne.

S námi je vaše kancelář bez starostí!

