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Úvod
Požadavky na vybavení kanceláří i dalších prostor, které firma ke svému podnikání potřebuje se v

průběhu její činnosti mění. A tak může nastat den, kdy je na čase zařízení kanceláře doplnit nebo

změnit. Každý dobrý manažer dobře ví, že nejvyššího pracovního výkonu se dosahuje tehdy, když

se v kanceláři všichni cítí uvolněně a pohodlně. Každý kdo pracuje v kanceláři, ať už jde o vedení

firmy nebo zaměstnance,  v ní tráví  v průměru 40 až 50 hodin týdně.  Bez správného vybavení

dobrými stoly a židlemi může postupně narůstat  nelibost a nechuť do další  práce.  Pro zajištění

pohodlí je výběr správného kancelářského nábytku základním kamenem. 

Při nákupu kancelářského nábytku však můžete snadno udělat několik chyb. Abyste těmto chybám

předešli,  připravil  jsem tuto  příručku.  Pomůže s  výběrem a upozorní  na  celou  řadu důležitých

okolností, které Vás v souvislosti s kancelářským nábytkem možná ani nenapadli. Vyvarujete se tak

pozdějšímu zklamání a zajistíte, že vybraný nábytek přinese vyšší spokojenost, vyšší produktivitu

práce Vás i Vašich zaměstnanců a následně tak i zisk pro Vaše podnikání.

1.Nekupujte bez vize nebo plánu
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Zdaleka nejčastější chybou je, že se  nábytek vybírá a nakupuje příliž impulzivně. Není úplně

správné rozhodnutí, jen tak se jednoho dne ráno probudit a prohlásit, že je čas pořídit si nábytek a

hned začít objednávat. Většinou to vede k tomu, že budete v nadcházejících letech litovat. Takže

předtím, než budete investovat do kancelářského nábytku, Vám doporučuji: 

 Přesně vyhodnotit potřeby - před výběrem nábytku zhodnoťte své potřeby - co přesně a

kolik toho budete potřebovat. Než oslovíte prodejce, je třeba určit typ nábytku, velikost,

barvu, tvar, a tak dále. Jiný nábytek budete vybírat do advokátní kanceláře a jinak bude vše

vypadat např. u softwarové společnosti.  Před výběrem kancelářského nábytku se zamyslete,

jak  by  mohl  vybraný  typ  nebo  řada  navázat  na  firemní  standardy  a  firemní  kulturu.

Popřemýšleje o tom, jaká bude frekvence používání. Pokud se například jedná o křeslo, měli

byste zvážit zda bude použito pouze příležitostně (pro hosty a návštěvy) nebo bude využito

celý  den.  Čím  více  otázek  budete  mít  před  nákupem  zodpovězeno,  tím  větší  bude

pravděpodobnost, že získáte to, co potřebujete.

 Analyzovat, co je dobré a špatné na tom, co již máte - může být užitečné získání nějaké

informace od uživatelů, kteří nábytek používají při své každodenní práci. Bez toho se jen

těžko dozvíte, že před lety vybraná židle se obtížně ovládá, je tvrdá, nebo že Vaše asistentka

skutečně potřebuje stůl s výsuvem klávesnice. Mluvte otevřeně se svými zaměstnanci o tom,

co u je pro ně v kanceláři důležité, co často používají a bez čeho by se mohli obejít, zda jim

vyhovuje současný stav nebo jestli třeba nepotřebují další úložný prostor.

 Zvolit  jednoduchý styl  - obvykle nejlepší dlouhodobou hodnotu má nábytek, který má

jednoduchý,  ale  atraktivní  design.  Jak  Vaše  firma  poroste,  bude v  budoucnu jednodušší

přidávat nějaké doplňky a rozšíření. 

2. Uvažujte o komfortu

Pokud jde o kancelářský nábytek, pohodlí rovná se produktivita. Ergonomický design je důležitý

pro pohodlí a produktivitu všech zaměstnanců. Ergonomické židle a stoly výrazně zlepší úroveň

komfortu. S těmito možnostmi budete moci pracovat dlouhé hodiny, aniž by to bylo nepříjemné.
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Některé funkce nábytku, jako je například u židlí tvarování sedáku, bederní opěrka zad nebo loketní

opěrky pomáhají minimalizovat únavu.

Výškově  stavitelné  stoly  nejsou  žádnou

novinkou. Novinkou je, že se v poslední době

začínají  používat  ve  vyšší  míře.  Některé  jsou

vybaveny  i  ergonomickým  tvarováním.

Všeobecně  může  některým  uživatelům

vyhovovat  stůl,  který  umožní  práci  v  sedě  a

zároveň po jeho výškovém nastavení i ve stoje.

Práce  ve  stoje  a  střídání  pracovních  poloh

během dne je pro zdraví velice prospěšné.

                                                                      

Nábytek v kanceláři   je něco, co používáme ke své

práci dlouhodobě a má proto  výrazný vliv na naše

zdraví. Zdravotní potíže znamenají mnohdy i ztrátu

zaměstnance  nebo  zvýšené  náklady  na  zdravotní

náhrady.   Pokud  vhodným  výběrem  materiálu a

funkcí  židlí  a  nábytku  vyřešíte  nebo  zmírníte

zdravotní problémy, sníží se i  psychické napětí. Lepší

pocit  povede  k  vyšší  výkonosti  Vás  i  Vašich

zaměstnanců. Pocity a potřeby uživatelů je tedy třeba

vzít při nákupu nábytku v úvahu.

3. Zvolte správný

materiál

Je dobré předem vědět, jakému účelu a v jakém prostředí bude každý kus nábytku sloužit a podle

toho pak vybrat vhodný potah na židle a materiál použitý u stolů a skříní (dřevo, kov, plast)

Důležitým parametrem nábytku je  síla  (tloušťka) použitého materiálu.  Při  použití  nejslabších

materiálů nemůžete očekávat stejnou pevnost a životnost jako u nejběžnější tloušťky 1,8 cm.  U
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nejvybavenějších řad je pak použita síla až 2,5 cm, minimálně na stolových deskách a dalších

prvcích zejména velkoplošných, nadměrně širokých nebo nadměrně zatížených. Sílu materiálu si

tedy předem zjistěte a nepodceňujte ji.

Častou chybou je nákup kvalitní a dobře ergonomicky tvarované kancelářské židle, ale se špatnými

potahovými látkami, nepříjemnými pro sezení, neodpovídající činnosti nebo požadované zátěži. V

důsledku toho jsou uživatelé nespokojení, zbytečně se stresují a nesoustředí se na práci. Je třeba

zvolit správný, vyhovující materiál, který jim bude příjemný, i když za to možná utratíte nějaké

peníze navíc.

Poslední dobou získávají u židlí na popularitě také různé  síťoviny. Síťovina umožňuje proudění

vzduchu k pokožce, řadou uživatelů je proto preferována zejména v letních měsících. 

Pokud je  prvořadá  čistota,  použijte  omyvatelné  potahy jako koženky a  kůže.  Jsou ideální  pro

oblasti, kde jsou skvrny častější. 
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