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ciche miejsce do pracy
Obojêtnie, czy pracujemy w domu czy poza nim, warto jeden
pokój przeznaczyæ na gabinet. A je¿eli metra¿ naszego domu lub
liczebnoœæ rodziny na to nie pozwalaj¹, to mo¿e uda siê na ten
cel zaj¹æ choæby miejsce pod schodami... Bo kto powiedzia³, ¿e
na gabinet nadaj¹ siê tylko pokoje z oknami? Taki azyl, miejsce
odosobnienia i skupienia naprawdê przyda siê ka¿demu.

fot. Vox Industrie SA
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Wspó³czesny gabinet najczêœciej ³¹czy
funkcje miejsca do pracy, pokoju komputerowego i domowej biblioteki.
Je¿eli zak³adamy, ¿e bêd¹ z niego korzystaæ wszyscy domownicy, najlepiej
urz¹dziæ go w pobli¿u centrum dziennego ¿ycia rodziny. Natomiast, gdy

nasza praca wymaga skupienia i zale¿y nam na ciszy i spokoju – lepiej
gabinet przenieœmy w strefê mniej
uczêszczan¹ przez resztê rodziny np.
na poddasze.
Jeszcze inaczej warto zaplanowaæ
lokalizacjê gabinetu, który bêdzie

pe³ni³ rolê naszego biura. Gdy
przewidujemy, ¿e bêdziemy przebywaæ
w nim z osobami spoza rodziny – warto
urz¹dziæ go w pobli¿u wejœcia lub
wrêcz zapewniæ sobie osobne wejœcie.
Wszystko po to, by nie naruszaæ naszej prywatnoœci.
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Oczywiœcie, inaczej swoje miejsce
pracy urz¹dzi plastyk, a inaczej ksiêgowy, który sztalugi, farby i tusze
zast¹pi szeregiem segregatorów. Gdy
wiêkszoœæ czasu spêdzamy przy komputerze – pomyœlmy o wysuwanym
blacie na klawiaturê – to bardzo wygodne rozwi¹zanie.
Bardzo wa¿ny jest wybór odpowiedniego siedziska, które przede wszystkim powinno byæ wygodne. I to zawsze,
zarówno podczas pracy przy komputerze, jak te¿ czytania, s³uchania muzyki czy ogl¹dania telewizji. Dlatego przed
jego kupnem warto zrobiæ przymiarkê.
Posiedzieæ na nim minimum 5 minut
i w tym czasie sprawdziæ, czy powierzchnia oparcia naœladuje krzyw¹ naturalnej
pozycji krêgos³upa, czy szyja spoczywa
wygodnie na podg³ówku i czy na odpowiedniej wysokoœci zamontowane s¹
podpórki pod ³okcie. W gabinecie,
w którym wiêkszoœæ czasu spêdzamy
z dala od biurka przyda siê fotel z podnó¿kiem, na którym mo¿na wygodnie
oprzeæ nogi.
Do biurka czy innego miejsca, przy
którym pracujemy najwygodniejszy jest
fotel obrotowy. Powinien mieæ w miarê
krótkie porêcze pod ³okcie i ³atwo prze-

suwaæ siê. Po¿¹dana jest tak¿e mo¿liwoœæ regulacji wysokoœci siedziska
i k¹ta nachylenia podpórki pod plecy.

CHROÑ
PRZED KURZEM
Zawsze w gabinecie, prócz blatu do
pracy przydadz¹ siê szafki z szufladami i rega³y, które pozwol¹ na odpowiednie posegregowanie dokumentów. Je¿eli nasz pokój do pracy jest
jednoczeœnie domow¹ bibliotek¹,
przyda siê miejsce na ksi¹¿ki. Ale nie
byle jakie. Najlepiej ustawiaæ ksi¹¿ki
na pó³kach chronionych szklanymi
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drzwiczkami. Wtedy kurz, chêtnie zbieraj¹cy siê na papierze, nie ma do nich
dostêpu.

Pamiêtaj
• Ekran komputera nie powinien
znajdowaæ siê przed lamp¹ lub
byæ ustawiony w kierunku œwiat³a. Najlepiej, by œwiat³o pada³o
z jednej, lewej strony.
• Nie ustawiaj biurka przy oknie.
Widoki na zewn¹trz bêd¹ ciê
rozprasza³y. Najlepiej siedzieæ
twarz¹ do œciany lub na pokój.
• W w¹skim pomieszczeniu najwygodniej jest ustawiæ biurko
pod œcian¹.
• Gdy w gabinecie nie ma okna,
zadbaj o bardzo dobre oœwietlenie sztuczne.

● 1 Mêski gabinet. Przepastny fotel
„uszatek” zdradza nam, ¿e gospodarz
tego gabinetu wiêkszoœæ czasu spêdza
na lekturze (fot. Fryderyk Gallery)

● 2 Pojemna szafa na ksi¹¿ki. Szyby
chroni¹ je przed kurzem. Dziêki
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dodatkowemu oœwietleniu ³atwo trafiæ
na poszukiwany tom (fot. Senator)

● 3 Ma³e miejsce do pracy. Ot, do
napisania listu (fot. Gerflor)
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