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pokój nie tylko komputerowy

domowa
praca

Chyba ka¿dy z nas korzysta w domu z komputera i Internetu. 

I nie tylko s³u¿y on nam jako narzêdzie pracy, ale przede 

wszystkim Ÿród³o informacji. Warto wiêc, nawet jeœli zawodowo 

nie pracujemy w domu, przeznaczyæ oddzielne pomieszczenie

na k¹cik komputerowy. Przyda siê nie tylko jako miejsce do 

buszowania po Internecie, ale równie¿ jako domowa 

biblioteczka i czytelnia.
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WYGODNE
MIEJSCE

Ulokowanie gabinetu zale-

¿y od specyfiki pracy. Jeœli

przyjmujemy pacjentów

lub interesantów – ga-

binet warto

u r z ¹ d z i æ

w pobli¿u

wejœcia do

domu lub

zorganizowaæ osobne wejœcie – wizyty nie na-

rusz¹ wówczas prywatnoœci domowników.

Gabinet po³o¿ony w pobli¿u miejsca, gdzie

toczy siê ¿ycie rodzinnne, np. s¹siaduj¹cy

z salonem lub kuchni¹, bêdzie wygodnym

rozwi¹zaniem dla tych, którzy nie pracuj¹ za-

wodowo w domu, korzystaj¹ z komputera je-

dynie prywatnie i przez krótki okres czasu,

i podczas pracy chc¹ np. mieæ na oku bawi¹-

ce siê w salonie dzieci. 

Pokój odseparowany od reszty domu sprzyja

skupieniu i koncentracji, idealny jest wiêc do

pracy twórczej dla grafika, pisarza, programi-

sty lub architekta. Gabinet taki mo¿na zorga-

nizowaæ na poddaszu lub w zaadaptowanej

na ten cel piwnicy. 

MODERN
CZY CLASSIC 

Styl i wyposa¿enie pokoju do pracy zale-

¿y g³ównie od tego, kto bêdzie w nim pra-

cowa³ i czy bêdzie przyjmowa³ tu goœci

(interesantów, pacjentów). 

M³ody architekt czy grafik swoje miejsce

pracy urz¹dzi zapewne w nowoczesnym

stylu – prosto i dynamicznie. Tak, by „ciê-

¿ar” mebli nie ogranicza³ swobody pracy

a inspirowa³ do kreatywnego myœlenia. 

Gabinet prawnika, biznesmena czy poli-

tyka powinien byæ urz¹dzony presti¿owo,

najlepiej w klasycznym stylu. Jeœli gospo-

darz przyjmuje s³u¿bowo goœci, gabinet

bêdzie jego pierwsz¹ wizytówk¹. Dlatego

warto zainwestowaæ w meble wysokiej ja-

koœci i „z charakterem”, podkreœlaj¹cym

styl wnêtrza i profesjonalizm w³aœciciela. 

TO CO
NIEZBÊDNE

Czyli biurko, krzes³o, komputer, przeszklone

witryny, pó³ki na ksi¹¿ki i dokumenty. Ponie-

wa¿ w domu trudniej jest zmobilizowaæ siê do

pracy, gabinet powinien byæ urz¹dzony prak-

1 Pokój do pracy nie zawsze musi kojarzyæ siê z ciê¿kimi, stylowymi meblami i klasycznym

stylem. Dla m³odego architekta lub grafika wygodny bêdzie szeroki blat na stabilnych no-

gach, mobilna szafka na drobiazgi i pojemne szafy na ksi¹¿ki i projekty

2 Nie ka¿dy mo¿e przeznaczyæ oddzielne pomieszczenie na gabinet. Czasem ograniczona

przestrzeñ zmusza nas do zaaran¿owania k¹cika do pracy np. w salonie. Komputer i biuro-

we akcesoria mo¿na zamkn¹æ w sekretarzyku, dodatkowo oddzielonym od przedpokoju

i reszty salony kolorow¹ œciank¹ z p³yt g-k

3 Wygodny, skórzany, obrotowy fotel z pod³okietnikami to niezbêdne wyposa¿enie ka¿dego

gabinetu
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tycznie i „biurowo”, by nam to zadanie mak-

symalnie u³atwiæ. 

Najwa¿niejsze jest biurko. Jeœli pracujemy

przy komputerze, musi byæ na tyle du¿e by

swobodnie zmieœci³ siê na nim monitor i kla-

wiatura. Wed³ug nowych badañ mniej obci¹-

¿amy krêgos³up, gdy klawiaturê k³adziemy na

blacie biurka, a nie na wysuwanej pó³ce. 

Bardzo wa¿ny jest te¿ wybór odpowiedniego

siedziska. Najwygodniejszy jest fotel obroto-

wy. Powinien mieæ w miarê krótkie porêcze

pod ³okcie i ³atwo przesuwaæ siê. Po¿¹dana

jest tak¿e mo¿liwoœæ regulacji wysokoœci sie-

dzenia i k¹ta nachylenia podpórki pod plecy. 

Koniecznie trzeba zadbaæ o prawid³owe

oœwietlenie stanowiska pracy przy kompute-

rze. Monitor ustawiamy ty³em lub bokiem do

okna.

W gabinecie niezbêdne te¿ bêd¹ przeszklone

witryny na ksi¹¿ki, rega³y i szuflady, które po-

zwol¹ na odpowiednie posegregowanie do-

kumentów. 

Je¿eli pokój do pracy ma byæ jednoczeœnie

domow¹ bibliotek¹, przyda siê wygodny fotel

z podnó¿kiem, na którym bêdzie mo¿na wy-

godnie oprzeæ nogi podczas czytania oraz

stoj¹ca lampa. Jeœli pracuj¹c lubimy s³uchaæ

muzyki warto wygospodarowaæ równie¿ miej-

sce na sprzêt hi-fi.                                        

Zdrowo
i wwygodnie

4

fot. Matkowski

5

4 Masywne, drewniane biurko, komoda, 

przeszklone witryny na ksi¹¿ki i stylowa 

lampka to idealny gabinet dla 

dystyngowanego prawnika

5 Nie tylko wystój wnêtrza ma znaczenie, 

liczy siê równie¿ to co na biurku. 

Skórzane podk³adki, przybornik na pióra,

kalendarz to niezbêdne akcesoria, 

w dodatku bardzo eleganckie

fot. Vox

Biurko komputerowe – powinno mieæ specjalnie wyprofilowan¹ przedni¹ krawêdŸ, tak aby

podczas pracy mo¿na by³o wsun¹æ siê pod blat mo¿liwie g³êboko i oprzeæ nadgarstki, a cza-

sami tak¿e ³okcie na blacie biurka. G³êbokoœæ blatu biurka powinna te¿ zapewniæ wygodne ko-

rzystanie z klawiatury i materia³ów pomocniczych. Odleg³oœæ miêdzy monitorem a przedni¹

krawêdzi¹ sto³u nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 60 cm. Standardowo blat biurka umieszcza siê na

wysokoœci 72-75 cm, warto kupiæ biurko z regulowan¹ wysokoœci¹ blatu. 

Monitor – najlepiej ustawiæ na blacie lub niewiele powy¿ej niego, w odleg³oœci 

40-75 cm od naszych oczu. 

Krzes³o – powinno mieæ miêkkie oparcie o regulowanej wysokoœci i wychyleniu, wyœcie³ane

siedzenie z regulacj¹ wysokoœci i pochylenia, mechanizm obrotowy pozwalaj¹cy na zmianê

pozycji bez koniecznoœci wykonywania skrêtów cia³em, pod³okietniki z regulowanym po³o¿e-

niem oraz kó³ka z mo¿liwoœci¹ blokady. Standardowa wysokoœæ siedziska krzes³a wynosi 

38-55 cm. Wa¿ne jest, by krzes³o by³o ustawione ty³em do œciany a nie do okna. 

Oœwietlenie – biurko z komputerem powinno byæ oœwietlane z boku – najlepiej z lewej stro-

ny lub z góry. Aby œwiat³o nie odbija³o siê od powierzchni ekranu i mêczy³o wzroku, monitor

ustawmy ty³em lub bokiem do okna, albo zamontujmy w oknie ¿aluzje. 
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