
Aj doma sa dá 
pracovať pohodlne!
Home office vyhľadávajú nielen zamestnávatelia, 
ale aj samotní zamestnanci. Ešte pred pár mesiac-
mi ponúkali zamestnávatelia home office ako jeden 
z pracovných benefitov. Práca z domu sa dnes stá-
va už pomaly nutnosťou, preto sa hľadajú možnosti, 
ako ju sprístupniť čo najväčšiemu počtu ľudí. 
 
Donedávna využívané open space, kde pracu-
je v jednej miestnosti aj 20 ľudí, sa stáva veľkým 
rizikom – stačí jeden pracovník, ktorý sa stretne 
s nakazeným pacientom, a v karanténe sa ocitne 
20 zamestnancov. 

SÚČASNÁ DOBA PRAJE HOME OFFICE

Ako však zariadiť domáci pracovný kútik, aby neutr-
pelo nielen pracovné nasadenie zamestnanca, ale 
ani jeho telo?

Nároky na prácu doma sa zvyšujú priamo úmerne 
podľa počtu dní, počas ktorých budeme pracovať 
z domu. Naším cieľom by malo byť ergonomicky 
nastavené pracovné miesto, kde dosiahneme 
uvoľnené ramená a pozíciu horných a dolných 
končatín v správnych uhloch. Na občasnú prá-
cu za počítačom nám postačí malý pracovný stôl. 
Na každodennú prácu z domu už potrebujeme 
plnohodnotné pracovisko. 



Čo nesmie chýbať v správne 
zariadenom home office?

PRACOVNÝ STÔL 

PRACOVNÝ STÔL 

KANCELÁRSKY STÔL 
GS 1400

POLOHOVACÍ NADSTAVEC NA STÔL 
FREEDESK

KANCELÁRSKY STÔL 
US 1400

KANCELÁRSKY STÔL 
FS 1400

Pevné pracovné stoly 

Freedesk

Freedesk je šikovné flexibilné riešenie, 
ktorého cieľom je zlepšiť komfort a produk-
tivitu jeho používateľa a ktorý umožňuje stáť 
pri práci, kdekoľvek chcete.
Jeho využitie je vhodné aj v malých bytoch 
a priestoroch, ktoré vám nedovoľujú umiest-
niť do priestoru ďalší pracovný stôl. Free-
desk môžete umiestniť na akýkoľvek stôl 
a môžete pri práci stáť, prípadne ho umiest-
niť na konferenčný stolík, čím dosiahnete 
zvýšenie pracovnej dosky a občas môžete 
pracovať aj v sede na gauči.

PRACOVNÝ STÔL 

VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÝ KANCELÁRSKY STÔL 
MS 2 1400

Elektricky výškovo nastaviteľný stôl 

Stôl, pri ktorom vás chrbát nebolí

Zdvíhací mechanizmus stolov MOTION ERGO 
vám umožní nastavenie správnej výšky pra-
covnej dosky voči vašej výške, čo je nutnou 
podmienkou pre správne sedenie. Vďaka 
výrezu v stolovej doske dostane vaše predlak-
tie podporu, čím sa uľaví trapézovým svalom 
a umožní to relaxáciu šije.

Okrem toho vám stoly MOTION ERGO umožnia 
pokračovať v práci v stoji. Predlaktie zostáva 
podopreté a oproti sedeniu dochádza k natiah-
nutiu nôh a zlepšeniu krvného obehu.



KANCELÁRSKE STOLIČKY

KANCELÁRSKE STOLIČKY

KANCELÁRSKE STOLIČKY

KANCELÁRSKA STOLIČKA 
1140 + PODRÚČKY BR 06

KANCELÁRSKA STOLIČKA 
CALYPSO

Ergonomická kancelárska stolička 

Pri sedení na stoličkách Löffler  
dochádza k prispôsobovaniu 
polohy sedadla, a tým k zabez-
pečeniu správneho sedenia. 
Základnou vlastnosťou je teda 
aktivácia chrbtových, brušných 
svalov a svalov okolo chrbtice. 

NA SKLADE MÁME STOLIČKY 
OD NEMECKÉHO, ČESKÉHO, 
MAĎARSKÉHO VÝROBCU, 

ALE AJ CENOVO VÝHODNÉ 
OD ČÍNSKEHO VÝROBCU.

NEMECKÝ 
VÝROBCA 

GARANTUJE 
ZÁRUKU 30 

ROKOV!

KANCELÁRSKA STOLIČKA 
J2 WHITE

KANCELÁRSKA STOLIČKA 
ERGO

KANCELÁRSKA STOLIČKA 
LEZGO LG 73

KANCELÁRSKA STOLIČKA 
JCON WHITE

KANCELÁRSKA STOLIČKA 
FIGO

KANCELÁRSKA STOLIČKA 
U20
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obchod@globoffice.sk

www.globoffice.sk

ÚLOŽNÉ PRIESTORY 

SKRIŇA POLICOVÁ OTVORENÁ 74*40CM 
D 2 40

SKRIŇA POLICOVÁ ROLETOVÁ PRAVÁ/ĽAVÁ  
74*80CM SO ZÁMKOM DZ 2 80 03 P/L

SKRIŇA POLICOVÁ OTVORENÁ 74*80CM 
D 2 80

NÁDSTAVEC NA PRACOVNÝ STÔL DĹŽKY 140 CM 
NA 1400

SKRIŇA POLICOVÁ DVEROVÁ 111*80CM 
D 3 80 02

NÁBYTOK JE VYRÁBANÝ 
Z RAKÚSKEHO LAMINA ČESKÝM 

VÝROBCOM SO ZÁRUKOU 
5 ROKOV.

Ponúkaný nábytok v dvoch farbách (agát, čerešňa) máme na sklade 
k okamžitému odberu! 
Ostatných 7 farieb nábytku vyrobíme od pondelka za 10 kalendárnych dní. 

Pracovné stoličky – vyše 50 druhov otočných a rokovacích stoličiek 
v rôznych farebných prevedeniach máme na sklade k okamžitému odberu!

Čerešňa

Agát


