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Nedílnou součástí domácností se v sou
vislosti s raketovým rozvojem informač
ní techniky stal tzv. homeoffice neboli 
domácí pracoviště. Malometrážní byty 
ale jak známo nabízí v této oblasti ome
zené prostorové možnosti. Řešení proto 
nabízí např. tzv. nástěnná pracoviště. 
Homeoffice v tradičním pojetí předsta
vuje stůl s židlí odpovídajících paramet
rů. Ve firemních kancelářích se s novými 
lékařskými a ergonomickými poznatky 
časem objevil požadavek na výškovou 

přizpůsobivost pracovní plochy tak, aby 
bylo možné pracovat střídavě vsedě 
a vstoje. Tento požadavek se postup
ně přenesl i do domácností. To ale, 
jak se zdá, ještě není konec. Jak nám 
sdělila paní Linda Giannacopoulos z fir
my Holzbureau, někteří zákazníci dnes 
při práci sedí i na zemi, což opět mění 
požadavek na výšku pracovní plochy.
Německá firma Holzbureau se zabývá 
výrobou multifunkčního a kompaktního 
pracovního nábytku, snadno přizpůsobi
vého požadavkům svých uživatelů. Jako 
základní materiál používá především 
masivní dřevo a jiné přírodní materiály. 
Na letošním imm cologne prezentovala 
několik novinek, jejichž společným jme
novatelem byla kromě již zmíněné při

způsobivosti také úspora místa. Jednalo 
se hlavně o nástěnná pracoviště se 
sklopnou pracovní deskou, kterou lze 
výškově nastavit do různých poloh tak, 
aby vyhovovala práce vstoje, vsedě na 
židli nebo přímo na zemi. Firma před
stavila dvě varianty.

Frame

„Frame“ je jednoduchá a prostorově 
úsporná kombinace nástěnky a výškově 
nastavitelné pracovní plochy. Základní 
konstrukci tvoří svislý nástěnný rám (šíř
ka 785 mm, výška 1220 mm, hloubka 
78 mm) z masivního dřeva (dub, ořech, 
jasan) a s výplní podle požadavků zá
kazníka: černá nebo červená kreslicí 
tabule, zrcadlo, připínací a magnetická 
tabule v jednom s textilním nebo filco
vým povrchem v různých barvách. Na 
vnitřních stranách svislých dílů rámu jsou 
připevněny dřevěné zubové lišty, sloužící 
k výškovému polohování pracovní desky 
a dalšího příslušenství, jako jsou poličky 
apod. V zubových lištách jsou zavěšeny 
pomocí dvojic kovových kolíků. Pracovní 
deska (stolek) má rozměr 703x450 mm 
a může být zajištěna ve svislé poloze 
(kvůli úspoře prostoru) anebo sklopena 
do pracovní vodorovné polohy. Stolek 
i poličky se v rámci výškového nastavení 
přemísťují ručně.

Wandbureau S

„Wandbureau S“ je poněkud sofistikova
nější varianta předchozího modelu (rov
něž nabízená v dřevinách dub, ořech, 
jasan). I zde je základem dřevěný rám 
s výplní (stejné materiálové a designové 

Nábytek, který respektuje 
„úsporný“ životní styl

Požadavky evropských spotřebitelů se mění podle toho, jak se mění jejich životní styl respektive 
podmínky bydlení. V důsledku různých faktorů se např. zvyšuje počet malometrážních bytů, které 
vyžadují jiný přístup k zařizování než byty standardní velikosti. I na tuto skutečnost upozornil letošní 
mezinárodní veletrh bydlení imm cologne v Kolíně nad Rýnem. Podrobněji jsme o tomto „trendu“ 
informovali v reportážích publikovaných v minulých vydáních Dřevařského magazínu. Na aktuální 
situaci reagovala svojí nabídkou řada prezentujících se firem. 
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Výškově přizpůsobivé a prostorově úsporné nástěnné pracoviště „Frame“ umožňuje 
práci vstoje, vsedě na židli nebo přímo na zemi
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možnosti jako u modelu „Frame“), který 
však vytváří nástěnný panel o šířce 740 
mm a výšce 1580 mm. Svislé boční plo
chy, opatřené podélnou vodicí drážkou 
a řadou kruhových otvorů, slouží jako 
pojezdová dráha pro mělkou skříňku 
se sklápěcí přední deskou. Tato klopna 
slou ží jako dveře a ve sklopené poloze 
jako pracovní stůl o rozměru 764x426 
mm. Boky skříňky přesahují přes záda 
a jsou spojeny přes drážky v rámu s pa
tentovaným mechanismem (ukrytým 
v panelu), který skříňku „nadlehčuje“, 
a tím usnadňuje její vertikální pohyb 
v rozpětí téměř 1000 mm. Pro zafixování 
v nastavené výškové poloze slouží boční 
aretační čepy, které zapadají do kruho
vých otvorů v rámu. Vnitřní úložný prostor 
skříňky je vybaven drážkovým systémem 
pro zavěšování poliček a je plně elektri
fikován: LED osvětlení prostoru, síťové 
zásuvky, nabíjecí USB zásuvky.

Vnitřní prostor je opatřený LED osvětle-
ním, síťovými a USB zásuvkami a systé-
mem pro zavěšování poliček

V nastavené výškové poloze skříňku za-
jišťují aretační čepy

Vertikální pohyb skříňky usnadňuje pa-
tentovaný mechanismus ukrytý v nástěn-
ném panelu

Nástěnné výškově přizpůsobivé pracoviště „Wandbureau S“ je poněkud sofistiko-
vanější variantou pracoviště „Frame“

http://www.fklisty.cz
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