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V široké škále nabídek, je rozpoznání kvalitních a nadčasových produktů
složitým úkolem. Tento magazín je vytvořen jako pomocník a rozcestník
ve vašem rozhodování a poptávce po nejmodernějším a nejzajímavějším
kancelářském nábytku.
Na stránkách tohoto magazínu zjistíte mnohé o kancelářském a sedacím
nábytku.Všechny informace, které budete potřebovat v orientaci produktů.
Jedná se o kancelářské židle a křesla, jednací a pracovní stoly, paravány
mezi stoly v různých výškách a šířkách, průchodky pro vedení kabeláže atd.
Navíc objevíte kouzlo elegantního spojení dekorů dřevin a barevných látek.

kancelářský nábytek

ˇ

ˇ

Bez kompromisů
Jsme profesionálové, máme více než pětadvacetileté zkušenosti s
výrobou kancelářského nábytku a vybavováním kancelářských
interiérů . Máme více než pět set spokojených zákazníků po celé
České republice.
Vzdušný prostor, pracovní stanice, dostatek úložných prostor.
Základní efektivnost je velice důležitá , ale nikdy sama nestačila.
Propojení efektnosti ,efektivity a designu je naším trvalým cílem,
směrem k vaší maximální spokojenosti .
Celosvětovým trendem je podpora vzdušnosti a světlosti kanceláře .
Tak vznikl tzv. open space – otevřené, společné teamové pracoviště.
Jedná se o revoluci ve vnímání kancelářských prostor.
V kancelářských prostorech trávíte většinu času svého
pracovního dne. Proč jej trávit v neproduktivním a frustrujícím
prostředí? Produktivita práce je na pracovním prostředí přímo
závislá. Můžeme vám zaručit nejvyšší kvalitu a design.

ˇ
Moderní kancelář, podporující produktivní práci a kreativního ducha. Vzdušnost pracoviště, kvalita práce.

Uvažujte bez kompromisů . Jak má vypadat Vaše nové pracovní
prostředí . Jaký chcete mít pocit , když ráno otevřete dveře Vaší
nové kanceláře . Další pracovní den může začít jinak.
Nová kancelář - nová IDEA.

Sedací nábytek je jedním z nejdůležitějších prvků kanceláře. Pro každodenní práci u vašeho pracovního
stolu jsou vytvořeny a přímo přizpůsobeny kancelářské židle a křesla. Vývoj kancelářských židlí a křesel se
v průběhu let výrazně měnil. První otočné židle, jsou přímo spjaty s psaním na psacích strojích, masivně
vyráběny bez ohledu na zdraví uživatelů. Ergonomie, jinými slovy uzpůsobení místa pro práci tzv. „zdravé sezení“,
se jako pojem začal používat teprve až v 50. letech minulého století .Teprve od 80. let se projevila nutnost
funkčnosti spojena s ergonomií. Od této doby se intenzivně pracuje na vytvoření ideální židle pro skutečné
zdravé sezení i na sladění nejmenších designových prvků a vytvoření ideální židle. Výsledky jsou úžasné .

S mechanikou SY a SYS
Tyto mechaniky zajišťují ideální ergonomii sezení. Obě
zajišťují synchronní pohyb opěradla a sedáku, díky tomu
je při sezení vaše tělo ve zdravé pozici. Můžete také
ovládat výšku sezení a nastavit odpor opěráku vaší váze.
U SY mechaniky můžete nastavit synchronní pohyb
do tří pozic, u SYS mechaniky do pěti pozic.

Houpací,polohovací

Se síťovinou

Další velkou výhodou moderních sedacích křesel a židlí
je velká možnost výběru z různých typů. Ať se jedná
o kříž, opěrku hlavy, síťoviny/látku nebo ergonomické
mechaniky . Většina židlí a křesel je opatřena houpací,
polohovací technikou. Tak si můžete nastavit židli přesně
dle vašich představ .

Výběr máte také u opěráků židle. Známé látkové čalounění opěráku
doplnil opěrák čalouněný samonosnou síťovinou. V poslední době je
tento prvek velice populárním a oblíbeným. Dodává kancelářským
prostorům nový dech, opticky zvětšuje prostor. A to vše, bez jakéhokoliv
snížení kvality sezení.

Důležitou součástí kancelářského interiéru jsou přísedící židle a křesla. Jednací místnost je místo
kde se setkáváte s Vaším klientem nebo zaměstnancem. V každém případě se jedná o důležitý
prostor při komunikaci s okolím. Volba druhu provedení jednacích židlí a křesel záleží také na délce
Vašeho jednání. V případě krátkých jednání (například s obchodními zástupci) zřejmě zvolíte sezení
tvrdší, aby se jednání zbytečně neprotahovala. Pro delší jednání (jako je například školení vlastního
týmu) se volí čalouněné měkké sezení.

Látkové
Látkové provedení přísedících židlí a křesel je nejčastěji
používaná varianta. Nevýhodou je náročnější údržba
při častém užívání.Látky jsou v mnoha barevných
provedení a strukturách.

Dřevěné

Kombinované

Zvolíte-li provedení jednacích židlí celodřevěné
nebo alespoň s dřevěným sedákem, ulehčíte
si tím běžnou údržbu-čistotu židle.Toto je
vhodná volba do hodně vytížených prostor.

Ideální volba, při které se dá vyřešit praktická stránka se zajímavým
designem. Jedná se o nejrozmanitější kategorii, která vyžaduje
individuální přístup, pokud možno od odborného poradce.

Komunikace a sdílení nápadů je v dnešní době zásadní složkou produktivní práce. Na otázku týkající se problému a následujícího řešení vytvoření pracoviště, které je uzpůsobeno pro teamovou
práci, se dlouhou dobu hledala adekvátní odpověď.
Nastal čas pro elegantní řešení, které spojí komfort a soukromí jednotlivého pracovního místa se sdílenou kreativitou společného pracoviště.

Čtyřstůl oddělený látkovým paravánem splňuje požadavky a spojuje zdánlivé protipóly. Se svými spolupracovníky
můžete být neustále v kontaktu, být aktivně zapojen do řešení nadcházejících problémů či se poradit. Dalším
spojujícím prvkem jsou třízásuvkové pojízdné kontejnery se sedákem (s pogumovými kolečky na většinu
podlahových materiálů), které vytváří úložné prostory a nové sedací místo pro krátké jednání.....
Na látkové paravány, přesněji na horní hliníkovou ALU lištu, patří šikovné doplňky. Těmi jsou závěsné posuvné
police na dokumenty, závěsné police na mobil, kalíšky na psací potřeby atd. Tyto doplňky jsou vyměnitelné ,
posunem vytvářejí individuální pracovní prostor pro leváky či praváky .
Nezbytnou součástí teamového pracoviště jsou úložné prostory. Vítězem se stal koncept otevřeného pracovního
prostoru, jinými slovy tzv. open space. Stoly v bloku, ať už to jsou dvoustoly, čtyřstoly či šestistoly ponechávají
místnosti přirozenou vzdušnost a tím vzniká příjemné prostředí pro práci.
Pro navození pocitu vzdušnosti jsou velice důležitá okna a ostatní volné místo. Ať už vyšší skříně, tak i skříňky
nižší koncipujeme podél zdí, aby se pocit zachoval. Skříně jsou ideálním prostorem pro všechny dokumenty, šanony,...
Nižší skříňky mají potenciál pro další doplňky, na které můžete využít půdu skříněk. .

Tak už je to tady, stěhujeme se do nových kancelářských prostor.
V mnoha kancelářích dříve převládal tmavý nábytek z dob postsocialismu. Tmavým
nábytkem se „vyjadřoval“ luxus, ale nikdo nepomyslel na lidi, kteří v něm budou trávit
většinu produktivního dne. Při hledání prostor k pronájmu mě jako první zaskočila
skutečnost, že se v jednom prostoru nacházelo hned několik barev a dekorů. Nakonec
jsem si vybral kancelář, která vyhovovala místem i velikostí, bohužel již ne tak designem.
Podlahy v odstínu dubu, borové dveře v nás vyvolávali představu lesního srubu.
Původní nábytek olše a stěny zelené až přecházeli oči.
Zdi jsme přebílili hned, ale co s kancelářským nábytkem? Obrátil jsme se na odborníka.
Rada byla jasná. V jednom prostoru se budou dobře cítit maximálně tři barvy. Jedinou
možností, jak prostoru vdechnout moderní ráz a opticky ho rozšířit je tedy použití bílého
kancelářského nábytku a tmavě šedého koberce. Bílý nábytek je neutrální a mohli jsem ho
lehce nakombinovat s barevnými paravány v barvách našeho loga. Jako třešnička na dortu
vynikla bílá kancelářská židle na tmavé podlaze. Již chápu, proč je dnes bílá barva tak módní.
Kdo z nás by chtěl pracovat v temných kancelářských prostorech? Láká nás vzdušná
prosvětlená kancelář, v které je radost pracovat. Prostě bílá je COOL.

Jednací místnost. Někdy se jedná ze strany zadavatele o místnost opomíjenou, ale opak
je pravdou. Jednací nebo prezentační místnosti patří ke klíčovým kancelářím ve ﬁrmě.
Jednací místnost je místem setkání Vás a Vašich zákazníků, zaměstnanců , nebo je místem
pro různá školení a meetingy. Zde je nutné vytvořit pozitivně naladěné prostředí, které nesmí
odvádět pozornost klientů či posluchačů od probíraného tématu a zároveň musí být dostatečně
reprezentativní.
Vsaďte na kvalitu židlí a stolu, promyslete co vše budete potřebovat při Vašich poradách
a jednáních s tím, aby vznikl i dostatečný počet přípojných míst pro notebooky a nevznikl
problém s nevzhledným vedením elektriﬁkace .
Důležitá rada, obraťte se na zkušeného odborníka, který Vám s návrhem této místnosti poradí.

Pevná konstrukce
Víte, jak se dělá jednoduchý test na pevnost stolu? Položte na desku sklenici s vodou
a nohou do stolu strčte. Kvalita pevnosti se záhy ukáže. Pevná konstrukce musí vodu
ve sklenici udržet bez vylití. Jakmile tímto testem neprojde, konstrukce není pevná ,
tak jak by měla být. Naše stoly vždy obstojí.

Pevná konstrukce

Elektriﬁkace

Pracovní potřeby
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Elektriﬁkace
Dvě vzpěry

Dvě vzpěry

Pracovní potřeby

Nejistota rozhodně není pocit, který chcete mít při práci u svého pracovního stolu.
Tloušťka desky je stejně důležitá jako podpěrné body pod ní. Zkušenosti mluví jasně.
Dvě vzpěry jsou lepší, stolová deska se nemůže prohýbat .U velkých stolů jsou dvě
vzpěry naprostou nutností .

Jedna z nevzhledných věcí ve Vaší kanceláři je nepořádek na pracovním stole. O ten se víceméně
vždy postarají pracovní potřeby. Potřebujete místo pro dokumenty, mobil, psací potřeby ?
Odpověď se nabízí v podobě závěsných polic, které tak pomáhají udržovat pořádek a příjemný
prostor.

Látkové paravány jsou důležitým prvkem každé moderní kanceláře. Jejich funkce spočívá v oddělení
pracovních míst, bez nutnosti úplného omezení. Trend paravánů se stal velmi populárním, paravány podporují
produktivitu a vytváří kompromis, který byl dříve nemyslitelný. Tím kompromisem, je propojení intimity
a soukromí vašeho pracovního místa s rychlou komunikací se spolupracovníky a týmovou prací. Navíc
se osvědčily prvky závěsných polic a kalíšků. Nejen, že vytváří nové úložné prostory pro dokumenty, mobily
či psací potřeby, také tím dávají volnost na pracovním stole, a s tím spojený větší pořádek. Vše co potřebujete,
máte tedy na dosah ruky. Látkové paravány jsme rozdělili do tří výšek, každý z nich má své speciﬁcké beneﬁty.

Výška 200 mm .

Výška 336 mm .

Látkový paraván ve výšce 200 mm vychází vstříc
potřebám týmové práce v kanceláři. ALU lišta na
doplňky je zásadním upgradem vašeho pracovního
místa, vytváří nový prostor.

„Střední cesta“ nebo-li paraván ve výšce 336 mm
je kompromisem mezi soukromým prostorem
a prostorem pro týmovou práci. Prostor na
závěsné doplňky je samozřejmostí.

Výška 416 mm .
Nejvyšší paraván z naší nabídky vám zajistí soukromí a intimní
pracovní prostředí. Látkový paraván ve výšce 416 mm je
ideálním řešením pro soustředění na vaši práci.

S tím, kolik hodin v dnešní době trávíme v kanceláři a na pracovišti,musela přijít i revoluce menších
odpočinkových míst. Doporučením je jejich situování do otevřeného prostoru, lehká oddělenost od
samotného pracovního místa. Potřebujete si zavolat, nerušeni hlukem na pracovišti?
Tyto boxy vytváří nové místo/místa na sezení. Nemluvě o jednáních, která chcete řešit mimo kancelář,
komunikaci se spolupracovníky v příjemném prostředí. Jedná se o prostor, kde můžete zrelaxovat a
nabít baterky a energii do další práce. Boxy jsou designově uzpůsobeny pro nejmodernější kancelářské
prostory, přesně tak, aby spoluvytvořily příjemné pracovní prostředí.

Kdo šetří nemá vždy za tři
Ach ta má šetřivost.
Svoji práci jako účetní provozuji doma. Po nějaké době jsem našetřila na kancelářský nábytek a při našem posezení
s kamarádkami jsem se pochlubila svým výhodným nákupem přes jistý e-shop. Jejich otázky jako – z jaké země je
výrobce, přece ti není jedno jaké mají panty a pojezdy zásuvek, kuchyň bys také nekoupila přes e-shop – mě tedy příliš
milé nebyly, ale za svým rozhodnutím jsem si pevně stála.
Přijde den D, spedice doručila objednaný a zaplacený nábytek – tedy deset balíků v kartonu - a vyložila ho před vchodem
domu. “To je všechno? Objednala jsem skříně a stoly, kde to je?“ speditér se ušklíbl „Máte to rozložené v těch krabicích,
placený jsme jenom za vyložení u dveří, nashle“ a odjel. Manžel mimo město, každý balík tak třicet kilo a byt v třetím
patře, to pomyšlení mě vehnalo slzy do očí. Nakonec pomohl hodný starý soused. Balíky byli opravdu těžké a hodný
soused nás od té doby nezdraví. Nálepky s nápisem Made in Poland jsem rychle strhala aby manžel neviděl. Co ale
provést s hromadou prkýnek, noh a šroubů?
Manžel při příchodu domů razantně odmítl pustit se do studia návodů a druhé pracovní směny - pro změnu doma.
Poradil „když sis ušetřila za nábytek, sjednej si odborníka.“ To se lehko řekne, ale po obvolání několika ﬁrem, které mě
odmítli jsem nakonec musela uprosit ﬁrmu Hodinový manžel. Po dvou dnech, které zahrnovali studium návrhů a teprve
poté montáž, byl nábytek smontován za neuvěřitelnou vysokou cenu několika tisíc korun.
Při vyprávění přátelům se můj manžel válí smíchy. „Účetní co si neumí spočítat co ji bude stát kancelář. Navíc, když
proběhnou děti kolem jejího stolu ten se rozklepe tak, že se jí vyleje kafe do faktur ”,dodává a utírá slzy z očí. Mě do
smíchu příliš není, utrpěla má obchodní pýcha i peněženka.
Dnes nešťastný „levný“ nábytek nabízíme v bazaru, klepající stůl byl nad moje síly. Po této zkušenosti jsem se již
poučila a našla ﬁrmu, která se mnou ve všem spolupracovala. Vyslechli naše představy, nábytek zadarmo navrhli a
dokonce vymysleli zajímavé řešení barvy stěn a sladění s ostatním nábytkem. Na prodejně jsem si vyzkoušela jeho
fungování – a hlavně stabilitu stolu.
Nakonec ﬁrma nábytek dovezla, vynesla a smontovala. „Představ si, že po sobě i vyluxovali a stůl se ani nehne. To víš
zlatý český ručičky“ spokojeně se usmívám. Kamarádka na mě mrkne „ A co cena?“. Zrudnu „Víš za to jak se mi
věnovali s návrhy, doprava, vynášení do schodů, montáž i s tím konečným vyluxováním byla zadarmo. Nakonec jsem
vydala méně než za předchozí nákup.“
Co k tomu dodat. Máte vždy svobodnou volbu. Držte se pravidla „nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci“.
Nebojte se poptat u odborníka, vyhnete se dobrodružství, ale co vím zcela jistě ušetříte Váš čas i peníze!

Doprava , Montáž , Servis

Představit si funkční kancelářský prostor, bez vizualizace, je opravdu složitý úkol.
Vždy nastanou otázky typu: Jak využít volný prostor? Jak sladit dekory, aby kancelář
jako celek dávala smysl? Jaké židle, a vůbec nejzákladnější, jaký nábytek si představuji?
3D návrh je přímou odpovědí na tyto otázky.

75 % zaměstnanců stráví v kanceláři déle než sedm hodin denně.
Co nejhoršího se tedy v tomto případě může stát? Trávit tento čas v prostoru,
který vám nesedí. Ať už fyzicky, tak pocitově. Atmosféra prostoru a pocit samotný z něj
je ale těžké simulovat. Bylo těžké. S vizualizací totiž dostanete jasnou představu
kolem každé otázky a situace, která může nastat.

Kvalitní vizualizace, základ budoucí spokojenosti zákazníka i výrobce. Moderní technologie
představují dříve nemyslitelné možnosti. Na milimetry přesné návrhy, přesně podle půdorysu,
jsou exkluzivní službou doplňující nabídku nábytku. Vizualizace různých možností vám dá
přesný pohled na vaši novou kancelář.

Nedílnou součástí nabídky návrhů je také soupis
prvků s aktuální cenou výrobků. Takto budete mít
přesný přehled o tom,jaký nábytek přesně ve vašem
návrhu je,v jakém dekoru a za jakou cenu. Případné připomínky opět
naceníme a tím se znovu lehce zorientujete v celkové ceně vašeho projektu.

Jednou z nejdůležitějších věcí na 3D návrhu je
správné odhadnutí průchodů,prostupů a
odstupových vzdáleností. Z rozměrů místnosti
odhadneme nejlepší možné řešení v rozměrech
nábytku. V poměru těchto dvou veličin vám
navrhneme, kde by měl být nábytek umístěn,
aby místnost vypadala co nejmoderněji, a přitom
zůstala vzdušným prostorem.
Výsledkem je okótovaný výkres půdorysu
vaší kanceláře.
Součástí návrhu vizualizace je také tzv. „pohled
z ptačí perspektivy“. Ať už se jedná o vybavení jedné
místnosti či například celého patra. Každou položku,
všechen kancelářský a sedací nábytek uvidíte
naprosto přehledně a lépe se v návrhu orientujete.

Místo , které je „jen Vaše”.

Váš prostor, vaše pracovní místo. Elegance, design, vkus, kvalita. Otevřený prostor,
úložné prostory, prostor pro individuální práci. S moderním pojetím kanceláře nelze
udělat krok vedle. Sladění jednoduchých barev a dekorů umocňuje atmosféru vysoce
funkční a designové kanceláře.

Hledáte kvalitu, design, servis a to vše v režimu náhradního plnění? Využijte výrobky s nákupem u obchodního
zastoupení. V případě využití této nabídky můžete ušetřit až 1/3 hodnoty zakoupeného nábytku.
Pro zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci je náhradní plnění ideální alternativou. Podle zákona je totiž takový
zaměstnavatel povinen zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením. Pokud tak nečiní, má na výběr ze tří
možností.
První z nich je nově zaměstnat osoby se zdravotním postižením v pracovním poměru. Další možností je spolupracovat s
někým, kdo tyto osoby přímo zaměstnává v podílu větším než 50%. Poslední možností, kterou má zaměstnavatel na
výběr je odvést do státního rozpočtu ročně 2,5 násobek průměrné mzdy za každou postiženou osobu, kterou ﬁrma
dle povinnosti nezaměstnává.
Přesný příklad pro vaši představu: Pokud počítáme s předpokladem, že jako zaměstnavatel nezaměstnáváte osobu
se zdravotním postižením a máte více než 25 zaměstnanců, musíte odvést ﬁnanční prostředky do státního rozpočtu
ve výši 78 063 Kč. Druhou možností je právě náhradní plnění, tedy nákup zboží a služeb = 218 575 Kč.

Hledáte kvalitu, design, servis a to vše v režimu náhradního plnění? Využijte výrobky
s nákupem u obchodního zastoupení. V případě využití této nabídky můžete ušetřit
až 1/3 hodnoty zakoupeného nábytku.

Poznámky

Více informací na :

www.leader-nabytek.cz

kancelářský nábytek
www.leaderOﬃce.cz
info@leader-nabytek.cz

