
Aranżowanie przestrzeni biurowej bywa nie lada wyzwaniem - zarówno wtedy, gdy
urządzamy ją od podstaw, jak i wówczas, gdy mamy do czynienia z jej rewitalizacją. Jak się
do tego zabrać? Po pierwsze, należy wykonać pomiary pomieszczenia, które najlepiej
przedstawić w formie rysunku, z zaznaczonymi oknami, drzwiami, gniazdkami i innymi
stałymi elementami. Kolejnym krokiem jest ustalenie celu, jakiemu dane pomieszczenie ma
służyć. Tu należy odpowiedzieć sobie na pytania: jakie funkcje ma ono spełniać, ile
stanowisk pracy pomieścić i na przykład - czy będą w nim przyjmowani goście? Dzięki temu
możliwe będzie oszacowanie, jakie wyposażenie biurowe oraz sprzęt ma się tam znaleźć?
Urządzając przestrzeń biura warto wyodrębnić miejsce na dokumenty i artykuły biurowe. Do
ich przechowywania najlepsze będą regały, gdyż w przejrzysty i intuicyjny sposób pomagają
w zachowaniu porządku oraz segregowaniu dokumentów. Jest to bardzo ważne, biorąc pod
uwagę to, że część z nich musi być przechowywana nawet przez okres 5 lat.

Archiwum jako ważne miejsce na przechowywanie dokumentów

Konieczność gromadzenia różnego rodzaju dokumentów jest nieuniknionym zjawiskiem w
każdym biurze. Choćby ze względu na wymogi postawione przez RODO. Wiele firm z racji
ich ilości, chęci zachowania porządku oraz przede wszystkim - bezpieczeństwa danych.
tworzy osobne pomieszczenie na dokumentację, czyli archiwum. Meble w tym
pomieszczeniu powinny umożliwiać łatwy, intuicyjny dostęp, a także segregację materiałów.
Zastosowanie regałów biurowych jest najlepszym, najbardziej ergonomicznym i
funkcjonalnym rozwiązaniem. Dzięki zastosowaniu systemu regałowego można bez
problemu odnaleźć dokumenty oraz odłożyć je na wyznaczone miejsce.

Regały biurowe jako funkcjonalne i estetyczne elementy wyposażenia biura

Regały, razem z pozostałymi meblami mogą tworzyć atrakcyjną przestrzeń biurową.
Wykonane w nowoczesnym stylu, podnoszą walory estetyczne oraz pozwalają na
wydzielenie stref. Jak to możliwe? Jeśli mamy do czynienia z większą powierzchnią, regały
biurowe mogą pełnić funkcję ścianek działowych. To doskonały sposób na uzyskanie
komfortowej i w pełni wykorzystanej przestrzeni. Minimalistyczna bryła i jednolity kolor
pozwala na doskonałe dopasowanie regału biurowego do stylistyki pomieszczenia.

Meble biurowe, w tym regały na dokumenty wykonane z blachy stalowej, malowanej
proszkowo to uniwersalne i bezpieczne rozwiązanie. Dzięki temu są odporne na czynniki
zewnętrzne - zabrudzenia, uderzenia, a przy tym łatwe w utrzymaniu czystości. Solidne
meble posłużą na wiele lat, a ważne dokumenty będą odpowiednio zabezpieczone.

Rodzaje regałów biurowych

Odpowiedni wybór mebli biurowych ma wpływ na sprawne funkcjonowanie firmy w zakresie
obiegu dokumentów oraz bezpieczeństwa danych. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia
z ważną, a wręcz wrażliwą dokumentacją powinniśmy sięgać po sprawdzone rozwiązania.



W ofercie sklepu internetowego znajduje się bogata oferta regałów biurowych. Dzięki
mnogości opcji pod względem gabarytów oraz kolorystyki, każda firma znajdzie tu
odpowiednie meble do swojego biura.

Bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem do każdego, biurowego archiwum są regały jezdne/
przesuwne. Ich zastosowanie umożliwia duży komfort użytkowania przy zachowaniu
maksimum bezpieczeństwa i dobrym wykorzystaniu przestrzeni. Regały przesuwne
zamontowane są na torach i obsługuje się je za pomocą napędu łańcuchowo - korbowemu.
Umożliwia to ich przemieszczanie bez większego wysiłku, tym samym dając łatwy dostęp do
dokumentów.


