poradňa

Vhodne vybavený domáci pracovný priestor zvyšuje komfort vášho bývania

V ostatnom čase je práca doma
čoraz rozšírenejšia. Poradíme
vám, ako si zariadiť POHODLNÉ
DOMÁCE PRACOVISKO, ktoré vám
zaistí nielen nerušené
sústredenie, ale zároveň splní
i vaše estetické požiadavky.

Domáca

Aby ste mohli
lepšie bývať
Radí
Ing. Kamil Timura
riaditeľ odbytu
Prvej stavebnej
sporiteľne

kancelária

S

te šťastnými majiteľmi bytu, ktorý inak spĺňa všetky
vaše predstavy o bývaní, až
na jednu maličkosť – chýba vám v ňom miesto na
domácu kanceláriu? Počítač je už dávno bežnou súčasťou domácností, no nikomu z vás sa určite nechce ho denne
niekam schovávať a upratovať i všetky
pracovné pomôcky. Nezostáva vám preto
nič iné, ako si doma miesto na nerušenú
prácu zariadiť v priestore, ktorý už máte
k dispozícii.

Počítač by mal byť
natočený tak, aby naň
nedopadalo svetlo

Je výborné, že ste si uzatvorili zmluvy o stavebnom sporení
v predstihu, keď ste ešte možno ani
netušili, ako s nimi neskôr naložíte.
Vďaka tomu ste si počas uplynulých
rokov výhodne a bezpečne zhodnotili
vklady na svojich účtoch stavebného
sporenia, a teraz budete mať u nás
ešte výhodnejšie úverové podmienky,
ako by ste ich mali bez sporenia.

Naše tipy:
V ytvorte si vlastný úložný systém: do políc
umiestnite košíky, plastové kontajnery a šanóny, ktoré budú štýlovo ladiť s ostatným
zariadením v interiéri.

Kto hľadá, nájde...

Častým riešením býva umiestnenie pracovného kúta do spálne, čo je síce praktické, ale z hľadiska hodnotného odpočinku absolútne nevhodné. Netreba
zabúdať ani na škodlivý elektrosmog,
ktorý pri používaní elektrických prístrojov v miestnosti vzniká. Ideálnym riešením, ako najpraktickejšie umiestniť
pracovné miesto tak, aby bolo viac-menej
neviditeľné, je využiť výklenok, do ktorého by sa dala zabudovať pracovná doska
a nad ňu police na odkladanie pracovných pomôcok. Ten môžete oddeliť od
zvyšku miestnosti posuvnými dverami
alebo vzdušným paravánom, ktorý by
ladil s celkovým konceptom interiéru.
Vhodné je, keď sú posuvné dvere alebo
paraván z priehľadného materiálu, aby
do pracovného kúta prepúšťali dostatok
denného svetla. Pri plánovaní pracovného kúta nezabúdajte na to, že potrebujete dostatok priestoru i na vaše pracovné
pomôcky. Počítať musíte aj s priestorom
pre tlačiareň, scanner i pracovnú lampu. Bez kvalitného osvetlenia sa pri práci
rozhodne nezaobídete. Počítač by nikdy
nemal byť natočený tak, aby naň celkom
dopadalo svetlo. Váš zrak by ste si mali
šetriť a nenamáhať ho viac, ako je to nutné. Ak nemáte doma priestor v podobe

Začali sme uvažovať o prerábke
nášho bytu. Zatiaľ sme ale nevyriešili otázku financovania. Spolu
s manželkou sme však už niekoľko rokov klientmi Prvej stavebnej
sporiteľne. Poradíte nám, ako by
sme mohli túto skutočnosť využiť
čo najefektívnejšie?
manželia Ježíkovci

P raktický je i nábytok na kolieskach. Jeho variabilita vám umožní meniť dispozíciu miestnosti, prípadne pracovný stolík
s neodpratanými vecami umiestniť bleskovo tam, kde nebude v prípade nečakanej návštevy pôsobiť rušivo.
Aj doma si
pri práci
s počítačom
si doprajte
kvalitnú
kancelársku
stoličku, alebo
kreslo

výklenku, zakomponujte minipracovňu
do nábytkovej zostavy v predsieni či v obývačke. V tomto prípade môžete pracovné
miesto zakryť niektorým z typov drevených, bambusových či textilných roliet,
ktorá by takisto bola v súlade s celkovým
riešením interiéru.

Všetko si dobre naplánujte

Veľkou výhodou je, ak sa do nového bytu
idete ešte len nasťahovať, respektíve chys-

Č ím menšia miestnosť, tým vzdušnejší nábytok. Zvoľte si PC stolík odľahčenej konštrukcie a s tenkými kovovými
nohami.
E legantná biela vytvára príjemnú atmosféru a navodzuje pocit pokoja pri práci.

Ak nemáte priestor
navyše, využite
výklenok, alebo roh
miestnosti

táte rekonštrukciu vášho starého. Máte teda
možnosť si v ňom miesto na pracovný kút
dopredu dobre naplánovať. Racionálnym
plánovaním sa vyhnete časovo i finančne náročným dodatočným úpravám. Dopredu si
premyslite i umiestnenie elektrických zásuviek a zabudovanie káblov. Pri kúpe nového
nábytku si vyberte taký typ, ktorý sa dá dobre dopĺňať o ďalšie kombinovateľné moduly.
Tak si budete môcť i časom jednotlivé diely
dokupovať podľa vašej aktuálnej potreby.

V yberajte si pracovný mobiliár tak, aby
bol nadčasový a mohol sa kedykoľvek
„prezliecť“ do nových šiat.
Podľa času, ktorý trávite denne pri práci
s počítačom, si doprajte kvalitnú kancelársku stoličku či kreslo. Zaujímavou alternatívou môže byť gymnastická lopta
alebo ergonomická opierka. Obe využijete
aj pri iných domácich činnostiach. V blízkosti vášho domáceho pracoviska sa snažte nájsť miesto na umiestnenie izbového
kvetu – je schopný likvidovať škodlivé látky
z ovzdušia a poradí si aj s elektrosmogom.
Najvhodnejší je lopatkovec a fikus. 
n

V yhnite sa prílišnému prezdobeniu
a množstvu dekoratívnych doplnkov, ktoré by mohli v miestnosti pôsobiť zbytočne rušivo a strhávať na seba pozornosť.
D
 ôraz klaďte predovšetkým na funkčnosť, efektivitu a praktické vybavenie
priestoru.
P okúste sa skryť čo najviac káblov
a iných technických komponentov. Čím
menej rušivých elementov, tým bude pracovný priestor pôsobiť organizovanejšie
a vzdušnejšie.
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Keď sa rozhodnete, že začnete so
stavebnými úpravami, zlúčte obe
zmluvy o stavebnom sporení do
jednej, z ktorej potom budete čerpať
úver na obnovu svojho bývania.
Prostriedky až do výšky 40 tisíc €
vám poskytneme aj bez založenia
nehnuteľnosti a so zníženou úrokovou sadzbou o celé jedno percento.
A keď splníte vopred stanovené
podmienky, získate nárok na stavebný úver, ktorého úroková sadzba sa
začína od naozaj „príjemných“ 2,9 %
ročne a nezmení sa od prvej úverovej
splátky až po poslednú. Navyše,
máme pre vás tiež úver na vybavenie
domácnosti s nízkym a garantovaným úrokom, bez bločkov, faktúr
i bez ručiteľa. Pokojne ho využite
aj okamžite, aby vaše tohtoročné
Vianoce boli ešte bohatšie.

Viac informácií vám poskytnú
obchodní zástupcovia
PSS, a. s., alebo ich získate
na čísle 02/58 55 58 55
či na www.pss.sk.

