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Jak budeme pracovat v budoucnosti? 
Napínavá otázka, kterou se intenzivně zabýváme. 

Faktem je, že náš svět mění nejen megatrendy, ale také 

mimořádné události jako pandemie, a ovlivňují nás ve 

všech oblastech života.

Mění se způsob, jakým žijeme, jednáme a zařizujeme 

interiéry. Již nyní intenzivně pociťujeme rychlé změny 

pracovních zvyklostí.
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Sbohem staré firemní procesy. Umělá inteligence, založená na 

nových technologiích, nás v budoucnu zbaví spousty práce - 

a dokonce ji zvládne lépe. Ale co potom budeme dělat my?  

Dobrá otázka v době, kdy jsme uprostřed zásadní změny 

pracovního prostředí.

Kreativní ekonomika je na pochodu a s ní i rozvoj individuálního 

potenciálu každého pracovníka. Orientace se přesouvá od 

unifikace procesů k individuálnímu využití silných stránek 

a schopností každého jednotlivce. Nové úkoly vyžadují 

nové a flexibilní pracovní prostředí. Propojenost pracovního 

a soukromého života získává stále větší význam.

Evoluce práce
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Představte si, že Vaše kancelářská židle je Váš gauč a Vaše cesta 

do práce není delší než Vaše předsíň. Svačinu nenajdete v zásuvce 

pracovního stolu, ale ve spíži. Je to pouze fantazie? Ne! Z důvodu 

globální pandemie v roce 2020 je domácí kancelář realitou již pro 

mnohé z nás.

Bohužel naše obydlí nebyla navržena tak, aby fungovala jako 

kancelář. Při práci z domova se překrývá volný čas a pracovní doba, 

rozptylováním se snižuje produktivita.

Ve společnosti Hettich jsme včas poznali potřeby zařízení home office 

a rádi bychom vám představili několik inovativních nápadů na nábytek 

pro komfortní a produktivní práci z domova.

Scénář
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8 tipů pro home office

Na prostředí záleží.

Pracovní stůl je 
rozhodující.

Dostatek místa. Budiž světlo.Barva je důležitá.

Nezapomeňte na 
dostatek úložného 
prostoru.

Nechte se 
inspirovat.

Vaše domácí kancelář může mít 
nejrůznější podoby: samostatný pokoj, 
klidný kout v obýváku nebo dokonce 
v kuchyni. Vyberte si pro vaši domácí 
kancelář správné místo.

Správný stůl je klíčem k pohodlné práci 
z domova. Výškově stavitelné stoly jsou 
stále oblíbenější, jelikož umožňují práci 
vsedě i ve stoje a tím šetří Vaše záda.

Zajistěte si dostatek místa pro 
pohodlnou práci a potřebný pohyb.

Dobré osvětlení pracovního místa je 
nutností. Pokud je to možné, zvolte 
místo s přirozeným světlem. Psací 
stůl umístěte proti oknu nebo na jiné 
vhodné místo tak, aby na monitor 
nedopadalo přímé světlo.

Správná barva zvedne náladu. 
Nevhodné barvy mohou negativně 
ovlivnit Vaše pocity a dokonce 
snižovat produktivitu. Proto věnujte 
pozornost Vašim oblíbeným barvám.

Návrh úložného prostoru se při zařízení 
home office často zanedbává. Zajistěte 
si dostatek polic nebo skříněk pro vaše 
pracovní potřeby.

Živé rostliny, zarámovaný obraz, 
fotografie blízkých na Vašem stole... 
Vytvořte si útulné prostředí pro práci.

Investujte do dobré 
židle.

Židle je přinejmenším stejně důležitá 
jako stůl. Zvolte židli, která podporuje 
ergonomické držení těla při práci.
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Inspirace pro nábytek  
v home office
Práce z domova se stala novým standardem.

Tato brožura obsahuje praktické informace a snadno 
proveditelná řešení pro home office, která nejen dobře 
vypadají, ale přesvědčí také funkčností.
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Nejproduktivnější část bytu.
Každý domov je jedinečný. Místnosti mají různé rozměry a tvary.  
Tento koncept ukazuje dobře uspořádané pracoviště, kde jsou 
všechny potřeby po ruce.

POUŽITÁ KOVÁNÍ
Kování pro posuvné dveře SlideLine M
Výsuvy Quadro
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Výkon jako v kanceláři -  
klid jako doma.
Toto je perfektní řešení pro každého, kdo má rád pořádek.  
Na konci pracovního dne lze všechny pracovní potřeby schovat  
za skládané dveře.

1. Kování pro skládané dveře WingLine L
2. Závěsy Sensys
3. Výsuvy Quadro

POUŽITÁ KOVÁNÍ
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Už vás nebaví sedět?
Pokud při práci vsedě nastoupí únava, přijde vhod pauza nebo změna 
polohy. Výsuvná deska pro práci vestoje přináší pohyb do každodenní 
rutiny a je vhodnou alternativou k sezení na kancelářské židli.

1. Kování pro skládané dveře WingLine L
2. Výsuv Quadro doplněný o aretaci v otevřeném stavu
3. Systém zásuvek ArciTech

POUŽITÁ KOVÁNÍ
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Perfektní využití prostoru.
V případě potřeby lze tento skříňový nábytek rozšířit 
o pracovní desku. Na malém prostoru má své místo vše, 
co potřebujete k práci.

1. Kování pro posuvné dveře SlideLine M
2. Systém zásuvek ArciTech

POUŽITÁ KOVÁNÍ
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Práce jako ve skutečné kanceláři.
Oddělená pracovna je ideálním místem pro nerušenou práci. 
Zprostředkuje vám pocit, že sedíte v kanceláři, i když pracujete 
z domova.

1. Kování pro posuvné dveře SlideLine M
2. Systém zásuvek InnoTech Atira
3. Otočná police ComfortSpin
4. 

POUŽITÁ KOVÁNÍ
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Během týdne pracoviště –  
o víkendu herní stanice.
Nechte se inspirovat minimalistickou formou. Tady lze kombinovat 
pracovní a volnočasové aktivity.

1. Systém zásuvek AvanTech YOU
2. Kování pro posuvné dveře SlideLine M
3. Výsuv Actro 5D s Push to open Silent

POUŽITÁ KOVÁNÍ
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Malý, ale šikovný.
Ideální koncept pro kompaktní pracoviště, avšak s nekompromisním 
úložným prostorem.

1. Kování pro posuvné dveře SlideLine M
POUŽITÁ KOVÁNÍ



2928

08

První dojem rozhoduje.
Pokud chcete i doma přijímat zakazníky, potřebujete reprezentativní 
kancelář. Toto pracoviště udělá dojem!

1. Kování pro posuvné dveře SlideLine M
POUŽITÁ KOVÁNÍ



3130

09

1. Polohovací stolová podnož LegaDrive
2. Kování pro posuvné dveře SlideLine 56

Více úložného prostoru, prosím.
Uschovejte písemnosti a pracovní potřeby za prostorné posuvné dveře.

POUŽITÁ KOVÁNÍ
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Kancelář na úrovni.
Střídavá práce vsedě a vestoje pomáhá předcházet bolestem zad.

1. Kování pro posuvné dveře VerticoSynchro
2. Kování pro posuvné dveře SlideLine 66
3. Polohovací stolová podnož LegaDrive

POUŽITÁ KOVÁNÍ
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Efektivně využívejte malé prostory.
Zde se na malý prostor vejde překvapivé množství věcí. V případě 
potřeby lze pracovní plochu rozšířit.

1. Kování pro skládané dveře WingLine L
2. Kování pro posuvné dveře SlideLine M
3. Závěsy Sensys

POUŽITÁ KOVÁNÍ
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Design v pohybu.
Proč by měly regály vypadat vždy stejně? Přesunem dveří 
vznikají vždy nové konstelace otevřených a uzavřených prvků.

1. Vysoký kontejner Big Org@Tower Wood
2. Kování pro posuvné dveře SlideLine M

POUŽITÁ KOVÁNÍ
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1. Polohovací stolová podnož LegaDrive
2. 

Když se studovna stane kanceláří. 

Zde se dá vsedě i vestoje nejen studovat, ale také relaxovat 
u šálku čaje a dobré knihy.

POUŽITÁ KOVÁNÍ
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1. Kování pro posuvné dveře SlideLine M
2. Polohovací stolová podnož LegaDrive

Práce snů.
Tato ergonomická domácí kancelář nabízí i místo pro krátké 
zdřímnutí v průběhu dlouhých pracovních dnů. Za posuvné 
dveře lze snadno uklidit pracovní potřeby.

POUŽITÁ KOVÁNÍ
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1. Kování pro skládané dveře WingLine L

Získejte prostor - vnímejte styl.
Nedostatek úložného prostoru? Tento nábytek poskytuje 
ideální uspořádání pro uschování spisů a zároveň vystavení 
dekorativních předmětů. Váš domov bude stále útulný.

POUŽITÁ KOVÁNÍ
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1. Systém zásuvek AvanTech YOU

Efektivnější s přirozeným světlem.
Bylo prokázáno, že pracoviště využívající přirozeného osvětlení 
jsou efektivnější. Kromě toho toto pracoviště také nabízí 
dostatečný úložný prostor a podporuje kreativitu.

POUŽITÁ KOVÁNÍ
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Spousta prostoru bez přehnaných 
nároků na místo.
Ideální pro každého, kdo má k dispozici málo místa a přesto chce 
vytvořit prostorné a dobře zařízené pracoviště.

1. Vysoký kontejner Big Org@Tower Wood
2. Kování pro posuvné dveře SlideLine M

POUŽITÁ KOVÁNÍ
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Pracovat v klidu.
Tato pohledná domácí kancelář nabízí klidné a přívětivé prostředí, 
podporuje soustředění a výkonnost.

1. Systém zásuvek AvanTech YOU
2. Kování pro posuvné dveře SlideLine M
3. Kování pro posuvné dveře VerticoMono

POUŽITÁ KOVÁNÍ
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Schovaná domácí kancelář.
Perfektní řešení pro každého, kdo chce doma využívat všechny funkce 
kanceláře, ale nechce dělat žádné kompromisy ohledně designu 
interiéru.

1. Zásuvka SmarTray na psací potřeby 
2. Závěsy Sensys
3. Výsuv Quadro doplněný o aretaci v otevřeném stavu

POUŽITÁ KOVÁNÍ
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1. Závěsy Sensys pro skleněné dveře
2. Kování pro posuvné dveře SlideLine M
3. Systém zásuvek AvanTech YOU na výsuvech Quadro YOU s Push to open
4. Polohovací kování PowerFlex
5. Polohovací kování Rasto S

Skrytá domácí kancelář.
Bydlení a práce pod jednou střechou nyní perfektně funguje - 
v kombinaci s exkluzivním nábytkem V zavřeném stavu je to prosklená 
vitrína s výrazným charakterem obývacího nábytku. Po otevření se změní 
na funkční nábytek s promyšleným pracovištěm.

POUŽITÁ KOVÁNÍ
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I na malém prostoru lze nyní dokonale spojit práci a bydlení- jeden kus nábytku 
zařídí všechny funkce. Po dokončení práce se malá domácí kancelář snadno změní 
na pohlednou skříňku.

1. Kování pro posuvné dveře SlideLine M
2. Výsuv Quadro doplněný o aretaci v otevřeném stavu
3. Zásuvka SmarTray na psací potřeby

POUŽITÁ KOVÁNÍ

Decentní vzhled - četné funkce.
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Minimalistický design -  
maximální užitek.
Toto minimalistické pracoviště se po stisku tlačítka změní 
k nepoznání a nabídne dostatek úložného prostoru pro 
všechny vaše pracovní potřeby.

1. Kování pro posuvné dveře SlideLine M
2. Polohovací stolová podnož LegaDrive
3. Výsuv Quadro doplněný o aretaci v otevřeném stavu

POUŽITÁ KOVÁNÍ
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Zásuvky a závěsy

AvanTech YOU
Prémiový design pro tvůrčí volnost
Skrytá technika a nejvyšší výkon
Výsuvy a třídy nosnosti:  Actro YOU 10 kg, 40 kg a 70 kg, Quadro YOU 10 kg a 30 kg

Sensys
Nedostižný komfort a prémiový design
S integrovaným tlumičem nebo bez tlumiče
Klipová technika

ArciTech
Přesvědčivý komfortní chod a vysoká stabilita
Efektivní diferenciace
Výsuvy a třídy nosnosti: Actro 10 kg, 40 kg a 70 kg

Intermat
Milionkrát osvědčený
Volitelně lze doplnit přídavný tlumič
Klipová technika

Atira
Charakteristicky hranatý
Efektivní diferenciace
Výsuvy a třídy nosnosti: částečné výsuvy Quadro 25 kg  
plnovýsuvy Quadro 30 kg a 50 kg

Selekta
Vytváří prostor na pracovišti
Volitelně lze doplnit přídavný tlumič
Klipová technika

https://web.hettich.com/cs-cz/vyrobky-hettich-eshop/systemy-zasuvek/avantech-you.jsp

https://web.hettich.com/cs-cz/vyrobky-hettich-eshop/zavesy/sensys.jsp https://web.hettich.com/cs-cz/vyrobky-hettich-eshop/zavesy/intermat.jsp https://web.hettich.com/cs-cz/vyrobky-hettich-eshop/zavesy/zavesy-pro-kancelare-komercni-prostory.jsp

https://web.hettich.com/cs-cz/vyrobky-hettich-eshop/systemy-zasuvek/arcitech.jsp https://web.hettich.com/cs-cz/vyrobky-hettich-eshop/systemy-zasuvek/innotech-atira.jsp
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Kování pro skládané a posuvné dveře

WingLine L
Překvapí panoramatickým efektem
Push to move a Pull to move Silent
Hmotnost křídla do 25 kg

SysLine S
Posuvné dveře nepřekáží a díky tomu je na pracovišti  
více prostoru pro pohyb osob.
Dvoudráhový systém s horním nosným profilem pro vložené posuvné dveře

SlideLine M
Jeden systém, mnoho možností použití
Všestranný talent pro jednodráhové i dvoudráhové posuvné dveře.
Hmotnost křídla do 30 kg

SlideLine 55 Plus 
Doširoka otevřené posuvné dveře optimalizují využití úložného prostoru
Dvoudráhový systém s dolním nosným profilem pro vložené posuvné dveře

https://web.hettich.com/cs-cz/vyrobky-hettich-eshop/kovani-pro-skladane-dvere.jsp https://web.hettich.com/cs-cz/vyrobky-hettich-eshop/kovani-pro-posuvne-dvere/slideline.jsp

https://shop.hettich.com/cz_CS/Syst%C3%A9my-kov%C3%A1n%C3%AD-pro-posuvn%C3%A9-dve%C5%99e/Kov%C3%A1n%C3%AD-pro-vlo%C5%BEen%C3%A9-posuvn%C3%A9-dve%C5%99e/Syst%C3%A9m-kov%C3%A1n%C3%AD-SysLine%C2%A0S/c/group6164155388398 https://shop.hettich.com/cz_CS/Syst%C3%A9my-kov%C3%A1n%C3%AD-pro-posuvn%C3%A9-dve%C5%99e/Kov%C3%A1n%C3%AD-pro-vlo%C5%BEen%C3%A9-posuvn%C3%A9-dve%C5%99e/Syst%C3%A9m-pro-posuvn%C3%A9-dve%C5%99e-SlideLine-55-Plus/c/group61641048682234
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Další výrobky

SmarTray
Přehledně uspořádá drobnosti
Ochrání osobní věci
Často používané předměty jsou po ruce

ComfortSpin
Pořádek snadno a rychle
Máte přehled o celém obsahu
Snadná montáž a použití

Stop Control
Zabezpečení obsahu 
Aktivátor zamykacího systému je skrytý pod zásuvkou.

Zásuvka na psací potřeby
Praktické přihrádky k ukládání drobností
Vše je rychle k nalezení
Zvyšuje efektivitu práce

OrgaStripe profil
Flexibilní členění úložného prostoru
Pro nalepení na dřevo, ocel a hliník

Change Top Eco
Lze pracovat střídavě vsedě nebo vestoje
Zvyšuje produktivitu s minimálními náklady

https://shop.hettich.com/cz_CS/Syst%C3%A9my-z%C3%A1suvek/Syst%C3%A9m-z%C3%A1suvek-SmarTray/c/group6624731278393 https://www.youtube.com/watch?v=jDZqjKkwxUs https://web.hettich.com/cs-cz/vyrobky-hettich-eshop/systemy-zasuvek/systemy-pro-kancelarsky-nabytek.jsp#&documentType=undefined

https://shop.hettich.com/cz_CS/Dal%C5%A1%C3%AD-v%C3%BDrobky/Stolov%C3%A9-podno%C5%BEe/Change-Top-Eco/c/group6044988389317https://shop.hettich.com/cz_CS/Syst%C3%A9my-z%C3%A1suvek/Syst%C3%A9my-pro-kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%BD-n%C3%A1bytek/T%C4%9Ble-
so%2C-p%C5%99%C3%ADslu%C5%A1enstv%C3%AD-a%C2%A0%C4%8Dlen%C4%9Bn%C3%AD/OrgaStripe-a%C2%A0OrgaClip/c/group157801010220226

https://shop.hettich.com/cz_CS/Syst%C3%A9my-z%C3%A1suvek/Syst%C3%A9my-pro-kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%BD-n%C3%A1bytek/
Zamykac%C3%AD-syst%C3%A9my/c/group15780353343094

https://shop.hettich.com/cz_CS/Syst%C3%A9my-z%C3%A1suvek/Syst%C3%A9my-pro-kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%BD-n%C3%A1bytek/T%C4%9Bleso%2C-p%C5%99%C3%ADslu%C5%A1enstv%C3%AD-a%C2%A0%C4%8Dlen%C4%9Bn%C3%AD/OrgaStripe-a%C2%A0OrgaClip/c/group157801010220226
https://shop.hettich.com/cz_CS/Syst%C3%A9my-z%C3%A1suvek/Syst%C3%A9my-pro-kancel%C3%A1%C5%99sk%C3%BD-n%C3%A1bytek/Zamykac%C3%AD-syst%C3%A9my/c/group15780353343094
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Inspirace Hettich
ŘEŠENÍ PRO HOME OFFICE
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https://web.hettich.com/cs-cz/domu.jsp

https://web.hettich.com/cs-cz/navrhovani/design-gallery-a-pouziti-vyrobku.jsp

www.hettich.com

Hettich Design Gallery




