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Pekný home office

KANCELÁRSKY LUXUS  
PO DOMÁCKY

Home office sa stal už neoddeliteľnou súčasťou pracovného života, a aj keď sa viacerí 
z nás postupne do kancelárií vracajú, aspoň čiastočná práca z domu tu s nami zrejme 

zostane. Ak sa práve rozhodujete, ako si svoj domáci kútik zariadiť alebo máte chuť mu 
dať nádych luxusu, inšpirujte sa výberom, ktorý nám pomohla zostaviť Zuzana  

Lukačiková, CEO a zakladateľka dizajnového štúdia Z-design.

VHODNÉ 
DISPOZIČNÉ 
RIEŠENIE
Umiestnenie kancelárie 
v rámci bytu či domu je 
kľúčové. Je vhodné odde-
liť prácu od súkromného 
života a tak by mala byť 
domáca pracovňa ideálne 
samostatná miestnosť, 
ktorá „nekomunikuje“ so 
zvyškom bývania. Ne-
priechodná do iných izieb 
v rámci domu, môže mať 
aj samostatný prístup z ex-
teriéru. Ak povaha práce 
nevyžaduje časté pracov-
né stretnutia, efektným 
riešením je aj sklenený 
vstavok v interiéri.

VYBAVENIE
Mali by ste mať k dispozícii všetky prostriedky a predmety, ktoré pri 
práci využívate. Rýchle wifi pripojenie, tlačiareň, kopírka či kvalitný 
monitor sú základ. Komfortné je mať aj malý kuchynský kút na prí-
pravu kávy či malú chladničku na nápoje.

STÔL
Je vhodné mať klasický pracovný stôl dostatočnej veľkosti. Môžete 
zvoliť zaujímavý solitér situovaný v priestore, ktorý bude pracovni 
dominovať, alebo zakomponovať stôl do nábytkovej zostavy.

SVETLO
Primerané svetlo je dôležité. V priebehu dňa by mal byť pracovný 
priestor osvetlený prirodzeným svetlom, večer vhodné doplnkové 
osvetlenie. Ikonické dizajnové kúsky by mohli byť ozdobou vášho 
stola. Napríklad lampa Tolmeo alebo Tizzio značky Artemide.

ÚLOŽNÝ PRIESTOR
Úložné priestory sú síce potrebné, nemusia však pôsobiť kancelársky. 
Pri domácich kanceláriách je vhodné štýlovo ladiť nábytok so zvyškom 
interiéru. Teda minimalistický interiér zariadiť modernou kanceláriou 
s prvkami skla či kovu a v klasickom interiéri použiť viac dreva, kožu, 
štylizované nábytkové prvky.

ODDYCHOVÁ 
ZÓNA

Ak to priestor umožňuje, 
pohodlné lounge sedenie 
- kreslo, leňoška alebo se-

dačka môžu tiež dodať do-
mácej kancelárii nádych 

luxusu. Či už použijete 
niektoré nadčasové kúsky 

od svetových dizajnérov 
(kreslo Barcelona od Mies 

van der Rohe alebo Eames 
lounger), alebo zvolíte 

niečo súčasné, mali by ste 
dbať aj na pohodlnosť.

DEKORÁCIE
Pri domácich kanceláriách si môžete dovoliť byť aj trochu výstredný 
a zakomponovať prvky, ktoré Vás charakterizujú, alebo vás len tešia 
či lahodia oku. Modely lodí, obrazy, fotky, obrazy, suveníry z ciest.

VHODNÁ 
ERGONOMICKÁ 
STOLIČKA
Dnes už nájdete aj dizajn, ktorý nemusí pôso-
biť ani v obytnom interiéri príliš kancelársky 
a pritom spĺňa všetky požiadavky zdravého 
a pohodlného sedenia. Dôležité sú nastaviteľ-
ný sklon, výška sedenia, opierka hlavy či rúk.


