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ismert- váltakozó színû fény stimulálja az emberi gondolkodást csak két

irodabútor koncepcióját , amelynek lényege: szerszám
nélkül, asztalosipari elôképzettség nélkül 160 másodperc
alatt szereljünk össze egy dupla munkahelyet paravánnal
és már használhatjuk is! A Sense bútorcsaládban a német tervezô

kiemelkedô szolgáltatása a rendszernek.

4 világszabadalomnak köszönhetôen olyan magas technológiájú mûanyag

A hagyományos megoldások kedvelôit is lehet már luxusban fürdetni.

kapcsoló és kötôelemet fejlesztett ki melyek szerelhetôsége, tartóssága,

Az Abstarcta svéd tervezôi a plazma tv-k sôt akár egy mágnes táblás

valamint biztonságos és balesetet kizáró használata egyedülálló a piacon. A

white board részére is olyan elegáns burkolatot készített amely ismét

racsnis technológiájú láb rögzítése nem engedi meg a hanyag szerelés okoz-

csak azt az üzenetet hordozza, hogy egy cég amely a saját mágnes táblá-

ta eddig ismert jelenségeket. A lábak magasságállítása szintén szerszámokat

jára ilyen figyelmet fordít az a vevôivel sem bánhat rosszabbul.

nélkülözve , kézzel lehetséges akár terhelt állapotban. Már akár egy száz

A fenti kérdésekre a Wilkhahn Travis rendszerével válaszolunk.Az asztalból gombnyomásra kiemelkedô érintôképernyôs monitor,a fényterápiás álmennyezet, melynek programozásánál –az infra szaunákból már

Orgatec:
orvosság a válságra?

fôs cég esetében is az évközben történô „apró” átrendezések , munkadíj és

Mobilitás mint válságmenedzsment eszköz.

alkatrész költségei igen tetemesek lehetnek. A tartósságról a 12 év garancia
igen sokat elárul. A környezettudatos és költségtakarékos gondolkodás

Ha cégünkben visszaesnek a megrendelések, át kell szervezni a mun-

alapja tehát: Vegyél tartós dolgokat melyeket sokáig tudsz használni, és

kacsoportokat, és az irodai világ minden pontjában a költségtakarékos-

számold ki hogy a használata alatti szerviz költsége milyen alacsony.

ságot kell keresni, nos ilyen esetben valóban megváltónak tûnhet egy

A Kölnben kétévente megrendezendő Orgatec
iroda berendezési és irodaszervezési kiállítás
az eddigi évtizedek alatt mindig igen pontos
prognózist mutatott a várható cég-világgazdasági helyzetről, de legalábbis annak
iroda belsőépítészeti, munkahely szervezési
kérdéseiről.

A munkáltatói és kommunikációs szempontból is oly
hasznos egyterû irodák mellé az eddigi gyakorlat szerint
csend szobákat terveztek az igényesebb felhasználók.

olyan bútor, mely nem ismeri a szerszámot, de a bútorszerelô vállalko-

Ha tehát egy recesszió elôtt álló cég vezetôjét kérdezünk, ô is a kiszámít-

zót és a karbantartót sem.

ható és rugalmas megoldásokat szereti. A változatosság izgalmáról majd a

A világ jelenlegi második legnagyobb amerikai gyártója a Herman Miller megteremtette a Plug and play

tôzsdei árfolyamok és a munkatársak gondoskodnak!
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Multimédiás környezetvédelem látványosan.
Mitôl is lehetne a multimédia technológia környezetbarát?
A multinacionális cégek belsô konferenciáikra történô utazások kiváltása

A silent room-ok funkcióját váltja ki egy dekoratív függesztett hang

jelenti a megoldást.

szigetelô függönyfal alkalmazása .
A svéd Abstracta cég egy hagyományos anyagot, a rétegelt filc lemezt

Már egy 5 fôs találkozó költségébôl fel lehet építeni azt a
multimédiás videó-konferencia termet ahol sokkal hatéko
nyabban és gyorsabban tudnak az egyeztetések folyni.

fogalmazta újra mint térelválasztó és multifunkcionális falszigetelô

A webkamerák elenyészô költsége, az internet jelenlegi sávszélessége

anyag, és egyúttal természeti motívumokat csempészett az irodák rideg

gyakorlatilag nem jelent akadályt a hang és képátvitelben. A kérdés az,

világába.

hogy a konferencia terem berendezése elég kényelmes e?
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