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Наскільки б сильно ми не хотіли, щоб наша робота і особисте життя були чітко
розмежовані, все ж таки іноді нам доводиться брати додому недороблену роботу.
Звичайно, найоптимальнішим рішенням є наявність у будинку окремого кабінету. Ну, а
якщо такої можливості немає? У такому разі кращим рішенням є обладнати хоч би
оптимальне робоче місце, причому бажано, щоб ваше робоче місце в будинку було
максимально «приховано» в затишку і комфорті вашого будинку.      Завжди варто
пам'ятати про те, що правильно організоване робоче місце є найпершою заставою
успішної і плідної роботи, тобто ваше робоче місце повинне бути для вас ідеальним.
Виходячи з цього, при покупці меблів потрібно, перш за все, звертати увагу на те, чи
комфортно вам буде з нею працювати. А другою справою вже думати про її дизайн,
стиль, вартість. На робочому місці необхідно першим ділом створити атмосферу, яка
сприятиме плідній роботі. Можливо, для цього понадобиться кондиціонер-зволожувач
повітря, обігрівач, іонізатор. Декілька живих рослин гармонізуватимуть ваш робочий
простір. Обов'язково потрібно підібрати правильне освітлення і крісло. Бажано, щоб ваше
крісло було регульованим, тоді ви зможете знайти його оптимальну висоту і положення
спинки.

Часто своє робоче місце ми розташовуємо в межах зони відпочинку. У такому разі
потрібно поклопотатися про те, щоб робоче місце не виділялося і не «псувало»
атмосферу відпочинку.

Звичайним місцем для робочого столу є наша спальна кімната. У цьому випадку робочий
стіл добре буде розмістити в шафу-купе. Як тільки ви втомитеся і захочете відпочити,
просто закриєте дверці і ваша спальня знов перетворитися на тихий і затишний куточок
вашого будинку, де так приємно відпочити і розслабитися.

Прекрасним рішенням є мобільна шафа для комп'ютера. По-перше, така шафа невелика
за розмірами, по-друге, вона розкриватиметься як тека. Звичайно її центральну секцію
займає монітор, принтер, теки з документами, а бічні полиці призначені для зберігання
книг.

Окрім вищеперелічених способів, робоче місце можна приховати звичайною
перегородкою. Як остання можуть бути використані склоблоки, стелажі, ширми або
просто завіса зі щільної тканини, яка знизу прикріплена до роликового механізму.

Прекрасним рішення є розміщення спального місця над робочим столом по типу
двох'ярусного ліжка. У такому разі відокремлювати робочий простір може просто
шторка, яка прикріплена відразу під ліжком. Таке рішення є оптимальним для кімнат
маленьких за розмірами, але з високими стелями.
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У сучасних рішеннях стіл може бути і як обідній, і як робочий простір домашнього Офісу.
Такі столи чимось нагадують старовинні секретери: у них є дві полиці із закритими
дверцями і одна полиця відкрита. Звичайно такі конструкції мобільні, тобто їх ніжки на
коліщатках. Коли письмовий стіл повернений до консолі, стіл перетворюється на обідній.
А після того як ви закінчите свій обід, доладні стільці просто можна буде прибрати в
нішу, спеціально для них призначену. При всій багатофункціональності таких
конструкцій, вони ще мають нейтральний дизайн і підійдуть абсолютно для будь-якої
кімнати.

Для домашнього офісу чудово підійдуть і модульні меблі, якщо їх розмістити, наприклад,
в передпокої. Елементи таких меблів достатньо компактні і не займають багато місця,
сучасні тенденції використання в їх оформленні металу, додають конструкціям візуальну
легкість. Крім того, такі меблі дуже швидко і легко демонтуються.

У вас в будинку є сходи? У такому разі прекрасним місце для вашого майбутнього
робочого місця може стати місце під сходами, а стелажі з вашою бібліотекою і
документами відокремлюватимуть робочий простір від зони відпочинку.

Таким чином, правильно і продумано організоване робоче місце у вашому будинку стане
початком вашої успішної і плідної роботи без зайвої перевтоми, а відпочинок буде
повноцінним.
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