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Напевно, сьогодні вже не знайдеш людину, у якої не було б вдома комп'ютера. Дуже
часто, придбавши комп'ютер і техніку до нього, ми розташовуємо їх на тумбочці або
невеликому журнальному столику. А через якийсь час починаємо помічати, що робота за
комп'ютером нам не в радість: нам постійно хочеться встати і пройтися, весь час щось
заважає. Але мало хто в таких ситуаціях замислюється про те, що придбання
спеціального комп'ютерного столу вирішило б ці проблеми раз і назавжди. Адже
правильно обладнане робоче місце – це вже половина виконаної роботи.      Купуючи
комп'ютерний стіл, зверніть увагу на такі моменти:

1. Розмір столу. Підбираючи стіл, подумайте про те, чим ви збираєтеся за ним займатися:
грати в комп'ютерні ігри чи ж працювати над документами. Якщо часта робота за
комп'ютером не передбачається, то можна зупинити свій вибір на столі невеликого
розміру. Але в тому випадку, якщо ви збираєтеся зайнятися плідною діяльністю,
влаштувавши домашній міні-офіс, або просто працювати з документами, вчитися, то вам
необхідний тільки просторий стіл з широкою стільницею, з великою кількістю поличок
для книг і оргтехніки, тумбою або шафкою. Взагалі, насправді краще всього у будь-якому
випадку придбати стіл з великою стільницею, тому що за таким столом завжди зручніше
працювати, завжди все під рукою і всьому вистачає місця.

2. Зверніть увагу на те, скільки і яких поличок має стіл. Функціональні і практичні столи,
робоча частина яких розташована вертикально, тобто коли оргтехніка, динаміки, теки з
документами розташовуються на поличках. Таке розташування речей дає можливість
дещо скоротити розмір стільниці, зберігаючи при цьому високу функціональність столу і
можливість плідної роботи за ним.

3. Матеріал, з якого виготовлений стіл, також не мало важливий. Найчастіше комп'ютерні
столи виготовляються з ДСП, моделі подорожче мають стільницю і фасади з МДФ,
найдорожчі і достатньо рідкісні моделі виконані з натурального дерева. У будь-якому
випадку стандартна модель столу виконана з використанням ДСП, тому, набуваючи стіл,
обов'язково вивчіть документацію на нього і санітарний висновок. Пам'ятайте, що навіть
невелика кількість формальдегідів у вашому столі може обернути приємну покупку у
фатальну.

4. І природно звертайте увагу на стильове рішення комп'ютерного столу. Підбирайте
такий стіл, щоб він добре вписувався в загальний інтер'єр кімнати.

Дотримуючись цих простих порад, ви обов'язково придбаєте такий комп'ютерний стіл,
який відповідатиме всім вашим запитам, а ваша робота перетвориться на суцільне
задоволення від її виконання.
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