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Неважко здогадатися, що будь-яка компанія, що поважає себе, зацікавлена в залученні
партнерів і в підтримці свого престижу, постарається докласти досить зусиль, щоб
надати своїм офісам відповідного презентабельного вигляду. Важливу роль тут грає те,
які офісні меблі будуть вибрані. Крім того, дуже важливо, щоб офісні меблі служили не
тільки для зовнішнього лиску, але і для забезпечення належних комфортних умов роботи
для службовців самої компанії. Як же слід вибирати офісні меблі і чим при цьому
керуватися? Очевидно, що критеріїв вибору меблів можна сформулювати багато, і слід
виділити найбільш істотні з них.      

  

В першу чергу необхідно вказати на необхідність надійності і довговічності меблів,
виходячи з того міркування, що службовці поводитимуться з нею не так акуратно, як зі
своїми домашніми меблями. До того ж офісні меблі використовуються досить інтенсивно,
що теж припускає необхідність її тривалої служби. 

Довговічність меблів визначається видом матеріалу, а також її покриттям. Як основа
найчастіше 
використовуються деревностружкові (ДСП) або деревноволокнисті плити (ДВП). Цей
матеріал відрізняється відносною дешевизною і не вимагає яких-небудь додаткових
витрат при його обробці. Для забезпечення міцності офісних меблів використовується
також обробка ламінатом і меламіном як покриття. 

На це теж слід звернути увагу при виборі меблів. Щодо країни-виробника немає сенсу
віддавати перевагу продукції якої-небудь конкретної країни, оскільки багато держав
продають якісну меблеву продукцію, і має сенс більше прислухатися до відгуків клієнтів і
репутації конкретної фірми. Як вже було відмічено, меблі повинні бути прості комфортні і
зручні. Тут слід звернути увагу на наявність у офісних меблів таких зручностей, як
наприклад газліфт – пневматичний пристрій для підйому сидіння, механізм регулювання
спинок у крісел, механізми для регулювання положення столешні і її нахилу, і на інші
незначні, але приносячи додатковий комфорт дрібниці.

До того ж слід врахувати сучасні принципи організації бізнесу і виходячи з цього
поклопотатися про наявність комп'ютерних столів , шаф з дверцями-купе, столиків для
оргтехніки. Додатково при виборі покупці меблів для офісу слід врахувати також
легкість монтажу або демонтажу меблів, міцність упаковки, яка оберігає меблі від
можливих пошкоджень під час вантаження, розвантаження і доставки. Після декількох
циклів збірки-розбирання меблі повинні зберігати свій первинний зовнішній вигляд. Слід
також приділити увагу якості і надійності кріпильних елементів. Варто пам'ятати, що
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офісні меблі повинні бути безпечними з екологічної, а також з енергетичної (необхідність
наявності входів і виходів для оргтехніки і кріплень для проводки) і з ергономічної точок
зору.
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