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Firma EKOSTYREN s.r.o., která provozuje eshop  
www.kancelar24h.cz, vznikla v roce 2000. Od té 
doby neustále rozšiřujeme sortiment a zkvalitňujeme 
služby, abyste u nás nakupovali rádi a byli spokojení. 
První sortiment, který byl zařazen do eshopu, byly 
kancelářské židle. Vzhledem k situaci na českém 
internetu jsme, jako jedni z prvních, zařadili pouze zboží 
se zárukou 5 let.

Po židlích přišel na řadu kancelářský nábytek. V této 
sekci nabízíme největší sortiment kancelářského 
nábytku, který je skladem v ČR. Většinou dodáváme  do 
2-3 pracovních dnů.

Jsme ideálním partnerem pro každou firmu. S tím souvisí 
hlavně skvělý zákaznický servis, který je proškolený tak, 
že Vám bude umět vždy poradit.

V roce 2011 jsme vstoupili také na Slovensko, kde 
zaujímáme přední příčky v prodeji kancelářského 
vybavení.

U nás můžete nakupovat bez obav. Důkazem jsou jak 
vracející se zákazníci, tak i získané certifikáty kvality.

O firmě
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Ajajaj ...to dlouhé sezení v kanceláři nedělá vůbec dobře vašim zádům. Už se 
začínají ozývat a vypadá to, že budete muset do svého denního režimu zařadit 
 i nějaké cviky na jejich protahování. Anebo se podívat po takové kancelářské 
židli, která bude splňovat všechny náročné ergonomické parametry. Kvalita židle 
obvykle souvisí i s její cenou. Ale dovolme si uvést jednu poznámku - že i na 
velmi kvalitní a drahé židli lze sedět úplně špatně.

Většina lidí se u pracovního stolu v kanceláři hrbí a celkově nevhodně sedí, 
 o čemž svědčí i statistiky. Ty říkají, že 70 % populace má potíže s páteří. Je to 
pochopitelné. Nesprávný posed vede k bolestem zad, hlavy a krčního svalstva, 
způsobuje únavu a má vliv i na pracovní výkon. Pravidelné bolesti zad pak 
nejednoho zaměstnance přinutí navštívit lékaře a řešit to mimo jiné i pracovní 
neschopností, o kterou však málokdo stojí.

Ergonomie sezení
na kancelářských žídlích

Proč si koupit kvalitní židli?
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Při výběru židle je potřeba především dbát na následující parametry:

Přehled parametrů 

Opěrka hlavy
- možnosti nastavení

Výškově
nastavitelný 
opěrák zad

Posuv sedáku
Područky
- možnosti nastavení

Bederní opěrka
- možnosti nastavení

Mechanika
- synchronní
- asynchronní
- houpací
- permanentní

Nosnost
od 19 kg
do 250 kg

Kříž
- kov
- plast

Kolečka
- tvrdá
- měkká

Typ čalounění
- látka
- síť
- kůže
- eko kůže
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Člověk by měl na kancelářské židli sedět na celé hloubce sedadla s narovnaným 
hrudníkem, lopatky by měly směřovat dozadu dolů. Záda mají být opřená po celé 
délce opěradla. Kolena svírají pravý úhel a chodidla se dotýkají celou plochou 
podložky. Pánev by tedy měla být o něco výše než kolena, ideálně vodorovně   
se zemí. Na monitor bychom měli hledět ze vzdálenosti 40 - 75 cm.

Úhel mezi sedákem židle a opěradlem by nikdy neměl být menší 
 než 90°. Stůl, respektive klávesnice a myš musejí být ve správné 
výšce a to tak, že ruce přitom nesmějí být ohnuty v zápěstí směrem 
nahoru, jinak si koledujete o syndrom karpálního tunelu. Područky 
podpírají pouze lokty, nikoliv zápěstí.

Jak by měl člověk správně sedět?

90°

40°

40 - 75 cm

90°
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Posed na židli bude 
mnohem zdravější, pokud 
židle bude disponovat 
navíc synchronní mechanikou 
 s proměnným úhlem mezi 
sedákem a opěrákem. 
Obecně to znamená,  
že úhel sklopení sedáku 
je závislý  na úhlu 
sklopení opěráku. 
Na takové židli pak sedíte 
dynamicky a vaše svaly 
zad jsou neustále v pohybu. 
Oddálíte tímto i zdravotní 
potíže, které po dlouhém 
sezení  v kanceláři zákonitě 
musejí přijít.

Ergonomická židle, aby vyhověla nárokům pro zdravé 
sezení u pracovního stolu, má mít anatomicky 
tvarované opěradlo, umožňující kvalitní podpěru 
beder, polohovatelné područky pro lokty  i komfortní 
sedák, který by měl být dostatečně hluboký, aby se 
na něj vešla celá stehenní část nohou, a zaoblený 
na okraji směrem dolů. 

Toto všechno totiž významně ovlivňuje prokrvení 
dolních končetin a má vliv také na zádové 
svalstvo, obratle a ploténky.

Jak by měla vypadat ergonomická židle?

Dynamický posed 
pro zdravá záda

Kancelářská židle Boswell
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Rozhodně není jedno, z jakého materiálu je potah kancelářské židle. U textilie 
dbáme na prodyšnost látky a její snadné povrchové čištění. U umělých usní 
klademe důraz na to, aby materiál nebyl zdravotně závadný a aby vydržel 
dlouhodobé namáhání. Pro dětské židle se osvědčuje snímatelný potah opěradla, 
který je možné prát.

Kancelářská židle Salvador

Kancelářská židle Brooklyn

Kancelářská židle Rose

Kancelářské křeslo Texas

Výběr potahového materiálu

Síťované

Eko kůže

Látkové

Pravá kůže
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Když už musíte v kancelářské židli trávit sezením tolik 
hodin, měli byste alespoň sedět na takové, díky níž 
se budete cítit pohodlně a bolest zad bude pro vás 
neznámé slovo. Pro dlouhodobou práci na počítači 
odborníci doporučují židli se synchronní mechanikou 
 v designu inspirovaném závodními sedačkami.

Speciální opěrák si můžete 
zaaretovat  až ve 20 různých 
polohách, židli si díky kvalitnímu 
plynovému pístu snadno výškově 
nastavíte. 

Tato kancelářská židle je 
vhodná nejen pro mladé 
teenagery, zapálené do hraní 
počítačových her, ale také pro 
všechny pracovníky s mladou 
myslí, které baví si zahrát  na 
profesionální závodníky.

Synchronní mechanika 
má skvělé ergonomické 
vlastnosti a oproti 
klasickým mechanikám 
nabízí mnohem 
zdravější sezení. 

Kancelářské křeslo Cobra

Posaďte se jako závodník
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Vzhledem k tomu, že v práci trávíme velkou část z dne, je na 
čase začít „pracovat zdravě“. Práce nutně nemusí znamenat 
nepříjemné a nepohodlné prostředí, které navíc může být  
 z dlouhodobého hlediska zdravotně nebezpečné. Pečujte   
o sebe a předcházejte tomu výběrem kvalitních pomůcek   
do každé kanceláře.

Malý pomocníčci
do kanceláře
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Úkolem nožních opěrek je pomoc 
zaujmout jejich uživateli správnou 
ergonomickou polohu chodidel při práci. 
Opěrky nohou tak snižují únavu a napětí 
chodidel, krční páteře i zad. Například 
masážní opěrka stimuluje akupresurní 
body chodidel a přispívá tak k vitalitě 
člověka. Nožní opěrky  s vyhříváním 
oceníte v chladném pracovním 
prostředí. A naopak chladící opěrky 
využijete zejména  v letním období.

Pomocí bederní opěrky lze předcházet 
onemocněním zad ze sedavého 
povolání – ztuhlá záda, skřípnutý 
sval, pokřivení páteře. Bederní 
opěrka poslouží k zajištění správné 
ergonomické polohy při sedu a hodí 
se na jakoukoliv kancelářskou židli. 
Vyhnete se tak nepříjemné bolesti zad 
při dlouhodobé sedavé práci.

Nožní opěrky

Bederní opěrky

S bederní
opěrkou Bez opěrky

Opěrka na nohy Professional Series

Bederní
opěrky
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Nesprávným umístěním monitoru 
 a špatnou polohou hlavy namáháte 
krční páteř – ať už sklopením hlavy, 
 či pohledem vzhůru. Stojany pro 
notebooky a monitory tak pomohou 
umístit zařízení do správné „zdravé“ 
pozice (úroveň očí). Předcházíte tak 
kažení zraku, ztuhnutí či zablokování 
krční páteře a bolestem hlavy.

Stojany na notebooky
a monitory

Podstavec pod notebook
Quick Lift I-Spire
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Víte, že civilizační choroby jako je chronická únava, bolest zad a šíje, migrény   
a další, jsou běžnou věcí na denním pořádku? Nemalou roli v tom hraje také 
sedavé zaměstnání a životní styl. 

Protažením se v kanceláři na 5 minut denně ulevíte vašim bedrům a krční páteři, 
rozproudíte lymfatický systém, utvoříte prostor pro vnitřní orgány, pročistíte   
si hlavu, zbavíte se napětí, zabráníte otokům nohou a přestanete myslet jen   
na jídlo. Postačí udělat pár dřepů, proběhnout se na toaletu, nebo se opřít o stěnu 
a protáhnout se.

Strething a protahovací 
cviky v kanceláři

Věděli jste, že většina lidí pracujících v kanceláři mají tendenci vystrkovat bradu 
směrem ven? Tím dochází k deformaci přirozeného zakřivení páteře. Navíc svaly  
v oblasti krční páteře a šíjové svaly tuhnout vlivem stresu. To vše vede   
k nepříjemné bolesti hlavy. Ideální je mít stůl v úrovni „pod prsa“, přičemž monitor 
PC máte v úrovni očí. Vhodné jsou také židle s polohovatelnými opěrkami  hlavy. 
Kdykoliv během dne si můžete protáhnout krční páteř úklony do stran, směrem   
k ramenům. Poté přitáhněte bradu šikmo, směrem k rameni.

Jak uvolnit krční páteř



Práce v kanceláři dokáže být pořádně náročná. Abyste ji zvládli 
rychle, efektivně a přitom si třeba „nezadělali” na zdravotní  
potíže, je potřeba si pro svou kancelář vybrat správný nábytek. 
Jaký to je?

Co vám pomůže zvládnout 
každodenní práci v kanceláři?

Proč byste měli při zařizování 
kanceláří (ale i dětských pokojů 
a pracoven) vsadit na výškově 
nastavitelné stoly? Z mnoha 
důvodů. Pro podnik jsou stálejší 
a pestřejší alternativou běžných 
stolů bez možnosti nastavení. 

Spolu s ergonomickými židlemi 
budou v kanceláři připravené pro 
všechny pracovníky bez rozdílu  
v jejich výšce. Výškově 
nastavitelný stůl pro ně bude 
komfortnější, efektivnější  
a zdravější. Jak je známo, má 
sedavý způsob práce neblahý  
vliv na zdraví člověka, a možná 
 i proto potřebuje vaše kancelář 
inovaci - výškově nastavitelné 
stoly, u nichž si pracovník vstane  
a protáhne se, aniž by zahálel.

Výškově nastavitelné stoly

Věděli jste, že práce ve stoje přináší dlouhodobě lepší výsledky? 
Na první pohled nepohodlná pozice ve stoje, je pohodlná až, až!   
Je dokázáno, že práce ve stoje je rychlejší, nápaditější i zdravější. Protože 
však nepředpokládáme, že by pracovník u stolu ustál celých  8 hodin i více, 
jsou výškově nastavitelné stoly ideální. Když bude chtít, pracovní desku  
si sníží a k práci si jednoduše sedne.

Výškově stavitelné stoly
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Víte, že si svou kancelář můžete 
sestavit jako puzzle skládačku? 
 U většiny pracovních stolů máte 
možnost spojení více stolů k sobě 
 pro vytvoření větší pracovní plochy 
 či tzv. open space kanceláře  
a k nim  si dokoupit nejrůznější 
prvky  pro efektivnější využívání.

Stoly pro PC sestavy se malinko liší od běžných pracovních stolů do kanceláře. 
Protože spoustu prostoru zabere onen počítač, je potřeba počítat s mnohem větší 
pracovní deskou. Kromě toho je kladen větší důraz na hloubku stolu. 

Aby se oči pracovníka u obrazovky počítače příliš nenamáhaly,  je nutné, aby 
od nich byla obrazovka vzdálená alespoň půl metru. Stoly s nedostatečnou 
hloubkou tohle nemají možnost splnit a z dlouhodobějšího hlediska mohou 
způsobovat minimálně únavu očí.

Stoly pro PC sestavy jsou navrhnuté 
tak, aby všechny PC komponenty měly 
své místo a přitom zabíraly  co nejméně 
prostoru (je kladen důraz na zanechání 
většího pracovního prostoru). Obvykle 
jsou to stoly s různým vyčleněním, 
policemi a dalším úložným   
a odkládacím prostorem.

Stoly pro PC sestavy

i

Stůl Visio
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Uložit, založit, seřadit, hlavně ale vždy znovu pohodlně najít nejrůznější 
dokumenty, vám v kanceláři pomohou různé kancelářské skříně. Díky svému 
četnému otevřenému i uzavřenému úložnému prostoru pomáhají v kanceláři 
udržovat pořádek. Protože ne všechno se vleze do úložného prostoru psacích 
stolů a kontejnerů, budete na větší dokumentaci a další věci určitě potřebovat  
i jiné kancelářské skříně. 

Správně uspořádaná kancelář by pak měla být jejich dobře zvolenou kombinací. 
Otevřené kancelářské skříně slouží pro vystavení šanonů a složek. Ty uzavřené 
toho pojmou mnohem více a dobrou zprávou je, že svůj obsah díky dvířkům 
dobře skrývají před nežádoucími pohledy. 

Samozřejmě byste měli kancelářské skříně vybírat podle velikosti místnosti, 
abyste se v ní potom necítili příliš stísněně.

Kancelářské skříně

Skříň Impress White

Vysoká skříň ProOffice

Skříň TopOffice

Vysoká skříň Praktik

Střední skříň Praktik

Střední skříň Impress
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Mít všechno, co potřebujete hezky 
uložené a po ruce, se vyplácí hlavně 
 v kanceláři. Minimálně vám to ušetří 
spoustu času s hledáním. Kancelářské 
kontejnery v kanceláři hrají prim. Pořídit 
si můžete kontejnery přístavní nebo 
 ve verzi s kolečky. Ty mají tu výhodu, 
 že je po kanceláři můžete libovolně 
přemisťovat a vhodné jsou tak zejména 
do kanceláří typu open-space.

Kancelářské kontejnery samozřejmě 
seženete v řadě velikostí, barevného 
provedení a četnosti úložného 
prostoru. A protože pracovníci open 
space prostoru nemají příliš soukromí,  
bude pro ně kontejner s vrchním 
zamykatelným šuplíkem ideálním 
způsobem, jak si uložit své osobní 
věci. Výhodná je i údržba většiny 
kancelářského nábytku. Jak kontejnery, 
tak i další nábytek je potřeba jen přetřít 
mokrým hadříkem.

Kancelářské kontejnery

Kontejner Impress

Kontejner Impress White

Open office 
vs. klasická kancelář
Open office jsou otevřené 
kancelářské kóje umístěny  ve 
větším počtu v jedné velké 
místnosti. Od sebe je dělí pouhé 
příčky. Zatímco klasickou kancelář 
moc přestavovat nemusíme. 

Open office jsou dobré pro 
korporace – z hlediska šetření 
místem a maximálního využití lidí. 
Slyšíte zde každé slovo kolegů 
a to může rušit vaše soustředění 
na pracovní úkol. Namísto toho 
uzavřené klasické kanceláře 
poskytují nejen soukromí  
a možnost pracovat na 100%,  
ale také zde naleznete klid, nejste 
rušeni hlukem a věčným šumem 
z okolí. Pracovní schůzky zde jsou 
soukromé  a příjemnější jak pro 
klienta, tak pro vás.

i
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Aby se vám ve vaší kanceláři dobře pracovalo, určitě by v ní 
našlo uplatnění několik následujících praktických pomocníků.

Praktická kancelář

Do každé pořádné kanceláře 
patří kartotéka s vysouvatelnými 
zásuvkami, do kterých můžete 
pohodlně dle abecedy či jiného 
systému ukládat důležité 
dokumenty, faktury, seznamy 
obchodních partnerů či vašich 
zákazníků. Víte  o tom, že hezky 
česky se kartotéka řekne 
lístkovnice?

Pracujete ve své kanceláři také  
 s hotovostí? Pak se jistě neobejdete 
bez příruční kovové pokladny, do níž 
všechny peníze, ať jsou to bankovky 
nebo kovové mince, bezpečně 
uložíte. A víte o tom, že některé 
pokladny mají také dvojité dno?

Bezpečně a dlouhodobě uložit 
je třeba nejen peníze či cennosti, 
ale také některé dokumenty, ke 
kterým by se neměl dostat někdo 
nepovolaný. Výhodou některých 
trezorů je jejich ohnivzdornost díky 
použitému speciálnímu betonu ve 
dveřích a korpusu sejfu. Už se o své 
cennosti nemusíte bát.

Kartotéky

Příruční pokladny

Trezory

Kovová kartotéka TG-SDK-2A4 Nábytkový trezor Diamant

Příruční
pokladna

BS-B1
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Magnetické tabule mají povrch 
odolný proti poškrábání, výborně se 
na ně píše popisovači, které jsou za 
sucha stíratelné. Určitě magnetickou 
tabuli využijete v kanceláři pro rychlé 
zachycení momentálních nápadů, 
aby nezapadly v zapomnění. Stačí   
k tomu použít barevný fix,  který  
je vždy hned po ruce.

Každá kancelář v rámci své činnosti 
vyprodukuje spoustu dokumentů, 
které je třeba dle zákona po určitou 
dobu archivovat. K tomuto účelu vám 
snadno poslouží archivační skříně  
s bezpečnostními klíči.

Nikdo nenosí v hlavě všechny 
informace, občas si dovolíme  i na 
něco zapomenout. Ovšem - nemělo 
by se to stávat pravidlem. Pořiďte 
si do své kanceláře korkovou 
nástěnku. Díky připínáčkům již 
budete mít důležité poznámky vždy 
na očích. Nebo si na ni připnete 
fotografie z teambuildingu?

Magnetické tabule

Archivační skříně

Korkové nástěnky

Magnetická tabule Magnetoplan

Bezpečnostní skříň TG-2SDCe

Korková nástěnka 120 x 90 cm

Prakticky vybavená kancelář,
zefektivní každodenní práci.
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Pro zajímavou prezentaci vaší práce 
či nápadů jistě využijete přenosnou 
tabuli s rychloupínací lištou   
a magnetickým lakovaným 
povrchem. Flipchart je popisovatelný 
barevnými nebo černými popisovači 
a i za sucha se velmi dobře stírá. 
Tento pomocník do kanceláře jistě 
nesmí chybět u žádného školení, 
jednání či porady. Víte, že flipcharty 
mohou být i mobilní na pojízdných 
kolečkách?

Zásady správného osvětlení
Věděli jste, že správné osvětlení ve vaší kanceláři hraje velkou roli v různých 
směrech? Světlo ovlivňuje soustředění a také stav našeho zraku. Při výběru 
osvětlení byste vždy měli brát v úvahu velikost místnosti a použité barvy. 
Nesprávné světlo zhoršuje zrak, způsobuje bolest hlavy a má vliv na 
náladu. 

U světla je důležitá tzv. chromatičnost – veličina popisující vlastnost světla, 
které se promítá do našeho oka. Existují již tzv. biodynamická osvětlení, 
která se tomuto dokážou přizpůsobit. Také lampička na stole by měla být  
v opozici s rukou, kterou píšete tak, abyste si nestínili pod ruku.

Možná máte dojem, že ochrana 
osobních a citlivých údajů se vás 
zatím příliš netýká. Od května roku 
2018 tomu bude ale jinak. Připravte 
se již nyní na GDPR a pořiďte si do 
vaší kanceláře skartovací stroj. Ten 
bezpečně znehodnotí vše, co by 
mělo zůstat jen mezi stěnami vaší 
kanceláře. Víte o tom, že skartovací 
stroje zlikvidují také CD, kreditní 
karty či objemné dokumenty   
s kovovými svorkami? 

Flipchart Skartovací stroje

Flipchart Magnetoplan Skartovací stroj Micro 9L

i
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KÁVA
povolený kancelářský doping

Šálek kávy v pracovním režimu vás dokáže znovu postavit na nohy 
a probrat z velké únavy díky obsahu kofeinu. Ten zvyšuje krevní tlak, nastartuje 
organismus a rozproudí krev v těle. Ať už si jej vychutnáváte z kávovaru, 
kapslovače, či si uvaříte instantní kávu, nebo silného turka – vždy by jste se měli 
držet pár pravidel. 

Prvním je „pravidlo 15“ – tedy káva musí být upražena do 15 měsíců po sklizni, po 
upražení je třeba umlít kávu do 15 dní a namletou kávu musíte spotřebovat do 15 
minut. Dalším pravidlem je teplota vody okolo 90°C (pokud zalijete kávu horkou, 
právě uvařenou vodou s teplotou okolo 100°C, bude chutnat hořce).

Věděli jste, že káva je vlastně ovoce? Možná je to pro mnohé 
překvapení, ale je to tak! Kávová zrna jsou vlastně středy   
z kávových bobulí. Ty jsou jedlými plody kávovníku. Takže když 
si dáváte šálek kávy, v podstatě pijete džus… 
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V kanceláři se toho najde spousta, je-li dobře vybavená. 
Kromě základního nábytku, jako jsou psací stoly a kancelářská 
křesla v ní narazíte i na jiný doplňující nábytek a praktické 
doplňky. Které?

Na co v kanceláři 
nesmíme zapomenout?

Interiérové věšáky jsou nezbytným 
vybavením v kanceláři i mimo 
ni. Využijete je nejen pro vlastní 
pracovníky, nýbrž i pro hosty  
 a návštěvy, které k vám do kanceláře 
přijdou a budou si chtít odložit.

Interiérové věšáky

Lexi Parker Carlee
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Potýkáte se u vás v kanceláři  
s nedostatečnou komunikací? Kvůli 
novým informacím vždy svoláváte 
schůzku? To je ale velmi neefektivní! 
Co kdybyste příště vše, co máte na 
srdci svým zaměstnancům napsali 
 do vitríny?

V kancelářích, na vrátnicích nebo 
 v každém běžném zařízení určitě 
využijete i skříňky na klíče. Jak 
poznáte, že skříňku potřebujete? 
Neustále s sebou nosíte těžký 
svazek klíčů, protože za ně máte 
zodpovědnost a nechcete, aby je 
někdo zneužil.

Více pohodlí a větší flexibilitu  
do vaší kanceláře přinesou i lampy. 
Nejen ty stolní, které najdou 
místo na pracovním stole ve vaší 
kanceláři, nýbrž i lampy stojací.  
Ty celkově zútulní kancelář  
a přinesou jí větší funkčnost.

7 vteřin. Tak takhle krátce vám 
bude trvat, než mokré ruce vysušíte 
vysoušečem rukou. Vysoušeče 
rukou jsou ideální pro sociální 
zařízení nejen kanceláří, ale i jiných 
zařízení - restaurací, relaxačních 
center, škol  a školek.

Vitríny

Skříňky na klíče

Lampy

Vysoušeče rukou

Vitrína korková Magnetoplan

Nástěnná skříňka TG-1SKE

Lampa Milagros

Vysoušeč rukou Jet Dryer Storm
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www.kancelar24h.cz

18 let na trhu doprava 
zdarma

prodloužená 
záruka
na 5 let

95% produktů
skladem

800 100 030info@kancelar24h.cz
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