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Urz?d? swoj? kreatywn? przestrze? do pracy

Nie wiem jak Wam, ale mi bardzo cz?sto zdarza si? pracowa? w domu. Niestety, wi??e si? to z
pewnymi trudno?ciami – zazwyczaj pracuj? albo przy stole w salonie, albo na biurku, które stoi w
mojej sypialni. Ale to jeszcze nic – dokumenty, projekty, wizytówki i inne rzeczy, które potrzebuj?
mie? pod r?k?, le?? obok mnie, tworz?c niezbyt widowiskowy stosik, a drukark?, z której cz?sto
korzystam, stawiam na parapecie, odrobin? go przez to szpec?c. Ostatnio dosz?am do wniosku, ?e
mojej przestrzeni do pracy przyda?by si? lekki lifting. Po inspiracje uda?am si? do IKEA i jak zwykle
si? nie zawiod?am :).

Pracownia odpowiednia nie tylko dla krawcowej
W warszawskim sklepie IKEA natrafi?am na ?wietn? aran?acj? pokazuj?c?, jak tanio i za pomoc?
kilku prostych rozwi?za? stworzy? naprawd? fajn?, kreatywn? i przede wszystkim u?yteczn?
przestrze? do pracy. Aran?acja przedstawia?a pracowni? krawieck?, stworzon? wy??cznie z
produktów dost?pnych w IKEA. Oczywi?cie, zdaj? sobie spraw?, ?e niewiele z nas w dzisiejszych
czasach zajmuje si? krawiectwem, ale ka?da mo?e przenie?? rozwi?zania zastosowane tutaj do
swojej wymarzonej przestrzeni do pracy.
Grunt to odpowiednia podstawa
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Podstaw? krawieckiej aran?acji by?y dwa sto?y z serii LINNMON/FINNVARD, przy których praca to
po prostu czysta przyjemno??. Wyposa?ono je w regulowane koz?a, dzi?ki którym blat sto?u mo?e
by? p?aski lub nachylony, co jest korzystne przy pisaniu, malowaniu, rysowaniu czy – jak w tym
przypadku – szyciu. Na dwóch pó?kach pod spodem jest mnóstwo miejsca na drukark? (wreszcie
b?d? mia?a na ni? miejsce!), ksi??ki, dokumenty (mój lubuj?cy si? w porz?dku m?? si? ucieszy!),
przez co na blacie jest wi?cej miejsca do pracy.

Wykorzystaj miejsce na ?cianie
?ciany pracowni wy?o?ono korkiem, dzi?ki czemu zyska?a ona dodatkow? przestrze? na projekty,
wycinki z gazet czy listy, które bez problemu mo?na przyczepi? za pomoc? pinezek. Dodatkowo do
?ciany przytwierdzono kratk? BARSÖ, której podstawowym przeznaczeniem jest upinanie kwiatów.
Tutaj jednak pos?u?y?a jako stylowe i praktyczne miejsce na projekty, zwi?kszaj?c tym samym
u?yteczno?? ca?ego pomieszczenia.
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Do ?ciany przytwierdzono równie? niewielk? pó?eczk? na przyprawy z serii BEKVÄM, ?wietn? na
http://tytuurzadzisz.pl
szpule z ni?mi, ale te? na wszystko to, co potrzebujemy mie? akurat pod r?k?, a powiedzmy sobie
szczerze – my, dziewczyny, na wyci?gni?cie d?oni akurat lubimy mie? wszystko :). Wyposa?ono j?
tak?e w listw? magnetyczn? GRUNDTAL, do której mo?emy przyczepi? no?yczki czy no?yk do
wycinania w papierze, spinacze do papieru czy inne metalowe akcesoria biurowe.

Zadbaj o praktyczne dodatki
To jeszcze nie koniec. W aran?acji kreatywnej pracowni zadbano równie? o odpowiednie dodatki.
Przede wszystkim metalowy wózek RISATORP, ?wietny na dokumenty, gazety, ksi??ki, a nawet
ubrania czy kocyk na ch?odniejsze dni. Mo?na go przewie?? w dowolne miejsce, gdy?
wyposa?ono go w kó?eczka, a a?urowe wyko?czenie sprawia, ?e wszystkie przedmioty s? w nim
dobrze widoczne i ?atwo dost?pne. Z kolei szklany s?oik z serii SINNERLIG lub szklana kopu?a
HÄRLIGA s? idealne do przechowywania drobnych, biurowych gad?etów. Nie do??, ?e pojemniki
s? praktyczne, bo ich zawarto?? zawsze b?dziesz widzia?a jak na d?oni, to s? te? po prostu pi?kne,
a chyba mo?emy si? zgodzi?, ?e praca w ?adnym otoczeniu od razu staje si? l?ejsza :). Do tego
stylowa lampka biurkowa RIGGAD z funkcj? bezprzewodowego ?adowania telefonu oraz portem
USB i nasza przestrze? jest gotowa do pracy.
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