
W O R K S PA C E  S O L U T I O N S

Najważniejsze informacje o ergonomii w ujęciu Kinnarps

ERGONOMIA
NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY



ERGONOMIA

Nauka o relacjach łączących ludzi z otoczeniem,  
w którym pracują.
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„ERGONOMIA SŁUŻY NIE TYLKO LUDZIOM – WSPIERA RÓWNIEŻ 

DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWĄ. TWORZĄC NAJLEPSZE MOŻLIWE WARUNKI 

PRACY, ZAPEWNIAMY PRACOWNIKOM LEPSZE SAMOPOCZUCIE 

I ZWIĘKSZAMY ICH WYDAJNOŚĆ. INWESTOWANIE W DOBRE 

SAMOPOCZUCIE PERSONELU POKAZUJE PRACOWNIKOM, ŻE ICH 

PRACA JEST DOCENIANA. UWAGA I DBAŁOŚĆ, Z JAKĄ PROJEKTOWANE 

SĄ ERGONOMICZNE ROZWIĄZANIA, ABY SPEŁNIAĆ INDYWIDUALNE 

POTRZEBY PRACOWNIKÓW, DODATKOWO MOTYWUJĄ ICH DO PRACY, 

ZAPEWNIAJĄC WYŻSZĄ PRODUKTYWNOŚĆ ORAZ REDUKUJĄC LICZBĘ 

URAZÓW I ZWOLNIEŃ LEKARSKICH. ZDROWI PRACOWNICY TO 

SZCZĘŚLIWI PRACOWNICY, A W DZISIEJSZYM ŚWIECIE, W KTÓRYM 

KONKURENCJA NA RYNKU JEST BARDZO ZACIEKŁA, ERGONOMICZNE 

MIEJSCA PRACY WSPIERAJĄ TWORZENIE NAJLEPSZYCH PRODUKTÓW 

Z WYKORZYSTANIEM NAJBARDZIEJ WYDAJNYCH METOD”.

ANDERS LUNDAHL, FIZJOTERAPEUTA I SPECJALISTA DS. ERGONOMII



ŚWIAT ZMYSŁÓW
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1. https://www.kinnarps.pl/wiedza/cicha-rewolucja/

2. Take away the noice - A good sound environment pays off, Arbetsmiljöverket

3. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och- inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror- i -arbetsmiljon/#nr1 

Ewolucja nauczyła nas reagować na stymulację sensoryczną, a  doświadczenia te 

wpływają na nasze samopoczucie i  produktywność. W  miejscu pracy szkodliwa 

stymulacja sensoryczna powinna być ograniczona, a pozytywne doznania zmysłowe – 

intensyfikowane dla lepszego samopoczucia i  wyższej wydajności. Przykładowo, 

dźwięki mogą dać nam energię do działania, jednak hałas bywa powodem problemów 

z  koncentracją, prowadzi też do bólu głowy, karku i  ramion1. Ograniczenie poziomu 

hałasu może pozytywnie wpłynąć na produktywność, zmniejszając stres i podatność 

na choroby, a  także pomagając personelowi osiągnąć maksymalną wydajność 

w pracy2. Warto wziąć również pod uwagę oświetlenie i  jakość powietrza, ponieważ 

nieodpowiednia wentylacja może obniżyć produktywność nawet o 15%3.

ŚWIAT ZMYSŁÓW
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Świat zmysłów: Kolor



7

*Meerwein, G. et al. (2007). Color – Communication in architectural space. Bazylea: Birkhauser Verlag

• Łącz kolory, by zintensyfikować zachowania potrzebne do efektywnej pracy

• Posłuż się kolorami, by wyróżniać poszczególne strefy w miejscu pracy 

• Jaśniejsze kolory mają tę zaletę, że lepiej odbijają światło dzienne 

STRATEGIE I WSKAZÓWKI

KOLOR

Świat zmysłów: Kolor

Kolory wpływają na nasz nastrój i emocje. W przypadku niektórych 

osób, wpływają także na odczuwanie temperatury w pomieszczeniu. 

Kolory wywołują określone emocje, ponieważ są widzialnym 

efektem fal elektromagnetycznych o  różnych długościach, które 

wywołują zmiany hormonalne w naszym ciele.* Wybór odpowiedniej 

kolorystyki miejsca pracy może mieć duży wpływ na dobre 

samopoczucie i  produktywność. Żywsze kolory mogą zwiększyć 

motywację do pracy. Najlepsze miejsca pracy efektywnie korzystają 

z  palety barw. Postrzeganie kolorów przez ludzi jest po części 

uwarunkowane kulturowo, jednak - ogólnie rzecz ujmując - zieleń 

wprowadza harmonię, jest miła dla oka i ma efekt odświeżający, 

a także zwiększa produktywność, niebieski relaksuje, uspokaja i 

rozwija kreatywność, czerwony symbolizuje pasję i moc, dodaje 

energii oraz pomaga skupić uwagę, a  żółty , będąc uniwersalnym 

symbolem optymizmu i radości ułatwia podejmowanie decyzji.
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Świat zmysłów: Dźwięk 



9

* J. Kim, R. Dear (2013) Workspace satisfaction: The privacy-communication trade-off in open-plan offices

Journal of Environmental Psychology, Wydanie 36 – grudzień 2013, strony 18–26

• Ścianki i panele akustyczne zmniejszają poziom hałasu i poprawiają zrozumiałość 

mowy w gwarnym otoczeniu; stanowią przy tym inspirujący element wystroju

• Należy zapewnić dostęp do wielu zróżnicowanych pod względem wielkości sal 

konferencyjnych 

• Pomieszczenia socjalne, takie jak kuchnie i kawiarnie, dobrze jest zaplanować 

z dala od stref do pracy w skupieniu

STRATEGIE I WSKAZÓWKI

DŹWIĘK

Świat zmysłów: Dźwięk 

Hałas jest normalną częścią pracy, ale jego podwyższony 

poziom jest jedną z  głównych przeszkód w  osiągnięciu wysokiej 

efektywności.* Hałas wpływa na koncentrację, poziom stresu 

i  zdolność kreatywnego myślenia. Rozproszenie i  dystrakcja 

powodują spadek efektywności, frustrację i gorsze samopoczucie. 

Aby zredukować poziom hałasu i  zapewnić pracownikom ciszę 

w  tętniących życiem przestrzeniach, można skorzystać z  paneli 

lub ścianek akustycznych. Często koncentrację utrudnia nam 

hałaśliwe wyposażenie – dlatego warto poszukać lekkich i łatwych 

do rekonfiguracji mebli. W  niektórych sytuacjach na wzrost 

efektywności mogą wpłynąć relaksujące dźwięki, dlatego warto 

wziąć pod uwagę pozytywny wpływ muzyki w miejscu pracy. 
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Świat zmysłów: Stymulacja
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* R. Cooper, The Psychology of Boredom, Science Journal 4, nr 2 (1968): 38–42

STYMULACJA

Świat zmysłów: Stymulacja

• Wybieraj produkty, mając na uwadze to, jak reagują na nie nasze zmysły – uwzględnij 

ich fakturę, kolor, dźwięk i zapach

• Wprowadź różne tekstury – naturalne włókna, drewno lub wełnę – i pamiętaj o roślinach 

• Wykorzystaj potencjał barw, grafik, deseni, sztuki i wzornictwa, aby stworzyć ciekawą 

scenerię ze zmieniającymi się akcentami

STRATEGIE I WSKAZÓWKI

Jednym z powodów, dla których tak wiele radości sprawia nam kontakt 

z naturą i piękne widoki, jest potrzeba stymulacji sensorycznej. Wpływa 

ona pozytywnie na naszą koncentrację i  pomaga w  utrzymaniu 

czujności.*Jeśli środowisko pracy nie stymuluje naszego umysłu i nie 

pobudza zmysłów, tracimy motywację i skupienie. Rzędy identycznych 

biurek bez możliwości indywidualnego dopasowania lub nieustanny 

szum klimatyzacji bądź komputerów to nie są dobre przykłady 

środowiska stymulującego efektywność. Tło muzyczne, oświetlenie 

i różnorodność tekstur w otoczeniu dostarczają przyjemnej stymulacji 

i pobudzają do owocnej pracy. 
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CZŁOWIEK
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Projektowanie przestrzeni pracy z  myślą o  ludzkich potrzebach jest ważne, 

ponieważ to efektywni pracownicy decydują o  konkurencyjności firmy. Interakcje 

współpracowników ze sobą nawzajem oraz ze swoim otoczeniem wpływają 

na jakość pracy. Gdy ludzie mają poczucie bezpieczeństwa i  lubią swoją pracę, 

cieszą się dobrym samopoczuciem i  wyższą efektywnością! Jedna trzecia osób 

pracujących przy komputerze odczuwa bóle szyi i kręgosłupa.1 Stres i obciążenie 

w dużej mierze przyczyniają się do problemów zdrowotnych związanych z  pracą2. 

Na przykład w Szwecji koszt absencji pracownika to około 2740 SEK dziennie3, 

lecz ergonomiczne miejsce pracy redukuje konieczność korzystania ze zwolnień  

lekarskich spowodowaną nieodpowiednimi warunkami pracy4. 

1. Välfärd, 2005:4, Centralny Urząd Statystyczny

2. Make sure you have the right amount of light from your digital tools. ADI 524, Arbetsmiljöverket

3. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och- inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror- i -arbetsmiljon/#nr1

4.  Kinnarps education material 20080819
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Człowiek: Relacje
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* E.D. Heaphy, J.E. Dutton, „Positive social interactions and the human body at work:

linking organizations and physiology”, Academy of Management Review 2008, Wyd. 33, Nr 1, 137–162.

RELACJE

Człowiek: Relacje

• Wyznacz osobę odpowiedzialną za promowanie wydarzeń sprzyjających  

integracji zespołu

• Pozwól pracownikom stworzyć zasady korzystania ze wspólnych przestrzeni  

– zwiększy to ich poczucie wpływu i przynależności

• Sale konferencyjne, które można rezerwować, zapewniają przestrzeń do  

spotkań i nawiązywania nowych kontaktów biznesowych

STRATEGIE I WSKAZÓWKI

Człowiek jest istotą społeczną, a  przyjazne kontakty z  innymi 

poprawiają nam samopoczucie. Koleżeńskie relacje, które 

nawiązujemy ze współpracownikami, stanowią ważną część ducha 

współpracy niezbędnego do osiągnięcia wysokiej skuteczności.  * 

Dzięki pozytywnym relacjom, z  radością przychodzimy do pracy, 

a  nasza produktywność wzrasta! Środowiska pracy stają się 

coraz bardziej zróżnicowane, dlatego warto tworzyć przestrzenie, 

w których odnajdą się osoby pracujące w różny sposób. Funkcjonalne 

kuchnie czy kawiarnie są idealnym miejscem do szybkich 

spotkań; zapewniają pracownikom wspólną przestrzeń relaksu 

i nawiązywania kontaktów. Sale konferencyjne usytuowane z dala od 

stref pracy w skupieniu świetnie sprawdzają się w przypadku „burzy 

mózgów”, a także stanowią miejsca bardziej formalnych spotkań. 
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Człowiek: Ludzkie ciało
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• Słuchaj swojego ciała – jeżeli czujesz ból lub napięcie mięśniowe, przerwij 

czynność i zmień pozycję

• Biurka, krzesła i monitory powinny być w pełni regulowane, aby każdy mógł 

pracować w optymalnej dla siebie pozycji

• Układ mięśniowo-szkieletowy człowieka został zaprojektowany z myślą  

o ruchu – więc siadaj, wstawaj i ruszaj się!

STRATEGIE I WSKAZÓWKI

LUDZKIE CIAŁO

Człowiek: Ludzkie ciało

Nasze organizmy to skomplikowane systemy, powstałe w  rezultacie 

tysięcy lat ewolucji. W  trakcie tego procesu ukształtowały się 

nasze narządy, układy i  zmysły. Aby zapobiegać uszkodzeniom lub 

przeciążeniom niektórych części naszego ciała, miejsce pracy powinno 

być zaprojektowane według naszych potrzeb. Miejsce i sposób pracy 

wymagają od nas wysiłku, co nie zawsze jest niekorzystne. Podczas 

pracy w ruchu, np. w trakcie podnoszenia lub przenoszenia przedmiotów, 

nasze ciała produkują białka i  hormony, które sprzyjają dobremu 

samopoczuciu. Natomiast w pozycjach statycznych ważne jest, by nasze 

ciało miało odpowiednie wsparcie i nie było narażone na przeciążenie 

mięśni i  ścięgien. Wymuszone pozycje ciała i  powtarzalne zadania 

mogą doprowadzić do urazów układu mięśniowo-szkieletowego. 
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Człowiek: Ruch
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• Biurka do pracy na siedząco i stojąco oraz fotele z mechanizmem FreeMotion 

zachęcają do ruchu podczas pracy

• Ustaw przypomnienie w telefonie, aby korzystać z regularnych przerw w pracy

• Stanowiska pracy oparte na aktywności motywują pracowników do ruchu 

w przerwach pomiędzy poszczególnymi zadaniami

STRATEGIE I WSKAZÓWKI

RUCH

Człowiek: Ruch

Nasze ciała są stworzone do ruchu. Przez tysiące lat ruch odgrywał 

ważną rolę w ewolucji naszego gatunku, przynosząc wiele korzyści 

dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Ruch wspomaga krążenie 

krwi oraz uwalnia substancje chemiczne, które zmniejszają 

napięcie, wpływając na dobre samopoczucie. Ponieważ 

pracownicy biurowi przeważnie pozostają w  pozycji siedzącej, 

zachęcanie ich do ruchu może przynieść im zarówno poprawę 

samopoczucia, jak i wzrost kreatywności. Ruch generuje energię – 

ożywienie, które można poczuć już w chwili wejścia do biura. Dzięki 

technologii, która zmienia sposób naszej pracy, elastyczne miejsca 

pracy dodatkowo sprzyjają twórczym interakcjom zwiększającym 

szanse na innowacje!
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PRODUKTY
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Do wykonywania swoich obowiązków pracownicy potrzebują narzędzi, a sposób, w jaki 

z nich korzystają, wpływa na efekt ich pracy. Aby obniżyć poziom stresu pracowników 

i  zwiększyć ich skuteczność, wyposażenie powinno dostosowywać się do różnych 

potrzeb. Sprzęty, które utrudniają wykonywanie zadań lub spowalniają pracowników, 

negatywnie wpływają na ich morale i wydajność. Warto wziąć pod uwagę, że czterech 

z pięciu pracowników biurowych oczekuje ergonomicznych mebli1, na przykład biurek 

typu sit/stand, które minimalizują ryzyko wystąpienia chorób spowodowanych przez 

długotrwałe siedzenie. Aktywność fizyczna po pracy nie eliminuje tych zagrożeń – 

na dobre samopoczucie i efektywność wpływa przede wszystkim sposób spędzania 

czasu w biurze2. Badania pokazują, że stojąc przez dwie i pół godziny w ciągu dnia 

spalamy 350 kalorii3, a praca w pozycji stojącej zwiększa produktywność o 10%4

1. https://www.kinnarps.pl/wiedza/od-biurka-po-worek-do-siedzenia/

2. https://www.nrk.no/livsstil/_-a-sitte -er- like - ille -som-a-royke-1.11428352

3. http://standup.matting.se/retailers/matting-ab/ga-ner- i -vikt

4. http://www.businessinsider.com/proof-standing-desks-you-more-productive -2013-9?r=US&IR=T&IR=T 



22

07

Produkty: Biurka do pracy na siedząco i stojąco



23

• Przeprowadź szkolenie i upewnij się, że pracownicy potrafią i będą  

regularnie korzystać z biurek do pracy na siedząco i stojąco

• Pracę na stojąco rozpocznij od krótkich sesji, aby przyzwyczaić się  

do nowej pozycji

• Im częściej poruszasz się, wstając i siadając, tym większe korzyści  

odnosi Twoje zdrowie

STRATEGIE I WSKAZÓWKI

BIURKA DO PRACY  
NA SIEDZĄCO 

I STOJĄCO

Produkty: Biurka do pracy na siedząco i stojąco

Dużą część naszego życia spędzamy siedząc – w  drodze do 

pracy, podczas posiłków, spotkań i  oglądania telewizji – a  jakby 

tego było mało, większość z nas pracuje w  tej pozycji! Siedzenie 

przez długi czas nie jest korzystne ani dla naszego organizmu, 

ani dla produktywności. Niekorzystnie wpływa na postawę 

ciała i  zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca czy cukrzycy. 

Biurka typu sit/stand umożliwiają użytkownikom zmiany pozycji 

podczas pracy, zachęcając ich do ruchu, który wspomaga krążenie 

krwi i  wydzielanie hormonów poprawiających samopoczucie. 

Ludzie mają różną budowę, a  biurko sit/stand jest przykładem 

uniwersalnego rozwiązania, które można dopasować do stylu 

pracy lub wzrostu każdego użytkownika. 
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Produkty: Fotele i krzesła
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• Fotele biurowe powinny być w pełni regulowane, by spełniać potrzeby 

wszystkich użytkowników

• Fotele z mechanizmem FreeMotion dzięki mikro-ruchom wspomagają 

aktywne siedzenie  

• Zwróć uwagę na tkaniny tapicerskie, które zapewniają komfort i dobrą 

wentylację, np. siatka

STRATEGIE I WSKAZÓWKI

FOTELE I KRZESŁA

Produkty: Fotele i krzesła

Stanie przez cały dzień jest wyczerpujące. Czasami po prostu musimy 

usiąść i dać odpocząć nogom! Fotele zapewniają oparcie i komfort, 

jednak długotrwałe siedzenie nie sprzyja ani naszemu zdrowiu ani 

wydajności. Wielu pracowników biurowych spędzających cały dzień 

w pozycji siedzącej, skarży się na napięcie mięśniowe lub ból barków 

bądź dolnego odcinka kręgosłupa. Przyczyna jest prosta – nasze 

ciała nie są stworzone do siedzenia przez dłuższy czas. Nowoczesne 

fotele biurowe, zaprojektowane tak, aby zachęcać użytkowników 

do aktywnego siedzenia, mogą zmniejszyć napięcie mięśniowe 

związane z  pracą przy biurku. Aktywne siedzenie poprawia 

samopoczucie i pozwala pracownikom na relaks i koncentrację!
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Produkty: Oświetlenie
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• Oświetlenie z boku miejsca pracy eliminuje olśnienia, odbicia i cienie

• Dostosuj jasność i barwę podświetlenia ekranu komputera do parametrów 

światła dziennego

• Rób regularne przerwy podczas pracy na komputerze, aby dać odpocząć oczom

STRATEGIE I WSKAZÓWKI

OŚWIETLENIE

Produkty: Oświetlenie

Do pracy potrzebujemy dużo światła. Dobre oświetlenie miejscowe 

dostarcza odpowiednią ilość światła, nie powoduje męczących olśnień 

i łatwo dopasować je do indywidualnych wymagań. Wielu pracowników 

biurowych narzeka na tzw. syndrom widzenia komputerowego (CVS), 

który charakteryzuje się zmęczeniem oczu i bólem głowy. Ponieważ 

ekrany urządzeń elektronicznych są podświetlane, potrzebujemy 

więcej światła, by zrównoważyć kontrast pomiędzy jasnością monitora 

i  otoczenia. Nowoczesne światło do pracy może być indywidualnie 

regulowane przez pracownika, np. by uniknąć refleksów - skierować je 

z dala od oczu i gładkich powierzchni. 
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ŚRODOWISKO
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Aby osiągnąć wysoką efektywność, pracownicy potrzebują odpowiednich warunków. 

Miejsce pracy powinno zapewniać stabilne środowisko wewnętrzne, reagując na 

zmiany otoczenia. Wraz ze zmianą pór roku przestrzeń pracy powinna adaptować 

się do zmieniających się potrzeb pracowników. Środowisko wewnętrzne zależy od 

wielu czynników: światła słonecznego, kolorów, roślin czy temperatury. Komputery 

i sprzęt elektroniczny generują ciepło, co sprawia, że w zamkniętych przestrzeniach 

biurowych szybko wzrasta temperatura, a spada wilgotność powietrza. Dlatego ważne, 

by pamiętać o  odpowiednim nawodnieniu. Dehydratacja powoduje skurcze mięśni, 

co może prowadzić do urazów podczas pracy przy biurku.1 Aby optymalnie uzupełnić 

płyny, należy wypijać 1,5 – 2 litrów wody dziennie2. Zapewnienie wszystkim dogodnego 

dostępu do wody w  miejscu pracy jest ważne podczas tworzenia ergonomicznego, 

produktywnego i zdrowego środowiska. 

1. http://www.sittingergonomics.com/how-much-water-do- i -need-to-drink-per-day/

2. https://ki.se/forskning/sluta-klunka-du-dricker- inte -for- lite -vatten. 
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Środowisko: Światło dzienne
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*Biuletyn Techniczny Komisji ds. Energetyki Stanu Kalifornia – październik (2003). Numer P500-03-082-A-9.

Windows and Offices A study of Office workers Performance and the Indoor Environment

ŚWIATŁO DZIENNE

Środowisko: Światło dzienne

• Okna wpuszczają do pomieszczeń tak potrzebne nam światło dzienne 

i dostarczają zmieniających się w ciągu dnia widoków 

• Przeszklenia wewnątrz pomieszczeń pomagają rozprowadzać światło 

dzienne w całym biurze

• Zapewnij stanowiskom pracy dostęp do źródła światła dziennego,  

tworząc otwarte przestrzenie przy oknach, aby naturalne światło  

mogło docierać do wszystkich zakątków

STRATEGIE I WSKAZÓWKI

Światło dzienne pomaga regulować rytm okołodobowy organizmu – 

dzienny cykl aktywności i odpoczynku. Nasz naturalny rytm zależy 

od sygnałów płynących ze środowiska, z  których najważniejszym 

jest światło słoneczne. Aby uzyskać optymalną efektywność w ciągu 

dnia, musimy dobrze się wysypiać. Ekspozycja na światło dzienne 

aktywuje geny odpowiedzialne za kontrolę naszego wewnętrznego 

zegara.  Wszystkie okna w  budynkach, jako źródła naturalnego 

światła, mają wpływ na dobre samopoczucie i  wydajność 

pracowników, którzy wewnątrz spędzają 90% swojego czasu.* 

Wysypianie się gwarantuje rozpoczęcie nowego dnia z odpowiednim 

poziomem koncentracji i „świeżym umysłem”!
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Środowisko: Natura
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* Heerwagen, Judith H. , Ph.D., „Design, Productivity and Well Being: What Are the Links?”, marzec 12-14, 1998

NATURA

Środowisko: Natura

• Pomyśl o widoku z okna – czy będąc w mieście rejestrujesz zmianę pory dnia?

• Okna z najładniejszymi widokami powinny należeć do wspólnych przestrzeni, 

aby mogły pozytywnie wpływać na jak największą liczbę osób

• Zachęcaj pracowników, by spędzali przerwy na zewnątrz – krótki spacer 

z pewnością zwiększy ich poziom energii 

STRATEGIE I WSKAZÓWKI

Większość z  nas lubi spacery w  parku, wędrówki po lesie 

i przechadzki brzegiem morza. Natura ma dobroczynny wpływ na 

ludzki mózg – dostarcza nam stymulacji sensorycznej, co sprawia, 

że jesteśmy zdrowsi i  szczęśliwsi. Natura pomaga też łagodzić 

objawy stresu, a  wprowadzenie do biura naturalnych elementów 

pobudza umysł i poprawia samopoczucie.* Przestrzeń open space 

z roślinnością, szumem wody, drewnianymi ścianami czy widokiem 

za oknem to sposoby na wykorzystanie wewnątrz elementów 

natury. Możliwość spędzania przerw na zewnątrz zapewni 

pracownikom ożywczy kontakt ze światem. 
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Środowisko: Temperatura
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* Heerwagen, Judith H. , Ph.D., „Design, Productivity and Well Being: What Are the Links?”, marzec 12-14, 1998

• Pozostawienie pracownikom decyzji o zmianie temperatury i przepływie  

powietrza zwiększy ich komfort i efektywność

• Warto rozważyć zastosowanie systemu podłogowego rozprowadzania  

powietrza (UFAD) i strefowego kontrolowania temperatury

• Okna z zasłonami lub roletami pozwalają kontrolować natężenie świata,  

przepływ powietrza i temperaturę

STRATEGIE I WSKAZÓWKI

TEMPERATURA

Środowisko: Temperatura

Optymalna temperatura otoczenia pracy zależy od rodzaju 

wykonywanego zadania. Siedząc nieruchomo, często odczuwamy 

chłód, ponieważ nasze ciała wytwarzają ciepło w ruchu. Prawidłowe 

połączenie temperatury, przepływu i wilgotności powietrza tworzy 

właściwe warunki pracy. Przyczyną narzekań pracowników na 

temperaturę może być w istocie nieodpowiedni przepływ powietrza 

lub jego niewłaściwa wilgotność. Optymalna temperatura w biurze 

wynosi 21,5° C – zmiana tej wartości nawet o jeden stopień może 

spowodować spadek wydajności. 
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ERGONOMICZNE 
MIEJSCE PRACY 
ZACZYNA SIĘ 
OD CIEBIE
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SKONTAKTUJ 
SIĘ Z NAMI

Odwiedź stronę kinnarps.pl/kontakt.

Najbliższy salon wystawowy 

znajdziesz, odwiedzając stronę 

kinnarps.pl/showroomy. 

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ

Odwiedź stronę kinnarps.pl, aby 

poznać więcej wskazówek i porad 

na temat ergonomicznego miejsca 

pracy. Znajdziesz tam również 

przykłady zastosowań i więcej 

informacji o naszych usługach.
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