
ЗЛАТНАТА   СРЕДА
взаимодействие срещу уединение в офиса

Американският инженер 
Фредерик Тейлър бил об-
себен от идеята за ефек-
тивност и надзор, поради 
което е запомнен като 
един от пионерите в про-
ектирането на офис прос-
транството. Тейлър наблъс-
кал работниците заедно в 
напълно отворена среда и 
настанил шефовете им в 
частни офиси, от които да 
ги наблю дават, подобно 
на етажи във фабрика.

Cubicle концепцията, 
приведена до ниво на 
крайност. С нараства-
нето на редиците на ме-
ниджърите от средно 
ниво се появява нов клас 
служители: твърде важни 
за обикновено бюро, но 
твърде младши за място 
до прозореца. Решение-
то е възможно най-евтино 
- модулни стени. Добре 
дошли в морето от кабин-
ки.

Немското движение „бю-
рьоландшафт“ вдъхновява 
Херман Милър да създаде 
продукт, базиран на но-
вата европейска работна 
философия. В действие е 
приведена първата модул-
на система от бизнес ме-
бели, основани на гъвкави 
работни повърхности.

Съвременната фирма има нужда от нова генерация служители. Такива, които умеят да 
търсят решения на проблеми извън тяхната сфера на компетенция и също такива, които 

упражняват глобален поглед върху прости задачи. Как да организираме офиса, така че да 
предлага едновременно възможност и за двете, ви показваме в следващата инфографика.
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А сега накъде?



РАБОТНО  ПРОСТРАНСТВО

Предлага най-високото ниво на уе-
динение. Идеален за провеждане на 
обаждания и осъщесвяване на частни 
бизнес срещи. Обикновено запазен за 
най-високите нива от йерархията.

Намират се по средата между част-
ните и отворените офиси. Основен 
проблем са ниската продуктивност и 
околният шум. Постоянното движение 
действа разсейващо на сетивата.

Популяризирани от технологичните ком-
пании в Силиконовата долина. Усвояват 
максимума от пространството на ни-
ска цена, но пречат на продуктивност-
та.

Уникални с това, че събират на едно 
място различни групи от фрийлансъри, 
дистанционни служители и други неза-
висими професионалисти. Динамич-
ни и приобщаващи пространства.
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ЗНАЧЕНИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ

Цветът на баланса, хармо-

нията и мира. Символизира 

природата и нейното обно-

вление. Този цвят е балансът 

между студената и топлата 

гама. Предразполага към 

сътрудничество и движение.

Цветът на класата, достойн-

ството и царствеността. 

Символизира въображе-

нието и страстта. Изклю-

чително рядко срещан в 

природата. Цвят на крайни 

мнения, той често се използ-

ва в дизайна.
Цветът на здравето, силата и 
продуктивността. Символи-
зира смелостта и самоуве-
реността. Извежда текста и 
изображенията на преден 
план и затова се използва 
като акцент, който да сти-
мулира хората да вземат 
бързи решения.

Зелено

Лилаво

Червено

Цветът на спокойствието, 
искреността и лоялността. 
Символизира креативност-
та и интелекта. Използва 
се често в туризма, авио-
компаниите и фирмите за 
чистота. Кара хората да 
мечтаят.

Синьо



ЗНАЧЕНИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ

Цветът на мъдростта, то-плината и любопитството. 
Символизира светлината и 
енергията. Повдига духа и 
стимулира комуникацията. 
Заради енергичността си 
се използва в индустрията 
със спортни стоки.

Цветът на властта, изиска-

ността и драматизма. Сим-

волизира стила и престижа. 

Използва се, за да обозначи 

високопоставеността и 

дистанцираността на елита 

в социалните среди.

Цветът на постоянството, красноречието и тишината. Неутрален цвят, който е в добра хармония с всички останали. Притежава ин-дустриален аспект, който го прави цвета на ХХ век.

Жълто

Черно

Сиво

Цветът на добротата, невин-

ността и честността. Сим-

волизира съвършенството и 

чистотата. Качествата му го 

правят чест избор в рекла-

мите за бани, спални и 

почистващи услуги.

Бяло



ЦВЕТОВЕТЕ В ОФИСА

Препоръчва се за от-
ворени пространства, 
тъй като предразполага 
към сътрудничество и 
движение. Обзаведете с 
ергономични, модулни 
мебели за динамично 
седене. Също така 
успокоява умствената 
дейност. Escreo стена за 
разписване на идеи.

Подходящ за вход-
ното пространство 
на офиса. Създайте 
релаксираща атмос-
фера чрез мека и лека 
мебел. Чудесен избор 
за хора на изкуството и 
помещения, които са 
декорирани с картини 
или скулптури. Escreo за 
послания към клиентите.

Добре е помещението 
да предлага разноо-
бразие от практични, но 
удобни мебели. Подхо-
дящ за зали, в които се 
извършва физическа ак-
тивност или динамична 
продуктивност. Помага 
за взимането на бързи 
решения.

Най-разпространени-
ят корпоративен цвят. 
Препоръчва се за прос-
транства, в които се 
осъществяват дискусии 
на крак, или такива, 
които целят да стиму-
лират креативността и 
brainstorming практи-
ките. Матирана Ecreo 
стена.

Комбинирайте с естес-
твени материали, за да 
създадете атмосфера 
на уют и автентичност. 
Създава усещане за 
движение, така че е под-
ходящ за помещения 
за физически упражне-
ния. Не прекалявайте с 
употребата му, тъй като 
може да има обезпоко-
яващ ефект.

В малки количества 
създава чувство за перс-
пектива и дълбочина, 
но в големи задушава 
и внася мрак в поме-
щението. Помага на 
останалите цветове да 
изпъкнат. Подходящ за 
корпоративни помеще-
ния, които се стремят 
към елегантност.

Универсален и са-
модостатъчен цвят с 
множество приложения. 
Подходящ за места за 
презареждане и свеж 
въздух. Сребристите 
нюанси създават хай-
тек ефект. Подходящ 
както за фон, така и за 
цялостно обзавеждане. 
Escreo за случайни проя-
ви на креативност.

Помещения за отмо-
ра, презареждане и 
комуникация. Съчетайте 
с други цветове или 
декоративни елементи 
от природата, за да 
избягате от скучноватите 
и „болничните“ аспекти 
на цвета. Може да на-
прави едно помещение 
да изглежда по-голямо.


