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Tot mai multe persoane prefera munca de acasa iar pandemia a favorizat trecerea la acest 

trend.  Suntem si noi in aceasta situatie iar multi dintre noi suntem si parinti. Astfel, stim 

ce inseamna sa lucrezi 6-8 ore sau chiar mai multe, de acasa, pe masa din dining sau din 

bucatarie, pe un scaun nepotrivit afectându-ne confortul si sanatatea. Pe deasupra, de fiecare 

data când servim masa trebuie sa ne strângem lucrurile pentru a face loc familiei.   

Sa fim productivi, sa obtinem un echilibru intre munca si familie si sa ramânem intr-o forma 

fizica buna sunt doar câteva dintre obiectivele pe care le aveam, multi dintre noi, si inainte. 

Acum, insa, dintr-odata, trebuie sa le facem loc si in sufrageria noastra, care pâna acum era 

doar spatiul nostru personal.

Crearea unui spatiu special dedicat serviciului poate face diferenta dintre o zi productiva si 

una haotica. Nevoia de a avea un birou functional, un spatiu al nostru, dedicat in exclusivitate 

lucrului de acasa dar integrat cu ambianta  casei  ne-a determinat sa cream urmatoarele 

pachete profesionale de Home Office, menite sa ne redea confortul si sa redescoperim 

placerea de a lucra:
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Pachetul este format din scaunul 
ergonomic POST, piciorul de birou 
pliabil "SECRET " si blatul de birou 
din  pal melaminat culoare gri,  
dublat aparent. 

Flexibility P
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BLAT  DIN  PAL  MELAMINAT

Alternativa mai economica a lemnului masiv 

ar fi blatul de masa din pal melaminat. De-a 

lungul anilor,  gama de melamine pentru pal 

s-a dezvoltat extrem de mult, atat din punct 

de vedere al designului cat si al rezistentei, 

multe variante  ajungand sa  imite  foarte bine   

fibra lemnului. Gama de decoruri este extrem 

de variata, incepand de la finisaje de lemn de 

diverse nuante, pana la culori uni.

In acest set s-a  optat pentru un blat gri cu 

grosimea de 36mm, dublat aparent.

• Finisaj: pal melaminat, culoare gri

• Dimensiuni:  120x80x36 mm, dublat aparent 

• Greutate: 15 kg

Designul esential si contemporan ofera un 

aspect unic si inovator. Cadrul rabatabil  

"SECRET" a fost conceput pentru a 

amenaja si reconfigura cu simplitate spatii 

multifunctionale dar si pentru a putea  fi usor 

integrat  in locuinte rezidentiale.

Datorita sistemului de rabatare aceasta masa 

de birou poate fi usor de depozitat .

• Finisaj: - structura otel, coloane diametru

60 mm, centrate,  culoare alba; 

• Dimensiuni:  inaltime 71.5cm, lungime 80 cm

• Sarcina maxima: 50 kg

• Garantie: 2 ani

Produs in Italia si respecta cele mai inalte 

standarde de calitate si de siguranta.

PICIORUL  PLIABIL PENTRU BIROU  "SECRET"  
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Caracterizat printr-o estetica simpla si 
atractiva, scaunul Post aduce confort 
sustinut la locul de munca- fie el chiar 
un HomeOffice. O atentie minutioasa 
la detalii, expertiza ergonomica si 
inginerie inteligenta plaseaza Post 
chiar la intersectia dintre confort si 
valoare; concept ridicat, cost redus.

• Spatar ergonomic din mesh - asigura
confort si aerisire utillizatorului; 
• Suport lombar reglabil pe inaltime,
Reglarea lombara are o cursa  de 66.5 
mm, in 5 pozitii la fiecare 13.5 mm 

• Mecanism sincron -  inclinarea
spatarului cu o oscilatie de 20° 
sincronizata cu miscarea sezutului; 5 
pozitii de blocare programate sau 
spatar liber; dispozitiv antisoc.
• Reglare hidraulica a inaltimii, cu
ridicare pe gaz cu cursa maxima de 120 
mm.
• Roti cu sistem autofrânare, Ø 50 mm

• Brate model 1D cu reglare pe inaltime
75 mm

SCAUN  DE BIROU POST 
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Setul  homeOffice Flexibility  poate fi folosit de intreaga  familie,  
chiar si de copii pentru a urma cursurile  Scoala Online. 

•Sezut: material tapiterie categ B,

rezistent la frecare de peste 100.000 de 
cicluri si ignifug,  densitatea buretelui 
pentru  sezut 40 kg/m³. 

Produs in Italia si respecta cele mai inalte 
standarde de calitate si de siguranta.

• Sarcina maxima: 130 kg
• Teste: UNI EN 1335-1
• Garantie 5 ani

Pachet HomeOffice FLEXIBILITY P 
533 euro+TVA

P A G E  0 9W W W . T R E N D F U R N I T U R E . R O



Pachetul este format din scaunul 
ergonomic SMART BACK, piciorul 
de birou pliabil SECRET  si blatul de  
birou din  pal  melaminat culoare 
gri, dublat aparent.

Flexibility SB
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Designul esential si contemporan ofera un aspect unic si inovator. Cadrul rabatabil  
"SECRET" a fost conceput pentru a amenaja si reconfigura cu simplitate spatii 
multifunctionale dar si pentru a putea  fi usor integrat in locuinte rezidentiale.
Datorita functiei pliabile si rotilor acest birou versatil se adapteaza si locuintelor cu mai 
putin spatiu sau daca ai nevoie de mai multa mobilitate si vei schimba des camera in 
care vei lucra.
• Finisaj: - structura otel, coloane diam 60 mm, centrate,  culoare alba;
• Dimensiuni:  inaltime 71.5cm, lungime 80 cm
• Sarcina maxima: 50 kg
Produs in Italia si respecta cele mai inalte standarde de calitate si de siguranta.

Setul  homeffice Flexibility  
poate fi folosit de intreaga  
familie,  chiar si in spatii 

mici,  se depoziteaza foarte 
usor.

PICIORUL  "SECRET"  PLIABIL
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SMARTBACK, conceput pentru a oferi 

confort si bunastare in cele mai intense 

momente, este  scaunul  in  care  modernitatea 

si functionalitatea se imbina. Fiecare 

element este gndit  pentru a facilita munca si 

performanta zilnica.

Inteligenta tehnica a colectiei SMARTBACK 

sta in spatarul sau extrem de flexibil - 

oglindind fiecare miscare a utilizatorului.   

SCAUN  SMART BACK

BLAT DIN PAL MELAMINAT

Alternativa mai economica a lemnului masiv 

ar fi blatul de masa din pal melaminat. De-a 

lungul anilor,  gama de melamine pentru pal 

s-a dezvoltat extrem de mult, atât din punct 

de vedere al designului cât si al rezistentei, 

multe variante  ajungând sa  imite  foarte bine   

fibra lemnului. Gama de decoruri este extrem 

de variata, incepând de la finisaje de lemn de 

diverse nuante, pâna la culori uni.

In acest set s-a  optat pentru un blat gri cu 

grosimea de 36mm, dublat aparent.

• Finisaj: pal melaminat, culoare gri

•Dimensiuni: 120x80x36mm,  dublat   aparent

•Greutate: 15 kg
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• Spatar ergonomic din polipropilena
flexibila - asigura confort maxim si aerisire 

utillizatorului precum si o igienizare usoara;

• Suport lombar reglabil pe inaltime cu o

extensie de 100 mm

• Brate model 1D cu reglare pe latime 38mm
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• Mecanism sincron - inclinarea spatarului

cu o oscilatie de 20 °sincronizata cu miscarea 

sezutului; 5 pozitii de blocare programate sau 

spatar liber; dispozitiv antisoc.

• Reglare a inaltimii sezutului cu piston gaz

extensibil  130mm

•Maneta pentru reglarea intensitatii

spatarului, blocare in 5 pozitii

• Roti cu sistem autofrânare, Ø 50 mm
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• Sezut reglabil in adancime, in mai multe

pozitii, cu o extensie de 60 mm: 

• Finisaj:

-structura spatar, brate, baza din 

polipropilena, culoare neagra; 

-material tapiterie pentru sezut 

categoria C,  culoare galbena; rezistent la 

frecare de peste 50.000 de cicluri; material 

ignifug;  densitatea buretelui pt sezut 40 kg/m³. 

• Sarcina maxima: 130 kg

• Teste: UNI EN 1335-1

• Garantie 5 ani

Produs in Italia si respecta cele mai inalte 

standarde de calitate si de siguranta.

Pachet HomeOff ce FLEXIBILITY SB        
591 euro+TVA
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Pachetul este format din scaunul 
ergonomic POST, piciorul de 
birou KYRA si blatul de birou 
din stejar masiv culoare  
natur,  dublat aparent. 

Ergonomic P
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BLAT DIN LEMN MASIV DE STEJAR 
SI CANT NATURAL, CULOARE NATUR. 

Chiar daca esenta lemnului este aceeasi, fiecare blat este unic datorita aspectului final al 

acestuia.

Selectam cu mare atentie fiecare scândura pe care o folosim in formarea unui blat in functie 

de directia fibrei si potrivim culorile scândurilor astfel incât, la final, sa obtinem un blat cu un 

desen continuu. Si nu ne oprim aici; pentru a oferi cât mai multa valoare acestuia am ales ca 

si model de cant, cantul „natural” . 

Lemnul satisface cele mai inalte cerinte.  Cu toate acestea, este incredibil de usor de intretinut. 

Astfel cu minimum de intretinere biroul tau va arata ca nou si peste ani.

• Finisaj: stejar masiv culoare natur

• Dimensiuni:  120x80x36 mm, dublat aparent

• Greutate: 20 kg

PICIOR   BIROU KYRA 
Stabilitate, design, grija pentru detalii, 
simplitate, acestea sunt trasaturile principale 
ale biroului KYRA.  

• Finisaj: - structura otel, sectiune coloane

100x30mm, centrate, sectiune tub baza 

70x20mm,   culoare alba; 

• Dimensiuni:  inaltime 70cm, lungime 80cm

• Sarcina maxima: 75kg

• Certificari: UNI EN 527

• Garantie 2 ani

Produs in Italia si respecta cele mai inalte 

standarde de calitate si de siguranta.
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Caracterizat printr-o estetica simpla si 
atractiva, scaunul Post aduce confort 
sustinut la locul de munca - fie el chiar 
un Home Office. O atentie minutioasa 
la detalii, expertiza ergonomica si 
inginerie inteligenta plaseaza Post chiar 
la intersectia dintre confort si valoare; 
concept ridicat, cost redus. 

• Spatar ergonomic din mesh - asigura
confort si aerisire utillizatorului; 
• Suport lombar reglabil pe inaltime,
Reglarea lombara are o cursa  de 66.5 
mm, in 5 pozitii la fiecare 13.5 mm 

•Mecanism sincron -  inclinarea 
spatarului cu o oscilatie de 20° 
sincronizata cu miscarea sezutului; 5 
pozitii de blocare programate sau spatar 
liber; dispozitiv antisoc.
•Reglare hidraulica a inaltimii, cu
ridicare pe gaz cu cursa maxima de 120 
mm.

• Roti cu sistem autofrânare, Ø 50 mm

• Brate model 1D cu reglare pe inaltime
75 mm

SCAUN  DE BIROU POST 
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• Sezut: material tapiterie categ B,
rezistent la frecare de peste 100.000 de 
cicluri si ignifug,  densitatea buretelui 
pentru  sezut 40 kg/m³. 

• Sarcina maxima: 130 kg
• Teste: UNI EN 1335-1
• Garantie 5 ani

Produs in Italia si respecta cele mai inalte 

standarde de calitate si de siguranta.

Pachet HomeOff ce ERGONOMIC P 
603 euro+TVA
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Pachetul este format din scaunul 
ergonomic SMART BACK, piciorul 
de birou reglabil KYRA si blatul de 
birou din lemn masiv .

Ergonomic 
SB
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Chiar daca esenta lemnului este 

aceeasi, fiecare blat este unic datorita 

aspectului final al acestuia.

Selectam cu mare atentie fiecare 

scândura pe care o folosim in formarea 

unui blat in functie de directia fibrei 

si potrivim culorile scândurilor astfel 

incât, la final, sa obtinem un blat cu un 

desen continuu. Si nu ne oprim aici; 

pentru a oferi cât mai multa valoare 

acestuia am ales ca si model de cant, 

cantul „natural” . 

PICIOR BIROU KYRA
Stabilitate, design, grija pentru detalii, 

simplitate, acestea sunt trasaturile 

principale ale biroului KYRA. 

• Finisaj: - structura otel, sectiune coloane

100x30mm, centrate, sectiune tub baza 

70x20mm,   culoare alba; 

• Dimensiuni:  inaltime 70, lungime 80 cm

• Sarcina maxima: 75kg

• Certificari: UNI EN 527

• Garantie 2 ani

Produs in Italia si respecta cele mai inalte 

standarde de calitate si de siguranta.

BLAT DIN LEMN MASIV DE STEJAR 
SI CANT NATURAL, CULOARE NATUR. 
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SMARTBACK, conceput pentru a 
oferi confort si bunastare in cele mai 
intense momente, este scaunul in 
care modernitatea si functionalitatea 
se imbina. Fiecare element este gndit  
pentru a facilita munca si performanta 
zilnica.
Inteligenta tehnica a colectiei 
SMARTBACK sta in spatarul sau extrem 
de flexibil - oglindind fiecare miscare a 
utilizatorului.   

SCAUN  SMART BACK

Lemnul satisface cele mai inalte cerinte.  

Cu toate acestea, este incredibil de usor de 

intretinut. Astfel cu minimum de intretinere 

biroul tau va arata ca nou si peste ani.

•Finisaj: stejar masiv culoare natur

•Dimensiuni: 120x80x36mm, dublat  aparent

•Greutate: 20 kg
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•Spatar ergonomic din polipropilena
flexibila - asigura confort maxim si aerisire 

utillizatorului precum si o igienizare usoara;

•Suport lombar reglabil pe inaltime cu o

extensie de 100 mm

•Brate model 1D cu reglare pe latime 38mm
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•Mecanism sincron - inclinarea spatarului

cu o oscilatie de 20 °sincronizata cu miscarea 

sezutului; 5 pozitii de blocare programate sau 

spatar liber; dispozitiv antisoc.

•Reglare a inaltimii sezutului cu piston gaz

extensibil  130mm

•Maneta pentru reglarea intensitatii

spatarului, blocare in 5 pozitii

• Roti cu sistem autofrânare, Ø 50 mm

•Sezut reglabil in adancime, in mai multe

pozitii, cu o extensie de 60 mm: 
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• Finisaj:

-structura spatar, brate, baza din 

polipropilena, culoare neagra; 

-material tapiterie pentru sezut 

categoria C,  culoare galbena;  rezistent la 

frecare de peste 50.000 de cicluri; material 

ignifug;  densitatea buretelui pt sezut 40 kg/m³. 

Produs in Italia si respecta cele mai inalte 

standarde de calitate si de siguranta.

• Sarcina maxima: 130 kg

• Teste: UNI EN 1335-1

• Garantie 5 ani

Pachet HomeOff ce ERGONOMIC SB 
661 euro+TVA

P A G E  2 5W W W . T R E N D F U R N I T U R E . R O



Pachetul este format din scaunul 
ergonomic POST, piciorul de birou 
ELEVATE si  blatul de birou din 
stejar masiv culoare natur, dublat 
aparent

SMART P
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Chiar daca esenta lemnului este aceeasi, 

fiecare blat este unic datorita aspectului 

final al acestuia.

Selectam cu mare atentie fiecare scândura 

pe care o folosim in formarea unui blat in 

functie de directia fibrei si potrivim culorile 

scândurilor astfel incât, la final, sa obtinem 

un blat cu un desen continuu. Si nu ne 

Piciorul Sit-Stand Elevate pentru birou 
include 2 motoare si kitul electric cu display 
si memorie pentru 4 pozitii.
Piciorul ELEVATE cu structura ajustabila pe 

inaltime, permite schimbarea pozitiei de 

lucru, de-a lungul unei zile de munca, oferind 

confortul, stare de bine si productivitate. 

•Finisaj: structura otel, sectiune coloane

70x70 mm,  centrate, culoare alba; 

• 2 motoare
• Viteza 35mm/s
• Sistem anti-coliziune
• Kit display cu memorie pt 4 pozitii

• Informatii despre electricitate 230V / 50Hz

• Inaltime reglabila 60-125cm sub blat

• Dimensiuni baza 80 cm

• Sarcina maxima: 100 kg

• Certificari: UNI EN 527 pt birouri Sit-Stand

• Garantie 2 ani

PICIORUL SIT -STAND   ELEVATE PENTRU BIROU

BLAT DIN LEMN MASIV DE STEJAR 
SI CANT NATURAL, CULOARE NATUR. 

Produs in Italia si respecta cele mai inalte 

standarde de calitate si de siguranta.
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Caracterizat printr-o estetica simpla si 
atractiva, scaunul Post aduce confort 
sustinut la locul de munca- fie el chiar 
un HomeOffice. O atentie minutioasa 
la detalii, expertiza ergonomica si 
inginerie inteligenta plaseaza Post chiar 
la intersectia dintre confort si valoare; 
concept ridicat, cost redus. 

•Spatar ergonomic din mesh - asigura
confort si aerisire utillizatorului; 
•Suport lombar reglabil pe inaltime,
Reglarea lombara are o cursa  de 66.5 
mm, in 5 pozitii la fiecare 13.5 mm 

•Mecanism sincron - mecanism cu
miscare sincronizata  de scaun si spatar 
cu o oscilatie de 20 ° din spatar si 11 ° din 
scaun. 
•Reglare hidraulica a inaltimii, cu
ridicare pe gaz cu cursa maxima de 120 
mm.
•Roti cu sistem autofrânare, Ø 50 mm

SCAUN  DE BIROU POST 

oprim aici; pentru a oferi cât mai multa valoare acestuia am ales ca si model de cant, cantul 

„natural” . Lemnul satisface cele mai inalte cerinte.  Cu toate acestea, este incredibil de usor 

de intretinut. Astfel cu minimum de intretinere biroul tau va arata ca nou si peste ani.

• Finisaj: stejar masiv culoare natur

• Dimensiuni:  120x80x36 mm, dublat aparent

• Greutate: 20 kg
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• Brate model 1D cu reglare pe inaltime
75 mm

• Sezut: material tapiterie categ B,
rezistent la frecare de peste 100.000 de 
cicluri si ignifug,  densitatea buretelui 
pentru  sezut 40 kg/m³. 

Produs in Italia si respecta cele mai inalte 

standarde de calitate si de siguranta.

• Sarcina maxima: 130 kg
• Teste: UNI EN 1335-1
• Garantie 5 ani

Pachet HomeOff ce SMART P          
1138 euro+TVA
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Pachetul este format din scaunul ergonomic 

SMART BACK,  piciorul de birou ELEVATE 

(include Kit motorizare si display cu 

memory) si blatul de birou din stejar masiv 

culoare natur, dublat aparent. 

SMART SB
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Chiar daca esenta lemnului este aceeasi, 

fiecare blat este unic datorita aspectului final 

al acestuia.

Selectam cu mare atentie fiecare scândura 

pe care o folosim in formarea unui blat in 

functie de directia fibrei si potrivim culorile 

scândurilor astfel incât, la final, sa obtinem 

un blat cu un desen continuu. Si nu ne oprim 

BLAT DIN LEMN MASIV DE STEJAR 
SI CANT NATURAL, CULOARE NATUR. 

Piciorul Sit-Stand Elevate pentru birou 
include 2 motoare si kitul electric cu display 
si memorie pentru 4 pozitii
Piciorul ELEVATE cu structura ajustabila pe 

inaltime, permite schimbarea pozitiei de 

lucru, de-a lungul unei zile de munca, oferind 

confortul, stare de bine si productivitate. 

• Finisaj: - structura otel, sectiune coloane

70x70 mm, centrate, culoare alba; 

• 2 motoare
• Viteza 35mm/s
• Sistem anti-coliziune
• Kit display cu memorie pt 4 pozitii

• Informatii despre electricitate 230V / 50Hz

• Inaltime reglabila 60-125cm sub blat

• Dimensiuni baza 80 cm

• Sarcina maxima: 100 kg

• Certificari: UNI EN 527 pt birouri Sit-Stand

• Garantie 2 ani

Produs in Italia si respecta cele mai inalte 

standarde de calitate si de siguranta.

PICIORUL SIT -STAND   ELEVATE PENTRU BIROU
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SMARTBACK, conceput pentru a oferi 

confort si bunastare in cele mai intense 

momente,  este  scaunul  in   care   modernitatea 

si functionalitatea se imbina. Fiecare 

element este gndit  pentru a facilita munca si 

performanta zilnica. 

Inteligenta tehnica a colectiei SMARTBACK 

sta in spatarul sau extrem de flexibil - 

oglindind fiecare miscare a utilizatorului.   

SCAUN SMART BACK

aici; pentru a oferi cât mai multa valoare 

acestuia am ales ca si model de cant, cantul 

„natural” . 

Lemnul satisface cele mai inalte cerinte.  

Cu toate acestea,  este incredibil de usor de 

intretinut.  Astfel cu minimum de intretinere 

biroul tau va arata ca nou si peste ani.

• Finisaj: stejar masiv culoare natur

• Dimensiuni:  120x80x36 mm, dublat

aparent 

•Greutate: 20 kg

P A G E  3 2



• Spatar ergonomic din polipropilena
flexibila - asigura confort maxim si aerisire 

utillizatorului precum si o igienizare usoara;

• Suport lombar reglabil pe inaltime cu o

extensie de 100 mm

• Brate model 1D cu reglare pe latime 38mm
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• Mecanism sincron- inclinarea spatarului

cu o oscilatie de 20 °sincronizata cu miscarea 

sezutului; 5 pozitii de blocare programate sau 

spatar liber; dispozitiv antisoc.

• Reglare a inaltimii sezutului cu piston gaz

extensibil  130mm

•Maneta pentru reglarea intensitatii

spatarului, blocare in 5 pozitii

• Roti cu sistem autofrânare, Ø 50 mm

• Sezut reglabil in adancime, in mai multe

pozitii, cu o extensie de 60 mm: 
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Pachet HomeOff ce SMART SB          
1196 euro+TVA

• Finisaj:

-structura spatar, brate, baza din 

polipropilena, culoare neagra; 

-material tapiterie pentru sezut 

categoria C,  culoare galbena; rezistent la 

frecare de peste 50.000 de cicluri; material 

ignifug;  densitatea buretelui pt sezut 40 kg/m³. 

Produs in Italia si respecta cele mai inalte 

standarde de calitate si de siguranta.

• Sarcina maxima: 130 kg

• Teste: UNI EN 1335-1

• Garantie 5 ani
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Cum sa alegi un 

scaun de birou 

5 criterii esentiale
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Pentru cei care au un loc de munca sedentar, timpul petrecut pe scaunul de birou are cea mai mare 

pondere intr-o zi obisnuita de lucru. Din cele minim 40 de ore pe care le dedici saptamânal activitatii 

profesionale, in jur de 80% le petreci in pozitie sezânda.

Cu toate acestea, confortul devine o prioritate doar atunci când corpul tau iti comunica prin oboseala 

si tensiune ca ai nevoie de o schimbare.

Stiai ca e nevoie de cel mult 4 ore neintrerupte pe scaunul de birou ca tot corpul tau sa simta disconfort?

Iar acest lucru se intâmpla in mod natural, foarte devreme. E nevoie de cel mult 4 ore neintrerupte pe 

scaunul de birou ca tot corpul tau sa simta disconfort. Iar intre timp tu incepi sa iti schimbi neincetat 

pozitia pe scaun. Fie te apleci spre laptop, te lasi mult pe spate, iti incrucisezi picioarele sau iti sprijini 

coatele de masa cu capul in palme.

Este dificil sa adopti o postura corecta atunci când scaunul de birou nu iti permite acest lucru. Ai dori 

sa nu te mai doara spatele la finalul zilei de lucru si sa poti lucra neintrerupt.

Fiindca rolul unui scaun de birou ergonomic este sa iti sustina corpul, acesta trebuie sa se muleze pe 

forma corpului tau.    

Ce inseamna o postura corecta la birou? 
Un scaun de birou confortabil te ajuta sa ai o postura corecta asa incât sa reduci oboseala provocata 

de sezutul prelungit. Câteva caracteristici ale unei posturi corecte implica sa ai umerii relaxati, partea 

lombara sustinuta, picioarele asezate plat pe podea si coatele indoite la 90 grade.
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2. Ajustabilitatea scaunului
Un scaun de birou confortabil presupune flexibilitatea reglarii acestuia asa incât sa se adopte forma 

corpul tau.

Pentru a obtine o pozitie optima, un scaun ergonomic de obicei permite personalizarea gradului 

de inclinare a spatarului si a inaltimii acestuia, reglarea bratelor si a inaltimii scaunului. Poate 

include, de asemenea, un mecanism ce permite adaptarea la greutatea ta si un sezut glisant. Aceste 

componente necesita reglare pentru a te ajuta sa stai confortabil, fara a pune presiune pe niciuna 

din partile corpului, fie ca este vorba despre picioare, umeri sau gât.

Cum alegi un scaun de birou potrivit pentru tine?
Exista câteva criterii de baza de care sa tii cont atunci când incepi cautarile. Acestea te vor ajuta sa 

alegi un scaun care iti va oferi confort, relaxare si o stare de bine.

1. Functia de reglare lombara
Un scaun ergonomic trebuie sa reuseasca sa imite pozitia naturala in forma de „S” a coloanei 

vertebrale. Insa, statul incorect pe scaun pierde aceasta forma, punând presiune pe zona lombara, 

care se vede nevoita sa sustina intreaga greutate a corpului. Acest lucru poate duce la afectiuni ale 

coloanei vertebrale, cum ar fi sciatica.

E important ca un scaun de birou sa includa o componenta de sustinere a zonei lombare, care poate 

fi ajustata pentru a se potrivi trasaturilor tale fizice. Functia de reglare lombara are rolul de a permite 

spatelui inferior sa-si pastreze curba naturala, oferind sprijin si evitând astfel senzatia de incordare.
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Un scaun de calitate este comod atunci când bratele pot fi ajustate asa incât coatele sa fie pozitionate 

la 90 grade, iar spatarul acopera toata lungimea si latimea spatelui. De asemenea, e important ca 

sezutul sa fie suficient de spatios, având o adâncime si latime cu pâna la 3 cm in plus fata de linia 

coapselor tale si tot atâta spatiu liber intre scaun si spatele genunchilor pentru o pozitie relaxanta, 

fara presiune suplimentara.

O postura incorecta, in care, de exemplu, picioarele nu stau plat pe podea, dar suspendate sau 

sprijinite in vârful degetelor, provoaca o circulatie slaba a sângelui, creând senzatia de amorteala. 

In plus, o circulatie slaba a sângelui impiedica buna functionare a creierului, ceea ce iti poate afecta 

puterea de concentrare si in cele din urma, productivitatea.
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4. Functia rotativa
Pentru a sustine cât mai eficient miscarile naturale ale corpului tau, scaunul ar trebuie sa se miste 

odata cu tine. Fie ca e vorba despre functia rotativa a scaunului sau gradul de inclinare a spatarului, 

un scaun confortabil iti va insoti gesturile, oferind sprijin corpului cu scopul de a reduce oboseala si 

spasmele musculare.

3. Calitatea tapiteriei
Atunci când alegi tapiteria scaunului de birou te ajuta sa te ghidezi dupa criterii cum ar fi: rezistenta 

materialului, dificultatea intretinerii si igienizarii, gradul de aerisire si aspectul estetic.

Daca doresti un material care se curata usor, pentru ca lucrul de acasa presupune si interactiunea cu 

copiii, atunci tapiteria din piele ar fi cea potrivita, intrucât nu se pateaza si se igienizeaza rapid.

Pentru ca petreci foarte mult timp in scaunul de birou, ideal ar fi sa alegi tesaturi care respira si care 

nu retin mirosurile neplacute, pentru a evita supraincalzirea corpului si a-ti asigura un confort termic 

echilibrat.



5. Rezistenta si durabilitate
Achizitia unui scaun de calitate poate insemna o investitie semnificativa, asa ca asteptarile mari vis-a-

vis de durabilitatea acestuia sunt justificate.

De regula, scaunele de birou Premium sunt fabricate din materiale de calitate, ce ofera rezistenta 

sporita componentelor cum ar fi bratele, spatarul sau rotile. Aceste scaune se deterioreaza mai greu, 

nu scârtâie, reglajele sunt solide, rotile isi pastreaza mobilitatea, iar bratele nu se desprind cu usurinta.

Insa, durabilitatea scaunului depinde si de conditiile de folosire si ingrijire. Este important ca scaunul 

sa fie compatibil atât cu greutatea si forma corpului tau, cât si cu mediul in care va fi folosit. Atunci 

când este respectata postura corecta, nu se va pune presiune excesiva pe anumite zone ale structurii 

scaunului care pot duce in timp la deformari.

Suprafata pe care va fi utilizat scaunul este la fel de importanta. Folosirea pe suprafete compatibile 

cu rotile, fie ca este vorba despre parchet, gresie sau covor, asigura rezistenta rotilor si o mobilitate 

optima a scaunului.

Asadar, daca te lasi pe spate, spatarul va imita aceasta miscarea si astfel scaunul va prelua o parte din 

tensiunea corpului tau. Iar, daca ai nevoie sa te intinzi la imprimanta din spatele biroului, scaunul se 

va roti odata cu tine si se va inclina suficient pentru a-ti sustine gestul.

Desi pare contraintuitiv, adaptarea la un scaun ergonomic ia timp si la primul contact ai putea crede 

ca nu ti se potriveste si ca este chiar inconfortabil. Acest lucru se intâmpla deseori, pentru ca corpul a 

fost obisnuit indelung cu o postura incorecta.
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Care sunt avantajele unui scaun de birou ergonomic si de calitate?
Odata familiarizat cu o pozitie sanatoasa, corpul tau va beneficia de avantajele unui scaun ergonomic 

de calitate, printre care:

• O postura optima. Vei avea sprijin in zona lombara a spatelui si semnificativ mai putin disconfort

si dureri de spate, cauzate de presiunea pe coloana vertebrala pe care o provoaca statul incorect

pe scaun.

• Stare de bine. Atunci când te simti confortabil, reduci nevoia de a face pauze dese pentru a-ti

dezmorti umerii sau picioarele, reusind sa fii mai productiv si eficient in sarcinile zilnice.

• Preventia oboselii. In cautarea unei pozitii comode, corpul tau iti solicita foarte mult muschii,

ceea ce iti consuma resursele de energie, iar moleseala se instaleaza usor. Un scaun ergonomic

reuseste sa citeasca limbajul corpului tau si sa contribuie la o aliniere corecta a acestuia, distribuind 

in mod echilibrat efortul muschilor. Iar tu, oricând te vei aseza si te vei ridica de pe scaun, te vei

simti relaxat si plin de energie.

Asadar, fie ca mergi la sediu sau ai mutat biroul acasa, un scaun de birou confortabil din colectia 

TrendOffice te va ajuta sa elimini factorii de stres in plus si sa imbunatatesti modul in care lucrezi si ai 

grija de starea ta de bine.
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Trecerea la lucrul de acasa a adus cu sine multiple schimbari in rutina zilnica. Printre aceste schimbari 

se numara si faptul ca nu mai ai parte de un birou dedicat in exclusivitate lucrului, asa cum se intâmpla 

când mergeai la munca. 

Acum esti nevoit sa iti creezi propriul spatiu, pe cât posibil delimitat fizic de celelalte activitati si 

obiecte casnice si care sa iti ofere confortul necesar asa incât sa poti lucra cel putin la fel de productiv 

ca si la birou. 

Insa, de cele mai multe ori, lucrul de acasa inseamna sa scrii emailuri de pe canapea sau sa tii sedinte 

la masa de bucatarie. Desi la prima vedere par optiuni primitoare, pe termen lung acestea iti pot 

afecta atât randamentul, cât si sanatatea, datorita posturii fizice incorecte.

Sa ai o masa de birou te poate ajuta sa simulezi intr-o oarecare masura mediul de la munca si sa iti 

oferi o optiune sanatoasa si eleganta de a-ti indeplini sarcinile cu mai mult spor. In plus, un birou te 

va ajuta sa separi mai bine munca de timpul tau liber, pentru ca nu vei lucra, manca, citi si relaxa la 

aceeasi masa, ceea ce poate fi derutant pentru corpul tau. Poate ai observat ca de când ai inceput sa 

lucrezi la masa din sufragerie, unde iei cina, drumurile spre frigider s-au intetit.

Asadar, daca doresti sa iti imbunatatesti felul in care lucrezi de acasa, iti propunem sa incepi prin a 

lua in calcul achizitia un birou. Si iata câteva criterii de care sa tii cont ca sa alegi cel mai potrivit birou 

pentru tine. 

CUM ALEGI UN 

BIROU PENTRU 

ACASA? 



1.Reglarea inaltimii – biroul Smart

Care este inaltimea optima recomandata pentru un birou? O masa care are inaltimea intre 71 cm – 76 

cm este considerata potrivita. Cu toate acestea, biroul trebuie configurat asa incât sa fie compatibil cu 

fizionomia persoanei care il foloseste. 

Unele birouri permit reglarea inaltimii manual, cu ajutorul unei manivele, de exemplu, iar altele ofera 

posibilitatea de a face acest lucru automat, prin intermediul unui mecanism electric cu butoane. Cele 

din urma sunt considerate birouri smart, asa cum este biroul Elevate din colectia TrendOffice, ce are 

o structura reglabila, cu motor si memorie in 4 pozitii.

Acest tip de birouri ergonomice se pot inalta pâna la 1,26 m si permit alternarea statului pe scaun cu 

cel in picioare, care a dovedit ca are multiple beneficii. Un studiu care a cercetat eficacitatea lucratului 

din picioare la locul de munca indica faptul ca persoanele care stau asezate mai putin si se ridica 

in picioare mai des sunt mai productive si simt mai putina oboseala si anxietate zilnica. Alternarea 

statului pe scaun cu cel in picioare are, de asemenea, un impact pozitiv si asupra sanatatii, reducând 

efectele negative ale sedentarismului cum ar fi obezitatea, hipertensiunea sau durerile acute de spate.
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Printr-o atingere de buton, birourile smart permit ajustarea inaltimii, asa incât sa fie simplu, eficace si 

silentios. Mai mult, unele au optiunea de a salva o anumita inaltime, asa incât sa poti reveni la aceasta 

fara a pierde timp pe reglaje repetitive.

2. Dimensiunea si forma mesei

Planificarea spatiului in care doresti sa pui biroul te va ajuta sa alegi dimensiunea si forma potrivita. 

Dupa masuratorile cuvenite, poti achizitiona un birou gata asamblat sau poti apela la o optiune care 

iti ofera multa flexibilitate, ii vom spune a la carte.

Adica mai intâi alegi cadrul picioarelor de birou si apoi, blatul de masa, pe care il poti personaliza. 

Fie ca ai o camera mare sau un spatiu mai mic, aceasta abordare te va ajuta sa te asiguri ca masa se 

potriveste perfect in casa ta.

Dimensiunea si forma blatului (ovala, dreptunghiulara, etc.) o alegi atât in functie de spatiul disponibil, 

cât si in functie de tipul activitatii profesionale si obiectele necesare indeplinirii sarcinilor zilnice. 

Ideal ar fi ca latimea biroului sa depaseasca usor lungimea intinderii unui brat, pentru a-ti simplifica 

accesul la obiectele de pe masa si in acelasi timp pentru a oferi suficient spatiu picioarelor. Fie ca esti 



designer, programator, contabil sau arhitect, biroul trebuie sa fie suficient de lung asa incât sa-ti ofere 

confortul de a avea toate resursele fizice la indemâna. Asadar, poti lua in considerare urmatoarele 

optiuni.

•Birourile ergonomice sunt clasicele mese de birou prevazute cu un sistem electric de reglare a

inaltimii, ce permite schimbarea usoara a pozitiilor de lucru. Daca lucrezi cu mai multe monitoare sau 

ai nevoie sa pastrezi si o imprimanta pe birou, lungimea si forma blatului pentru acest tip de birou 

poate fi personalizata ca sa iti raspunda nevoilor. De obicei, birourile ergonomice au bare telescopice 

ce permit extinderea blatului. Impreuna cu un scaun de birou ergonomic iti vei asigura o postura 

sanatoasa si confortabila.

•Birourile in forma de L sunt potrivite pentru spatiile mai mici, pentru ca de obicei sunt asezate in

coltul camerei si nu incurca circulatia prin acel spatiu. Un astfel de birou este perfect pentru cei care 

simt nevoie unei delimitari mai clare a sarcinilor si a materialelor de lucru. 

•Birourile cu sertare si polite rezolva problema stocarii materialelor de lucru sau a documentelor.

Pentru a le avea pe toate organizate si la indemâna, fie ca e vorba despre un sertar sau mai multe, un 

spatiu de depozitare te poate ajuta sa-ti eficientizezi munca. 
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•Birourile rabatabile, pe roti reprezinta o solutie foarte buna in cazul in care doresti sa economisesti 

spatiul casei tale sau daca ai nevoie de mai multa mobilitate si vei schimba des camera in care vei 

lucra. Aceste birouri sunt multifunctionale, usor de manevrat si cu un blat potrivit se pot incadra 

perfect in orice camera din locuinta ta. 

3.Calitatea materialelor

Functionalitatea unui birou este influentata in mare parte de calitatea materialelor din care este 

fabricat. 

De obicei, cadrele meselor de birou sunt confectionate din metal, insa inovatiile in domeniul 

mobilierului de birou a adus posibilitatea personalizarii acestora combinând metalul cu lemnul. Acest 

lucru ofera un raport calitate-pret echilibrat, fara a compromite calitatea si stabilitatea biroului.

In ceea ce priveste blatul mesei de birou, exista mai multe tipuri de materiale din care poti alege. In 

functie de aspectul acestora, rezistenta, pret sau utilitate, biroul poate fi din lemn masiv, pal, sau HPL, 

acestea fiind si optiunile TrendOffice. 



PAL  MELAMINAT

Alternativa mai economica a lemnului masiv ar fi blatul de masa din pal melaminat. Caracterizat prin 

suprafata texturata si culori similare cu cele ale lemnului masiv, blatul din pal este potrivit pentru un 

birou cu un nivel de intrebuintare mai redus si mai blând. Spre deosebire de lemnul natural, aspectul 

blatului din pal poate fi personalizat, are o durata de productie mai redusa, este usor si mai accesibil 

la pret. 

HPL (High Pressure Laminate)

Blatul din HPL este realizat dintr-un material laminat, ecologic, extrem de durabil si versatil. Este 

igienic si foarte rezistent la uzura precum, zgârieturile, schimbul de temperatura, sau umiditatea. Fiind 

fabricat din hârtie presata, blatul din HPL ofera un asortiment bogat de modele, usor de personalizat 

cu imagini.

Lemn masiv

Blatul din lemn masiv este cunoscut pentru rezistenta si eleganta. Fiind fabricat din lemn natural, de 

exemplu, din stejar, blatul din lemn masiv este solid, greu si robust. Desi face parte din gama de blaturi 

mai scumpe, va fi o investitie pe termen lung, pentru ca lemnul natural este trainic si iti va fi partener 

de incredere multi ani la rând.
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4.Gestiunea cablurilor
Indiferent daca lucrezi la un singur laptop sau ai mai multe monitoare, cablurile pot deveni un motiv 

temeinic de frustrare. Pe lânga senzatia de dezordine pe care o pot crea cablurile imprastiate pe masa, 

faptul ca le gasesti incâlcite pe podea, lânga priza, pot provoca si incidente. 

Asadar un sistem de gestiune si ascundere a cablurilor este esential atunci când iti alegi un birou. 

Unele mese de birou ofera solutii inteligente prin ascunderea cablurilor in piciorul mesei sau dedesubt, 

asa incât sa fie accesibile, dar nu vizibile. In asa fel le vei putea pastra in ordine, fara sa fie nevoie sa 

gauresti masa sau sa simti ca deranjeaza picioarele.

5.Decorul casei tale

Pentru ca tot mai multe persoane prefera munca de acasa, integrarea biroului cu ambianta casei a 

determinat producatorii sa fie tot mai orientati spre fabricarea unui mobilier placut din punct de 

vedere estetic. Pe lânga nevoia de a avea un spatiu dedicat in exclusivitate lucrului, iti doresti si un 

confort vizual. 

Fie ca e vorba despre un picior de birou inclinat sau drept, din metal sau lemn, cu un blat elegant, 

minimalist, modern sau chic, este tot mai simplu sa gasesti un birou care sa fie atât confortabil si 

functional, cât si compatibil cu design-ul interior al locuintei tale. 

Atunci când alegi un birou pentru acasa, cel mai important lucru e sa incepi de la nevoile tale, fie ca 

e vorba despre confortul fizic prin alternarea a pozitiei de lucru, a unui spatiu mai generos sau a celei 

de organizare. Iar daca vei tine cont de criteriile de mai sus, cu siguranta vei reusi sa gasesti un model 

de birou care sa aduca un echilibru intre forma, stil si functionalitate. 
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