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Dlaczego biurko z regulacją wysokości zwiększa
wydajność w pracy

LINAK.PL/DESKLINE

2

Zwiększ wydajność w pracy dzięki aranżacji biura

Współczesne biura wymagają elastycznych i ergonomicznych
rozwiązań, które spełniają zarówno ogólne, jak i indywidualne
potrzeby. W miarę jak stają się coraz bardziej inteligentne
i cyfrowe, wzrasta również komfort tych przestrzeni. Ale czy
dzięki temu zapewniamy sobie wystarczającą dawkę ruchu?
Ludzie zostali stworzeni do poruszania się, podczas gdy typowy pracownik biurowy spędza większość dnia siedząc przy
swoim biurku. Brak aktywności fizycznej stanowi zagrożenie
dla zdrowia. Pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę
z negatywnego wpływu braku ruchu na wydajność pracy
i frekwencję pracowników.

Biurka do pracy siedząco-stojącej mogą ograniczyć
siedzący tryb życia, zmniejszyć ryzyko chorób z nim
związanych i poprawić samopoczucie pracowników.
Broszura prezentuje sposób w jaki biurka z regulacją
wysokości zwiększają wartość nowoczesnego środowiska
biurowego. Dlaczego są atrakcyjną inwestycją i zapewniają
zwrot nakładów dla pracodawców oraz dlaczego tak ważne
jest, abyśmy pozostali aktywni fizycznie przez cały dzień.
Wstań i ciesz się lekturą.
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Środowisko biurowe ulega zmianom

• Drukowanie wszystkiego
• Chodzenie każdego dnia do biura
• Praca dla jednej firmy przez lata
• “Posiadanie” własnego biurka

Środowiska biurowe ulegają zmianom. Dziś elastyczność
ma kluczowe znaczenie. W miarę jak nasza praca staje się
coraz bardziej cyfrowa, dzień pracy staje się wydajniejszy.
Pracownicy pracują w biurze lub z domu, biurka są wspólne,
aby zaoszczędzić przestrzeń biurową. 				
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• Mniej zużytego papieru, brak archiwum na biurku
• Praca z domu
• Zmiana pracy co 5 lat
• Dzielenie jednego biurka z kolegami

Biura w konwencji "open space" umożliwiają współpracę,
a strefy ciszy oferują miejsca na bardziej skoncentrowaną pracę.
Dobrze zaprojektowane biura wspierają zadowolenie praco
wników i budują zaangażowanie.

Trendy w biurze

Projektowanie wnętrz zyskuje na znaczeniu w środowisku
biurowym. Od przestrzeni współpracy do strefy ciszy - dobrze
zaprojektowane środowisko pracy zwiększa zaangażowanie,
odpowiada na indywidualne potrzeby i stymuluje wydajność.

Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów, na to jak stworzyć
przestrzeń roboczą opartą na aktywności, która polega na
współobecności designu, doznań sensorycznych, wzmocnienia
behawioralnego i interaktywnego dzielenia się wiedzą.

Zielone wnętrza

Inteligentne biuro
Strefy dostosowane

14:30

Strefy ciszy
Współpraca
Współdzielenie biurka
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Brak ruchu wśród pracowników biurowych

Dla przeciętnej osoby śpiącej osiem godzin dziennie, pozostałe
16 godzin zazwyczaj przeznaczane jest na prace domowe
i powiązane czynności. Ten przykładowy dzień pracownika
biurowego pokazuje jak mało czasu zwykle poświęcamy na

Dojazd do pracy (45 min)

aktywność fizyczną i ruch. Nawet jeśli dodamy do tego 30
minut ćwiczeń dziennie, ta osoba nadal pozostaje ogólnie
nieaktywna, co czyni ją „aktywnym kanapowcem”.

Praca przy komputerze (4 h)

Sen (8 h)

Lunch (45 min)

24 h na siedząco
Praca przy komputerze (4 h)

Powrót do domu (45 min)
Oglądanie TV / czytanie (4 h)
Kolacja (1 h)

Grafika ilustruje codzienną rutynę przeciętnego pracownika biurowego, pokazując jak mało aktywności fizycznej podejmuje on w ciągu dnia.
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Konsekwencje braku aktywności

• 30 % przypadków choroby niedokrwiennej serca jest spowodowanych brakiem aktywności fizycznej
• 27 % przypadków cukrzycy jest spowodowanych brakiem aktywności fizycznej
• 21 % przypadków raka piersi jest spowodowanych brakiem aktywności fizycznej
• 25 % przypadków raka jelita grubego jest spowodowanych brakiem aktywności fizycznej
• Brak aktywności fizycznej jest 4. najważniejszym globalnym czynnikiem ryzyka śmierci
• 80 % populacji doświadczy bólu pleców w pewnym momencie życia, podczas gdy 80% przypadków bólu pleców można uniknąć.
Najlepiej znanym rozwiązaniem zapobiegawczym i terapeutycznym dla bólu pleców spowodowanym siedzącym trybem życia jest
aktywność fizyczna
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"Nawet 30 do 60 minut joggingu
dziennie nie cofnie ośmiu godzin
siedzenia”
Dr. Elizabeth Joy
- Centrum Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Utah
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Dni chorobowe - kosztowna sprawa

Brak aktywności fizycznej wpływa negatywnie na pracowników biurowych i końcowy rozrachunek pracodawcy.
Jak pokazują statystyki brytyjskie, czynnik ludzki to kosztowna sprawa.
Średniej wielkości firma zatrudniająca 250 pracowników traci

4 800£ tygodniowo

Z powodu absencji
chorobowej

8 200 000

dni roboczych rocznie traci
się w Wielkiej Brytanii
ze względu na
problemy związane
ze stresem i problemami psychicznymi.

270 000

pracowników w Wielkiej Brytanii

korzysta z urlopu z powodu zaburzeń
związanych ze stresem
Absencja w miejscu pracy może
spaść nawet o

42%

poprzez programy odnowy biologicznej
w pracy. Biurka z regulacją wysokości są
naturalną częścią takiego programu.

4 900 000

dni traci się w Wielkiej Brytanii
w wyniku nieobecności w pracy,
z powodu bólu pleców związanych
z wykonywaną pracą. Jest to koszt
5 000 000 000 000£ rocznie.
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Korzyści pracodawcy

Korzystanie z biurek z regulacją wysokości przynosi wiele korzyści,
zarówno dla pracodawców, jak i ich pracowników.

•
•
•
•
•
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Redukcja dni chorobowych
Zwiększenie produktywności
Poprawa jakości i wydajności pracy
Wzrost współpracy pomiędzy grupami pracowników
Poprawa koncentracji i redukcja stresu

W jaki sposób biurka do pracy siedząco-stojącej tworzą
wartość zarówno dla pracodawców, jak i ich pracowników?
Sprawdź: LINAK.PL/segmenty/deskline/trendy-technologie/
równowaga-praca-życie/

Wprowadzenie biurek regulowanych poprawiło
samopoczucie pracowników i zaowocowało mniejszą
ilością dni chorobowych
W badaniu przeprowadzonym w międzynarodowej firmie liczącej
około 6000 pracowników, zaoferowano wszystkim pracownikom
biurka z regulacją wysokości. Po zaledwie trzech miesiącach
65% pracowników stwierdziło, że ich samopoczucie poprawiło
się dzięki zastosowaniu biurka z regulacją. Po sześciu latach liczba

ta wzrosła do 70%. W tym samym okresie organizacja zauważyła znaczny spadek liczby dni chorobowych.

Zwrot z inwestycji
Według Jamesa Levine'a, dyrektora ds. Rozwiązań w zakresie otyłości w Klinice Mayo i Stanowym Uniwersytecie Arizona,
zwrot z inwestycji wynosi zwykle pomiędzy:

3 - 7 dolarów na 1 zainwestowany dolar
w miejscu pracy. Jednocześnie pomagając pracownikom na pozostawanie bardziej aktywnymi w pracy.
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Liczy się każda chwila w ruchu

Kilka badań pokazuje, że zerwanie z siedzącym trybem życia pomoże zminimalizować jego negatywne skutki zdrowotne. Biurka
z regulacją wysokości zapewniają ruch w biurze. Chodzi o ruch, więc na każde 30 minut przeznacz osiem minut na stanie i dwie
minuty na ruch / rozciąganie.

Poruszaj się i delikatnie
porozciągaj

Stój w neutralnej pozycji

Usiądź w neutralnej pozycji

2

8

Każde
30 min.
20

Siedzenie
7.5 godzinny dzień pracy to:
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Stanie

Rozciąganie

• 5 godzin siedzenia
• 2 godziny stania
• 0.5 godziny ruchu
• 16 przejść z pozycji siedzącej do stojącej

Biurka do pracy siedząco-stojącej podnoszą wydajność

• Użytkownicy regulowanych stanowisk pracy
twierdzą, że są bardziej czujni
i pozytywnie nastawieni na zadania
• Badania pokazują bezpośredni związek między
zdrowymi pracownikami a poprawą wydajności
• Spotkania są krótkie i efektywne
• Lepsza postawa ciała zmniejsza ryzyko
bólu pleców
• Ruch zwiększa poziom energii, zwłaszcza
popołudniami
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Studium:
Przypomnienia
działają
Obejrzyj film dot. studium na temat przypomnień tutaj:
LINAK.PL/reminders-work
Niemiecki ‘Institut für Gesundheit und Ergonomie’ (IGR)
przeprowadził studium obejmujące 40 pracowników.
Badanie wykazało, że zintegrowana z biurkiem aplikacja
przypominająca LINAK może motywować pracowników
biurowych do częstszego korzystania z regulowanego biurka.
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Użytkownicy biurek są zmotywowani do częstszego stania
kiedy używają aplikacji przypominających LINAK.
74 % zwiększyło wykorzystanie biurka z regulacją wysokości
78 % ocenili użyteczność swojego biurka jako dobrą

Jak zmotywować się, aby wstać?

Mimo dobrych intencji zapominamy o ruchu w ciągu dnia. Niektórzy z nas nawet nie zdają sobie sprawy z tego jak długotrwałe
siedzenie wpływa na nasze ciało. Przypomnienia pomagają nam zachować motywację do poruszania się przez cały dzień.

Przypomnienia działają
Niezależne badanie zlecone przez LINAK®, przeanalizowało czy przypomnienia pomogą zmotywować przeciętnego pracownika
biurowego do częstszego korzystania ze swojego biurka z regulacją wysokości. Badanie wykazało, że:

+ 12
min

Non-users

+ 43
min

Light-users

• Użytkownicy o statusie "Non-users" wydłużyli czas przebywania w pozycji stojącej o +12 minut dziennie
• Użytkownicy o statusie "Light users" wydłużyli czas przebywania w pozycji stojącej o +43 minuty dziennie

Dowiedz się więcej
Jak i dlaczego przypomnienia motywują pracowników biurowych, aby wstać.
Odwiedź LINAK.PL/reminders-work
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Zaprojektowane, aby kształtować nawyki
Pomimo najlepszych intencji wielu pracowników biurowych
po prostu zapomina korzystać z biurka z regulacją wysokości
w ciągu dnia. Jest to kwestia ukształtowania nowego, zdrowego nawyku. Aby pomóc użytkownikom w jak najlepszym
wykorzystaniu biurka do pracy siedząco-stojącej, LINAK®
kładzie szczególny nacisk na projektowanie przyjaznych dla
użytkownika i motywujących paneli biurkowych.

Seria paneli biurkowych DPG została zaprojektowana z myślą
o intuicyjnej obsłudze pilota bez użycia przycisków. Zaawansowane modele obejmują motywującą funkcję przypomnienia w postaci zintegrowanej diody LED/paska świetlnego,
funkcję pamięci ustawienia dla ulubionych wysokości biurka
oraz łączność z aplikacją za pomocą zintegrowanej technologii
bezprzewodowej Bluetooth®.

Panel biurkowy DPG1C
LINAK® otrzymał
prestiżową nagrodę
Red Dot Design Award
2018 za intuicyjny design.

Połącz pilot DPG z aplikacją Desk Control
Pobierając aplikację LINAK® Desk Control™, użytkownicy biurka są o krok bliżej zmiany
długotrwałego i niezdrowego nawyku, jakim jest siedzący tryb pracy. Aplikacja jest przeznaczona
dla użytkowników biurek z elektryczną regulacją wysokości, wyposażonych w jeden z paneli DPG
LINAK®: DPG1M, DPG1B lub DPG1C.

Po zainstalowaniu aplikacji przyjazne przypomnienia pomagają użytkownikowi często zmieniać
pozycję pracy, a statystyki na bieżąco pokazują jego codzienne osiągnięcia.
Darmowa aplikacja LINAK® Desk Control jest dostępna dla systemów:
• iOS na iPhone oraz iPad
• Android na smartphony i tablety
• Windows 10 na PC
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Przewodnik dla pracowników biurowych

Dowiedz się jak korzystać z elektrycznego biurka do pracy
siedząco-stojącej i zapoznaj się z cyfrowymi funkcjami jakie oferuje,
gdy jest wyposażone w jeden z modeli paneli biurkowych DPG.

z odsyłaczem do strony LINAK.COM/deskstart. Znajduje się tu
kompleksowa instrukcja obsługi zawierająca filmy instruktażowe
i treści inspirujące aktywny dzień w biurze.

Łatwe w obsłudze dla użytkownika
Wszystkie panele DPG wyposażone są w odrywaną etykietę
18

Odwiedź LINAK.COM/deskstart
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Więcej informacji na temat oferty produktowej segmentu DESKLINE®:
LINAK.PL/DESKLINE

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez firmę LINAK A / S jest objęte licencją.

LINAK® nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy lub nieścisłości w katalogach, broszurach i innych materiałach. LINAK zastrzega sobie prawo do zmiany swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Firma LINAK nie może
zagwarantować dostępności produktów i zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności produktów LINAK do określonych zastosowań. Cała sprzedaż
podlega „Standardowym Warunkom Sprzedaży i Dostaw”, dostępnym na stronach internetowych LINAK..
LINAK i logotyp LINAK są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy LINAK A / S. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LINAK.PL

Innowacje to nasza specjalność.
Jesteśmy ciekawi nowatorskich wyzwań
i gotowi do wprowadzenia ich w życie
w każdym wymiarze.

Postępujemy w sposób odpowiedzialny –
wobec klientów, pracowników
i środowiska. Budowanie zaufania
i zapewnianie bezpieczeństwa są wpisane
w kod genetyczny naszej firmy.

Globalna obecność zapewnia
nam świadomość lokalnych
potrzeb. Oferując pełen zakres
usług na całym świecie,
jesteśmy zawsze blisko klienta.
MA M9-02-642-H - 2020.12

Najnowocześniejsza technologia,
dopracowane procesy i kompetentny
personel są gwarancją jednolicie
wysokiego standardu jakości na całym
świecie.

