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RÓLUNK
A G-Green Interior Kft. enteriőr- és
terméktervezéssel valamint disztribúcióval és
átfogó projekt menedzsmenttel foglalkozó
vállalat.
Egy motivált és dinamikus csapat, akik
elkötelezettek a fenntartható fejlődés és
innovatív
megoldások
iránt
az
irodabútorozás világában (is).
Tevékenységünk eredményességének alapja
munkatársaink
végzettségének
széles
palettája, mellyel számos releváns területet
lefedünk:
formatervezés,
belsőépítészet,
látványtervezés, faipari ismeret, tájépítészet,
műszaki
tervezés,
marketing,
ágazati
stratégia, gazdasági területek, IT.
A cél, hogy mindenkinek megtaláljuk a
számára
legalkalmasabb
konstrukciót,
miközben
szem
előtt
tartjuk
a
fenntarthatóság és környezettudatosság
alapelveit.
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5

Az 5 megoldáscsomag ajánlatunk

5

Professzionális irodabútorok, otthonodra szabva

FELSZERELTSÉGI SZINT

EASY

MEDIUM

STÍLUS

Minimal

Scandinavian

COMFORT

Bohemian

HEALTHY

Urban

FULL-SPACE

Deluxe
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Javaslatunk az otthoni munkaállomáshoz

SZÉK

ASZTAL

EMELHETŐ
ASZTAL

ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ
SZŐNYEG

IRATTARTÓ
SZEKRÉNY

MONITOR KAR

A komfortos és
egészséges
munkavégzés
alapkelléke. A
megfelelően felszerelt
és testreszabott
ergonómikus
munkaszék hozzájárul
testünk épségének
megőrzéséhez,
fokozott éberséget
eredményez, valamint
használatával javul a
közérzet és a
hatékonyság.

A munkaállomás
elengedhetetlen része,
de jól át kell gondolni
méretét, összetételét,
felületét. Egy
tudatosan választott
paraméterekkel bíró
asztal igazodik
testmagasságunkhoz
és munkavégzésünk
típusához, emellett
minden szükséges
eszközünk könnyen
hozzáférhető és
gyorsan használható
rajta.

Több órás
munkavégzés esetén
célszerű emelhető
asztalt választani
egészségünk
megőrzése
érdekében. A
változtatható test
pozíciók elősegíti a
megfelelő véráramlást
és maximálisan
testreszabható teszik
a munkavégzési
lehetőséget.

Csökkenti az ízületek
és a hát terhelését
hosszabb állás esetén,
aminek köszönhetően
megelőzhető a
végtagi, hát- és
derékfájdalom.

Ha hosszabb távra
rendezkedünk be
otthoni
munkavégzésre,
érdemes egy irattartó
szekrényt vagy asztal
mellé/alá helyezhető
konténert
választanunk a
dokumentumok
biztonságos és
rendezett tárolása
érdekében.

Egy monitor kar
használata elősegíti a
rendezett
munkaterületet, és
támogatja az
egészségesebb,
ergonómikusabb
munkakörnyezetet.
Használatával
csökkenthető a szem,
nyak és váll terhelése.
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CSOMAGAJÁNLATAINK

AZ 5 FELSZERELTSÉGI SZINT

FULL-SPACE
COMFORT

EASY

operatív szék

MEDIUM

operatív szék
+ munkaasztal

operatív szék
+ munkaasztal
kábelelvezetővel
+ irattartó szekrény

HEALTHY

operatív szék
operatív szék
+ emelhető munkaasztal
+ emelhető munkaasztal + álláskönnyítő szőnyeg
+ álláskönnyítő szőnyeg + monitor kar
+ monitor kar
+ irattartó szekrény
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TERMÉKKÍNÁLAT
5 STÍLUSBAN

MINIMAL

SCANDINAVIAN

Bohemian

URBAN

DELUXE
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MINIMAL

Kattints, a termékek gyártói
oldalon való megtekintéséért a
képre vagy a szövegre.

MINIMAL
1 operatív szék
2 asztal
3 emelhető munkaasztal
4 álláskönnyítő szőnyeg
5 monitor kar
6 irattartó szekrény
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SCANDINAVIAN

10

SCANDINAVIAN

11

1 operatív szék
2 munkaasztal
3 emelhető munkaasztal
4 álláskönnyítő szőnyeg
5 monitor kar
6 irattartó szekrény

12
11

Bohemian

13
11

Bohemian
1 operatív szék
2 munkaasztal
3 emelhető munkaasztal
4 álláskönnyítő szőnyeg
5 monitor kar
6 irattartó szekrény

URBAN

14

URBAN

1 operatív szék
2 munkaasztal
3 emelhető munkaasztal
4 álláskönnyítő szőnyeg
5 monitor kar
6 irattartó szekrény
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DELUXE

16

DELUXE

1 operatív szék
2 munkaasztal
3 emelhető munkaasztal
4 álláskönnyítő szőnyeg
5 monitor kar
6 irattartó szekrény
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KIEGÉSZÍTŐK
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KIEGÉSZÍTŐK
1 ASZTALI LÁMPA
2 asztali paraván
3 álló paraván
4 office ball
5 laptop asztal
6 lábtámasz
7 padlóvédő
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KIEGÉSZÍTŐK
1 asztali lámpa

2 ASZTALI PARAVÁN
3 álló paraván
4 office ball
5 laptop asztal
6 lábtámasz
7 padlóvédő
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KIEGÉSZÍTŐK
1 asztali lámpa
2 asztali paraván

3 ÁLLÓ PARAVÁN
4 office ball
5 laptop asztal
6 lábtámasz
7 padlóvédő
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KIEGÉSZÍTŐK
1 asztali lámpa
2 asztali paraván
3 álló paraván

4 OFFICE BALL
5 laptop asztal
6 lábtámasz
7 padlóvédő

23

KIEGÉSZÍTŐK
1 asztali lámpa
2 asztali paraván
3 álló paraván
4 office ball

5 LAPTOP ASZTAL
6 lábtámasz
7 padlóvédő
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KIEGÉSZÍTŐK
1 asztali lámpa
2 asztali paraván
3 álló paraván
4 office ball
5 laptop asztal

6 LÁBTÁMASZ
7 padlóvédő

24

KIEGÉSZÍTŐK
1 asztali lámpa
2 asztali paraván
3 álló paraván
4 office ball
5 laptop asztal

6 lábtámasz

7 PADLÓVÉDŐ

25

IRÁNYÁRAK

A jelen katalógusban szereplő irányárak alapját képező termékek

EASY

MEDIUM

COMFORT

HEALTHY

FULL-SPACE

425 €

670 €

885 €

1 215 €

1 395 €

SCANDINAVIAN

605 €

940 €

1 300 €

1 390 €

1 860 €

Bohemian

575 €

1 110 €

1 535 €

1 435 €

1 845 €

URBAN

740 €

1 195 €

1 680 €

3 720 €

4 195 €

DELUXE

1 470 €

2 760 €

3 575 €

3 605 €

4 420 €

MINIMAL

felszereltsége eltérhetnek a katalógusban szereplő képektől. Az
ajánlatban szereplő

termékek pontos konfigurációiért keress

elérhetőségeinken és kérd a csomagismertető prospektusunkat,
melyben az itt kiajánlott és árazott termékek kerülnek részletes
bemutatásra.
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KERESKEDELMI FELTÉTELEK
Üzleti partnereinknek

alap- és mennyiségi kedvezményt is

biztosítunk.

Alapkedvezmény: 5%.
Mennyiségi kedvezmény sávosan alakul 7-15% között, azonban a
kedvezmény mértéke a választott felszereltségtől függ, ezért kérjük
fordulj kollégáinkhoz a pontos kalkulációért.
Lakossági érdeklődők megkereséseit is örömmel fogadjuk.
Szállítás

A fenti árak a budapesti egyszeri helyszíni kiszállítás és összeszerelés
árát tartalmazzák. A vidéki szállítás – igény esetén - megtett km
alapján kerül felszámításra. Szállítási határidő: 4-6 hét, előleg
beérkezésétől számítva.
A szerelést vagy beépítést igénylő termékeinkre garanciát abban az
esetben vállalunk, amennyiben a G-Green Interior Kft. szakemberei
A képen budapesti irodánk egy részlete látható

végzik az összeszerelést.
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KERESKEDELMI FELTÉTELEK
Fizetési feltételek
60% előleg a rendelés indításához, 40% a kiszállítást követő 7
napon belül. (Üzleti partnereinknek, mennyiségi rendelés
esetén ez 30 nap.)
A jelenlegi vis maior helyzet miatt az árváltoztatás jogát
fenntartjuk, amennyiben a gyártó/beszállító is módosítással él
felénk!

A képek illusztrációk,a valódi termék a valóságban eltérhet
ettől.
A képen budapesti irodánk egy részlete látható

Pénznem
Az árak nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót. A megadott árak euró (EUR) alapú árfolyamfüggő árak. Forintban
történő számlázás esetén a teljesítés napján érvényes MNB középárfolyam alapján számlázunk.

A fenti árak visszavonásig érvényesek, de legkésőbb 2020. 06. 30-ig.
További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésre munkanapokon 8-17 óra között elérhetőségeinken.

Tippek a szakértőtől, mielőtt választanál!

MILYEN BÚTOROKRA
VAN SZÜKSÉGED?

HOVÁ ÉS HOGYAN
HELYEZD ŐKET?

A TERMÉKEK HELYES
HASZNÁLATA
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Otthonról dolgozni bármennyire is megnyerően hangzik, közel sem
olyan egyszerű. Komoly önfegyelmet, koncentráltságot igényel ez a
feladat,

ugyanis

ilyenkor

egyetlen

pontra,

az

otthonunkra

összpontosul mind a munka, mind pedig a magánélet.
Mindemellett

pedig

a

home

office

rendszerű

munkavégzés

kialakítása mind a vezetőség, mind a munkatársak részéről türelmet
és kompromisszumot igényel.
Számos közvetlen és közvetett tényező befolyásolja az otthoni
munkavégzés élményének megélését, valamint az otthon elvégzett
munka megítélését, azonban a G-Green csapata úgy véli, hogy a jól
megválasztott

munkaállomás

a

home

office

egyik

legfőbb

alappillére. Hisszük, hogy az eszközök megfelelő kiválasztásával és
azok átgondolt, tudatos elhelyezése által munkánk kényelmesebbé
és eredményesebbé, a munka és magánélet kettőse pedig
kiegyensúlyozottabbá válik.

MILYEN BÚTOROKRA VAN SZÜKSÉGED?
GONDOLD ÁT MILYEN INTENZITÁSSAL
FOGOD HASZNÁLNI!
Sokan esnek abba a hibába, hogy a
konyhai széket vagy otthoni fotelt, kanapét
választják ülőalkalmatosságként az otthoni
munkavégzéshez. Fontos kiemelni
azonban, hogy ezen bútorok optimális
használati ideje sok esetben csupán 3-4
óra, ezért kiemelten fontos a megfelelő
ergonómiai felszereltséggel rendelkező
szék kiválasztása, kiváltképpen azok
számára, akik rendszeresen, napi 6-8-10
órát is eltöltenek otthoni munkával.
Napi 6-8 munkaóra mellett legyen
lehetőséged rendszeresen a pozíció
változtatásra, tehát célszerű magasságban
állítható asztalt választanod, az
álláskönnyítő szőnyeggel kiegészítve.

GONDOLD ÁT AZ ÁLTALAD HASZNÁLT
ESZKÖZÖK HELYIGÉNYÉT!
Ha munkád során rendszeresen szükséges
nyomtatnod, szkennelned, tervezned, stb. nagy
felületű asztalt válassz, hogy kényelmesen elférjen
minden szükséges eszköz, amit esetleg később
fogsz beszerezni. Ebben segít a monitor kar, mely
lehetővé teszi a hely a hely optimalizálást az
ergonómiai előnyei mellett.
Napjainkban túlnyomó részt digitálisan kezeljük
és tároljuk iratainkat, azonban még így is
szükségünk van bizonyos eszközökre, tárgyakra,
nyomtatott dokumentumokra munkánk
elvégzéséhez. így célszerű a munkaeszközeinknek
egy külön kis tárolót vagy szekrényt kijelölni.
Ezáltal nem csupán otthonunk rendjének
fenntartása válik gördülékenyebbé, de mentálisan
is könnyebb elengedni a munkát a munkaidő
leteltével, ha elpakolunk magunk után.
Ha olyan munkát végzel, melynek részét képezi
fontos, netán bizalmas iratok kezelése, válassz
zárható irattárolót, hogy pl. megóvd a tartalmát és
ne kerüljön rá egy óvodás gyermek csendélete.
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GONDOLD ÁT, HOGY HÁNYAN FOGJÁTOK
HASZNÁLNI A MUNKAÁLLOMÁST!
Ha társad vagy iskolás gyermeked is
használni fogja, célszerű magasságban
állítható asztal és szék választása, hogy
mindenkinek megfeleljen valamint az
szekcionált iratrendezés is megoldásért
kiált, hogy a tér rendezett maradhasson, ti
pedig mindent megfelelően tudjatok
tárolni.
Ha kisgyermekkel is végzel majd ott
tevékenységet, válassz olyan felületű
termékeket, amelyek könnyen és gyorsan
tisztíthatóak

HOVÁ HELYEZD A
BÚTOROKAT?
Dedikálj egy adott helyet erre a célra, ezáltal nem csak fizikailag, de
mentálisan is könnyebb lesz elválasztani a munkát és magánéletet
Válassz egy, a munkafolyamataidhoz és szokásaidhoz igazodó környezetet
Vegyen körbe a lehetőségekhez képes elég tér, hogy könnyen hozzáférhető
legyen a munkaállomás és könnyedén fel tudj állni mellőle
Lehetőség szerint igyekezz - főleg nagy koncentráltságot igénylő munka
esetén - elszeparáltabb helyet választani, csökkentve ezáltal a külső zavaró
hatásokat. Amennyiben a lakás, ház nem kínál más lehetőséget, akkor
javasoljuk zajcsökkentő paravánok elhelyezését.
Lehetőség szerint részesítsd előnyben a természetes fényt
Amennyiben erre nincs lehetőség, vagy éjszakai munkavégzés is jellemző
nálad, figyelj a fény minőségi és mennyiségi kritériumaira, mint a
munkaszituációhoz igazodó világítás, a LED vagy OLED fényforrás előnyben
részesítése
A megfelelő fényviszonyok kialakításával kellemesebb körülményeket,
hosszabb koncentrációra alkalmas környezetet teremthetünk.
Kerüld a külső károsító behatások lehetőségét (pl. fürdőszoba és konyha
lehetőleg távol legyen, hogy a kiáramló gőz, pára ne okozhasson
amortizációt sem a bútorban sem az elektrotechnikai eszközökben)
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A TERMÉKEK HELYES HASZNÁLATA
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Bagatellnek tűnik, de sokszor észre sem vesszük, hogy nem megfelelően ülünk
vagy állunk. Egy minőségi, ergonomikus termék megkönnyíti helyzetünket, de
önmagában nem elegendő, fontos a tudatosság és a helyes testtartás ismerete.
Legalább annyira fontos a helyes állás is egy emelhető asztal mellett, mint az
ülés.
Figyelj az ergonómiai alapelvekre!

Állítsd a székes magasságát úgy, hogy a combod párhuzamos legyen a
padlóval (ha van lehetőséged használj lábtámaszt).
Állítsd be az ülésmagasságot úgy, hogy a szabad távolság kb. 5 cm
legyen a térd hátulja és az ülés elülső széle között.
Állítsa be a háttámla magasságát úgy, hogy kényelmesen illeszkedjen a
hátad ívéhez, támasztva a derekad.
Helyezd a monitort legalább egy kar távolságra
A képernyő a szem magasságában vagy kissé alatta legyen.
Döntse el a monitort, hogy így a látószöged merőleges legyen a
képernyőre.
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Elérhetőségeink

LÁTOGASS EL
HONLAPUNKRA

KÖVESS MINKET
FACEBOOK-ON

KÖVESS MINKET AZ
INSTAGRAMONON

MEGTALÁLSZ A
LINKEDIN-EN

ÍRJ NEKÜNK E-MAILT:
homeoffice@ggreen.hu

G-GREEN INTERIOR KFT.
MORE THAN GREEN, MORE THAN FURNITURE
1139 Budapest Teve utca 18-28.

+36 30 255 4897

+36 30 234 43 55

homeoffice@ggreen.hu

IRATKOZZ FEL
HÍRLEVELÜNKRE

