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Esta é uma pergunta interessante, em que estamos trabalhando

intensivamente. O fato é que não só as tendências, mas também

eventos extraordinários como uma pandemia estão mudando o

mundo e nos influenciando em todas as áreas da vida.

A longo prazo, o jeito que vivemos e agimos irá mudar. 

A evolução desse novo modo de trabalho está sendo

muito mais intensa e rápida que o normal.

Como será o trabalho no futuro?
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A Evolução do Trabalho

A inteligência artificial baseada em máquinas inovadoras

irá nos poupar muito trabalho futuramente e ainda assim

produziremos mais do que hoje. Mas então o que nós faremos?

Essa é uma boa pergunta, pois isso nos coloca direto

no meio de uma mudança fundamental no mundo do trabalho.

A economia criativa está em avanço e, junto com isso,

o desenvolvimento pessoal de cada um está aumentando.

O foco está mudando para forças e habilidades

individuais. Novos campos de trabalho exigem um

ambiente de trabalho novo e flexível e a balança

entre vida-trabalho está se tornando mais importante.
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Visão geral

Imagine, a cadeira do escritório é o seu sofá e o seu trajeto até o trabalho 

é o comprimento do corredor de sua casa. A sua gaveta de guloseimas é 

toda a comida disponível em sua cozinha. Você acha que isso é um sonho? Não! 

Desde que o home office se instalou por causa da pandemia mundial, trabalhar no 

conforto de casa é uma realidade.

Algumas pessoas acham difícil e lutam contra o home office por várias razões, 

como a divisão do tempo de trabalho e do tempo pessoal, vizinhos barulhentos 

e as variadas distrações que ocorrem em casa.

A maioria das casas não são projetadas para esta função de home office, resultando 

em frustrações e perda de produtividade.

Nós da Hettich reconhecemos a necessidade de soluções flexíveis e, portanto,

criamos um projeto inovador a partir de móveis para casas, que permitirão que 

os trabalhadores se sintam mais confortáveis e produtivos.
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O home office veio em diferentes modelos

e tamanhos. Ele pode estar instalado em um

quarto, em um canto silencioso ou até na

sua cozinha. O segredo para escolher o

lugar certo para o seu home office é 

pensar sobre o local em que você trabalha. 

Localização é o segredo Tenha espaço suficiente

Se certifique de que possui espaço 

suficiente para se sentir confortável. 

Pergunte a si mesmo se você conseguirá 

se mover facilmente de lado a lado, 

levantando e sentando de volta ao seu 

novo local de trabalho.

A cor é importante

Esse é um detalhe super importante.

Escolher a cor errada pode diminuir

a sua vontade de passar grande parte 

do tempo no ambiente e, isso pode

diminuir a produtividade. Preste

atenção nas cores que você mais gosta.

Deixe o ambiente iluminado

Uma boa iluminação é essencial para qualquer

ambiente que sirva como home office. Escolha 

um local com iluminação natural e uma vista 

que te agrade, se possível. Posicione o seu 

computador de costas para a janela, em um 

local onde a tela não será afetada pela luz. 

8 dicas de design para o seu home office

Uma mesa adequada é essencial para

trabalhar com conforto em casa. Você

precisa se sentir bem trabalhando no 

local, pois caso o contrário, trabalhar

pode se tornar um obstáculo.

Uma boa mesa

é essencialé essencialé essencialé essencial

é essencial
Organização é necessário

O armazenamento costuma ser esquecido 

ao projetar um home office e pode realmente 

afetar a sua produtividade. Garanta que

sejam inclusos espaços extras, como armários

e gavetas para que você tenha

espaço suficiente.

Invista em uma

A cadeira que você utiliza é muito 

importante, se não mais que a mesa 

de trabalho. Escolha uma cadeira que 

acomode o seu corpo e auxilie na 

postura enquanto você trabalha.

boa cadeira

Decore o espaço com os objetos

que você mais gosta! Seja com

quadros, uma foto especial ou

até um santuário! Algo que te motive

para que o trabalho seja finalizado 

sem ver o tempo passar.

Inspire você mesmo
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Em tempos incertos, o nosso modo de trabalho evoluiu

e o home office se tornou o novo normal.

Esse manual é um conjunto de fáceis e práticas

implementações de móveis para home office,

que unem a estética à funcionalidade.

Ideias de móveis para home office

www.hettich.com
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Cada casa é diferente, com variados tipos e tamanhos.

Dentro deste conceito, nós mostramos como criar um

local de trabalho funcional, com diversos elementos 

essenciais, incluindo uma boa mesa de trabalho.

O cantinho mais produtivo
da sua casa.

Ferragens utilizadas
Sistema para portas de correr SlideLine M

Corrediça Quadro

www.hettich.com
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Essa é uma ótima solução para aqueles que gostam de tudo organizado.

Todos os objetos podem ser facilmente armazenados atrás das portas

sanfonadas depois do trabalho.

Agitado como escritório, calmo como sua casa.

Ferragens utilizadas
Sistema para portas sanfonadas WingLine L

Dobradiça Sensys

Corrediça Quadro
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Normalmente ficamos muito tempo sentados trabalhando e, às vezes, 

a necessidade de fazer um intervalo e mudar de posição é inevitável.

A mesa vertical é uma solução ergonômica para aqueles que queiram

ficar de pé, mas continuarem trabalhando.

Cansado de ficar sentado trabalhando?

Ferragens utilizadas
Sistema para portas sanfonadas WingLine L

Corrediça Quadro

Gavetas Atira
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Economize espaço e ao mesmo tempo relaxe. Envolva-se

na concentração e organização que o ambiente proporciona,

além de fornecer muito espaço para seus objetos.

Um local de trabalho produtivo e relaxante.

Ferragens utilizadas
Sistema para portas de correr SlideLine M

Gavetas Atira
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Este espaço foi projetado para aqueles que possuem um quarto

extra em casa e podem transformar o espaço em um home office,

para trabalhar em perfeita harmonia. Seu design foi pensado para

dar a sensação de estar em um escritório convencional, mas ao

mesmo tempo se sentir em casa.

Um escritório completo em sua casa.

Ferragens utilizadas
Sistema para portas de correr SlideLine M

Gavetas InnoTech
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Um local com formas simples, mas diferenciadas. Nesse espaço,

você pode combinar as suas tarefas do trabalho com lazer.

Escritório durante a semana.

Ferragens utilizadas
Gavetas Atira

Sistema para portas de correr SlideLine M

Corrediça Quadro

Espaço de lazer no final de semana.
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Ferragens utilizadas
Sistema para portas de correr SlideLine M

Este ambiente foi especialmente pensado para empreendedores que

começaram suas carreiras no home office. Este local possui as mesmas

características de um grande escritório, e é equipado com todos os

espaços que um empreendedor precisa.

Um home office projetado para você.
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Ferragens utilizadas
Sistema para portas de correr SlideLine 56

Às vezes queremos ter um cantinho próprio para guardar nossos objetos extras 

em casa, mas não temos espaço suficiente. Este móvel é a solução ideal para 

guardar as suas coisas, sem interferir na harmonização do ambiente.

Um espaço extra sem interferir

 na aparência do ambiente.
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Ferragens utilizadas
Sistema para portas sanfonadas WingLine L

Sistema para portas de correr SlideLine M

Dobradiça Sensys

A solução ideal para profissionais que não necessitam de um espaço

apenas dedicado às coisas do trabalho. Este móvel permite armazenar

diversas coisas sem ocupar muito espaço interno.

Escritório e biblioteca com apenas um deslizar.
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Ferragens utilizadas
Sistema para portas de correr SlideLine M

Um novo jeito de abrir e fechar suas portas. 

A inovação no design de móveis com sistemas

para portas de correr.

Design em movimento.
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Este home office minimalista foi projetado para quem necessita

trabalhar por longas horas, mas deseja ter uns minutinhos de descanso

quando precisa. Tudo isso em um mesmo ambiente.

Um local de trabalho e descanso.

Ferragens utilizadas
Sistema para portas de correr SlideLine M

www.hettich.com
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Tem dias em que precisamos guardar documentos extras e 

importantes em nossos armários, porém não temos espaço suficiente.

Este móvel é ideal para situações como esta! Você poderá armazenar

suas coisas com facilidade e, para esconder tudo e deixar organizado,

basta apenas fechar as portas com um toque.

Ganhe espaço e design.

Ferragens utilizadas
Sistema para portas sanfonadas WingLine L
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Este é um fato comprovado! Quando a luz natural se insere em um ambiente

o trabalho se torna mais produtivo. Neste espaço a luz traz mais vida ao ambiente, 

além dos móveis possuírem grande espaço de armazenamento.

Trabalhar em casa é mais produtivo

Ferragens utilizadas
Gavetas Atira

quando se tem luz natural.
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Trabalhar individualmente.

Para aqueles que se identificam mais com o trabalho individual esse 

home office oferece uma perfeita sintonia entre concentração e produtividade.

Ferragens utilizadas
Gavetas Atira

Sistema para portas de correr SlideLine M
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Um home office secreto.

Nem sempre nós queremos que um home office esteja visivel

no meio de nossa casa. O móvel que comporta o home office escondido 

é a solução perfeita para aqueles que querem a funcionalidade de um 

escritório, mas sem comprometer a decoração do restante da casa.

Ferragens utilizadas
Dobradiça Sensys

Corrediça Quadro
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Já pensou em ter um home office invisível?

Trabalhar e morar na mesma casa com espaços pequenos não será

mais um problema! Isso graças a apenas um móvel. Fechado, é um móvel

de vidro com um design diferenciado. Aberto, é multi funcional e se transforma 

em um local de trabalho adaptado conforme as suas necessidades.

Ferragens utilizadas
Dobradiça Sensys para portas de vidro

Sistema para portas de correr SlideLine M

Gaveta Atira
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Design discreto e funcional.
Morar e trabalhar em um espaço pequeno agora funciona perfeitamente.

E o melhor! Essa combinação casa+trabalho pode ser feita com apenas um móvel. 

Quando finalizar o seu trabalho, o seu home office pode ser transformado 

rapidamente em um aparador decorativo.

Ferragens utilizadas
Sistema para portas de correr SlideLine M

Corrediça Quadro
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Ergonomia, conforto e funcionalidade

Espaço de armazenamento extra

Conceito de plataforma

Gavetas e dobradiças

Gaveta InnoTech

Design retilíneo

Desempenho diferenciado a eficiente

Gaveta Atira

Utilizada com corrediça Quadro

Extração parcial de até 25kg

Extração total de 30 a 50kg

Gaveta Atira

Dobradiça Sensys

Vantagens no conforto e design premiado

Com amortecimento

Instalação por clipagem

Dobradiça Intermat

Testada e aprovada milhares de vezes

Sistema de amortecimento opcional

Instalação por clipagem

Corrediça Quadro

Deslizar suave

Design clean

Sistema de amortecimento ou Push to Open
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Efeito panorama: acesso a todo o interior do móvel

Amortecimento ou Push to Open

Para portas de até 25kg

WingLine L
Um sistema infinitas possibilidades

Sistema para uma ou duas portas de correr

Para portas de até 30kg

SlideLine M

Sistemas para portas de correr e sanfonadas

www.hettich.com



Soluções para home office
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