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СПЕЦИФІКА ДИЗАЙНУ МЕБЛІВ ЕКО-ОФІСУ
Екологічний стиль є доцільним та необхідним при проектуванні офісних
приміщень, зокрема меблів, так, як екодизайн завдяки своїм лаконічним та відкритим
формам є найбільш відповідним з функціональної точки зору. Концепція дизайну
предметів еко-інтер’єру направлена на збереження фізичного здоров’я та створення
сприятливого середовища для комфортного психологічного самопочуття.
При проектуванні меблів важливу роль відіграє форма, оскільки саме вона
відповідає в першу чергу за зручність. Основними її характеристиками є висока
ергономічність, раціональність, лаконічність, легкість та відкритість.
Актуальним сьогодні для офісів є використання меблів, що трансформуються.
Популярні стільці які складаються, за принципом круглих стільців А. Аалто.
Еко-фіс представляє собою синтез прямокутних та округлих форм.
Формотворення умеблювання витримано в простих геометричних обрисах.
Вживаною формою є прямокутник з округленими кутами. Завдяки такій основі
предмети мають заокруглені ребра, що надає безпечності об’єктам екологічного
офісу. Використовуються й складні форми, які не є домінуючими в кількості,
проте відіграють роль семантичних акцентів в архітектурній композиції.
При проектуванні меблів використовуються також природні образи.
Застосування їх більш доцільне в зонах відпочинку, очікування, комунікації.
Популярними є сидіння у вигляді колоди дерева, у формі каміння та ін. Стилізація
надає окрім функціональності, також певну естетичність, що є важливим при
створенні простору в якому людина проводить третину свого життя.
Поширеним є використання стільців, які мають каркасний вигляд (наприклад,
в вигляді прожилок листка), у вигляді сітки. Популярні круглі столики на одній
ніжці. Для робочого місця використовується офісний стілець, який має
підлокітники, ергономічний вигин спинки, найчастіше доповнюється невеликими
колесами для зручності в експлуатації. Столи характеризуються наявністю
простих ніжок та висувних тумбочок.
Основні кольори для меблів  білий (найпопулярніший для оформлення
стільниць), зелений, бежевий, коричневий, колір дерева, каміння та інші природні
кольори в пастельних відтінках.
Концепція еко-офісу полягає як у використанні натуральних природних
матеріалів, так і у створенні стилізації природного середовища. При використанні
природних матеріалів влучним моментом є вже існуюча текстура. Для меблів
характерні як глянцеві, так і матові поверхні. Сучасний предметний світ складно
уявити без синтетичних матеріалів, в такому випадку меблі еко-офісу повинні
бути підібрані з низьким рівнем формальдегіду та летючих органічних речовин чи
сполук. Матеріалом широкого вжитку є метал та скло. Але, очевидно,
найекологічнішим офісом є той, де для створення предметів умеблювання та
обладнання інтер’єру вживаються матеріали вторинного використання.
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