
W I T A J  
S Z K O Ł O !  

Inspiracje od 



Właściwe rozplanowanie przestrzeni, przy której dziecko  

pracuje i odrabia lekcje to podstawa.  

 

Niezależnie od tego jakiej wielkości przestrzenią  

dysponujemy - musimy pamiętać o kilku bardzo  

ważnych elementach, które ułatwią dziecku  

wykonywanie codziennych obowiązków szkolnych. 

W s z y s t k o  z a c z y n a  s i ę  o d  b i u r k a . . .  



Idealnie sprawdzą się  
tutaj lampki  
biurkowe ORION,  
CROCO czy WEGA   
marki Activejet,  
emitujące białe,  
zimne światło. 

Oświetleniu w pokoju dziecka powinniśmy  

poświęcić szczególnie dużo uwagi. Przemyślany  

dobór lamp zadba o wzrok naszych pociech,  

pozwoli im skupić się na nauce i rozluźnić w  

czasie zabawy. Pierwszą zasadą jest stosowanie  

energooszczędnych źródeł światła – to ze  

względu na długi czas eksploatacji. Idealne  

będzie stosowanie lamp LED, których żywotność  

dochodzi do nawet 30 000 godzin. Lampy  

montowane w pokoju dziecka powinny być  

także wytrzymałe – te z oferty Activejet są objęte  

trzyletnią gwarancją.  

 

O czym jeszcze powinniśmy pamiętać planując  

oświetlenie pokoju dziecka?  

 

Oto kilka przydatnych wskazówek. 

Wsparcie dla koncentracji 

O ś w i e t l e n i e  p o k o j u  d z i e c k a

Miejsce do nauki powinno wyraźnie odróżniać się od reszty  

pokoju. Odrębność kącika przeznaczonego do odrabiania  

lekcji można zaakcentować między innymi za pomocą  

oświetlenia. Pierwszym krokiem jest ułatwienie dostępu  

do światła dziennego – z tego powodu biurko powinno być  

zainstalowane przy oknie. Po zmroku czas oczywiście na  

światło sztuczne – dobierając je do miejsca pracy dziecka,  

powinniśmy wziąć pod uwagę wiele czynników. 

 

Lampkę biurkową należy umieścić na brzegu blatu – dla  

dzieci praworęcznych po lewej stronie, dla leworęcznych  

odwrotnie. W ten sposób dziecko nie będzie zasłaniało  

sobie dostępu do światła podczas rysowania lub pisania.  

Odległość między źródłem światła a biurkiem powinna  

wynosić około 35- 40 centymetrów – to liczby orientacyjne,  

które trzeba dopasować do wzrostu dziecka. Lampa  

natomiast musi być ruchoma, umożliwiająca regulację  

według potrzeb. Światło do nauki powinno mieć barwę  

chłodno – białą, mieszczącą się w przedziale 3500 - 4100 K  

(ten ostatni parametr jest uznawany za idealny do  

czytania).  



Lampy dodatkowe ustawiamy wtedy tak, aby nie odbijały się od  

monitora – zatem nie za plecami dziecka. Nie bez znaczenia pozostaje  

także powierzchnia biurka. Należy postawić na blat wykonany  

z matowego materiału, by nie odbijał światła. 

Lampki są lekkie i umożliwiają  

skierowanie strumienia światła  

w dowolnym kierunku, a WEGA  

i ORION dodatkowo są  

wyposażone w funkcję zmiany  

koloru podstawy – coś, co z  

pewnością urozmaici dziecku  

czas po skończeniu nauki. 

 

Jeśli dziecko pracuje przy  

komputerze, powinno mu  

towarzyszyć światło ogólne.  

Czas zabawy 

Dobrze dobrane oświetlenie ogólne umili dziecku czas zabawy. Światło  

powinno być ciepłe, jasne i rozproszone, tak aby nie męczyć wzroku  

dziecka w czasie przeznaczonym na relaks. Jeśli pokój dziecka jest  

nieduży, wystarczy oświetlenie centralne, na przykład umieszczona na  

środku sufitu lampa. W przypadku większych pomieszczeń przyda się  

więcej punktów świetlnych, jak wbudowane w sufit żarówki LED. 

Zdrowy sen po ciężkim dniu 

Nie zapominajmy, że pokój dziecka to także sypialnia. Aby zapewnić  

dziecku zdrowy sen po aktywnie spędzonym dniu, dobierzmy lampy  

emitujące światło o ciepłej barwie – ułatwiają one relaks i sprzyjają  

zasypianiu. Jeśli dziecko lubi czytać przed snem, można mu zapewnić  

oświetlenie punktowe w postaci lampy podłogowej, albo kinkiety  

umieszczone tuż nad łóżkiem – na przykład model Activejet Otti. Nie  

można także zapomnieć o lampce nocnej na stoliku przy łóżku – to  

dobre rozwiązanie, jeśli dziecko boi się ciemności. 



Nasze niszczarki cechują się  
przede wszystkim  
wytrzymałością,  
niezawodnością, a także  
cichym trybem pracy. Jest to  
możliwe dzięki zastosowaniu  
zaawansowanych patentów,  
tj. noży tnących w układzie V  
oraz cichego mechanizmu  
tnącego - mówi Tomasz  
Piechocki, Ekspert ds.  
Produktów Activejet. 

W myśl zasady - "czym skorupka za młodu" -  

warto już od najmłodszych lat uczulać nasze  

dzieci, że porządek na biurku bardzo ułatwia  

pracę, niepotrzebne dokumenty zaś powinno się  

niszczyć wykorzystując urządzenia specjalnie do  

tego stworzone. 

 

Choć niektórym może wydać się to  

kontrowersyjne - warto zainwestować w  

niszczarkę i przyzwyczajać dziecko, że tak  

właśnie należy pozbywać się niepotrzebnych   

dokumentów. 

 

W ofercie Activejet znajdziemy kilka propozycji  

wysokiej jakości niszczarek, spośród których  

każdy wybierze coś idealnego dla siebie. 

Jak wybrać niszczarkę do domu? 

c z y m  s k o r u p k a  z a  m ł o d u . . .

Wybierając niszczarkę do domu, powinniśmy zwrócić  

uwagę na kilka parametrów: 

 

- materiał, jaki niszczy – najprostsze niszczarki nie poradzą  

sobie z niczym więcej niż papier. A nawet w domu czasem  

trzeba zniszczyć dokumenty laminowane lub karty  

plastikowe. Zanim wybierzemy niszczarkę, sprawdźmy, czy  

posiada ona odpowiednie funkcje; 

 

- niszczenie na ścinki – używając sprzętu w domu, nie  

zawsze będzie konieczne rozdrabnianie arkuszy na jak  

najmniejsze kawałeczki. Jednak jeżeli mamy zamiar  

niszczyć dokumenty, zawierające dane osobowe i poufne  

informacje, warto sprawdzić, czy dana niszczarka niszczy  

papier na paski, czy na drobniejsze ścinki; 

 

- funkcje dodatkowe – w parametrach niszczarki  

sprawdźmy, czy zawiera ona opcje dodatkowe, takie jak  

zabezpieczenie przed przegrzaniem lub funkcję cofania  

papieru, które mogą okazać się przydatne. 



c z y m  s k o r u p k a  z a  m ł o d u . . .

ASH-0603H

ASH-1201D

Jeżeli zależy nam na dobrej jakości i atrakcyjnej  

cenie, skorzystajmy z oferty Activejet, która  

w swoim asortymencie posiada między innymi: 

 

- niszczarkę automatyczną ASH-0603H – produkt  

charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami  

i umożliwia zniszczenie maksymalnie 6 kartek  

naraz. Jest jednak bardzo praktyczna, niszczy  

zarówno papier, jak i karty plastikowe czy  

laminat. Rodzaj cięcia: paski. 

- niszczarkę automatyczną ASH-1201D – niszczy  

maksymalnie do 12 kartek naraz, także plastik,  

laminat, płyty CD/DVD, a nawet spinacze. Rodzaj  

cięcia: ścinki. 

- niszczarkę automatyczną ASH-0601S – bardzo  

funkcjonalna i niedroga, tnie papier, laminat  

i karty plastikowe. Działa w systemie pracy 2/40  

(2 minuty pracy/40 minut odpoczynku). Rodzaj  

cięcia: paski. 

 

 

 

ASH-0601S



W ofercie Activejet  
znajdziemy wszystko,  
co potrzebne do  
gruntownych porządków -  
sprężone powietrze,  
patyczki do czyszczenia,  
piankę do ekranów czy  
plastików, chusteczki oraz  
preparaty do czyszczenia  
drukarek! 

W bałaganie trudno jest zebrać myśli  

i skupić się na pracy, a unoszący się  

w powietrzu kurz nie poprawia  

samopoczucia. Regularne porządki  

nie powinny ominąć także dziecięcej  

przestrzeni do pracy. Czym możemy  

wspomóc dziecko, aby mogło  

efektywnie posprzątać swoje biurko  

i znajdujące się na nim sprzęty, nie  

tracąc na to całego dnia? 

 

Poznajcie bogatą ofertę akcesoriów  

do czyszczenia marki Activejet! 

 

Sprężone powietrze 

P o r z ą d e k  t o  p o d s ta w a . . .

Z jego pomocą dziecko może w szybki i prosty sposób  

pozbyć się kurzu z trudno dostępnych miejsc. Podobno  

najbrudniejszym miejscem na dziecięcym biurku jest  

klawiatura - wystarczy powiedzieć, że dotyka ją często  

zabrudzonymi dłońmi czy niechcący zasypuje okruszkami  

z talerza. Dzięki sprężonemu powietrzu doprowadzimy  

klawiaturę do stanu używalności bez ryzyka uszkodzenia  

jej elementów. Jego dodatkowym atutem jest  

zapewnienie sprzętowi odpowiedniej konserwacji,  

ponieważ zalegające zanieczyszczenia blokują wentylację  

komputera, doprowadzając do jego przegrzewania. 

Patyczki do czyszczenia 

 
Wygodnym i niezajmującym dużej ilości miejsca gadżetem  

są patyczki do czyszczenia klawiatury marki Activejet. Ich  

płaskimi końcówkami można wyczyścić kurz zarówno  

spomiędzy klawiszy, gdzie przestrzeń jest bardzo mała, jak  

i spod nich. Patyczki okażą się szczególnie przydatne  

wszystkim tym, którzy na swojej klawiaturze posiadają  

plamy po słodkich napojach, sprawiające, że przyciski nie  

chodzą już tak płynnie jak dawniej. W komplecie  

znajdziemy również praktyczny płyn przeznaczony do tego  

rodzaju sprzętu elektronicznego. 



Jeśli szukasz  
kompleksowych  
rozwiązań - sięgnij po  
nasze zestawy do  
czyszczenia, np. zestaw  
czyszczący do notebooka  
składający się z  
antystatycznego środka  
czyszczącego ściereczki z  
mikrowłókien oraz  
dwustronnego uchwytu  
pełniącego rolę pędzelka.  

Pianka do ekranów

P o r z ą d e k  t o  p o d s ta w a . . .

Choć na co dzień możemy tego nie dostrzegać, to jednak  

przecierając ekran nawet zwykłą, białą chusteczką,  

zauważymy, że pokrywa go duża warstwa kurzu. Niestety  

monitory mają talent do przyciągania wszystkiego, co  

unosi się w powietrzu. Używając czyszczącej pianki  

usuniemy z jego powierzchni nawet najbardziej  

uporczywe plamy oraz zabezpieczymy go przed  

osadzającym się kurzem, spowalniając jego przyleganie. 

Preparaty do czyszczenia drukarek 

 
Ostatnim, jednak nie najmniej istotnym produktem są  

środki czyszczące wewnętrzne części drukarki, takie jak  

głowice igłowe i pozostałe, delikatne mechanizmy.  

Szczególnym problemem są pozostałości po używanym  

papierze, który osadza się na elementach ruchomych  

odpowiadających za podawanie papieru. Zanieczyszczone  

elementy są powodem zacinania się papieru w drukarce  

oraz spowolnienia pracy samej drukarki. 

Większość drukarek posiada proste do zdjęcia pokrywy i  

klapki, dzięki którym możemy dostać się do ich  

newralgicznych części.  

Chusteczki

Do codziennej i szybkiej pielęgnacji polecane są specjalne  

chusteczki nasączone płynem, dzięki którym za jednym  

pociągnięciem pozbędziemy się zanieczyszczeń zarówno  

z naszych ekranów, jak również z obudowy sprzętu. Nie  

wymagają one dodatkowego przecierania „na sucho” i są  

jednorazowe. W ofercie Activejet znajdziemy zarówno  

nawilżane, jak również suche ściereczki zapakowane w  

plastikowe, wygodne pudełka z zamknięciem  

zabezpieczającym przed wysychaniem oraz niewielkie,  

kompaktowe paczki idealne dla fanów laptopów. 
















