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ERGONÓMIA
A LÉNYEG

Egyszerű dolgok, amelyeket tudni kell az ergonómiáról – Kinnarps

ERGONÓMIA
/ˌɜːɡəˈnɒmɪks/
A dolgozók és a környezetük közötti kapcsolatról szóló tanulmány.

„AZ ERGONOMIKUS KIALAKÍTÁS NEMCSAK AZ EMBEREK
SZÁMÁRA ELŐNYÖS, HANEM A VÁLLALKOZÁS SZÁMÁRA IS.
A LEHETŐ LEGJOBB MUNK AKÖRÜLMÉNYEK MEGTEREMTÉSÉVEL
JAVÍTHATÓ A KÖZÉRZET ÉS A PRODUK TIVITÁS. HA BEFEK TETÜNK
A DOLGOZÓK KÉNYELMÉT SZOLGÁLÓ MEGOLDÁSOKBA,
AKKOR TUDNI FOGJÁK, HOGY ÉRTÉKELIK A MUNK ÁJUK AT.
AZ EGYÉNRE SZABOTT ERGONOMIKUS MEGOLDÁSOK FOKOZZÁK
A MOTIVÁCIÓT, NÖVELIK A PRODUK TIVITÁST, CSÖKKENTIK
A SÉRÜLÉSEK ÉS A LEBETEGEDÉSEK SZÁMÁT. AZ EGÉSZSÉGES
DOLGOZÓ BOLDOG DOLGOZÓ; NAPJAINK KOMPETITÍV VILÁGÁBAN
PEDIG AZ ERGONOMIKUS MUNK AKÖRNYEZET SEGÍT, HOGY
A LEGJOBB TERMÉK A LEGHATÉKONYABB MÓDON JÖJJÖN LÉTRE.”
ANDERS LUNDAHL, FIZIOTERAPEUTA ÉS ERGONÓMUS
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ÉRZÉKELÉS

Eljutottunk oda, hogy válaszoljunk a külső (érzékszervi) ingerekre, mivel
ezek az élmények hatással vannak a közérzetünkre és a produktivitásunkra.
A munkakörnyezetnek csökkentenie kell a káros külső ingereket és növelnie kell
a pozitív érzékszervi élményeket, hogy javítsa a közérzetet és a hatékonyságot.
A hangok például feltölthetnek minket energiával, a zaj viszont fejfájást és
koncentrációs problémákat okozhat, ami fájdalomhoz vezethet a nyakban és
a vállakban.1 A zaj csökkentése jó hatással van a produktivitásra, mivel csökkenti
a stressz-szintet és a megbetegedés kockázatát, és segít, hogy az alkalmazottak
teljes erőbedobással dolgozzanak.2 A fény- és levegőminőség szintén fontos
tényező – a nem megfelelő szellőzés akár 15%-kal is képes csökkenteni
a produktivitást.3

1. https://www.kinnarps.se/Kunskap/the - quiet- revolution/
2. Bor t med bullret - en bra ljudmiljö lönar sig. ADI 598, Arbetsmiljöverket
3. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete - och -inspek tioner/arbeta- med -arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/#nr1
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Érzékelés: Színek

SZÍNEK
A színek hatással vannak hangulatunkra és érzéseinkre. Egyeseknél
a színek akár azt is befolyásolhatják, hogyan érzékeli az egyén
a szoba hőmérsékletét. A színek érzelmi reakciót váltanak ki,
mivel az általuk közvetített hullámhosszok hormonváltozásokat
idéznek elő a szervezetünkben.* A munkakörnyezet helyes
színeinek

megválasztása

nagy

hatással

lehet

a

dolgozó

közérzetére és produktivitására. A legjobb munkakörnyezetek
hatékonyan kombinálják a különböző színeket. Az, hogy az
emberek mit gondolnak az egyes színekről, függ a kultúrájuktól
és az élményeiktől, de általánosságban elmondható, hogy a zöld
jót tesz a produktivitásnak, a kék a kreativitásnak, a piros a
figyelemnek a sárga pedig a döntéshozatalnak.

STRATÉGIÁK ÉS TIPPEK
•

Kombinálja a színeket, hogy fokozza a produktív munkához szükséges ingereket

•

Használjon különböző színeket az egyes munkaterületek azonosítására

•

A világosabb színek jobban teret adnak a természetes fénynek

*Meer wein, G. et al. (2007). Color– Communication in architectural space. Basel: Birkhauser Verlag
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Érzékelés: Hangok

HANGOK
A zaj a munka természetes velejárója, ám a túl nagy zaj komolyan
hátráltatja produktivitást.* A zaj hatással van a koncentrációra,
a stressz-szintre és a kreatív gondolkodás képességére.
A hangzavar és a figyelemelterelés nagyon frusztráló, ami
károsan hat közérzetre, így a hatékonyságra. Paravánokkal és
akusztikus csempékkel csökkenthető a zajszint, és a nyüzsgőbb
területek is halkabbá tehetők. A figyelem megzavarásának egyik
gyakori forrása a recsegő-nyikorgó bútor, ezért érdemes olyan
megoldásokat keresni a berendezésre, amelyek elemei könnyen
és csendben mozgathatóak. Bizonyos helyzetekben a nyugtató
hangok vagy zene növelheti a produktivitást, ezért a hanghatások
pozitív oldalát is érdemes figyelembe venni a munkahelyen.

STRATÉGIÁK ÉS TIPPEK
•

Paravánokkal és akusztikus panelekkel csökkenthető a zajszint és fokozható
az ingergazdag környezet

•

Gondoskodjon több, különböző méretű tárgyalóról, és biztassa a dolgozókat
ezek használatára

•

Ügyeljen rá, hogy a közösségi terek – például a konyha vagy a kávézó –
távol legyenek a fő munkaterületektől

* J. Kim, R. Dear (2013) Workspace satisfaction: The privacy- communication trade - off in open - plan offices
Journal of Environmental Psychology Volume 36, December 2013, Pages 18 -26
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Érzékelés: S timuláció

STIMUL ÁCIÓ
Az egyik ok, amiért szeretjük a természetet és a szép panorámát,
mert stimulálják az érzékszerveinket. Az ingergazdag környezet
szintén pozitív hatással lehet a koncentrációképességünkre.*
Ha a munkakörnyezetünk ingerszegény, akkor könnyen elveszítjük
a fókuszt és demotiváltak leszünk. A több sorban elhelyezett,
teljen

egyforma

magasságú

és

színű

munkaállomások,

melyekben semmi egyedi sincs, vagy a légkondicionáló- és
a számítógép-ventilátorok monoton zúgása nem biztosít
éppen inspiráló munkakörnyezet. A változatos zene, világítás,
tónusok és textúrák kellemes, a produktív munkához szükséges
ingergazdag környezetet biztosítanak.

STRATÉGIÁK ÉS TIPPEK
•

A termékek kiválasztásánál gondoljon azok érzékszervekre – érintés,
színek, hang és illat – gyakorolt hatására

•

Textúrák alkalmazása – használjon természetes anyagokat, fagyapot
csempéket és növényeket

•

Használja a színeket, grafikákat és grafikus mintákat arra, hogy a belső
tér változatos legyen.

* R. Cooper, “ The Psychology of Boredom, Science Journal 4, no. 2 (1968): 38–42
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Fontos, hogy a munkakörnyezet az ember igényei szerint tervezzük meg, hiszen
a hatékony munkaerő versenyképes erőforrás. Ahogy a dolgozók kapcsolatba
lépnek a munkatársakkal és a munkakörnyezettel, formálja az általuk elvégzett
munka minőségét. Amikor biztonságban érzik magukat és élvezik a munkájukat,
akkor jól érzik magukat és sokkal produktívabbak. A számítógépen dolgozók
egyharmada küzd hát- és nyakfájással.1 A stressz és a túl sok feladat
jelentős mértékben hozzájárul a munkahely okozta egészségügyi problémák
kialakulásához.2 Egy alkalmazott betegszabadsága napi kb. 2740 svéd koronába
kerül, 3 ellenben az ergonomikus munkakörnyezet jelentős mértékben képes
csökkenteni a nem megfelelő fizikai vagy pszichoszociális munkakörnyezetre
visszavezethető betegszabadságok számát.4

1. Magazine Välfärd, 2005:4, S tatistiska Centralbyrån
2. Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala miljön. ADI 524, Arbetsmiljöverket
3. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete - och -inspek tioner/arbeta- med -arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/#nr1
4. Kinnarps Utbildningsmaterial inom ergonomi 20080819
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Ember: Kapcsolatok

K APCSOL ATOK
Az emberek társas lények, a közöttük létrejött pozitív interakció
javítja a közérzetet. A munkatársakkal fenntartott jó kapcsolat fontos
a hatékony közös munkához a csapatszellem kialakulásához.* Amikor
a munkatársainkkal jó a kapcsolatunk, szívesen járunk munkába,
és így nő a produktivitás. A munkahelyek egyre változatosabbak
lesznek, ezért fontos, hogy legyenek olyan terek, ahol a különböző
hátterű és munkastílusú emberek meg tudnak lenni egymás mellett.
A funkcionális kávézók vagy konyhák tökéletes helyszínt kínálnak
egy-egy rövid beszélgetéshez, és közös teret biztosítanak a dolgozók
számára, ahol lazíthatnak egy kicsit és jobban megismerhetik
egymást. A fő terekből leválasztott spontán tárgyalószigetek
tökéletesek egy brainstormingra, így több tárgyalót foglalhatnak le
a munkavállalók a hivatalos megbeszélésekre

STRATÉGIÁK ÉS TIPPEK
•

Jelöljön ki egy közösségi vezetőt, aki olyan eseményeket szervez, ami összehozza
az embereket

•

Ha a dolgozók maguk hozhatják meg a közös területeken érvényes szabályokat,
akkor még inkább magukénak érzik

•

A tárgyalók előre lefoglalható terek találkozók és új üzleti kapcsolatok kialakításához

* E.D. Heaphy, J.E. Dutton, “Positive social interactions and the human body at work:
linking organizations and physiology ” Academy of Management Review 2008, Vol. 33, No. 1, 137–162.
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Ember: Az emberi test

A Z EMBERI TEST
A szervezetünk egy komplett rendszer, amely évezredeken át
fejlődött. Ez a folyamat alakította a szemünket, a csontjainkat,
az izmainkat és az érzékszerveinket. Annak érdekében, hogy ne
tegyünk kárt a testünkben és ne terheljük túl, a munkahelynek
támogatnia kell a szükségleteinket. A munkahelyen terhelésnek
van kitéve a testünk, ám ez nem feltétlenül rossz dolog. Amikor
aktív fizikai munkát végzünk, például dolgokat emelünk vagy
mozgatunk, akkor a testünk olyan fehérjéket és hormonokat bocsát
ki, amelyek elősegítik a jó közérzetet. Statikus helyzetben azonban
fontos, hogy segítsük a testünket, hogy az izmok és az ínak ne
terhelődjenek túl. Az ismétlődő feladatok és a rendellenes pozíciók
gyorsan vázizomrendszeri sérüléseket eredményezhetnek.

STRATÉGIÁK ÉS TIPPEK
•

Hallgasson a testére – ha feszültséget vagy fájdalmat érez, hagyja abba,
amit csinál vagy váltson pozíciót

•

Az asztalok, a székek és a monitorok legyenek teljesen állíthatók, hogy
a dolgozók megtalálják a számukra optimális helyzetet.

•

Vázizomrendszerünk mozgásra lett tervezve – ne csak üljön, hanem álljon
fel és mozogjon is!
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Ember: Mozgás

MOZGÁS
Testünk úgy fejlődött, hogy mozgékonyak legyünk. A mozgás
évezredeken át alapvető szerepet játszott az evolúciónkban,
amely a fizikai és szellemi egészségünkre nézve is sok haszonnal
járt. A mozgás javítja a vérkeringést és fokozza az olyan fehérjék
és hormonok kibocsátását, amelyek elősegítik a jó közérzetet
és csökkentik a feszültséget. Mivel az irodai dolgozók
gyakran mozdulatlanul, ülő helyzetben dolgoznak, a mozgás
bátorítása számos előnnyel jár a közérzet és a produktivitás
szempontjából. A mozgással energia jön létre – egyféle zsongás,
amit azonnal megérez az, aki belép a munkaterületre. Minthogy
a technológia miatt folyamatosan változik a munkavégzés
módja, a rugalmas munkakörnyezet lehetőséget teremt az új
innovatív módszerekhez való alkalmazkodáshoz.

STRATÉGIÁK ÉS TIPPEK
•

Az álló és ülő helyzetben egyaránt használható asztalok és a FreeMotion székek
gondoskodnak a munka közbeni mozgásról

•

Állítsa be az időzítőt és rendszeresen tartson aktív szünetet a kollégáival

•

A tevékenységalapú munkaállomások ösztönzik a mozgást, amikor a dolgozók
áttérnek egy másik feladatra

19

TERMÉK

20

A dolgozóknak eszközökre van szükségük a munkájuk elvégzéséhez, és az,
ahogyan ezeket az eszközöket használják, hatással van az általuk végzett munkára.
A stressz csökkentése és a teljesítmény növelése érdekében az eszközöknek
illeszkedniük kell számtalan felmerülő igényhez. Azok a termékek, amelyek
hátráltatják vagy lassítják a dolgozókat, negatív hatással vannak a morálra és
a teljesítményre. A dolgozók 80%-a ergonomikus bútort1 szeretne, vagyis például
álló és ülő helyzetben egyaránt használható asztalokat, ami fontos szempont,
mivel az állandó ülés megnöveli a megbetegedések kockázatát. A munkaidőn
kívül folytatott edzés nem szünteti meg ezeket az egészségügyi kockázatokat –
a közérzet és a jövedelmezőség2 szempontjából az a fontos, hogy a munkahelyen
hogyan töltik az idejüket a dolgozók. A kutatások azt mutatják, hogy napi két és
fél óra állással 350 kcal égethető el3, és az állva végzett munka 10%-kal nagyobb
produktivitást eredményez4.

1. https://global.kinnarps.com/knowledge/from - desk-to - bean - bag/
2. https://www.nrk.no/livsstil/_ -a-sitte - er-like -ille -som -a- royke -1.11428352
3. http://standup.matting.se/retailers/matting -ab/ga- ner-i-vik t
4. http://www.businessinsider.com/proof-standing - desks-you - more - productive -2013-9?r=US&IR=T&IR=T
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Termék: Álló és ülő helyzetben egyaránt használható asztalok

ÁLLÓ ÉS ÜLŐ
HELYZETBEN
EGYARÁNT
HASZNÁLHATÓ
ASZTALOK
Életünk jelentős részét ülve töltjük – úton a munkába, ebéd közben,
megbeszéléseken, tévézés közben, és sokan munka közben is.
A huzamosabb ideig történő ülés sem a testünknek, sem pedig
a produktivitásunknak nem tesz jót. Hatással van a testtartásunkra
és növeli a megbetegedések kockázatát, úgymint a szívbetegség és
diabétesz. Az álló és ülő helyzetben egyaránt használható asztalok
lehetővé teszik, hogy a dolgozók változtathassák a testhelyzetüket
a munkavégzés során, ösztönzik a mozgást, ami javítja a
vérkeringést – aminek következtében olyan hormonok és fehérjék
szabadulnak fel, amelyek javítják a közérzetet. Az emberek különböző
testalkatúak, de az álló és ülő helyzetben egyaránt használható asztal
jó példa az univerzális méret megoldásra, amely bármely dolgozó
testmagasságához és preferenciájához hozzáigazítható.

STRATÉGIÁK ÉS TIPPEK
•

Biztosítson tréningeket és gondoskodjon egyszerűen működtethető,
álló és ülő helyzetben is használható asztalokról

•

Eleinte csak rövid ideig dolgozzon állva, hogy szervezete hozzászokjon
az új testhelyzethez

•

Minél többet mozog és minél sűrűbben váltogatja a testhelyzetét, annál
többet tesz a saját egészségéért
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Termék: Székek

SZÉKEK
Az egész napos álldogálás fárasztó. Néha le kell ülnünk és
pihentetnünk kell egy kicsit a lábunkat. A székek segítenek
ebben, de ha sokat ülünk, az nincs jó hatással az egészségünkre
és a produktivitásunkra. Sok irodai dolgozó, aki az egész
napját ülve tölti, váll- vagy derékfájdalmakra panaszkodik.
Ennek oka egyszerű: a szervezetünk nem arra lett tervezve,
hogy huzamosabb ideig egy helyben üljünk. A modern irodai
székek, amelyek elősegítik az ülés közbeni mozgást, képesek
csökkenteni az izmok terhelését. Az aktív ülőpozíció jó hatással
van a közérzetre és elősegíti, hogy a dolgozók kipihentek
legyenek és oda tudjanak figyelni a munkára.

STRATÉGIÁK ÉS TIPPEK
•

A munkaállomásnál használt székeknek – az egyéni igényeknek megfelelően –
teljes mértékben állíthatónak kell lenniük.

•

A Freemotion székek a mikromozgások révén ösztönzik az aktív ülést

•

Használjon olyan – pl. hálós – anyagokat, amelyek légáteresztőek, és gondoskodnak
a kényelemről
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Termék: Fények

FÉNYEK
A dolgozóknak sok fényre van szükségük a munkához. Egy
jó dolgozólámpának megfelelő mennyiségű tompa fényt
kell biztosítania és könnyen mozgathatónak kell lennie, hogy
az adott dolgozó igényeihez lehessen igazítani. Sok irodai
dolgozó panaszkodik a számítógép használata során fellépő
látáspanaszokra, ami szemfáradságot és fejfájást okoz. Mivel
a monitorok és a táblagépek háttérvilágítással működnek,
a szemünknek több fényre van szüksége, hogy kiegyensúlyozza
a kijelző és a környezeti fény közötti különbséget. A modern
dolgozólámpák kiváló minőségű fényt és testreszabhatóságot
kínálnak, így a dolgozók beállíthatják a lámpákat úgy, hogy az ne
a szemükbe vagy a fényvisszaverő felületekre világítson.

STRATÉGIÁK ÉS TIPPEK
•

Ha oldalról világítjuk meg az asztalt, azzal elkerülhető a csillogás,
a fényvisszaverődés és az árnyékvetés

•

Állítsa be a monitor fényerejét és színhőmérsékletét úgy, hogy az
összhangban legyen a természetes fénnyel

•

Számítógépen való munkavégzés esetén rendszeresen tartson
szünetet és pihentesse a szemét
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A produktív munkához a dolgozóknak megfelelő munkakörülményekre van
szükségük. Az irodának stabil beltéri környezetet kell nyújtania, amely szimulálja
a kinti környezetet és reagál arra. Az évszakok változását a munkakörnyezetnek
is követnie kell, hogy igazodjon a dolgozók igényeihez. A beltéri klímát számos
dolog befolyásolja – például a napfény, a színek, a növények és a hőmérséklet.
A számítógépek és az elektromos berendezések hőt termelnek, így egy zárt
irodahelyiség könnyen meleg és száraz levegőjűvé válhat. Fontos, hogy
a dolgozók megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszanak, mivel a kiszáradás
izomfeszültséget okoz, ami növeli a húzódásos sérülések előfordulásának
kockázatát az asztalnál ülés során.1 A megfelelő hidratáció biztosításához
napi 1,5–2 liter folyadék bevitele szükséges2. Az ergonomikus, produktív és
egészséges munkahely megteremtésének fontos része a könnyen hozzáférhető
ivóvíz biztosítása.

1. http://www.sittingergonomics.com/how- much -water- do -i- need -to - drink- per- day/
2. https://ki.se/forskning/sluta- klunka- du - dricker-inte -for-lite -vatten.

29

Környezet: Természetes fény

10

30

Környezet: Természetes fény

TERMÉSZETES
FÉNY
A természetes fény segít a cirkadián ritmus, vagyis a napi alvási
és ébrenléti ciklus szabályozásában. Ezeket a természetes
ritmusokat a környezetünkben lévő jelek befolyásolják, amelyek
közül a legfontosabb a napfény. Ahhoz, hogy nappal optimális
legyen a produktivitásunk, megfelelő minőségű alvásra van
szükségünk. A napfény hatására működésbe lépnek azok
a gének, amelyek a belső óránkat szabályozzák. Amikor
a dolgozók a munkanap 90%-át beltérben töltik, az ablakok,
a napfénytetők és az egyéb természetesfény-források fontosak
a jó közérzet és a produktivitás szempontjából.* Amikor jól
alszunk, a napot kipihenten és felfrissülve indítjuk.

STRATÉGIÁK ÉS TIPPEK
•

Az ablakokon át beáramlik a nélkülözhetetlen napfény és változatos
kilátást biztosítanak

•

Az épületen belüli üvegfalak segítségével a természetes fény az iroda
belsejébe is eljut.

•

Szervezze úgy a munkakörnyezetet, hogy oda megfelelő mennyiségű
természetes fény jusson, és a nyílt tereket is ablakok közelében
alakítsa ki, hogy a természetes fény hatékonyan szét tudjon áradni

*California Energy Commission Technical Bulletin October (2003). Number P500 - 03- 082-A-9.
Windows and Offices A study of Office workers Performance and the Indoor Environment
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Környezet: Természet

TERMÉSZET
Az emberek többsége szeret a parkban, az erdőben vagy
a tengerparton sétálni. A természet jótékony hatással van az
emberi agyra – egészségesebbek és boldogabbak leszünk tőle –,
és erőteljesen stimulálja az érzékszerveinket. A természet emellett
segít enyhíteni a stressz tüneteit, így ha a természetes elemeket
bevisszük a munkahelyre, az kedvezően hat elmére és javíthatja
a közérzet.* A növényekkel és fákkal gazdagított nyílt terek,
a csobogó víz hangja, a fából készült beltéri falak és a kilátás mindmind hatékony módja annak, hogy becsempésszük az épületbe
a természetet. Ha arra ösztönözzük a dolgozókat, hogy amikor
szünetet tartanak, menjenek ki a szabadba, azzal segíthetünk
nekik, hogy újra kapcsolatba lépjenek a falakon túli világgal.

STRATÉGIÁK ÉS TIPPEK
•

Gondoljon a kilátásra – ha a munkahely a belvárosban van, van arra lehetőség,
hogy követni lehessen a kinti fényviszonyokat?

•

A maximális hatás érdekében a közös tereknél tervezze meg a kilátást

•

Ösztönözze a dolgozókat arra, hogy amikor szünetet tartanak, menjenek
ki a szabadba, és adjon tippeket egy-egy frissítő sétához

* Heer wagen, Judith H. , Ph.D., “Design, Productivity and Well Being: What Are the Links?,” March 12-14, 1998
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Környezet: Hőmérséklet

HŐMÉRSÉKLET
A munkahely optimális környezeti hőmérséklete az adott munka
jellegétől függ. Amikor egy helyben ülünk, hajlamosak vagyunk úgy
érezni, hogy fázik a lábunk, mivel a szervezetünk mozgás közben
termel hőt. A munkához ideális feltételek megteremtéséhez
a hőmérséklet, a légmozgás és a páratartalom helyes
kombinációja szükséges. Amikor a dolgozók arra panaszkodnak,
hogy melegük van vagy fáznak, akkor jó eséllyel a nem megfelelő
légmozgás vagy páratartalom okozhatja a problémát. Az irodai
munkához a 21,5 Celsius fokos hőmérséklet az ideális; az ettől
eltérő hőmérséklet már csökkentheti a teljesítményt.

STRATÉGIÁK ÉS TIPPEK
•

Biztosítsa a dolgozók számára, hogy tudják módosítani a hőmérsékletet
és a légáramlást a komfortérzet és a produktivitás javítása érdekében

•

Vegye fontolóra a padló alatti szellőztetés (UFAD) és a zónák szerinti
hőmérséklet-szabályozás lehetőségét

•

A redőnnyel vagy reluxával ellátott ablakok lehetővé teszik a napfény,
a légmozgás és a hőmérséklet szabályozását

* Heer wagen, Judith H. , Ph.D., “Design, Productivity and Well Being: What Are the Links?,” March 12-14, 1998
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AZ ERGONOMIKUS
MUNKAHELY ÖNNEL
KEZDŐDIK

36

TUDJON MEG
TÖBBE T
A munkahely ergonomikusabbá
tételével kapcsolatos további tippek
és tudnivalók megtekintéséhez
látogasson el weboldalunkra:
kinnarps.hu Honlapunkon
ezenkívül esettanulmányokat
is olvashat és megismerkedhet

K APCSOL AT
Az elérhetőségekkel
kapcsolatban látogasson el
a kinnarps.hu/contact oldalra.
Keresse fel legközelebbi
bemutatótermünket.
Elérhetőségünket itt találja:
kinnarps.hu/showrooms/budapest

szolgáltatásainkkal.
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