ROSTOUCÍ NÁBYTEK
PRO ZDRAVÍ VAŠICH DĚTÍ

ROSTOUCÍ ŽIDLE A STOLY
PRO DĚTI OD 4 DO 18 LET

RODIČŮM A DĚTEM PRO ZDRAVÍ

DĚTI SI VYBÍRAJÍ PODLE VZHLEDU A POHODLÍ,

Aby již v raném věku nedocházelo u dítěte k deformacím páteře a následně k nemalým zdravotním problémům, je třeba dbát na zdravý
životní styl dětí spojený především s vhodnou pohybovou aktivitou, zdravým spánkem a ergonomickým sezením při psaní, čtení a ostatních
aktivitách u psacího stolu. Speciální nábytek pro děti, který s nimi roste, je nezbytnou prevencí poškození páteře, únavy, bolestí hlavy
a dalších potíží. Když bude sezení zdravé, radostné a zábavné, přinese i dobré studijní výsledky.
Protože dítě neustále roste, musí růst i jeho židle a psací stůl. Jde o to, aby se kdykoliv daly samostatně nastavit:

ČTYŘI ZÁKLADNÍ ROZMĚRY PRO ZDRAVĚJŠÍ SEZENÍ

- ÚLOHOU RODIČŮ JE POHLÍDAT JEJICH ZDRAVÍ.
Více než polovina dospělých pozná dříve či později bolesti krční nebo bederní
páteře. Jedná se většinou o bolesti z únavy a jednostranného statického
zatížení kloubů i svalů, ke kterému dochází u sedavých zaměstnání. Statické
sezení na klasické židli je nejvíce zatěžující polohou pro lidskou páteř. Zádové
svalstvo je totiž uvolněné a vzniká tak velký tlak na meziobratlové ploténky.
Následné rehabilitace jen tlumí negativní následky, poškození plotének v určité
míře většinou zůstává. Jediným správným přístupem je předejít tomuto
poškozování zdraví a myslet na prevenci již od předškolního věku dítěte.
Rostoucí ergonomický nábytek lze pro děti jen doporučit.
Sami se rozhodněte, chcete-li pro své dítě zdravější a úspěšnější život bez
zbytečných zdravotních komplikací. Pokud se rozhodnete pro rostoucí nábytek,
v našem katalogu je pro Vás připraven široký sortiment rostoucího nábytku
MAYER vhodného pro děti od 4–5 let až do dospělosti.

Hloubka sezení – záda se
pohodlně opírají o zádovou
opěrku zejména v bederní části
a současně jsou na sedáku
podepřeny přibližně 2/3 stehen.
Proto je nutno nastavit tzv.
hloubku sezení. Příliš hluboký
sedák nás tlačí v podkoleních
jamkách a zabraňuje nám
spávně se opřít. Příliš krátký
sedák nám zase nepodepírá
potřebné 2/3 stehen, což je
nutná opora pro dostatečné
prokrvení nohou.

Výška stolové desky – teprve
po nastavení židle je vhodné
nastavit výšku stolové desky
do výšky spodní plochy volně
spuštěných loktů.

UNIVERZÁLNÍ KOLEČKA
- BEZPEČNÁ VOLBA

Sklon stolové desky

– po nastavení výšky stolové
desky nastavujeme její
sklon, protože dlouhé sezení
u vodorovné desky je nevhodné.
Hlava dítěte je totiž ohnuta
příliš dopředu, aby se přiblížila
záznamům, a výsledkem může
být zbytečné svalové napětí
v horní části zad a bolesti hlavy.
Při psaní je vhodnější zmírnit
namáhání páteře sklonem desky
10-16 ° a při čtení ještě více. Už
staří Egypťané znali a používali
nakloněnou pracovní plochu.
Variantním vhodným řešením je
umístění textu na samostatném
zvýšeném držáku s nastavením
sklonu - tzv. čtecím nadstavci.

Jen 4 koruny denně!
Investujete-li do zdraví svého dítěte 4,- Kč denně, máte na nákup rostoucí
židle, rostoucího stolu a kontejneru k dispozici asi 19.000 Kč.
(13 let užívání).

Doporučené nastavení spolurostoucího nábytku ( cm)

Zdravotní požadavky

Výška sezení – nastavení
rostoucího nábytku je třeba
začít vždy u židle. Nohy stojí
pevně a pohodlně na podlaze,
opřené celými chodidly. Výška
sedadla se nastaví tak, aby nohy
v kolenou svíraly přibližně úhel
90 stupňů.

Výška postavy

Výška sedáku židle

Výška desky stolu

108–121

31

53

119–142

35

59

133–159

38

64

146–176

43

71

159–188

46

76

Součástí standardního provedení dětských rostoucích židlí MAYER jsou
univerzální kolečka pro koberce i tvrdé podlahy s automatickou bezpečnostní
brzdou. Nezatížená kolečka se netočí a chrání tak vše v okolí židle.
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Pro výšku postavy 110 – 195 cm

MyPony

Nastavení pro předškoláka a pro maturanta

- NOVINKA 2016
Dětská rostoucí židle MyPony je ideální ergonomický společník pro děti
všech věkových kategorií. Byla vyvinuta s důrazem na zdravé sezení
v širokém spektru postav. Cítí se na ní dobře 4–letý předškolák i urostlý
teenager. Je předurčena k tomu být věrným společníkem po celou dobu
vzdělávání Vašeho dítěte.
Správně sedět je vlastně dovednost. A díky všem potřebným nastavením
je to na MyPony mnohem jednodušší. Samostatně lze nastavit výšku zádové opěrky, výšku sedáku a především hloubku sedáku, vše v obrovském
rozsahu. Navíc 4–paprsková základna má vpředu integrovanou oporu pro
nohy, která slouží malému dítěti jako podnožka ergonomická (když by
třeba celá chodidla nedosáhla na podlahu) a většímu dítěti jako podnožka
relaxační (prevence proti strnulému sezení).
Téměř každá zdravotní potíž s páteří má jistou návaznost na nesprávnou
a strnulou pozici při sezení v útlém dětství. Flexibilní (pohyblivé) uchycení
zádové opěrky znemožňuje strnulé sezení s kulatými zády. Meziobratlové
ploténky potřebují ke své správné funkci co nejvíce zdravého pohybu a co
nejméně strnulosti a právě dynamické
sezení na židli MyPony je ideální prevencí
proti pozdějším bolestem zad.

Nastavení
výšky
zádové opěrky
Robustní
konstrukce
- nosnost 90 kg
Nastavení
výšky sezení
s bezpečnostní
pojistkou
Nastavení hloubky
sezení
Detail pojistky
nastavení výšky sedáku

Bezestupňové nastavení
hloubky sezení 29–40 cm

Nastavení výšky sedáku
odjištěno a zajištěno upínání

Nastavení výšky sedáku
odjištěna a zajištěna pojistka

Praktická podnožka
2435 163

Univerzální dvoj-funkční
kolečka

Manipulační úchytka
– přesně do ruky
Flexibilní uchycení zádové
opěrky = dynamická
opora páteře

2435 163

26 090
Polyester
růžová

Ve standardním vybavení MyPony jsou
kolečka pro všechny druhy podlah
s volbou:
ON - kolečka se točí vždy
OFF - kolečka se točí na nezatížené židli,
dosednutím se zabrzdí

26 091
Polyester
červená

26 092
Polyester
modrá

26 093
Polyester
zelená

161
Aquaclean
30 461 červená,
šedá síťovina

162
Aquaclean
30 462 modrošedá,
šedá síťovina

Hmotnost
netto (kg)

ROZMĚRY (cm)

2435

83-1 0 2

163
Aquaclean
30 463 zelená,
šedá síťovina

3 3 -5 9

29–40

46

13

169
Aquaclean
30 370 růžová,
šedá síťovina
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FREAKY / FREAKY SPORT

ZDRAVÍ JE DŮLEŽITÉ

SUPER-ODOLNÉ POTAHY

Všichni rodiče chtějí pro své dítě jen to nejlepší. Při rozhodování o židli
je nutné myslet na mnoho aspektů. Asi nejdůležitější pro Vaši volbu jsou
ergonomicky zdravé sezení a dlouhá životnost židle. Rostoucí židle je
přece základ dětského pokoje!
Nezapomínejte také, že židle se dítěti musí vzhledově líbit a měla by
i přinášet radost ze sezení. Nechte se přesvědčit naší židlí FREAKY.

Pamatovali jsme na vkus pro všechny. Lehce čistitelné potahové materiály
byly odzkoušeny při zašpinění prsty od čokolády. Výsledek? Všechny jsou
dobře čistitelné a zůstávají barevně stálé.
Lehce udržovatelné a super-odolné potahy Aquaclean jsou vybaveny
hloubkovou ochranou jednotlivých vláken pomocí Aquaclean technologie.
Kečup nebo čokoláda? Žádný problém.
FREAKY má zdravé a komfortní čalounění se správnou tvrdostí pro děti.
Tvarované pěnové díly i vnitřní díly z bukové překližky odpovídají kvalitě
normy E1.

- ZÁBAVA TAKÉ

- VŠECHNY BARVY

Nastavení pro předškoláka a pro maturanta

Úprava rostoucí židle pro stůl
s výškou pracovní plochy cca
72cm (výškově nestavitelný).

Vyšší píst a výškově stavitelný kruh
kód VPK

2436 08, 26 093

2436 08, 26 091
2436 08, 26 092

2436 08, 26 090

26 090
Polyester
růžová

26 091
Polyester
červená

26 092
Polyester
modrá

26 093
Polyester
zelená

461
Aquaclean
30 461 červená
30 469 žlutá

462
Aquaclean
30 462 modrošedá
30 467 antracit

463
Aquaclean
30 463 zelená
30 467 antracit

Chráněný vzor

466
Aquaclean
30 463 zelená
30 479 oranžová

ROZMĚRY (cm)
2436
2436 PN
2436 V PK

Hmotnost
netto (kg)
80-94
81-94
90-104

30 370
…nebo jednobarevně
v libovolném potahu Mayer

36-49
37-49
46-59

29-43
29-43
29-43

53
53
53

12
12
14

6
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SPORTOVNÍ DESIGN
- TRADIČNÍ KVALITA
Sportovní vzhled a čalounění není pouze pohodlné, ale
jednoduše každý den při sezení také potěší. Dopřejte svému
dítěti kvalitu MAYER s mimořádným vzhledem. Bude se
usmívat, uvidíte...

Rostoucí, nejen „dětská“ židle FREAKY SPORT. Špičková kvalita a sportovní
design současnosti. Otočná židle pro správné sezení nastavitelná podle
velikosti postavy (výška postavy 110 až 180 cm) se všemi přednostmi
pro děti od 4 let, - náctileté i jejich vychovatelky. Vysoký komfort sezení,
ochranné měkké područky, Easy-Click-System - ideální přizpůsobení velikosti
postavy prostřednictvím 4-stupňového nastavení hloubky sezení a výšky zad,
bezpečnostní plynový píst pro nastavení výšky sedáku, kostra stříbrná perlová.

FREAKY / FREAKY SPORT

Univerzální kolečko
pro koberce i tvrdé
podlahy (standard)

Kluzáky
kód GL

PÍST NEOTÁČIVÝ
- STABILNĚJŠÍ POZICE

Existují 2 důvody, proč je pro dětskou židli vhodnější píst
neotáčivý než píst otáčivý. Prvním důvodem je pohled pedagoga,
který doporučuje klidnější sezení pro držení stejného úhlu při
psaní. Druhým důvodem je doporučení lékaře, který upozorňuje
na nebezpečí poškozování páteře při prudkém otáčení se na židli.

PN

2430 08 391

371
Polyester
26 257 černá
26 274 antracit
30 311 červená

372
Polyester
26 257 černá
26 274 antracit
26 272 modrá

2430 08 391

373
Polyester
26 257 černá
26 274 antracit
30 313 zelená

390
Aquaclean
30 370 růžová
30 464 šedá

391
Aquaclean
30 461 červená
30 469 žlutá

393
Aquaclean
30 463 zelená
30 479 oranžová

Chráněný vzor

397
Aquaclean
30 467 antracit
30 464 šedá

ROZMĚRY (cm)
2430
2430 PN
2430 V PK

Hmotnost
netto (kg)
86-100
87-100
96-110

36-49
37-49
46-59

29-43
29-43
29-43

30 463
…nebo jednobarevně
v libovolném potahu Mayer

53
53
53

13
13
15

8
9

KREATIVNÍ INTERIÉR

Víte, jaký je nejdůležitější „nábytkářský“ rozdíl mezi dospělým a dítětem?
To je jednoduché – dítě roste. Jaký nábytek je tedy vhodný do dětského
pokoje? Je to jasné – rostoucí! Kvalitní rostoucí židle se přizpůsobí
Vašemu dítěti ve věku od 4 do 18 let!

Čtyři kombinace odolných potahů Aquaclean se šedou síťovinou, čtyři potahy
s kroužky vzor Mayer a čtyři ekonomické kombinace s PU koženkami. Pokud
Vám ani těchto 12 základních variant nestačí, vyberte si jakýkoliv potah Mayer
jednobarevně nebo i v kombinaci se síťovinou! Vytvořte svému dítěti v pokoji
originální kreativní koutek!

- ŽIDLE TAKÉ

TRVANLIVOST SE VYPLATÍ

ACTIKID A2 / ACTIKID A3

DÍTĚ ROSTE

- IDEÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Univerzální
kolečko pro
koberce
i tvrdé podlahy
(standard)

- CENA JE RELATIVNÍ

Stabilita, pevnost a trvanlivost, to jsou důležité vlastnosti židle, která poroste s Vaším dítětem. Maximální nosnost 100 kg a záruka 5 let jsou jasnými
signály kvalitní dětské židle. Odhadněte počet dní, které Vaše dítě do maturity doma prosedí. Jaká je cena židle za jeden den?

Kluzáky kód GL
A2

A3

Vyšší píst a výškově
stavitelný kruh
kód VPK

2428 A2, 26 091

2428 A2, 26 093

2428 A2, 26 090

2428 A2, 26 092

09 ECO
růžová PU koženka,
růžová síťovina

13 ECO
zelená PU koženka,
zelená síťovina

26 090
Polyester
růžová

26 091
Polyester
červená

26 092
Polyester
modrá

26 093
Polyester
zelená

Chráněný vzor

41
Aquaclean
30 461 červená,
šedá síťovina

ROZMĚRY (cm)
2428 A 2
2428 A 2 PN
2428 A 2 V PK

42
Aquaclean
30 462 modrošedá,
šedá síťovina

Hmotnost
netto (kg)
81-104
85-107
91-114

43
Aquaclean
30 463 zelená,
šedá síťovina

36-49
40-52
46-59

28-41
28-41
28-41

44
44
44

49
Aquaclean
30 370 růžová,
šedá síťovina

13
13
15

10
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ACTIKID A2 / AC
ACTIKID
CTIKID A3

ACTIKID A3 SMILE

MODERNÍ PROSTŘEDÍ

Dětská rostoucí židle ACTIKID A3 SMILE splňuje všechny
požadavky zdravého sezení během růstu dítěte a je určena
pro děti od 4 let pro výšku dítěte od 110 do 180 cm při
maximálním zatížení 100 kg.

Nový ACTIKID SMILE v sobě kombinuje to nejlepší z židlí ACTIKID
a FREAKY. Z původní židle ACTIKID rostoucí konstrukci doplněnou
o nový ergonomický tvar zádové opěrky s výrazným bederním
prohnutím, z židle FREAKY prvotřídní a elegantní kříž. Moderní linie
kombinovaného čalounění evokují široký úsměv. Vaše dítě vejde
do pokoje a jeho židle se na něj usměje!

- S ÚSMĚVEM

- PŘÍJEMNÉ TVARY

Nastavení pro předškoláka a pro maturanta

PÍST NEOTÁČIVÝ

- STABILNĚJŠÍ POZICE

Existují 2 důvody, proč je pro dětskou židli vhodnější píst
neotáčivý než píst otáčivý. Prvním důvodem je pohled pedagoga,
který doporučuje klidnější sezení pro držení stejného úhlu při
psaní. Druhým důvodem je doporučení lékaře, který upozorňuje
na nebezpečí poškozování páteře při prudkém otáčení se na židli.

PN

2428 A3 51

26 090
Polyester
růžová

2428 A3 52

26 091
Polyester
červená

2428 A3 53

26 092
Polyester
modrá

26 093
Polyester
zelená

2428 A3 59

51
Aquaclean
30 461 červená,
šedá síťovina

Chráněný vzor

52
Aquaclean
30 462 modrošedá,
šedá síťovina

ROZMĚRY (cm)
2428 A 3
2428 A 3 PN
2428 A 3 V PK

Hmotnost
netto (kg)
82-102
83-102
90-110

53
Aquaclean
30 463 zelená,
šedá síťovina

36-49
37-49
44-57

27-40
27-40
27-40

46
46
46

12
12
14

59
Aquaclean
30 370 růžová,
šedá síťovina
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POHODLNÉ SEZENÍ

ČISTÝ DESIGN

- COOL DESIGN

Otočná židle MyFlexo je ideální pro děti a mládež. Má speciální flexibilní
zavěšení opěrky zad a jednoduché zkrácení hloubky sezení. MyFlexo splňuje
ergonomické požadavky pro širokou škálu dětí a mládeže ve věku zpravidla
od 5 do 18 let. Opěrku zad MyFlexo lze velmi snadno přiblížit tam, kde záda
skutečně jsou. Uvolněním jednoduché ruční páčky jde opěrka sama naproti
zádům. Proto děti a mládež mohou vždy sedět tak, aby to odpovídalo jejich
stáří, velikosti a stavbě těla. MyFlexo tímto zaručuje dlouhodobou použitelnost při zajištění maximálního komfortu.

3 ROKY
ZÁRUK

A

3 ROKY
ZÁRUK

A

- JASNÉ BARVY

Otočná židle SMARTY je perfektní ergonomický společník
pro Vaše dítě. Rozsah výšky sezení 35 – 45 cm ji předurčuje
k tomu, aby již od 4 let byla připravena na první minuty
plného soustředění Vašeho předškoláka a aby s ním
byla v přímém kontaktu po celou dobu jeho vzdělávání.
Technika nastavení hloubky sezení a zároveň výšky zad
je unikátně jednoduchá. Obojí se nastavuje společně.
Zvětšujete-li hloubku sezení, zároveň tím i zvedáte záda
židle vůči sedáku. Jak jednoduché a praktické! Proto mohou
děti sedět vždy tak, aby to odpovídalo jejich stáří a velikosti
postavy. SMARTY poskytuje maximální ergonomický
komfort v průběhu celého růstu!
Židli SMARTY oceníte nejen díky vynikající ergonomii,
ale také díky čistému lehkému designu. Zvláště linie zad
z profilu skýtá mimořádný pohledový zážitek. Použité ultra
prodyšné materiály na sedáku a zádech oceníte i z hlediska
hygieny.

2416
241 02

2432, 26 090
2432 502

2432, 26 091

2432, 26 092

2432, 26 093

2416 09 VPSK
Vysoký Píst
a Kříž pro Smarty

2416 09
2416 02

14
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Profi3
Dětské rostoucí stoly pro začínající i pokročilé školáky. Osvědčený model v šestnácti
barevných kombinacích. Design vhodný jak pro prvňáčky, tak pro maturanty! Tradičně
jednoduché ovládání a bohaté standardní vybavení podpoří úspěšný život školáka.
Vodorovné boční díly nabízejí více odkládacích ploch (sklenice s nápojem, pastelky apod.)
a také možnost doplnění o příslušenství – poličku Profi s nastavitelným držákem knih,
multifunkční LED lampu s USB výstupem pro nabíjení mobilu nebo čtvercový nadstavec.
Díky robustnímu provedení bude stůl Profi3 dlouholetým průvodcem školáka na cestě
ke vzdělání. Bezpečný pohyb v okolí stolu zajišťují kvalitní oblé hrany a zakulacené rohy
psací desky. V základní výbavě je praktická a příjemná podpora zápěstí s pravítkem, velký
výsuvný organizér pro školní pomůcky a držáky školní brašny po obou stranách.

32P3, 32W3
Psací deska ................... 116 x 66 cm
(šířka x hloubka)
Výška desky .................. 57–75 cm mechanicky
pomocí šroubů
Náklon desky ................ střední část (madlo)
Barva kostry ................. stříbrná
Dekor hlavní plochy ....... javor nebo bílá
Dekor bočních ploch ......červená, zelená, modrá,
růžová , javor nebo bílá
Plastové díly .................červená, zelená,
modrá, růžová
ABS hrana .................... šedá s bílou měkčenou
ochrannou linkou
proti nárazům
Záruka.......................... 5 let

32P8, 26 093

POLIČKA PROFI
32P9, 32P9 W
Výška nad stolem: 34 cm
Rozměry: šířka 103 x hloubka 25 cm
Nastavitelný držák knih
Barva držáků: stříbrná
Dekor desky: javor nebo bílá
ABS hrana: šedá s bílou měkčenou
ochrannou linkou proti nárazům
Záruka: 5 let

32W3 13
Nastavení výšky stolu
2435, 26 093
Chráněný vzor

POLIČKA NA STĚNU
32P4
Výška kovových boků: 25 cm
Rozměry: šířka 80 x hloubka 25 cm
Barva boků: stříbrná
Dekor desky: javor
ABS hrana: javor
Záruka: 5 let

Výsuvný organizér

NADSTAVEC ČTVERCOVÝ
32P5
Výška nad stolem: 23 cm
Rozměry: 30 x 30 cm
Barva držáku: stříbrná
Dekor desky: javor
ABS hrana: šedá s bílou měkčenou
ochrannou linkou proti nárazům
Záruka: 5 let

32P8, 26 093
32P8 AH
32P8 W
POJÍZDNÝ KONTEJNER SE ZÁMKEM
32P8
Rozměry: 52 x 39 x 55 cm
(výška x šířka x hloubka)
Počet zásuvek: 2
V horní zásuvce posuvný mini organizér
na psací potřeby
V dolní zásuvce jedna mobilní přepážka
(8 možných poloh)
Barva kostry a čel: stříbrná
Sedací plocha:
- potahy Mayer
- deska AH javor nebo W bílá s ABS hranou
Přední kolečka s mechanickou brzdou
Záruka: 5 let

LED LAMPA S USB
32LED-03
Absolutní volnost nastavení
Nepálí, nebliká, nevyzařuje UV
Výkon LED panelu 9 W
Výkon USB pro nabíjení 800 mA
Průměr základny: 20 cm
Výška (s panelem ve vodorovné
poloze): 44 cm
Barva lampy WH bílá
nebo BL černá
Životnost: 50.000 hodin
16
svícení
17
Záruka: 3 roky

Profi3

32P3 STŘEDOVÁ DESKA JAVOR, BOČNÍ DESKY BAREVNÉ

32P3 11

32P3 13

32W3 STŘEDOVÁ DESKA BÍLÁ, BOČNÍ DESKY BAREVNÉ

32P3 17

32P3 19

32P3 TW STŘEDOVÁ DESKA JAVOR, BOČNÍ DESKY JAVOR

32P3 11 TW

32P3 13 TW

32W3 13

32W3 17

32W3 19

32W3 13 TW

32W3 17 TW

32W3 19 TW

32W1 13

32W1 17

32W1 19

32W3 TW STŘEDOVÁ DESKA BÍLÁ, BOČNÍ DESKY BÍLÉ

32P3 17 TW

32P3 19 TW

32P1 DESKA STOLU JAVOR

32P1 11

32W3 11

32W3 11 TW

32W1 DESKA STOLU BÍLÁ

32P1 13

32P1 17

32P1 19

32W1 11

18
19

Dětský rostoucí stůl pro začínající školáky. Osvědčená stabilní konstrukce z modelu Profi3
s menší javorovou nebo bílou deskou. Prostorově úspornější verze rostoucího stolu, kde velký
výsuvný organizér není v základní výbavě a lze jej objednat jako nadstandardní vybavení.
Rozměr pracovní desky je dostatečný pro všechny potřebné činnosti školáka a zároveň
zabere nejméně místa ze všech stolů Mayer. Proto ho zvolte tam, kde potřebujete ušetřit
prostor. Design vhodný jak pro prvňáčky, tak pro maturanty! Tradičně jednoduché ovládání
podpoří úspěšný život školáka. Díky robustnímu provedení bude stůl Junior dlouholetým
průvodcem školáka na cestě ke vzdělání. Bezpečný pohyb v okolí stolu zajišťují kvalitní oblé
hrany a zakulacené rohy psací desky. V základní výbavě jsou držáky školní brašny po obou
stranách.

VÝSUVNÝ ORGANIZÉR
ORG
Rozměry: 53 x 43 x 5 cm
(šířka x hloubka x výška)
Výška úložiště 4,5 cm
6 přihrádek
Záruka: 5 let

32P1, 32W1
Psací deska ............ 90 x 63 cm (šířka x hloubka)
Výška desky ........... 56–74 cm – mechanicky
pomocí šroubů
Náklon desky ......... celá deska; bezpečnostní
plynový píst
Barva kostry .......... stříbrná
Dekor desky........... javor nebo bílá
Plastové díly .......... červená, zelená, modrá
nebo růžová
ABS hrana ............. šedá s bílou měkčenou
ochrannou linkou proti nárazům
Záruka................... 5 let

32P8 W

POLIČKA NA STĚNU
32P4
Výška kovových boků: 25 cm
Rozměry: šířka 80 x hloubka 25 cm
Barva boků: stříbrná
Dekor desky: javor
ABS hrana: javor
Záruka: 5 let

32P8, 30 370
32P8 AH
32P8 W

Přední kolečka
s mechanickou
brzdou

Vybavení kontejneru

2435, 26 090

32W1 19
Chráněný vzor

Bezpečnostní plynový píst pro
jemné dosednutí při nastavení
desky do roviny.

32P1 19 ORG

POJÍZDNÝ KONTEJNER SE ZÁMKEM
32P8
Rozměry: 52 x 39 x 55 cm
(výška x šířka x hloubka)
Počet zásuvek: 2
V horní zásuvce posuvný mini organizér
na psací potřeby
V dolní zásuvce jedna mobilní přepážka
(8 možných poloh)
Barva kostry a čel: stříbrná
Sedací plocha:
- potahy Mayer
- deska AH javor nebo W bílá s ABS hranou
Přední kolečka s mechanickou brzdou
Záruka: 5 let

20
21

Chytrá konstrukce stolu se skládá ze dvou samostatných pracovních ploch. Pevná
zadní plocha nabízí stabilně vodorovnou odkládací část a možnost doplnění
o příslušenství - univerzální nadstavec (nejen pro učebnice a knížky) a robustní
držák LCD monitoru. U přední, hlavní pracovní plochy, lze jednoduše nastavit sklon.
Jak praktické!
Bezpečný pohyb v okolí stolu zajišťují kvalitní oblé hrany a zakulacené rohy psací
desky. V základní výbavě je praktická opora zápěstí i velký výsuvný organizér pro
školní pomůcky.

UNIVERZÁLNÍ
NADSTAVEC,
DESIGN KOČKA
32Y9 15
Výška nad stolem: 25 cm
Rozměry: 50 x 25 cm
Barva držáků: bílá
Dekor desky: bílá bříza
ABS hrana: šedá s bílou měkčenou
ochrannou linkou proti nárazům
Záruka: 5 let

32R1 13
Psací deska ............ 120 x 75 cm (šířka x hloubka)
Výška desky ........... 58–75 cm – mechanicky pomocí kličky
Náklon desky ......... přední část (mezera), při zpětném dorovnání
bezpečnostní pojistka zabraňující poškození prstů
Barva kostry .......... bílá / zelená
Dekor desky........... přední sklopná část bílá bříza, zadní stabilní zelená
ABS hrana ............. šedá s bílou měkčenou ochrannou linkou proti nárazům
Záruka................... 5 let
POJÍZDNÝ KONTEJNER
SE ZÁMKEM
32F8 13
Rozměry: 61 x 39 x 55 cm
(výška x šířka x hloubka)
Počet zásuvek: 3
V horní zásuvce posuvný mini organizér
na psací potřeby
V dolní zásuvce jedna mobilní přepážka
(8 možných poloh)
Barva těla a desky: bílá
Barva čel: zelená
Přední kolečka s mechanickou brzdou
Záruka: 5 let

32R1 13

32F8 13

2428 A3 53

Přední kolečka s mechanickou brzdou
Dětské rostoucí stoly v moderním jemném designu. Kombinace univerzální
bílé se zelenkavými přírodními tóny rozjasní interiér studentského pokoje.
Jednoduché ovládání a bohaté standardní vybavení podpoří úspěšnou cestu
ke vzdělání.
Správné nastavení sklonu hlavní pracovní plochy podpoří zdravou pozici
páteře v důležitém období růstu.
Bílo-zelené stoly Racing do příjemného a jednoduše čistého studentského
prostředí!

Bezpečnostní plynový píst
pro jemné dosednutí při
nastavení desky do roviny.

32R1 13

32R1 13

LED LAMPA S USB
32LED-03
Absolutní volnost nastavení
Nepálí, nebliká, nevyzařuje UV
Výkon LED panelu 9 W
Výkon USB pro nabíjení 800 mA
Průměr základny: 20 cm
Výška (s panelem ve vodorovné
poloze): 44 cm
Barva lampy WH bílá
nebo BL černá
Životnost: 50.000 hodin
22
svícení
23
Záruka: 3 roky

POTAHY
Při výběru vhodného potahu na dětskou židli
doporučujeme vzít v úvahu tyto tipy:
1. pokuste se barevně sladit barvu potahu židle
s některou z barev, které jsou již v pokojíku
použity – koberec, závěsy, potahy na jiném
nábytku…

26 090
Polyester

26 091

26 092
Polyester

26 093

nebo
2. nebojte se využít kontrastu – dětský pokojík by
měl být spíše prostředím kreativním, které hraje
barvami, než nudným s barvami nevýraznými…
nebo
3. využijte některé z univerzálních barev – např.
ke dřevěným parketám se skoro vždy bude hodit
oranžová…
určitě:
4. poznejte, jak praktický je potah, který se Vám
líbí, jak rychle se ušpiní a jak lehce se dá
udržovat…
TIP: pro dětské židle silně doporučujeme potahy
označené Aquaclean. Tato ochrana proti flekům
není jen povrchovou úpravou, ale hloubkovou
ochranou jednotlivých vláken. Normálně
problematické fleky od čaje, kečupu, čokolády nebo
i kuličkového pera můžeme odstranit s použitím
jen malého množství vody. Fleky můžeme i lehce
vydrhnout! Jemný čistící prostředek je nutný pouze
u absolutně vzdorujících fleků.

30 478

30 469

30 466

30 462
Aquaclean

30 463

30 464

30 467

30 465
Aquaclean

30 461

30 460

30 475

30 479
Aquaclean

30 370
Nanova
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na závěr:
5. nebojte se změn – záruka na naše židle včetně
potahu je 5 let, životnost však může být
mnohem delší (dle stylu použití ); jestliže
budete chtít později změnit barevný akcent
pokojíku, nejenže Vám vyměníme potah, ale
rovnou i pěnové díly a provedeme i odbornou
kontrolu funkčnosti…

30 468
Aquaclean

