ROSTOUCÍ NÁBYTEK
PRO ZDRAVÍ VAŠICH DĚTÍ

ROSTOUCÍ ŽIDLE A STOLY
PRO DĚTI OD 4 DO 18 LET

PRO ZDRAVÍ DĚTÍ

DĚTI SI VYBÍRAJÍ PODLE VZHLEDU A POHODLÍ
- úlohou rodičů je pohlídat jejich zdraví

Abychom už v raném věku podpořili zdravý rozvoj dětí, dbáme na životní styl spojený především s vhodnými pohybovými aktivitami,
zdravým spánkem a také ergonomickým sezením při psaní, čtení a ostatních aktivitách u stolu. Protože dítě roste, musí s ním růst i jeho
židle a stůl. Rostoucí nábytek podporuje soustředění, rozvíjí kreativitu a naopak eliminuje únavu, bolesti hlavy, deformace páteře a řadu
dalších potíží. Když bude sezení zdravé a zábavné, přinese dobré studijní výsledky a hlavně radost. Dětem i rodičům.

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.

NASTAVENÍ ZDRAVÉHO SEZENÍ
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Nastavení výšky
sezení

Nastavení hloubky
sezení

Nastavení výšky
zádové opěrky

Nastavení výšky
stolu

Nastavení sklonu
desky

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.

Investujte 5 korun do zdraví!
Investujete-li do zdraví svého dítěte 5 Kč denně, váš rozpočet pro nákup
ergonomického rostoucího nábytku a příslušenství je zhruba 24.000 Kč
(od 5 do 18 let).
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Doporučené nastavení spolurostoucího nábytku ( cm)

Zdravotní požadavky

3

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
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Pro výšku postavy 110 – 195 cm

ERGONOMICKÁ VŠESTRANNOST

Nastavení pro předškoláka a pro maturanta

- POHODLNÉ SEZENÍ

Dětská rostoucí židle myChamp je ideální ergonomický společník pro děti
všech věkových kategorií. Byla vyvinuta s důrazem na zdravé sezení pro
široké spektrum dětských postav. Cítí se na ní dobře 4–letý předškolák
i urostlý teenager. Je předurčena k tomu být loajálním společníkem
po celou dobu vzdělávání Vašeho dítěte.
Správně sedět je dovednost. Díky všem potřebným nastavením je to
na vaší židli myChamp 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 ergonomická podnožka a většímu
dítěti jako podnožka relaxační.

Nastavení
výšky
zádové opěrky
Robustní
konstrukce
- nosnost 90 kg
Nastavení
výšky sezení
s bezpečnostní
pojistkou
Nastavení hloubky
sezení

Manipulační úchytka
– přesně do ruky

2431, 30 461
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26 092
Polyester
modrá

Nastavení výšky sedáku
odjištěno a zajištěno upínání

Nastavení výšky sedáku
odjištěna a zajištěna pojistka

2431, 30 461

Univerzální dvoj-funkční
kolečka

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

26 091
Polyester
červená

Bezestupňové nastavení
hloubky sezení 29–40 cm

Praktická podnožka

Flexibilní uchycení
zádové opěrky
= dynamická opora
páteře

26 090
Polyester
růžová

Detail pojistky
nastavení výšky sedáku

26 093
Polyester
zelená

30 461
Aquaclean
červená

30 462
Aquaclean
modrošedá

kg

Rozměry (cm)

2431
30 463
Aquaclean
zelená

82-1 0 1

3 3 -5 9

2 9 -4 0

56

15

30 370
Aquaclean
růžová
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Pro výšku postavy 110 – 195 cm

ERGONOMICKÁ VŠESTRANNOST

Nastavení pro předškoláka a pro maturanta

- POHODLNÉ SEZENÍ

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.
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

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

2435 163
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26 092
Polyester
modrá

Nastavení výšky sedáku
odjištěno a zajištěno upínání

Nastavení výšky sedáku
odjištěna a zajištěna pojistka

2435 163

Univerzální dvoj-funkční
kolečka

Flexibilní uchycení
zádové opěrky
= dynamická opora
páteře

26 091
Polyester
červená

Bezestupňové nastavení
hloubky sezení 29–40 cm

Praktická podnožka

Manipulační úchytka
– přesně do ruky

26 090
Polyester
růžová

Detail pojistky
nastavení výšky sedáku

26 093
Polyester
zelená

161
Aquaclean
30 461 červená,
šedá síťovina

162
Aquaclean
30 462 modrošedá,
šedá síťovina

kg

Rozměry (cm)

2435

83-1 0 2

163
Aquaclean
30 463 zelená,
šedá síťovina

3 3 -5 9

2 9 -4 0

46

13

169
Aquaclean
30 370 růžová,
šedá síťovina
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DÍTĚ ROSTE

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 super-odolných potahů Aquaclean s šedou síťovinou, čtyři potahy s originálním dětským designem MAYER a dvě ekonomické
kombinace s PU koženkami – vše skladem. Od května 2018 jsou Vám k dispozici další 4 čalouněné kombinace s originálním vzorem Q1, Q2
(kombinace Aquacleanů) a M1, M2 (kombinace se síťovinou) – na objednávku. Vytvořte svému dítěti v pokoji kreativní koutek!

- ŽIDLE TAKÉ

TRVANLIVOST SE VYPLATÍ

-IDEÁLNÍ PROSTŘEDÍ

- 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?

Q1 401
Aquaclean
30 370 růžová,
30 467 antracit

Q1 402
Aquaclean
30 463 zelená,
30 467 antracit

Q2 403
Aquaclean
30 467 antracit,
30 463 zelená

Q2 404
Aquaclean
30 467 antracit,
30 464 šedá

M1 405
Aquaclean
30 370 růžová
růžová síťovina

M1 406
Aquaclean
30 467 antracit,
zelená síťovina

M2 407
Aquaclean
30 467 antracit,
zelená síťovina

M2 408
Aquaclean
30 464 šedá
šedá síťovina

PÍST NEOTÁČIVÝ- STABILNĚJŠÍ POZICE
2428 A2, 26 091

2428 A2, 26 093

2428 A2, 26 092
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09 ECO
růžová PU koženka,
růžová síťovina

13 ECO
zelená PU koženka,
zelená síťovina

26 090
Polyester
růžová

26 091
Polyester
červená

Chráněný vzor

26 092
Polyester
modrá

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.

26 093
Polyester
zelená

41
Aquaclean
30 461 červená,
šedá síťovina

PN

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

42
Aquaclean
30 462 modrošedá,
šedá síťovina

kg
81-104
80-102
91-114

43
Aquaclean
30 463 zelená,
šedá síťovina

36-49
35-47
46-59

28-41
28-41
28-41

44
44
44

49
Aquaclean
30 370 růžová,
šedá síťovina

13
13
15
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actikid A2 / actikid 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.

Actikid A3 Smile v sobě kombinuje to nejlepší z židlí Actikid a Freaky.
Z původní židle Actikid rostoucí konstrukci doplněnou o 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

Vyšší píst a výškově
stavitelný kruh
kód VPK

Univerzální kolečko
pro koberce i tvrdé
podlahy (standard)
s automatickou
bezpečnostní brzdou.
Nezatížené kolečko se
netočí.

2428 A3 51

26 090
Polyester
růžová

2428 A3 52

26 091
Polyester
červená

26 092
Polyester
modrá

2428 A3 53

26 093
Polyester
zelená

51
Aquaclean
30 461 červená,
šedá síťovina

2428 A3 59

52
Aquaclean
30 462
modrošedá,
šedá síťovina

53
Aquaclean
30 463 zelená,
šedá síťovina

Chráněný vzor

59
Aquaclean
30 370
růžová,
šedá síťovina

Kluzáky kód GL

Rozměry (cm)
2428 A 3
2428 A 3 V PK

kg
82-102
90-110

36-49
44-57

27-40
27-40

46
46

12
14
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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, 26 090
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26 090
Polyester
růžová

2436 08, 26 092

26 091
Polyester
červená

26 092
Polyester
modrá

26 093
Polyester
zelená

kg

Rozměry (cm)

2436 08, 26 091

464
Aquaclean
30 467 antracit
30 464 šedá

30 370
Aquaclean
růžová

Chráněný vzor

30 461
Aquaclean
červená

2436
2436 V PK

80-94
90-104

30 462
Aquaclean
modrošedá

36-49
46-59

29-43
29-43

30 463
Aquaclean
zelená

53
53

12
14
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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...

Freaky / Freaky sport

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.

Kluzáky
kód GL

Univerzální kolečko
pro koberce i tvrdé
podlahy (standard)
s automatickou
bezpečnostní brzdou.
Nezatížené kolečko se
netočí.

Úprava rostoucí židle pro stůl
s výškou pracovní plochy cca
72cm (výškově nestavitelný).
Vyšší píst a výškově stavitelný kruh
kód VPK

2430 08 399

14

371
Polyester
26 F97 černá
26 F94 antracit
26 F91 červená

373
Polyester
26 F97 černá
26 F94 antracit
30 313 zelená

2430 08 399

375
Polyester
26 F97 černá
26 F94 antracit
26 F92 modrá

390
Aquaclean
30 370 růžová
30 464 šedá

399
Aquaclean
30 461 červená
30 464 šedá

392
Aquaclean
30 462 modrošedá
30 464 šedá

Chráněný vzor

Rozměry (cm)
2430
2430 V PK

396
Aquaclean
30 467 antracit
30 463 zelená

kg
86-100
96-110

36-49
46-59

397
Aquaclean
30 467 antracit
30 464 šedá

29-43
29-43

53
53

13
15
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POHODLNÉ SEZENÍ

ČISTÝ DESIGN

Otočná židle myFlexo je ideální pro děti a mládež. Má speciální flexibilní
zavěšení opěrky zad a jednoduché zkrácení hloubky sezení. 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. Židle myFlexo tímto zaručuje dlouhodobou
použitelnost při zajištění maximálního komfortu.

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.

- COOL DESIGN

- JASNÉ BARVY

2416 02

16

2432 502

2432 502

2432 503

2416 09 VPSK
Vysoký Píst
a Kruh pro Smarty

2416 09
2416 02
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32W8, 26 093

Robustní ABS hrana mírně přesahuje reliéf desky a vytváří tak přirozenou bezpečnostní
bariéru. Univerzální bílá varianta s drobnými šedými detaily je vhodná do všech interiérů.
Drobné plastové detaily můžete navíc vyměnit (růžové, zelené a modré jsou součástí
balení) a interiér pokoje tak ještě více rozzářit.
Jednoduché ovládání a bohaté standardní vybavení podpoří úspěšnou cestu ke vzdělání.
Bezpečný pohyb v okolí stolu zajišťují zakulacené rohy psacích desek. V základní výbavě
je praktická opora zápěstí i výsuvný organizér pro školní pomůcky.
Stoly Unig do zdravého a příjemného studentského prostředí!

32U5
32W8 W

32U1
Psací desky celkem.................120 x 69cm (šířka x hloubka)
Výška desky...........................55–80 cm – mechanicky pomocí kličky
Náklon desky.........................přední část, při zpětném dorovnání zpomalující bezpečnostní píst
Barva kostry i dekor desky......bílá
Plastové díly..........................šedé; detaily šedé, modré, zelené a růžové
ABS hrana.............................3D šedo-bílá s přesahem reliéfu desky
Opora zápěstí.........................šedý měkký polyuretan

32U1 18
2431, 30 463

Stůl Uniq je dětský rostoucí stůl praktického a ergonomického stylu. Spojuje to nejlepší
z předchozích osvědčených stolů Profi, Racing a Expert.
Chytrá konstrukce stolu se skládá ze dvou samostatných pracovních ploch. Stabilně vodorovná
deska ve tvaru písmene "U" nabízí největší odkládací plochu ze všech stolů MAYER a dostatečný
prostor pro příslušenství a doplňky – např. poličku Uniq (nejen pro učebnice a knížky) nebo stolní
lampu. Přední pracovní desku lze naklápět až do úhlu 36°, což je dostatečný náklon i ke kreslení
či malování. Správné nastavení sklonu pracovní plochy podpoří zdravou pozici krční páteře
v důležitém období růstu a pomůže předejít budoucím potížím v dospělosti.
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32U1 18

POJÍZDNÝ
KONTEJNER
RACING
32R8 18
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 poloh)
Barva: bílá
Horní plocha není určena k sezení!
(k sezení pouze kontejnery Profi)
Přední kolečka s mechanickou brzdou

výsuvný ORGANIZÉR
Rozměry: 57 x 35 x 5 cm
(šířka x hloubka x výška)
Výška úložiště: 5 cm
Počet přihrádek: 4

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

POJÍZDNÝ KONTEJNER
PROFI
32W8
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 poloh)
Barva kostry a čel: bílá
Sedací plocha: potahy Mayer
Přední kolečka s mechanickou brzdou

32U1 18

POLIČKA uniq
32U5
Výška nad stolem: 34 cm
Rozměry: šířka 65 x hloubka 25 cm
Nastavitelný držák knih / not
Barva držáků i dekor desky: bílé
ABS hrana: 3D šedo-bílá
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32W8, 30 462

Desky stolu Expert jsou vyrobeny z prvotřídní březové překližky s povrchovým bílým
laminem a kombinují tak přírodní materiál s vysokou odolností.
Univerzální bílá varianta s drobnými šedými detaily rozjasní interiér dětského
i studentského pokoje. Jednoduché ovládání a bohaté standardní vybavení podpoří
úspěšnou cestu ke vzdělání.
Bezpečný pohyb v okolí stolu zajišťují zakulacené rohy psacích desek. V základní výbavě
je praktická opora zápěstí i extra velký výsuvný organizér pro školní pomůcky.
Stoly Expert do příjemného a jednoduše čistého studentského prostředí!

POJÍZDNÝ KONTEJNER
PROFI
32W8
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 poloh)
Barva kostry a čel: bílá
Sedací plocha: potahy Mayer
Přední kolečka s mechanickou brzdou

32E1
Psací desky celkem............... 120 x 75cm (šířka x hloubka)
Výška desky......................... 57–75 cm – mechanicky pomocí kličky
Náklon desky....................... přední část, při zpětném dorovnání zpomalující bezpečnostní píst
Barva kostry i dekor desky.... bílé
Plastové díly........................ šedé
Hrana.................................. přiznaná překližka
Opora zápěstí ..................... šedý měkký polyuretan

32E9 18
32R8 18
32E1 18

výsuvný ORGANIZÉR
Rozměry: 78 x 40 x 5 cm
(šířka x hloubka x výška)
Výška úložiště: 4 cm
Počet přihrádek: 8

2430 08 375

POJÍZDNÝ
KONTEJNER RACING
32R8 18
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 poloh)
Barva: bílá
Horní plocha není určena k sezení!
(k sezení pouze kontejnery Profi)
Přední kolečka s mechanickou brzdou

32E1 18
Stůl Expert je dětský rostoucí stůl moderního ergonomického stylu. Spojuje to nejlepší z osvědčených stolů
Profi a Racing.
Chytrá konstrukce stolu se skládá ze dvou samostatných pracovních ploch. Pevná plocha ve tvaru písmene
"L" nabízí stabilně vodorovnou odkládací část a možnost doplnění o příslušenství - poličku Expert (nejen
pro učebnice a knížky) nebo stolní lampu. Přední desku lze naklápět až do úhlu 23°, což je dostatečný
náklon i ke kreslení či malování. Správné nastavení sklonu pracovní plochy podpoří zdravou pozici páteře
v důležitém období růstu.
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32E1 18

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

Nastavení výšky desky

POLIČKA EXPERT
32E9 18
Výška nad stolem: 33 cm
Rozměry: 75 x 25 cm
Nastavitelný držák knih
Barva držáků i dekor desky: bílé
Hrana: přiznaná překližka
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Profi3
Dětské rostoucí stoly pro začínající i pokročilé školáky. Osvědčený model s velkým
výběrem barev. Design vhodný jak pro prvňáčky, tak pro maturanty! Tradičně jednoduché
ovládání a bohaté standardní vybavení podpoří úspěšný život školáka. Vodorovné boční
desky nabízejí dostatek odkládacích ploch (nápoj, pastelky) a také možnost doplnění
o poličku Profi s nastavitelným držákem knih. 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.

32LED-03 WH

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 nebo bílá
Dekor hlavní plochy........ javor nebo bílá
Dekor bočních ploch....... červená, zelená, modrá, růžová, javor nebo bílá
Plastové díly..................červená, zelená, modrá, růžová nebo šedá
ABS hrana.....................šedá s bílou měkčenou ochrannou linkou proti nárazům

32W8 W
POJÍZDNÝ KONTEJNER PROFI
32P8, 32W8
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 poloh)
Barva kostry a čel: stříbrná nebo bílá
Sedací plocha:
- potahy Mayer
- deska AH javor nebo W bílá s ABS hranou
Přední kolečka s mechanickou brzdou

32W3 58 TW

Chráněný vzor

Nastavení výšky stolu

Výsuvný organizér

32P9
32P9 W
32P9 18

32W3 54 TW

32W3 58 TW

32P3 54 TW

5 barev v balení

5 barev v balení

5 barev v balení

32P8 AH

32W8, 26 093

32W8, 30 463

2436 08, 30 463

32P8, 26 093

POLIČKA PROFI
32P9 18, 32P9 W, 32P9
Výška nad stolem: 34 cm
Rozměry: šířka 103 x hloubka 25 cm
Nastavitelný držák knih
Barva držáků: stříbrná nebo bílá
Dekor desky: javor nebo bílá
ABS hrana: šedá s bílou měkčenou
ochrannou linkou proti nárazům
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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 ORG 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

32P1, 32W1

32P8 W

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........... zelená, modrá,
růžová nebo bílá
ABS hrana.............. šedá s bílou měkčenou
ochrannou linkou proti nárazům

32P8, 30 370
32P8 AH
32P8 W

32W1 19

2435, 26 090
Chráněný vzor

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

32W1 18 ORG

POJÍZDNÝ KONTEJNER PROFI
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 poloh)
Barva kostry a čel: stříbrná
Sedací plocha:
- potahy Mayer
- deska AH javor nebo W bílá s ABS hranou
Přední kolečka s mechanickou brzdou

Přední kolečka
s mechanickou
brzdou
32P1 13

32P1 17

32P1 19

32W1 13

32W1 17

32W1 18

Vybavení kontejneru
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Chytrá konstrukce stolu se skládá ze dvou samostatných pracovních ploch. Pevná
zadní plocha nabízí stabilně vodorovnou odkládací část a možnost doplnění
o příslušenství - poličku Racing s nastavitelným držákem pro učebnice, knížky či
noty. 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.

32R2

Psací deska........................... 120 x 75 cm (šířka x hloubka)
Výška desky.......................... 58–75 cm – mechanicky pomocí kličky
Náklon desky........................ přední část, při zpětném dorovnání zpomalující bezpečností píst
a bezpečnostní pojistka
Barva kostry i dekor desky..... bílé
ABS hrana............................ 3D šedo-bílá
Opora zápěstí........................ šedá měkká

32R2 18

POJÍZDNÝ
KONTEJNER RACING
32R8 18
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 poloh)
Barva: bílá
Horní plocha není určena k sezení!
(k sezení pouze kontejnery Profi)
Přední kolečka s mechanickou brzdou

LED LAMPA S USB
32LED-03 WH
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 bílá
Životnost: 50.000 hodin
svícení
Záruka: 3 roky

32R5 18

32R8 18

2436 08 464

Přední kolečka s mechanickou brzdou

Dětský rostoucí stůl v moderním jemném designu. Nadčasová bílá
varianta s drobnými šedými doplňky 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.
Bílé stoly Racing do příjemného a jednoduše čistého studentského
prostředí!
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32R2 18

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

32R2 18

POLIČKA RACING
32R5
Výška nad stolem: 25 cm
Rozměry: 50 x 25 cm
Barva držáků: bílá
Nastavitelný držák knih
Dekor desky: bílá
ABS hrana: 3D šedo-bílá
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POTAHY

Polyester

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

26 091

26 092

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…
nebo:
4. zeptejte se, jak praktický je potah, který se Vám
líbí a jak jednoduše se dá udržovat
TIP: pro dětské židle doporučujeme potahy
označené Aquaclean. Tato ochrana proti skvrnám
není jen povrchovou úpravou, ale hloubkovou
ochranou jednotlivých vláken. Normálně
problematické skvrny od čaje, kečupu, čokolády
nebo i kuličkového pera můžeme odstranit
s použitím jen malého množství vody. Skvrny
můžeme i lehce vydrhnout! Jemný čistící prostředek
je nutný pouze u absolutně vzdorujících skvrn.
na závěr:
5. nebojte se změn - záruka je včetně potahu
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…

Aquaclean

30 460

30 461

30 462

30 463

30 464

30 466

30 467

30 468

30 469

30 475

30 478

30 479
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Nanova

30 370

