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s ma rty

d ě tská rostou cí židle

Otočná židle SMARTY je perfektní ergonomický společník pro vaše dítě. Rozsah výšky sezení 35–45cm 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!

90% Recyklovatelný
materiál
Nosnost
80 kg!
5 let
záruka

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.

Jednoduché nastavení hloubky sezení a zároveň
výšky zad

Pro zdravá záda je důležité
správné nastavení parametrů

2416 03

Výška sezení vhodná
zpravidla již od 4 let
Síťovaná záda pro
vynikající hygienu
Jednoduché nastavení
výšky sezení
Montáž celé židle
bez nářadí

Nastavení pro 4-leté dítě
2

2416 09 VPKS
Vysoký Píst a Kříž pro Smarty

Nastavení pro maturanta
3

Jasné barvy. Čistý design.
Ergonomické sezení.

Nastavení
hloubky sezení
a zároveň
výšky zad

Detail pomocné
stupnice k nastavení

2416 09

Nastavení
výšky
sezení

Detail nastavení
hloubky sezení a výšky zad

UNIVERZÁLNÍ KOLEČKA

-BEZPEČNÁ VOLBA

2416 02

Sedák prodyšná látka, záda ultra prodyšná síťovina

02
6

univerzální
kolečka

Součástí standardního provedení dětských
rostoucích židlí SMARTY jsou univerzální kolečka
pro koberce i tvrdé podlahy s automatickou
bezpečnostní brzdou. Nezatížená kolečka se netočí
a chrání tak vše v okolí židle.

09
GL kluzáky

7

kg

Rozměry (cm)
2416
2416 VPK S	

76-91

3 5 -4 5

3 2 -4 2

48

-

7

83 -100

4 2 -5 4

3 2 -4 2

48

-

9

108 -121

53

31

119 -142

59

35

133 -159

64

38

146 -177

71

43

159 -188

76

46

s marty

d ě tsk á rostou cí ž idle

0 8– 20 1 9

Dopo ručené nastavení spolurostoucího nábytku (cm)

08–2019

Kids
F rea ky
F rea ky s p ort

d ě tské rostou cí židle

Freaky

d ět sk á ro st o u c í ž id le

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

2436 08, 26 093
2436 08, 26 090

2

Sezení s perspektivou

Zdraví je důležité

26 090
Polyester
růžová

26 091
Polyester
červená

2436 08, 26 091
Chráněný vzor

26 092
Polyester
modrá

26 093
Polyester
zelená

2436 08, 26 092

464
Aquaclean
30 467 antracit
30 464 šedá

30 370
Aquaclean
růžová

30 461
Aquaclean
červená

30 462
Aquaclean
modrošedá

30 463
Aquaclean
zelená

3

Freaky spo rt

d ět sk á rostou cí ž id le

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.

2430 08 399

371
Polyester
26 F97 černá
26 F94 antracit
26 F91 červená

4

373
Polyester
26 F97 černá
26 F94 antracit
30 313 zelená

375
Polyester
26 F97 černá
26 F94 antracit
26 F92 modrá

Chráněný vzor

390
Aquaclean
30 370 růžová
30 464 šedá

2430 08 399

399
Aquaclean
30 461 červená
30 464 šedá

392
Aquaclean
30 462 modrošedá
30 464 šedá

396
Aquaclean
30 467 antracit
30 463 zelená

397
Aquaclean
30 467 antracit
30 464 šedá

5

Freaky
Freaky spo rt

d ět sk é rostou cí ž id le

- SYSTÉM NASTAVENí
Pomocí našeho systému nastavování židle, který je chráněným
vzorem, můžete Vašemu dítěti zcela pohodlně nastavit pozici sezení.
Nastavením pozice zádové opěrky a područek bude nastavena
hloubka sezení, a to jedním kliknutím. Bezestupňové jednoduché
nastavení výšky sezení je možné pro výšku dítěte od 110 do 180 cm
při maximální hmotnosti 110 kg. Tím je zajištěno rovnoměrné rozdělení
tlaku na hýždě a stehna a zdravá pozice sezení. Systém lomícího se
kloubu je extrémně odolný a vyhovuje požadavkům na testy i pro židle
pro dospělé.

Argumenty přesvědčují
- přednosti rozhodují
Dlouhá životnost
od 4 let až do dospělého vzrůstu

Ergonomické postranní vedení
tvarovaná pěna pro podporu zad

UNIVERZÁLNÍ KOLEČKA

Měkké chráněné područky
pro uvolnění šíjového svalstva

- BEZPEČNÁ VOLBA

Součástí standardního provedení dětských rostoucích židlí FREAKY
jsou univerzální kolečka pro koberce i tvrdé podlahy s automatickou
bezpečnostní brzdou. Nezatížená kolečka se netočí a chrání tak vše
v okolí židle.

Nejvyšší komfort sezení
ergonomicky tvarované čalounění

4 roky

18 let

Ideální přizpůsobení postavě
hloubka sezení ve 4 stupních - Easy-Click-System

Robustní kostra
upravena práškovou barvou, nezávadná při styku s potravinami podle EN 71
Bezpečnostní plynový píst
vysoký komfort bezestupňového nastavení zdvihu
Univerzální kolečko
pro koberce i tvrdé
podlahy (standard)

-49 cm

Kolečka nebo kluzáky
Univerzální kolečka pro koberce i tvrdé podlahy nebo kluzáky

NA BEZPEČNOSTI SE NEŠETŘÍ
- záruka je v ceně

Kvalita se vyplatí
- požadavků je mnoho
Stabilita, pevnost a rozměry odpovídají normě DIN
1729, DIN 5970 a dalším. I dítě vysoké 180 cm si
na FREAKY najde svou oblíbenou pozici. Vaše dítě
se bude učit, hrát si a pracovat v sedě a Vy si můžete být jisti, že všechno je v pořádku.
Vyšší píst a výškově stavitelný kruh kód VPK

6

Nastavitelná výška opěradla
až 49 cm
Nastavitelná
výška sedáku
36 až 49 cm

Spolurůst je ekonomický
- DELŠÍ životnost

Však to znáte – každý rok musíte kupovat
nové džíny, boty, trička, protože jsou děti
zase o pár centimentrů větší. Chcete, aby
děti rostly, ale často to vyprázdní peněženku. FREAKY roste s Vaším dítětem a tím
opravdu spoříte peníze. Naše výrobky mají
standardně vysokou kvalitu a tím je možno
je používat velmi dlouho. Rozhodněte se
sami.

36-49 cm

FREAKY je kvalitní výrobek z dílny Mayer Sitzmöbel
a odpovídá všem požadavkům na kvalitu, ergonomii
a bezpečnost. Samozřejmostí je pětiletá záruční lhůta a GS certifikát z uznávané zkušebny LGA Norimberk zaručující nejvyšší možný standard bezpečnosti.

Kluzáky
kód GL

Nastavitelná hloubka sezení
29 až 43 cm

29 cm

43 cm

7

kg

Rozměry (cm)
2430

86-100

3 6 -4 9

2 9 -4 3

-

53

13

2430 VPK	

96-110

46 -5 9

2 9 -4 3

-

53

15

2436

80-94

36 -4 9

2 9 -4 3

-

53

12

2436 VPK	

90-104

4 6 -5 9

2 9 -4 3

-

53

14

108 -121

53

31

119 -142

59

35

133 -159

64

38

146 -177

71

43

159 -188

76
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frea ky
frea ky sport
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A CT I KI D A 2
A CT I KI D A 3 SMILE

d ě tské rostou cí židle

ACTIKI D A2

d ě t sk á ro st ou cí ž id le

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

-IDEÁLNÍ PROSTŘEDÍ

TRVANLIVOST SE VYPLATÍ
- 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, 26 092

09 ECO
růžová PU koženka,
růžová síťovina

2

13 ECO
zelená PU koženka,
zelená síťovina

Chráněný vzor

26 090
Polyester
růžová

26 091
Polyester
červená

26 092
Polyester
modrá

Existují 2 důvody, proč je pro dětskou židli vhodnější píst neotáčivý než píst otáčivý. Prvním důvodem je
2428 A2, 26 093
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.

2428 A2, 26 090

26 093
Polyester
zelená

41
Aquaclean
30 461 červená,
šedá síťovina

42
Aquaclean
30 462 modrošedá,
šedá síťovina

43
Aquaclean
30 463 zelená,
šedá síťovina

PN

49
Aquaclean
30 370 růžová,
šedá síťovina

3

ACTIKI D A3 SMI L E

d ě tská rostou cí ž id le

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

2428 A3 53

2428 A3 52

2428 A3 51

2428 A3 59

Chráněný vzor

26 090
Polyester
růžová

4

26 091
Polyester
červená

26 092
Polyester
modrá

26 093
Polyester
zelená

51
Aquaclean
30 461 červená,
šedá síťovina

52
Aquaclean
30 462 modrošedá,
šedá síťovina

53
Aquaclean
30 463 zelená,
šedá síťovina

59
Aquaclean
30 370 růžová,
šedá síťovina
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d ět sk á ro st o u c í ž id le

Argumenty přesvědčují
- přednosti rozhodují
Spolurůst je ekonomický
- DELŠÍ životnost

Však to znáte – každý rok musíte kupovat nové džíny, boty, trička, protože
jsou děti zase o pár centimentrů větší. Těšíte se, že Vám děti rostou, ale
často to vyprázdní peněženku. Actikid roste s Vaším dítětem a tím opravdu
spoříte peníze. Naše výrobky mají standardně vysokou kvalitu a tím je možno
je používat velmi dlouho. Rozhodněte se sami.

VYNIKAJÍCÍ ERGONOMIE
výrazná bederní opora
VYSOKÝ KOMFORT SEZENÍ
extra trvanlivé, středně tvrdé PUR pěny

UNIVERZÁLNÍ KOLEČKA

BEZPEČNOSTNÍ PLYNOVÝ PÍST
bezestupňové nastavení výšky sedáku 36-49 cm

- BEZPEČNÁ VOLBA

Součástí standardního provedení dětských rostoucích židlí ACTIKID jsou
univerzální kolečka pro koberce i tvrdé podlahy s automatickou bezpečnostní
brzdou. Nezatížená kolečka se netočí a chrání tak vše v okolí židle.

STABILNÍ KŘÍŽ
poctivý kovový kříž s vysokou nosností

Kolečka nebo kluzáky
univerzální kolečka pro koberce i tvrdé podlahy nebo kluzáky
NASTAVENÍ HLOUBKY SEZENÍ
bezestupňové, rozsah 13 cm!

Nastavitelná
výška sedáku
36 až 49 cm

Kluzáky
kód GL
A2

Nastavitelná výška
opěradla
až 49 cm

A3

36-49 cm

NASTAVENÍ VÝŠKY
OPĚRADLA
přesně podle postavy
6 pozic / rozsah 11cm

-49 cm

Univerzální
kolečko pro
koberce
i tvrdé
podlahy
(standard)

PRAKTICKÁ ÚCHYTKA
odvezte nezbedného školáka

Vyšší píst a výškově
stavitelný kruh
kód VPK
Nastavitelná hloubka sezení
27 až 40 cm

6

27 cm

40 cm

7

kg

Rozměry (cm)
2428 A2

81-104

3 6 -4 9

2 8 -4 1

-

44

13

2428 A2 P N

80-102

35 -4 7

2 8 -4 1

-

44

13

2428 A2 VP K

91-114

4 6 -5 9

2 8 -4 1

-

44

15

2 428 A3

82-102

36 -4 9

2 7 -4 0

-

46

12

2428 A3 VP K

90-110

44 -5 7

2 7 -4 0

-

46

14

108 -121

53

31

119 -142

59

35

133 -159

64

38

146 -177

71

43

159 -188

76

46
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my Ch a mp
my p ony

d ě tské rostou cí židle

my cha mp

d ět sk á ro st o u c í ž id le

ERGONOMICKÁ VŠESTRANNOST
- 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.

2431, 26 093

26 090
Polyester
růžová

2

26 091
Polyester
červená

26 092
Polyester
modrá

26 093
Polyester
zelená

30 461
Aquaclean
červená

30 462
Aquaclean
modrošedá

30 463
Aquaclean
zelená

30 370
Aquaclean
růžová

3

my pony

d ět sk á ro st o u c í ž id le

ERGONOMICKÁ VŠESTRANNOST

- 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.

2435 163

26 090
Polyester
růžová

4

26 091
Polyester
červená

26 092
Polyester
modrá

2435 169

26 093
Polyester
zelená

161
Aquaclean
30 461 červená,
šedá síťovina

162
Aquaclean
30 462 modrošedá,
šedá síťovina

163
Aquaclean
30 463 zelená,
šedá síťovina

169
Aquaclean
30 370 růžová,
šedá síťovina
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my cha mp

mypon y

d ět sk á ro st o u c í ž id le

Pro výšku postavy 110–195 cm

Pro výšku postavy 110–195 cm

Nastavení výšky zádové opěrky

Nastavení výšky zádové opěrky

Robustní konstrukce
- nosnost 90 kg

Robustní konstrukce
- nosnost 90 kg

Nastavení výšky sezení
s bezpečnostní pojistkou

Nastavení výšky sezení
s bezpečnostní pojistkou

Nastavení hloubky sezení

Nastavení hloubky sezení

Praktická podnožka

Praktická podnožka

Univerzální dvoj-funkční kolečka

Univerzální dvoj-funkční kolečka

Ve standardním vybavení myChamp jsou kolečka pro všechny druhy
podlah s volbou:

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

ON - kolečka se točí na nezatížené židli, dosednutím se zabrzdí
OFF - kolečka se točí vždy

Nastavení pro předškoláka a pro maturanta

Nastavení pro předškoláka a pro maturanta

Detail pojistky
nastavení výšky sedáku

Bezestupňové nastavení
hloubky sezení 29–40 cm

Nastavení výšky sedáku
Nastavení výšky sedáku
odjištěno a zajištěno upínání odjištěna a zajištěna pojistka
6

dětská ro sto ucí židle

Detail pojistky
nastavení výšky sedáku

Bezestupňové nastavení
hloubky sezení 29–40 cm

Nastavení výšky sedáku
Nastavení výšky sedáku
odjištěno a zajištěno upínání odjištěna a zajištěna pojistka
7

kg

Rozměry (cm)
2431

82-101

33-59

29-40		

2435

83–102

33–59

29–40

46

56

15

-

13

108 -121

53

31

119 -142

59

35

133 -159

64

38

146 -177

71

43

159 -188

76

46
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0 8– 20 1 9

Doporučené nastavení spolurostoucího nábytku (cm)

