
INTUITIVNĚ ZDRAVĚJŠÍ SEZENÍ 
INTUITIVE HEALTHY SEATING

2022



DLOUHODOBÉ STÁNÍ 
unavuje záda a způsobuje 

bolesti

LONG TERM STANDING  
Tires the back and causes 

pain

BALANCE 
 podvědomě aktivuje zádové 

svaly, které tak posiluje

BALANCE   
subconsciously activates 
the back muscles that it 

strengthens

OCENĚNÍ ODBORNÍKY  
 FOR FURNITURE 2016  

MOBITEX 2017

PROFESSIONAL AWARDS   
FOR FURNITURE 2016 

MOBITEX 2017

ERGONOMIE  
sezení, které posiluje záda 

a odstraní jejich bolest

ERGONOMY  
sitting that strengthens  
your back and remove  

their pain

BALANCE KNEE CHAIR  
associated benefits of 
kneeling and balance

BALANČNÍ KLEKAČKA 
spojené výhody klekačky  

a balance

SEDENTARY JOB  
weakens the back and 

causes pain SEDAVÉ ZAMĚSTNÁNÍ   
ochabuje záda a způsobuje 

bolesti

PŘÍRODNÍ MATERIÁLY 
(dřevo, vlna,  

kokosová vlákna)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
přírodní olej,  

snadná údržba

SURFACE TREATMENT  
natural oil , easy 

maintenance

NATURAL MATERIALS 
(wood, wool, coir)
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Ocenění na výstavě FOR FURNITURE 2016 
v Praze - GRAND PRIX

Awards at the exhibition FOR FURNITURE 2016
Prague - GRAND PRIX

Ocenění na výstavě MOBITEX 2017
v Brně - 1. místo za progresivní design

Awards at the exhibition MOBITEX 2017
Brno - 1st place for progressive design

BALANČNÍ SEZENÍ U PSACÍHO STOLU - STOLIČKA
BALANCE SEATING AT THE DESK - STOOL

Ercolino MEDIUM 1116 96
sedák rovný - kokos/vlna, výška 47 cm

flat seat - coconut/wool, height 47 cm

Ercolino MEDIUM 1181 96
sedák 3D, výška 49 cm
3D seat, height 49 cm

měkká ochrana pro tvrdé podlahy
soft protection for hard floors

výška postavy 
body height

160 - 200 cm

Ercolino READY 1189 96
sedák 3D, výška 56–75 cm
3D seat, height 56–75 cm

Ercolino READY 1119 96
sedák rovný - kokos/vlna, výška 54–73 cm

flat seat - coconut/wool, height 54–73 cm

nosnost
body weight
max. 100 kg

záruka 
3 roky
3 years

warranty

BALANČNÍ SEZENÍ U PSACÍHO STOLU - KLEKAČKA
BALANCE SEATING AT THE DESK - KNEE STOOL

měkká ochrana pro tvrdé podlahy
soft protection for hard floors

 ROKKO 1100 96
sedák 3D, výška 53 cm
3D seat, height 53 cm

posiluje trup a břicho
hip & abdomen  
strenghtens

vzpřímené držení těla
supright posture
vzpřímené držení těla
supright posture

snížení napětí
tension reduction

výška postavy 
body height

155 - 185 cm
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výška postavy 
body height

155 - 190 cm

nosnost
body weight
max. 100 kg

záruka 
3 roky
3 years

warranty



Ocenění na výstavě FOR FURNITURE 2016 
v Praze - GRAND PRIX

Awards at the exhibition FOR FURNITURE 2016
Prague - GRAND PRIX

Ocenění na výstavě MOBITEX 2017
v Brně - 1. místo za progresivní design

Awards at the exhibition MOBITEX 2017
Brno - 1st place for progressive design

FOR MAINTAINING
ACTIVITY AND 

PERFORMANCE 
 ON SHORT MEETINGS

BALANČNÍ SEZENÍ NA PRACOVNÍCH PORADÁCH 
BALANCE SEATING ON WORK MEETINGS

PRO UDRŽENÍ
AKTIVITY A VÝKONOSTI 

NA KRÁTKODOBÝCH  
PORADÁCH

nosnost
body weight
max. 100 kg

BALANČNÍ OPORA STÁNÍ - VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ
BALANCE STAND SUPPORT - HEIGHT ADJUSTABLE

Ercolino READY 1119 96
sedák rovný - kokos/vlna, výška 54–73 cm

flat seat - coconut/wool, height 54–73 cm

jednoduché nastavení výšky - 6 poloh 
simple height adjustment - 6 positions

výška postavy 
body height

160 - 200 cm

Ercolino READY 1189 96
sedák 3D, výška 56–75 cm
3D seat, height 56–75 cm
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nosnost
body weight
max. 100 kg

záruka 
3 roky
3 years

warranty

záruka 
3 roky
3 years

warranty



ČALOUNĚNÍ / UPHOLSTERY
VLNA / WOOL:

PŘEKLIŽKA / PLYWOOD 14 mm:

COSMA 100% POLYESTER (POUZE PRO 3D SEDÁKY / ONLY FOR 3D SEATS):

26 F91 26 F92 26 F93 26 F94 26 F95

buk  / beech 96

32 042 32 044 32 045 32 047 32 049

povrchová úprava - pouze přírodní olej
surface finish - only natural oil

www.mayer.cz/nest

26 F98

26 F99

CARLOS 100% POLYESTER (POUZE PRO 3D SEDÁKY / ONLY FOR 3D SEATS):

26 501 26 502 26 503 26 504 26 507 26 509



myERGOSIT
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1 balanční stoličky
balance stools

H O M E  O F F I C E
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WARRANTY
5 YRS 

myERGOSIT
1110 & 1111

Balanční stoličky myERGOSIT 1110 a 1111 s talířovým sedákem jsou zdravým, 
ergonomickým doplňkem výškově stavitelných stolů – pro děti i jejich rodiče.

Balance stools myERGOSIT 1110 and 1111 with plate seats are healthy, ergonomic 
accessory of height adjustable tables – for children and their parents.

kruhový ovladač výšky sedadla
ring adjusting of seat height

kruhový ovladač výšky sedadla
ring adjusting of seat height

talířový tvarovaný sedák
plate shaped seat

základna buková překližka tl. 25 mm
beech plywood base th. 25 mm

protiskluzová vrstva, žádné šmouhy
anti-slip surface, no smudges

WARRANTY
5 YRS 

myERGOSIT
1101 & 1102

Balanční stoličky myERGOSIT 1101 a 1102 s 3D sedákem jsou zdravým, 
ergonomickým doplňkem výškově stavitelných stolů – pro děti i jejich rodiče.

Balance stools myERGOSIT 1101 and 1102 with 3D seats are healthy, ergonomic 
accessory of height adjustable tables – for children and their parents.

3D sedák
3D seat

talířový sedák
plate seat

základna buková překližka tl. 25 mm
beech plywood base th. 25 mm

3D tvarovaný sedák
3D shaped seat

protiskluzová vrstva, žádné šmouhy
anti-slip surface, no smudges

1102 N, 30 370

1101 EF, 30 370

1111 N, 30 461

1110 EF, 30 461

volnost pohybu 360°
free movement 360°

360 ° 

volnost pohybu 360°
free movement 360°

360 ° 
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WARRANTY
5 YRS 

WARRANTY
5 YRS 

myERGOSIT
1150 & 1151

Balanční stoličky myERGOSIT 1150 a 1151 s kruhovým sedákem jsou zdravým, 
ergonomickým doplňkem výškově stavitelných stolů – pro děti i jejich rodiče.

Balance stools myERGOSIT 1150 and 1151 with ring seats are healthy, ergonomic 
accessory of height adjustable tables – for children and their parents.

myERGOSIT
1168 & 1169

Balanční stoličky myERGOSIT 1168 a 1169 s ergo sedákem jsou zdravým, 
ergonomickým doplňkem výškově stavitelných stolů – pro děti i jejich rodiče.

Balance stools myERGOSIT 1168 and 1169 with ergo seats are healthy, ergonomic 
accessory of height adjustable tables – for children and their parents.

kruhový ovladač výšky sedadla
ring adjusting of seat height

výška sedadla nastavitelná páčkou
seat height adjustable by handle

kruhový tvarovaný sedák
ring shaped seat

ergo tvarovaný sedák
ergo shaped seat

základna buková překližka tl. 25 mm
beech plywood base th. 25 mm

základna buková překližka tl. 25 mm
beech plywood base th. 25 mm

protiskluzová vrstva, žádné šmouhy
anti-slip surface, no smudges

protiskluzová vrstva, žádné šmouhy
anti-slip surface, no smudges

kruhový sedák
ring seat

1151 N, 30 462

1150 EF, 30 462

1169 N, 30 463

1168 EF, 30 463

ergo sedák
ergo seat

volnost pohybu 360°
free movement 360°

360 ° 

volnost pohybu 360°
free movement 360°

360 ° 
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myERGOSIT

Aktivní dynamické sezení pro každý zdravý den. Flexibilní 
balanční stoličky myERGOSIT.

Pro aktivní sezení nebo jako opora stání.

Pro použití v dětských pokojích, domácích 
i profesionálních kancelářích.

Mírně zaoblená protiskluzová základna umožňuje 
jemné pohyby ve všech směrech, které sledují těžiště 
těla a smysluplně podporují páteř. Čalouněná sedadla 
v různých ergonomických designech přizpůsobených 
tělu majitele podporují vzpřímené držení těla v každé 
poloze. Všechny modely s nízkou nebo vysokou plynovou 
pružinou - pro děti, teenagery i dospělé.

Active dynamic sitting for every healthy day. Flexible 
balance stools myERGOSIT.

For sitting activities or as a stand support.

For use in kid‘s rooms, home offices and professional 
offices.

The slightly rounded anti-slip base allows gentle 
movements in all directions, which follow the gravity 
center of the body and meaningfully support the spine. 
Upholstered seats in various ergonomic designs adapted 
to the owner‘s body support an upright posture in any 
position. All models with low or high gaslift - for children, 
teenagers and adults.

1102 N, 30 460

1101 EF, 30 464

1150 N, 30 464

1101 N, 30 467

1111 N, 30 479

1110 EF, 30 464

1110 N, 30 467

1151 N, 30 463

1150 EF, 30 464

1150 N, 30 467

protiskluzová vrstva, žádné šmouhy
anti-slip surface, no smudges

1169 N, 30 469

1168 EF, 30 464

1168 N, 30 467



RozměRy 
DIMENSIONS 
(cm)

1101 54–79 37 34 9

1102 37–50 37 34 7,5

1110 54–79 39 39 9

1111 37–50 39 39 7,5

1150 56–81 40 40 9

1151 39–52 40 40 7,5

1168 54–79 42 33 8

1169 37–50 42 33 6,5

průměr překl ižkové základny  41 cm 
plywood base diameter  41 cm

maximální nosnost 120 kg 
body weight max. 120 kg

myERGOSIT

05
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kg

balanční stoličky
balance stools


