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dě tské rostoucí stoly

P ROFI 3

dě tské rostoucí stoly

Nové dětské rostoucí stoly pro začínající i pokročilé školáky. Osvědčený
model s novou, ještě stabilnější konstrukcí. 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 – čtvercový nadstavec
a držák LCD monitoru. 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.

2436 08 471

32P3 11

32Y7

Chráněný vzor

2430 08 388

32P3 11

Redukce nerovností
+
podlahy ±
– 11 mm

Multifunkční organizér

Nastavení výšky stolu

Psací deska ................. 116 x 66 cm (šířka x hloubka)
Výška desky ................ 57 - 75 cm – mechanicky pomocí šroubů
Výška postavy ............. 113 - 185 cm
Náklon desky .............. střední část (madlo)
Barva kostry ............... stříbrná
Dekor hlavní plochy ..... javor
Dekor bočních ploch .... červená, zelená, modrá nebo javor
Plastové díly ............... červená, zelená, modrá
ABS hrana .................. šedá s bílou ochrannou linkou
Záruka........................ 5 let
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P ROFI 3

dě tské rostoucí stoly

Chráněný vzor
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

32P3 13

32P8, 26 093
32P8 AH
POJÍZDNÝ KONTEJNER SE ZÁMKEM
32P8
Rozměry: 52 x 39 x 55 cm
(výška x šířka x hloubka)
Počet zásuvek: 2
Barva kostry a čel: stříbrná
Sedací plocha:
- potahy Mayer
- deska AH javor s ABS hranou
Přední kolečka s mechnickou brzdou
Záruka: 5 let

Vybavení kontejneru

32P3 13 TW
Přední kolečka
s mechnickou brzdou

DRŽÁK LCD MONITORU
32Y7
Stavitelná výška: 30 cm
Rozteče děr VESA: 75 a 100 mm
Rotace monitoru: 360°
Naklonění monitoru: 60°
Nosnost: 8kg
Záruka: 5 let
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32P3 11 TW

32P3 17

32P3 17 TW

32P3 13

32P3 13 TW
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RACIN G

dě tské rostoucí stoly

racing
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 a stylová opora zápěstí i velký
výsuvný organizér pro školní pomůcky.
Pozor - stůl Racing je díky své konstrukci určen především dětem od
cca 9-10 let - viz Výška postavy.

UNIVERZÁLNÍ NADSTAVEC,
DESIGN KOČKA
32Y9 15
Výška nad stolem: 25cm
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

32F1 XL
Psací deska ......... 120 x 75 cm (šířka x hloubka)
Výška desky ........ 67 – 82 cm – mechanicky pomocí kličky
Výška postavy......140 – 198 cm
Náklon desky ...... přední část (mezera), při zpětném dorovnání
bezpečnostní pojistka zabraňující poškození prstů
Barva kostry ....... černá / červená
Dekor desky........ přední sklopná část bílá bříza, zadní stabilní červená
ABS hrana .......... šedá s bílou ochrannou linkou
Záruka................ 5 let

32Y9 15
Přední kolečka
s mechnickou brzdou

Dětské rostoucí stoly pro kreativní teenagery se zálibou
v motoristickém sportu. Ještě jednodušší ovládání a bohaté
standardní vybavení podpoří úspěšný život dravého školáka. Díky
robustnímu provedení bude stůl Racing dlouholetým spolehlivým
průvodcem studenta na cestě ke vzdělání.
Červeno-černé stoly Racing pro budoucí dravé jezdce!

POJÍZDNÝ KONTEJNER
SE ZÁMKEM
32F8
Rozměry: 61 x 39 x 55 cm
((výška x šířka x hloubka)
P
Počet zásuvek: 3
B
Barva těla: černá
B
Barva desky a čel: červená
P
Přední kolečka s mechnickou brzdou
Z
Záruka: 5 let

D
DRŽÁK LCD MONITORU
32Y7
3
Stavitelná výška: 30 cm
S
Rozteče děr VESA: 75 a 100 mm
R
Rotace monitoru: 360°
R
Naklonění monitoru: 60°
N
Nosnost: 8kg
N
Záruka: 5 let
Z

32F1 XL

32F1 XL

S TR AN Y
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RACIN G

dě tské rostoucí stoly

racing
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 a stylová opora zápěstí i velký
výsuvný organizér pro školní pomůcky.
Pozor - stůl Racing je díky své konstrukci určen především dětem od
cca 9-10 let - viz Výška postavy.

UNIVERZÁLNÍ NADSTAVEC,
DESIGN KOČKA
32Y9 15
Výška nad stolem: 25cm
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

32F1 XL 13
Psací deska ......... 120 x 75 cm (šířka x hloubka)
Výška desky ........ 67 – 82 cm – mechanicky pomocí kličky
Výška postavy......140 – 198 cm
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 ochrannou linkou
Záruka................ 5 let
POJÍZDNÝ KONTEJNER
SE ZÁMKEM
32F8 13
Rozměry: 61 x 39 x 55 cm
(výška x šířka x hloubka)
Počet zásuvek: 3
Barva těla a desky: bílá
Barva čel: zelená
Přední kolečka s mechnickou brzdou
Záruka: 5 let

Přední kolečka
s mechnickou 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!

DRŽÁK LCD MONITORU
32Y7
Stavitelná výška: 30 cm
Rozteče děr VESA: 75 a 100 mm
Rotace monitoru: 360°
Naklonění monitoru: 60°
Nosnost: 8kg
Záruka: 5 let

32F1 XL 13

32F1 XL 13

S TR AN Y
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MAX

dě tské rostoucí stoly

max
32Y9 15

UNIVERZÁLNÍ NADSTAVEC,
DESIGN KOČKA
32Y9 15
Výška nad stolem: 25cm
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
32W8 WH

32W9 19
32W8, 26 060
Í
Ý KONTEJNER
POJÍZDNÝ
SE ZÁMKEM
32W8
Rozměry: 52 x 39 x 55 cm
(výška x šířka x hloubka)
Počet zásuvek: 2
Barva těla a čel: bílá
Sedací plocha:
- potahy Mayer
- deska WH bílá bříza s ABS hranou
Přední kolečka s mechnickou brzdou
Záruka: 5 let

32W9 17

Přední kolečka
s mechnickou brzdou

Roustoucí dětské stoly pro moderní dětské pokoje s velkými naklápěcími
deskami. Pracovní desky stolů Max se naklápí po celé své šířce, vzadu
zůstává pevná odkládací plocha (růžová nebo světle modrá), která je
vhodná k umístění příslušenství, jako univerzálního nadstavce s výsuvným
držákem knih či not nebo neuvěřitelně flexibilního držáku LCD monitoru.
Stoly jsou vybaveny bezpečnostní pojistkou při srovnávání stolové desky
do vodorovné polohy.
Nebojte se bílé barvy, je univerzální, moderní a oživí každý interier!

32W9
Psací deska ......... 105 x 70cm (šířka x hloubka)
Výška desky ........ 56-76 cm – mechanicky pomocí šroubů
Výška postavy......110-187cm
Náklon desky ...... přední část (mezera), při zpětném dorovnání
bezpečnostní pojistka zabraňující poškození prstů
Barva kostry ....... bílá
Dekor desky........ přední část bílá bříza, zadní světle modrá nebo růžová
Plastové díly ....... světle modrá, růžová
ABS hrana .......... šedá s bílou ochrannou linkou
Záruka................ 5 let

DRŽÁK LCD MONITORU
32Y7
Stavitelná výška: 30 cm
Rozteče děr VESA: 75 a 100 mm
Rotace monitoru: 360°
Naklonění monitoru: 60°
Nosnost: max. 8kg
Záruka: 5 let
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10
11

Hmotnost
netto (kg)

ROZMĚRY (cm)
32P3

57-75

116

66

27

32P5

23

30

30

3

32Y 7

0-30

0 -5 8

-

3

32P8

52

39

55

18

67-82

120

75

37

32F 8

61

39

55

22

32Y 9 1 5

25

50

25

5

32W 9

56-76

105

70

25

32W 8

52

39

55

18

32F 1 X L

108 -121

53

31

119 -142

59

35

133 -159

64

38

146 -177

71

43

159 -188

76

46
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DOPORUČENÉ NASTAVENÍ SPOLUROSTOUCÍHO NÁBYTKU (cm)

