
ERGONOMIKUS  
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A GYERMEKEK  
EGÉSZSÉGE  
A LEGFONTOSABB
Annak érdekében, hogy a gyerekeket egy egészséges életmód felé tereljük már kiskoruktól kezdve figyelnünk kell a megfelelő életmódra, 
ilyen többek között a sport, elegendő alvás és nem utolsó sorban az ergonomikus bútorok használata írás, olvasás és tanulás közben. Ahogy 
gyermekünk növekszik, az íróasztalának és a székének is vele együtt kell „nőnie”, így biztosítva az egészséges, vidám és kreatív tanulás 
lehetőségét. A testreszabott méretű bútorokkal elkerülhetők az olyan egészségügyi problémák, mint például a hátfájás, fáradtság vagy 
fejfájás. A jó tanulmányi eredményekhez elengedhetetlen a kényelmes szék, amin az ülés szórakoztató és örömteli. 

A felnőttek több mint 80%-a szenved a gerinc alsó vagy felső részén 
fájdalomtól. Ezek a fájdalmak leginkább ülő munkavégzésénél jellemzők, 
melyek főként a rossz ülőtartás miatti gerincferdülésből, hátizom 
feszülésből, izommerevségből származnak. Amikor szabvány széken 
ülünk, rendkívüli módon terheljük a gerincünket, mivel ülés közben az 
izmaink nyugalmi állapotban vannak és a csigolyák rendkívüli nyomás alá 
kerülnek. A gerincproblémák enyhíthetők következetes orvosi ellátással, 
a csigolyák sérülései azonban legtöbbször megmaradnak. Az ilyen jellegű 
egészségkárosodások megelőzését kora gyerekkorban kell elkezdeni. Ehhez 
pedig az ergonomikus, állítható méretű bútor a legjobb megoldás
Katalógusunk az állítható méretű ergonomikus MAYER bútorok széles 
választékát kínálja, amelyek 4-5 éves kortól felnőttkorig használhatók. 
A MAYER bútorok egészségesebb és kényelmesebb életet jelentenek gyermekei 
számára, segítségükkel könnyebben, vidámabban megy a tanulás, alkotás.

A bútorok ajánlott beállítása (cm-ben)

Remek befektetés!
Vásároljon ergonomikus széket, asztalt és sok évre biztosítani fogja gyereke 
egészségét! Gondolja végig, hány évet, napot és órát fog gyereke ülni azon 
a széken és dolgozni annál az asztalnál?

A GYEREKEK A dESIGNT ÉS  
A KÉNYELMET VÁLASZTJÁK
- A SZÜLŐK PEDIG GONDOSKODNAK  
  EGÉSZSÉGES FEJLŐDÉSÜKRŐL

Székmagasság A szék ülőlapjának 
mélysége (ülésmélység)

Állítható 
asztalmagasság

Asztallap 
dőlésszöge

Állítható háttámla 
magasság

AZ EGÉSZSÉGÜGYI BEÁLLÍTÁS BEÁLLÍTÁSA
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MÉRETEK (cm)

2435          83-102    33-59    29–40    46      13

ERGONÓMIAI SOKOLdALÚSÁG 
                               -  KÉNYELMES ÜLÉS  

A gyermekkel együtt növő új MYCHAMP szék ideális ergonomikus társa 
gyermekünknek minden életkorban, vidám színeivel bármely gyerekszbát 
feldobja. A legfontosabb, hogy akár a négyéves óvódás és a megnyúlt 
tizenéves is jól érzi magát rajta. Arra tervezték, hogy gyermekünket 
végigkísérje az iskolás évei alatt. Kialakításánál a maximális kényelem és 
az egészséges ülés kapott fontos szerepet bármely testalkat esetében.

Helyesen ülni tudomány. A szükséges beállításoknak köszönhetően ez 
a MYCHAMP székkekkel sokkal egyszerűbb. Külön állítható a háttámla 
és az ülés magassága, és mindenekelőtt az ülésmélység, a beállítási 
lehetőségek széles skálán mozognak. Ezenkívül a szék állítható 
kartámasszal és a négyágú székalap elöl beépített lábtámasszal 
rendelkezik, mely ergonomikus lábtartóként szolgál kisgyermekünknél 
(amikor egész talpával még nem éri el a padlót), nagyobb gyermeknél 
pedig lábpihentetőként funkcionál (megelőzendő a merev ülést).

A háttámla 
magasságának 
beállítása

Kézreálló háttámla 
– és ülésállító

Rugalmas háttámla-állítás  
– dinamikus gerinctámasz

Ülésmagasság 
beállítása biztonsági 
kallantyúval

Ülésmélység 
beállítása

Praktikus lábtartó

Univerzális kétfunkciós 
görgő

Az ülésmagasságot beállító 
biztosíték részletei

Az ülésmagasság beállítása
ki- és bekapcsolt rögzítő

Az ülésmélység fokozatmentes 
beállítása 29–40 cm között

Az ülésmagasság beállítása
ki- és bekapcsolt biztonsági rögzítő

Teherbíró konstrukció 
– Maximális 
terhelhetőség 90 kg

110 – 195 cm magasságig Állítható méreteinek köszönhetően óvódás és 
iskolás gyermekek számára is alkalmas

A standard kialakítású MyPony szék 
görgői bármilyen típusú padlón 
használhatók.
Két állású görgő: 
ON - a görgők üres széken forognak, 
       foglalt szék esetén befékeznek
OFF - a görgők mindig forognak

26 093
Poliészter
zöld

26 092
Poliészter
kék

26 091
Poliészter
piros

26 090
Poliészter
pink

30 370 
Aquaclean
30 370 pink

30 461
Aquaclean
30 461 piros

30 462
Aquaclean
30 462 szürkéskék

30 463
Aquaclean
30 463 zöld



6 7

2435 163

2435 163
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26 093
Poliészter
zöld

169
Aquaclean
30 370 pink
szürke háló

161
Aquaclean
30 461 piros
szürke háló

162
Aquaclean
30 462 kékesszürke
szürke háló

163
Aquaclean
30 463 zöld
szürke háló

26 092
Poliészter
kék

26 091
Poliészter
piros

26 090
Poliészter
pink

MÉRETEK (cm)

2435          83-102    33-59    29–40    46      13

ERGONÓMIAI SOKOLdALÚSÁG 
                               -  KÉNYELMES ÜLÉS  

A gyermekkel együtt növő MyPony szék ideális ergonomikus társa gyer-
mekünknek minden életkorban. Kialakításánál az egészséges ülés kapott 
fontos szerepet bármely testalkat esetében. Jól érzi magát rajta a négyé-
ves óvódás és a megnyúlt tizenéves is. Arra tervezték, hogy gyermekünket 
végigkísérje az iskolás évei alatt.

Helyesen ülni tudomány. A szükséges beállításoknak köszönhetően ez 
a MyPonyval sokkal egyszerűbb. Külön állítható a háttámla és az ülés ma-
gassága, és mindenekelőtt az ülésmélység, a beállítási lehetőségek széles 
skálán mozognak. Ezenkívül a négyágú székalap elöl beépített lábtámass-
zal rendelkezik, mely ergonomikus lábtartóként szolgál kisgyermekünknél 
(amikor egész talpával még nem éri el a padlót), nagyobb gyermeknél 
pedig lábpihentetőként funkcionál (megelőzendő a merev ülést).

Csaknem minden gerincprobléma köthető valamely mértékben a gyerek-
kori helytelen és merev üléshez. A háttámla rugalmas rögzítése megelőzi 
a görbe hátú merev ülést. A csigolyaközi porckorong helyes működéséhez 
minél több egészséges mozgásra és minél kevesebb merevségre van 
szükség. A MyPony széken való dinamikus ülés a későbbi hátfájások ideális 
megelőzési módja.

A háttámla 
magasságának 
beállítása

Kézreálló háttámla 
– és ülésállító

Rugalmas háttámla-állítás  
= dinamikus gerinctámasz

Ülésmagasság 
beállítása biztonsági 
kallantyúval

Ülésmélység 
beállítása

Praktikus lábtartó

Univerzális kétfunkciós 
görgő

Az ülésmagasságot beállító 
biztosíték részletei

Az ülésmagasság beállítása
ki- és bekapcsolt rögzítő

Az ülésmélység fokozatmentes 
beállítása 29–40 cm között

Az ülésmagasság beállítása
ki- és bekapcsolt biztonsági rögzítő

Teherbíró konstrukció 
– Maximális 
terhelhetőség 90 kg

110 – 195 cm magasságig Állítható méreteinek köszönhetően óvódás és 
iskolás gyermekek számára is alkalmas

A standard kialakítású MyPony szék 
görgői bármilyen típusú padlón 
használhatók.
Két állású görgő: 
ON - a görgők üres széken forognak, 
       foglalt szék esetén befékeznek
OFF - a görgők mindig forognak
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A GYEREKEK NŐNEK ÉS VELÜK 
                - EGYÜTT NŐHETNEK A SZÉKEK IS
Tudja mi a legfontosabb különbség egy gyerekbútor és 
egy felnőtt bútor között? A válasz egyszerű: a gyerekek 
növésben vannak, tehát milyen típusú bútor a leginkább 
alkalmas a gyerekszobába? Egyértelműen a változtatható 
méretű, melynek minősége első osztályú, és követi  
gyermeke testi méretváltozásait 4 éves kortól 18 éves korig.

KREATÍV GYEREKSZOBA
       - IDEÁLIS HELY A TANULÁSHOZ
Strapabíró, szürke hálós Aquaclean kárpit négyféle kombinációban, négyféle Mayer karikamintás bútorszövettel, és két gazdaságos bőr-PU 
kombinált kárpittal rendelhető. Ha ezek közül sem tudnának választani, lehetőség van a széket egyszínű Mayer-szövettel kérni, vagy ezek 
hálós kombinációjával. Így teljesen egyedivé tehetjük gyermekünk tanulósarkát.

26 093
Poliészter
zöld

49
Aquaclean
30 370 pink
szürke háló

41
Aquaclean
30 461 piros
szürke háló

42
Aquaclean
30 462 kékesszürke
szürke háló

43
Aquaclean
30 463 zöld
szürke háló

26 092
Poliészter
kék

26 091
Poliészter
piros

26 090
Poliészter
pink

09 ECO
pink PU,
pink háló

13 ECO
zöld PU,
zöld háló

MÉRETEK
(cm)

NEM FORGÓ GÁZTELESZKÓP PN
Legalább két okból ajánljuk a szülőknek a fix tengelyű, nem forgó, de állítha-
tó magasságú széket. Az első ok, hogy jobban, szebben tudnak írni a gyere-
kek, mert mindig ugyanolyan szögben tartják kezüket írás közben. A második 
ok, hogy megszűnik a hirtelen gyors forgásból származó balesetveszély. 
Használja ki a PN fix gázteleszkóp minden előnyét, melyet egy ergonomikus 
szék még tovább növel. Ugyanúgy beállíthatja az ülésmagasságot és ülés-
mélységet, és a széket a görgős láb segítségével könnyen mozgathatja.

2428 A2 81-104 36-49 28-41 44 13
2428 A2 PN 80-102 35-47 28-41 44 13
2428 A2 VPK 91-114 46-59 28-41 44 15

Q2 404
Aquaclean
30 467 antracit,
30 464 szürke

Q2 403
Aquaclean
30 467 antracit,
30 463 zöld,

M1 405
Aquaclean
30 370 pink,
pink háló

Q1 401
Aquaclean
30 370 pink,
30 467 antracit 

Q1 402
Aquaclean
30 463 zöld,
30 467 antracit 

M2 408
Aquaclean
30 464 szürke
szürke háló

M1 406
Aquaclean
30 467 antracit,
zöld háló

M2 407
Aquaclean
30 467 antracit,
zöld háló
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ACTIKID A2 / ACTIKID A3

2428 A3 51 2428 A3 592428 A3 532428 A3 52

kg

év
garancia

2428 A3 82-102 36-49 27-40 46   12
2428 A3 VPK 90-110 44-57 27-40 46   14

Állítható méreteinek köszönhe-
tően óvódás és iskolás gyerme-
kek számára is alkalmas

Bejegyzett design

26 093
Poliészter
zöld

59
Aquaclean
30 370 pink
szürke háló

51
Aquaclean
30 461 piros
szürke háló

52
Aquaclean
30 462  
kékesszürke
szürke háló

53
Aquaclean
30 463 zöld
szürke háló

26 092
Poliészter
kék

26 091
Poliészter
piros

26 090
Poliészter
pink

MÉRETEK
(cm)

MOdERN SZOBABERENdEZÉS
                                - VIDÁM MEGJELENÉS
ACTIKID SMILE a két legjobb szék, az ACTIKID és a FREAKY 
összeolvadása. Az új termékben felfedezhető az eredeti ACTIKID 
állítható méretű váza, megújított ergonomikus hátlappal, és a FREAKY 
magas minősége, elegáns stílusa. A kombinált kárpitozás formája széles 
mosolyra emlékeztet. Amikor gyermeke belép a szobábájába, máris 
rámosolyog a széke.

ACTIKID A3 SMILE
              
Állítható magasságú ACTIKID A3 SMILE forgószék, amely 
a gyermek növekedését követve egészséges ülést biztosít 
4éves kortól, vagyis 110cm-es testmagasságtól egészen 
180cm-es magasságig. Maximális terhelhetősége 110kg.

Magasabb gázrugó és állí-
tható magasságú kör alakú 
lábtartórendelési kód 
VPK

Fix láb kód GL

Univerzális görgő, 
amely alkalmas 
szőnyegen és 
kemény padlón 
való használatra 
is (standard)
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FREAKY / FREAKY SPORT

2436 08, 26 0922436 08, 26 090

2436 08, 26 093 2436 08, 26 091
kg

Bejegyzett design

év
garancia

AZ EGÉSZSÉG ÉS A JÁTÉK IS FONTOS
Természetesen minden szülő a legjobbat akarja gyereke számára. 
Sok szempontot kell átgondolnunk, mielőtt döntést hozunk a székkel 
kapcsolatban. A legfontosabbak az ergonomikusan egészséges ülés 
és a szék hosszú élettartama. Fontos az is, hogy a gyerek szeresse 
a széket és az ülés élvezetes legyen számára. Ezért a Freaky az, 
amiben bízhatunk

SZUPER ELLENÁLLÓ SZÖVETEK NAGY SZÍNVÁLASZTÉKBAN
Mindenki megtalálja termékeink között a saját stílusának megfelelőt. Nagy 
színválaszték, többfajta mintázat jellemzi a székeket. A könnyen tisztítható 
kárpitanyagokat csokis ujjacskákkal teszteltük. Az eredmény? Mind tiszta és a színe 
a régi maradt. A Freaky kárpitja egészséges és kényelmes, a gyerekek számára 
megfelelő szivacssűrűséggel. A szivacsdarabok és a belső fa részek megfelelnek 
az E1-es minőségi szabványnak. A könnyen tisztítható és szuper-ellenálló 
AQUACLEAN szövet teljesen új nanotechnológiájú védelemmel készült. Ezalatt 
nemcsak a felületkezelés értendő, hanem a minden egyes szövetszálra   jellemző 
rostmélységű védelem is. Ketchup vagy csokoládé… nem jelent gondot!

sitting with future

Magasabb gázrugó és állítható  
magasságú kör alakú lábtartó
rendelési kód VPK

Állítható méreteinek köszönhetően 
óvódás és iskolás gyermekek számára 
is alkalmas

Változtatható magasságú szék, 
kör lábtartóval a fix magasságú 
asztalhoz is megfelelő.

26 093
Poliészter
zöld

26 092
Poliészter
kék

26 091
Poliészter
piros

26 090
Poliészter
pink

MÉRETEK
(cm)
2436 80-94 36-49 29-43 53 12
2436 VPK 90-104 46-59 29-43 53 14

464 
Aquaclean
30 467 antracit
30 464 szürke

30 463 
Aquaclean
zöld

30 461 
Aquaclean
piros

30 370 
Aquaclean
pink

30 462 
Aquaclean
kékesszürke 
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FREAKY / FREAKY SPORT

2430 08 3992430 08 399

kg

év
garancia

MÉRETEK
(cm)

Univerzális görgő, amely 
alkalmas szőnyegen és 
kemény padlón való 
használatra is (standard)

Fix láb
kód GL

Bejegyzett design

371
Poliészter
26 F97 fekete
26 F94 antracit
26 F91 piros

373
Poliészter
26 F97 fekete
26 F94 antracit
30 313 zöld

375
Poliészter
26 F97 fekete
26 F94 antracit
26 F92 kék

390
Aquaclean
30 370 pink
30 464 szürke

SPORTOS DESIGN
            - MAGAS MINŐSÉG
A sportos kivitelezés és kárpit nemcsak barátságos, hanem élvezetessé 
is teszi az ülést a mindennapokban. Lepje meg gyermekét a magas 
minőségű, különleges kivitelezésű MAYER székkel, és látni fogja 
a mosolyt az arcán.

ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ SZÉK 
                     - EGYRE NAGYOBB KÉNYELEM

Állítható magasságú, nem csak gyermekek számára ideális FREAKY SPORT. Kíváló 
minőség és sportos design jellemzi. 110-180cm közötti testmagassághoz ajánlott, 
vagyis 4éves kortól egészen tizenéves korig használható, sőt még felnőttnek is 
alkalmas, állítható magasságú forgószék. Kényelmes ülőlap, puha karfa jellemzi. Az 
Easy-Click-System-nek köszönhetően 4-fokozatban, könnyen beállítható az ülésmélység 
és a háttámla magassága. Biztonságos gázrugó és gyöngyházfényű váz teszik még 
tökéletesebbé.

Magasabb gázrugó és állítható  
magasságú kör alakú lábtartó
rendelési kód VPK

Változtatható magasságú szék, 
kör lábtartóval a fix magasságú 
asztalhoz is megfelelő.

2430 86-100 36-49 29-43 53 13
2430 VPK 96-110 46-59 29-43 53 15

397
Aquaclean
30 467 antracit
30 464 szürke

396
Aquaclean
30 467 antracit
30 463 zöld

392
Aquaclean
30 462 kékesszürke
30 464 szürke

399
Aquaclean
30 461 piros
30 464 szürke



16 172432 502

2416 09

2416 02

2416 02

2432 5032432 502

KÉNYELMESEBB ÜLÉS
                   - MODERN DESIGN
A MyFlexo forgószék tökéletes gyerekek és tinédzserek számára. A székmagas-
ság kellően alacsonyra állítható, az ülőlap mélysége pedig nagyon egyszerűen 
beállítható annak érdekében, hogy a hátat mindig jól megtámassza. A MyFlexo 
gyerekek széles skálája számára elégít ki ergonomikus igényeket 5-től 18 éves 
korig. A MyFlexo háttámlája egyszerűen állítható abba a megfelelő helyzetbe, 
ahol a hátunknak a legkényelmesebb. Ennek megfelelően a gyerekek és a ti-
nédzserek mindig úgy ülhetnek, ahogy az a koruknak és testüknek megfelelő. 
A MyFlexo hosszú élettartamú és ergonomiailag maximális kényelmet nyújt.

LETISZTULT dESIGN
                  - VILÁGOS SZÍNEK
Az állítható magasságú SMARTY szék a gyerekek 
tökéletes ergonomikus társa. Beállítási lehetőségeinek 
köszönhetően már 4 éves kortól használható. A szék 
magassága és az ülésmélysége nagyon könnyen 
beállítható. A gyermek úgy tud ülni, ahogy az 
a testének és az életkorának a legmegfelelőbb.
A SMARTY szék tetszeni fog mindenkinek nemcsak 
a kíváló ergonómiája miatt, hanem azért is, mert 
egyszerü design jellemzi. Különösen a háttámla nyújt 
oldalról nézve különleges látványt. A gyártás során 
ultra lélegző anyagokat használnak fel, ez  higiéniailag 
előnyös.

2416 09 VPSK 
Magasabb gázrugó és  
állítható magasságú  
kör alakú lábtartó.

év
garancia

év
garancia



18 19

32U1 18

32U1 18 32U1 18

32U5

2431, 30 463

32W8 W

32W8, 26 093

A robosztus ABS élzárással, melyek enyhén kiemelkednek az asztal lapjából, így 
garantálva a biztonságos használatot. Az időtlen, apró szürke kiegészítőkkel készült fehér 
változat beragyogja a gyerekszoba enteriőrjét. Ha pedig szeretné még jobban feldobni 
a szobát, a kis kiegészítők színei igény szerint pinkre, zöldre vagy kékre változtathatók.
Ez az egyszerűen kezelhető asztal a sikeres tanuláshoz vezető út elengedhetetlen kelléke. 
Az él-, és sarokkerekítések minősége első osztályú, mindkét oldalon biztonságos asztal 
körüli mozgást biztosítanak. Az alapfelszereltségbe tartozik egy praktikus könyöktámasz 
és egy nagy kihúzható fiók.

A praktikus Uniq asztalok ergonomikus kialakítása tökéletes választás egy növésben lévő 
gyermek számára. Ötvözi a legjobb tulajdonságokat a korábbi Profi, Racing és Expert asztalokból.
Két egymásból független asztalrészből összeállított okos asztalszerkezet. Eddigi legnagyobb 
pakolásra alkalmas felületet a Mayer asztalok választékán belül, bőven elég helyet nyújtva egy 
kiegészítő Uniq polcnak (nem csak könyvek és füzetek tárolására) vagy egy 32Led-3 lámpának 
USB kimenettel. Az elől lévő munkalap dőlésszöge 36°, ideális festéshez vagy rajzoláshoz. 
A megfelelő nyaki gerinctartás nagyon fontos a jövőbeli egészségügyi problémák elkerülése 
végett egy fejlődésben lévő gyermek számára, ezt teszi lehetővé az asztal dőlésszögének helyes 
beállítása.

32U1
Asztallap méret: ...............120 x 69cm (szélesség x mélység)
Asztalmagasság:  .............55-80cm – A lábnál lévő fogantyú tekerésével nagyon könnyen állítható
Asztallap döntés: ..............az elülső rész; biztonsági fékkel
Váz- és asztallap színe: .....fehér
Műanyag részek: ..............szürke, kiegészítők: szürke, zöld, kék vagy pink
ABS élek: .........................3d szürkésfehér
Csuklótámasz: ..................lágy szürke

UNIQ POLC
32U5
Magasság: 34cm
Méretek: 50 x 25cm
(szélesség x mélység)
Váz- és asztallap színe: fehér
ABS élzárás: 3D szürkésfehér

KIHÚZHATÓ FIÓK
Méretei: 57 x 35 x 5 cm
(szélesség x mélység x magasság)
Fiókmagasság: 5 cm
Elválasztó rekeszek száma: 4

Biztonsági gáz 
teleszkóppal vízszintes 
helyzetbe állítható az 
asztallap.

ZÁRHATÓ  
FIÓKOS  
SZEKRÉNY
32R8 18
Méretek: 61 x 39 x 55 cm
Fiókok száma: 3
A felső fiókban kivehető kismérető tárolóval
Az alsó fiókban 8 pozícióba állítható irattartó
Szín: fehér
A felső felület nem terhelhető, nem alkalmas ülésre
Fékezhető első kerekekkel

ZÁRHATÓ  
FIÓKOS  
SZEKRÉNY
32W8
Méretek: 52 x 39 x 55 cm
Fiókok száma: 2
A felső fiókban kivehető kismérető tárolóval
Az alsó fiókban 8 pozícióba állítható irattartó
Keret- és előlapszín: ezüst vagy fehér
Tetőlap / Üléslap:
- Mayer szövettel
- AH juhar lappal, ABS élzárással
- W fehér lappal, ABS élzárással
Fékezhető első kerekekkel
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Az Expert asztalok lapjai az elegáns és természetes fa rétegeltlemezeket ötvözi 
a strapabíró, fehér színű laminált felülettel.
Az időtlen, apró szürke kiegészítőkkel készült fehér változat beragyogja a gyerekszoba 
enteriőrjét. Ez az egyszerűen kezelhető és részletgazdag asztal a sikeres tanuláshoz 
vezető út elengedhetetlen kelléke. Az él-, és sarokkerekítések minősége első osztályú, 
mindkét oldalon biztonságos asztal körüli mozgást biztosítanak. Az alapfelszereltségbe 
tartozik egy praktikus könyöktámasz és egy nagy kihúzható fiók.

KIHÚZHATÓ FIÓK
Méretei: 78 x 40 x 5 cm
(szélesség x mélység x magasság)
Fiókmagasság: 5 cm
Elválasztó rekeszek száma: 8

Állítható asztalmagasság

32E1
Asztallap méret: .............. 120 x 75cm (szélesség x mélység)
Asztalmagasság: ............. 57-75cm – A lábnál lévő fogantyú tekerésével nagyon könnyen állítható
Asztallap döntés: ............. az elülső rész, biztonsági fékkel
Váz- és asztallap színe: .... fehér
Műanyag részek: ............. szürke
Élek: .............................. rétegeltlemez
Csuklótámasz: .............. lágy szürke

ZÁRHATÓ  
FIÓKOS  
SZEKRÉNY
32R8 18
Méretek: 61 x 39 x 55 cm
Fiókok száma: 3
A felső fiókban kivehető kismérető tárolóval
Az alsó fiókban 8 pozícióba állítható irattartó
Szín: fehér
A felső felület nem terhelhető, nem alkalmas ülésre
Fékezhető első kerekekkel

ZÁRHATÓ  
FIÓKOS  
SZEKRÉNY
32W8
Méretek: 52 x 39 x 55 cm
Fiókok száma: 2
A felső fiókban kivehető kismérető tárolóval
Az alsó fiókban 8 pozícióba állítható irattartó
Keret- és előlapszín: ezüst vagy fehér
Tetőlap / Üléslap:
- Mayer szövettel
- AH juhar lappal, ABS élzárással
- W fehér lappal, ABS élzárással
Fékezhető első kerekekkel

Az Expert asztalok ergonomikus kialakítása tökéletes választás egy növésben lévő gyermek számára. Ötvözi 
a legjobb tulajdonságokat a korábbi Profi és Racing asztalokból.
Két egymásból független asztalrészből összeállított okos asztalszerkezet. Eddigi legnagyobb pakolásra 
alkalmas felületet a Mayer asztalok választékán belül, bőven elég helyet nyújtva egy kiegészítő Expert 
polcnak (nem csak könyvek és füzetek tárolására) vagy egy 32Led-3 lámpának USB kimenettel. Az elől lévő 
munkalap dőlésszöge 23°, ideális festéshez vagy rajzoláshoz. A megfelelő nyaki gerinctartás nagyon fontos 
a jövőbeli egészségügyi problémák elkerülése végett egy fejlődésben lévő gyermek számára, ezt teszi 
lehetővé az asztal dőlésszögének helyes beállítása.

EXPERT POLC
32E9 18
Magasság: 33 cm
Méretek: 75 x 25 cm
(szélesség x mélység)
Váz- és asztallap színe: fehér
Élzárás: rétegeltlemez

Biztonsági gáz 
teleszkóppal vízszintes 
helyzetbe állítható az 
asztallap.
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32P3 54 TW32W3 54 TW 32W3 58 TW

32LED-03 WH

Profi3
Állítható méretű gyerekasztalok kezdő és haladó tanulók számára. Megbízható modell nagy 
színválasztékban.  Az állítható magasság miatt alkalmas mind az 1. osztályos, mind pedig az 
érettségiző tanulók számára. A könnyen állítható és szabvány szélességű asztal hozzájárul 
gyermekünk tanulmányi sikereihez. Az asztal oldalán lévő fix lapok még több rakodóteret 
biztosítanak (pl. egy pohár víznek, írószereknek, stb.) és kiegészítőket is helyezhetünk rájuk, 
például polcot a kihúzható könyvtartóval vagy a 32Led-3 lámpát USB kimenettel telefon 
töltéshez. A masszív, strapabíró kivitelezés a garancia a hosszútávú használatra. Az él-, és 
sarokkerekítések minősége első osztályú, mindkét oldalon biztonságos asztal körüli mozgást 
biztosítanak. Praktikus és kényelmes, dönthető asztallappal, nagy kihúzható fiókkal és 
iskolatáska tartókkal rendelkezik.

ZÁRHATÓ FIÓKOS SZEKRÉNY
32P8, 32W8
Méretek: 52 x 39 x 55cm 
(magasság x szélesség x mélység) 
Fiókok száma: 2 
A felső fiókban kivehető kisméretű tartóval
Az alsó fiókban 8 pozícióba állítható irattartó
Keret-, és előlapszín: ezüst vagy fehér 
Tetőlap: 
- Mayer szövettel vagy
- AH juhar  lappal, ABS élzárással
- W fehér lappal,ABS élzárással
 fékezhető első kerekekkel

Magasság beállítási 
táblázat

32P3, 32W3
Asztallap mérete ..............116x66cm (szélesség x mélység)
Asztallap magasság ..........57-75cm - mechanikusan állítható
Testmagasság ..................113-185cm 
Dönthető középső résszel, a döntéshez fogantyúval 
Váz színe  ........................ezüst vagy fehér
Asztallap szín ...................juhar (32P3),  vagy fehér (32W3)
Fíx oldallapok színe ..........piros, zöld, kék, rózsaszín vagy juhar 
Műanyag alkatrészek ........piros, zöld, kék, rózsaszín vagy szürke 
Az asztal és az oldallapok biztonságos, gömbölyített szürke-fehér ABS élzárással

Bejegyzett design
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Többfunkciós fiók

PROFI POLC
32P9 18, 32P9 W, 32P9
Magasság: 34 cm
Méretek: szélesség 103 x mélység 25 cm
Állítható könyvtartóval
Könyvtartó szín: ezüst vagy fehér
Lap szín: juhar
Lapél: szürke-fehér, ABS
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32P1, 32W1
Asztallap méret ...............90 x 63cm (szélesség x mélység) 
Asztalmagasság ..............56-74cm - mechanikusan állítható
Asztallap-döntés ..............teljes szélességben; biztonságigáz-teleszkóppal 

Vázszín ...........................ezüst
Lap színe ........................juhar vagy fehér színben 
A műanyag részek színe ...zöld, kék, fehér vagy  
                                     rószaszín 
Az asztallap  gömbölyített szürke-fehér ABS élzárással

Már kisiskolás kortól ajánjuk. A Profi 3 íróasztal kisebb méretű változata juhar 
vagy fehér színben. Gazdaságos, mert az alap összeállítás nem tartalmazza 
a fiókot, de opcióként választható. Ez a legkisebb Mayer íróasztal, mégis ideális 
mérettel rendelkezik a tanuláshoz szükséges feladatok elvégzéséhez. Ideális olyan 
helyiségekbe, ahol hely szükében vagyunk.
Az asztal magassága és az asztallap döntési szöge nagyon könnyen beállítható. 
A masszív, strapabíró kivitelezés a garancia a hosszútávú használatra. Az él-, és 
sarokkerekítések minősége első osztályú, mindkét oldalon biztonságos asztal körüli 
mozgást biztosítanak. Iskolatáska tartó kampóval.

Biztonsági gáz teleszkóppal 
vízszintes helyzetbe állítható 
az asztallap

FIÓK
ORG
Méret: 53 x 43 x 5cm  
(szélesség x mélység x magasság) 
Tárolási magasság: 4.5cm 
Rekeszek száma: 6 

ZÁRHATÓ FIÓKOS SZEKRÉNY
32P8
Méretek: 52 x 39 x 55cm 
(magasság x szélesség x mélység) 
Fiókok száma: 2 
A felső fiókban kivehető kisméretű tartóval
Az alsó fiókban 8 pozícióba állítható irattartó
Keret-, és előlapszín: ezüst 
Tetőlap: 
- Mayer szövettel vagy
- AH juhar  lappal, ABS élzárással
- W fehér lappal, ABS élzárással
 fékezhető első kerekekkel

Fiókos szekrény belső része

Fékezhető  
első kerekek
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Bejegyzett design
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RACING POLC
32R5
Magasság: 25cm 
Méretek: 50 x 25cm 
(szélesség x mélység) 
Váz színe: fehér 
Lap szín: fehér 
Az asztallap gömbölyített, szürke-fehér  
ABS élzárással

Alap bútordarab minden iskolás gyermek szobájában. Az időtlen, apró 
szürke kiegészítőkkel készült fehér változat beragyogja a tanulószoba 
enteriőrjét. Két egymástól független asztalból összeállított okos 
asztalszerkezet. A hátsó fix rész vízszintes rakodóteret biztosít, és 
kiegészítők használatát teszi lehetővé.

Egy univerzális kiegészítő polcot, kihúzható, állítható könyv/füzettartóval. Az elülső 
nagyobb asztallap pedig dönthető, így a legkényelmesebb szögbe állíthatjuk be 
a tanuláshoz. 
Az él-, és sarokkerekítések minősége első osztályú, mindkét oldalon biztonságos 
asztal körüli mozgást biztosítanak. Az asztal praktikus és kényelmes, dönthető 
asztallappal, nagy kihúzható fiókkal.

32R2
Asztallap méret ..............120 x 75cm (szélesség x mélység)
Asztalmagasság .............67-82cm – A lábnál lévő fogantyú tekerésével nagyon könnyen 
állítható
Testmagasság ................113-185cm 
Asztallap döntés .............teljes szélességben; biztonsági gáz teleszkóppal
Vázszín ..........................fehér/zöld 13 vagy fehér 18
Asztallap színe ...............fehér
Hátsó asztallap színe ...... zöld 13 vagy fehér 18
Az asztallap gömbölyített szürke-fehér ABS élzárással
Csuklótámasz .................lágy szürke

ZÁRHATÓ 
FIÓKOS SZEKRÉNY
32R8 18
Méretek: 61 x 39 x 55cm (magasság x széle-
sség x mélység) 
Fiókok száma: 3 
A felső fiókban kivehető kisméretű tartóval
Az alsó fiókban 8 pozícióba állítható irattartó
Színe: fehér
A felső felület nem terhelhető (csak a Profi 
konténerek használhatók ülés céljára)
fékezhető első kerekekkel
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Biztonsági gáz teleszkóppal 
vízszintes helyzetbe állítható 
az asztallap

Fékezhető első kerekek

USB TÖLTŐS LED LÁMPA
32LED-03
Tetszőleges beállítás
Nem éget, nem villog, nem bocsát 
ki UV fényt
A LED panel teljesítménye: 9 W
Az USB töltő teljesítménye: 800 mA
A készülék átmérője: 20 cm
Magasság (vízszintes
helyzetű lámpatest esetén): 44 cm
Szín: WH fehér vagy BL fekete
A LED élettartama:  
50.000 óra
Garancia: 3 év
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SZÖVET
Kérjük, vegye figyelembe a következő tippeket 
gyermeke székének szövete kiválasztásakor:

1. . a szék szövetének színe lehetőleg 
harmonizáljon a szobában már megtalálható 
színekkel, pl. szőnyeg, függöny, a bútorokon 
lévő szövetek

vagy
2. . ne ijedjen meg a kontrasztoktól, a gyerekszoba 

egy kreatív hely, azaz játék a színekkel vagy

vagy
3. . használjon univerzális színeket – pl. 

narancssárga szövetet, ami egy fa padlózattal 
mindig összhangban lesz

 
Ami biztos:

4. tanulmányozza át, hogyan tisztítható a szövet, 
amit szeretne, illetve hogy az milyen könnyen 
koszolódik és milyen könnyen tisztítható

TIP: Nagyon ajánljuk a Aquaclean szövetet.
A könnyen tisztítható és szuper-ellenálló 
AQUACLEAN szövet teljesen új nanotechnológiájú  
védelemmel készült. Ezalatt nemcsak 
a felületkezelés értendő, hanem a minden egyes 
szövetszálra jellemző rostmélységű védelem is. 
Ketchup vagy csokoládé… nem jelent gondot!

Végül pedig:
5. Ne féljen a változtatástól-az 5 év garancia 

a Mayer szövetre is vonatkozik, de az élettartam 
sokkal hosszabb is lehet (ez a használat 
módjától függ    ). Ha a későbbiekben 
megváltoztatják a szoba stílusát, színeit, akkor 
könnyedén kicserélhető a kárpit és a szék 
párnázata is.

POLIÉSZTER

NANOVA

AQUACLEAN


