
AUGANTYS BALDAI 
JŪSŲ VAIKŲ SVEIKATAI

AUGANTYS STALAI IR  
ERGONOMINĖS KĖDĖS  
VAIKAMS NUO 4 IKI 18 METŲ

Metų
Garantija
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SVARBIAUSIA  
VAIKŲ SVEIKATA
Dažniausiai rekomenduojama vaikų sveikatą stiprinti sportuojant, gerai išsimiegant bei būnant gryname ore. Tačiau pamirštame, kad vaikų 
veikla beveik visada susijusi su sėdėjimu, todėl svarbu rinktis ergonominius baldus, augančius kartu su vaiku, kurie prisitaiko kiekviename 
gyvenimo tarpsnyje prie vaiko ergonomikos. Šie baldai padės sukoncentruoti dėmesį, skatins kūrybiškumą ir neleis kūnui nuvargti, bei 
išvengsite sunkių stuburo deformacijų ir kitų problemų, kurias sukelia neteisingas sėdėjimo įprotis. Vaikai didžiąją dalį savo laiko praleidžia 
ruošdami pamokas, skaitydami, rašydami ar žaisdami prie kompiuterio todėl svarbu pasirūpinti augančiu stalu ir kėde.  Kai vaikas sėdi 
sveikai, jis pasieks aukštesnių rezultatų moksle, bus aktyvus ir linksmas kasdienybėje. Tai dviguba nauda vaikams ir tėvams.

Daugiau nei 50% suaugusiųjų dirbančių sėdimą darbą skundžiasi skausmais 
nugaroje. Tai yra statiškos kūno padėties pasekmė, kai nuvarginti nugaros 
raumenys bando sumažinti stuburo apkrovą, kuri atsiranda sėdint paprastoje 
kėdėje. Dažniausiai atsiradusius nugaros skausmus gydome tik vaistais.
Apsisaugoti nuo šių pasekmių reiktų pradėti nuo pat vaikystės, parenkant 
vaikams ergonominius baldus -  augančius stalus ir kėdes.
Sutikite, kad sveikata brangiausias turtas, kuris suteiks džiaugsmą jūsų vaikų 
gerovei. Mūsų katalogas siūlo MAYER augančius ergonominius baldus, skirtus 
vaikams nuo 4-rių metų iki kol suaugs.

Rekomenduojami dydžiai nustatant augančius baldus (cm)

ILGAM PRITAIKYTI BALDAI, PUIKUS BŪDAS 
SUTAUPYTI.
Investavę į augančius baldus, jūs sutaupysite šeimos biudžetą, nes nereikės 
dažnai pirkti baldų ir pasirūpinsite vaikų sveikata ilgam laikui. Pabandykite 
paklausti savęs – kiek laiko, dienų ir metų iš viso praleidžiate prie stalo ir 
kėdės? Atsakę į tai, suprasite, kodėl skiriama suma ergonominiams baldams 
yra neišvengiama būtinybė.

VAIKAI RENKASI DIZAINĄ IR SPALVAS
                   - O TĖVAI APSAUGO VAIKŲ SVEIKATĄ

Sėdynės aukščio 
reguliavimas

Įsėdimo gylio 
reguliavimas

Stalo aukščio 
reguliavimas

Stalviršio 
pasvirimo kampo 

reguliavimas

Kėdės nugarėlės 
aukščio reguliavimas

SVEIKATOS ATSARGOS NUSTATYMAS



4 5

2431, 30 461

2431, 30 461

kg

Metų
Garantija

Augančios kėdės pritaikymas vaiko ir suaugusio 
žmogaus ergonomikai.

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

UNIVERSALUS ERGONOMIŠKUMAS 
                                  -  PATOGUS SĖDĖJIMAS 

MYCHAMP  ideali ergonominė kėdė mažiausiems, bet ji puikiai tiks ir 
paaugliui. Ši kėdė sukurta suformuoti sveiką ir taisyklingą sėdėjimą, bei 
prisitaiko prie bet kokio vaiko kūno sudėjimo, figūros ir ūgio. Kėdė puikiai 
atitiks keturmečio priešmokyklinuko ir išstypusio paauglio poreikius sėdėti 
komfortabiliai. Tai svarbiausias kriterijus jūsų vaiko sėkmei, kuri lydės  
jį visus mokslo metus.

Taisyklinga laikysena sėdint tai įgūdis, o įgūdį reikia lavinti. Kėdės  
MY CHAMP dėka tai tapo daug paprasčiau, jūs galite individualiai reguliuoti 
kėdės aukštį, isėdimo gylį, nugaros išlinkimą, bei kėdės nugarėlės aukštį. 
Unikali kėdės bazė tarnauja kaip stabili atrama mažesnių vaikų kojoms,  
o paaugusiems vaikams suteikia galimybę keisti kojų pozicija sėdint.

Reguliuojamas 
atlošo aukštis

Porankiai reguliuojami  
tiksliai pagal jūsų ranką

Judesį kopijuojantis  
atlošas, palaikys vaiko 
stuburą

Reguliuojamo 
aukščio sėdynė su 
fiksavimo saugikliu

Reguliuojamas 
įsėdimo gylis

Patogus  
pasidėjimas kojoms

Universalūs dvigubos 
fiksacijos ratukai

Sėdimosios dalies 
saugus fiksavimas

Sėdėjimo aukščio reguliavimo 
atrakinimas & užrakinimas

Laipsniškas sėdėjimo gylio 
reguliavimas

Sėdėjimo aukščio apsaugos 
saugiklis atrakintas & užrakintas

Tvirta konstrukcija, 
apkrova  90kg

Skirta ūgiui nuo -110 iki 195 cm

Standartiniame pasiūlyme MyPony turi 
ratukus skirtus visoms grindų dangoms
ON – ratukai užblokuoti, riedėjimas 
        sustabdytas
OFF – visada riedės

MATMENYS
(cm)

26 093
poliesteris
žalia

26 092
poliesteris
mėlyna

26 091
poliesteris
raudona

26 090
poliesteris
rožinė

30 370 
Aquaclean
30 370 rožinė

30 461
Aquaclean
30 461 raudona

30 462
Aquaclean
30 462 pilkšvai  
melsva

30 463
Aquaclean
30 463 žalia
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2435 163

2435 163

kg

Metų
Garantija

26 093
poliesteris
žalia

169
Aquaclean
30 370 rožinė
Pilka tekstilė

161
Aquaclean
30 461 raudona
Pilka tekstilė

162
Aquaclean
30 462 pilkšvai  
melsva
Pilka tekstilė

163
Aquaclean
30 463 žalia
Pilka tekstilė

26 092
poliesteris
mėlyna

26 091
poliesteris
raudona

26 090
poliesteris
rožinė

Augančios kėdės pritaikymas vaiko ir suaugusio 
žmogaus ergonomikai.

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

UNIVERSALUS ERGONOMIŠKUMAS 
                                  -  PATOGUS SĖDĖJIMAS 

Idealiausiaus ergonominės kėdės pasiūlymas įvairaus amžiaus vaikams 
– auganti kėdė MyPony.  Ši kėdė sukurta sveikam sėdėjimui ir prisitaiko 
prie bet kokio sėdinčiojo ūgio ir figūros. Kėdė puikiai atitiks keturmečio 
priešmokyklinuko ir išstypusio paauglio poreikius: abu sėdės komfortabiliai 
ir sveikai. Tai yra svarbiausias kriterijus jūsų vaiko sėkmei, kuri lydės jį 
visus mokslo metus.

Svarbiausia suformuoti įprotį teisingam sėdėjimui, o tai bus labai paprasta 
su šia augančia kėde.

Platus reguliavimo skalės diapazonas jums padės individualiai sureguliuoti 
atlošo aukštį ir įsėdimo gylė. Keturių ratukų bazė papildomai turi vietą 
padėti kojoms, tai padeda mažesnio ūgio vaikams sėdėti patogiau, 
o aukštesniems tai padės nevažinėti ir nesisukioti.

Dažniausiai pasitaikančią sveikatos problemą, stuburo iškrypimą sąlygoja 
neteisingas sėdėjimas vaikystėje. Judesius kopijuojantis atlošas apgaubia 
ir palaiko nugarą, stuburo tarpslanksteliniai diskai judės teisinga 
amplitude.

MyPony kėdė apsaugos ir padės jūsų vaikui sėdėti ir augti sveikam.

Reguliuojamas 
atlošo aukštis

Rankena patogiam kėdės 
perstūmimui.

Lankstus atlošo 
reguliavimas, nugaros 
palaikymas kopijuojant 
judesį.

Reguliuojamo 
aukščio sėdynė su 
fiksavimo saugikliu

Reguliuojamas 
įsėdimo gylis

Patogus  
pasidėjimas kojoms

Universalūs dvigubos 
fiksacijos ratukai

Sėdimosios dalies 
saugus fiksavimas

Sėdėjimo aukščio reguliavimo 
atrakinimas & užrakinimas

Laipsniškas sėdėjimo gylio 
reguliavimas

Sėdėjimo aukščio apsaugos 
saugiklis atrakintas & užrakintas

Tvirta konstrukcija, 
apkrova  90kg

Skirta ūgiui nuo -110 iki 195 cm

Standartiniame pasiūlyme MyPony turi 
ratukus skirtus visoms grindų dangoms
ON – ratukai užblokuoti, riedėjimas 
        sustabdytas
OFF – visada riedės

MATMENYS
(cm)



8 9

2428 A2, 26 092
2428 A2, 26 0932428 A2, 26 091

PN

kg

Metų
Garantija

KAI AUGA VAIKAS 
  - SU JUO KARTU IR KĖDĖ
Ar žinote, koks pagrindinis skirtumas tarp suaugusiojo 
ir vaiko kėdės? Tai, paprasta – vaikai auga, tai ir baldai 
turi augti kartu. Šios kėdės pritaikytos būtent augantiems 
vaikams nuo 4 iki 18 metų amžiaus. Jos visada atitiks 
besikeičiančią vaiko ergonomiką. 

KŪRYBIŠKAS INTERJERAS
                              - IDEALI APLINKA
Galite pasirinkti šias kėdes iš esamų gobelenų: keturios kombinacijos iš atsparaus Aquaclean audinio ir tinklelio arba iš poliesterio audinio 
spalvų ir pora iš ekonominės PU ekoodos dangos derinių.  Jei jums  nepakanka šių dešimties kombinacijų, visada pagaminsime  jums kėdę  
iš Mayer audinių paletės. Kurkite kartu su vaiku!

26 093
Poliesteris
žalia

49
Aquaclean
30 370 rožinė,
pilka tekstilė

41
Aquaclean
30 461 raudona,
pilka tekstilė

42
Aquaclean
30 462 pilkšvai melsva,
pilka tekstilė

43
Aquaclean
30 463 žalia,
pilka tekstilė

26 092
Poliesteris
mėlyna

26 091
Poliesteris
raudona

26 090
Poliesteris
rožinė

09 ECO
rožinė PU,
rožinė tekstilė

13 ECO
žalia PU,
žalia tekstilė

MATMENYS
(cm)

NESISUKIOJANTIS KĖDĖS STŪMOKLIS - STABILI PADĖTIS
Dvi priežastys, kada reiktų pasirinkti šį priedą. Pirmoji, kai jūsų vaikas greitai 
išsiblaško ir mokytojai rekomenduoja kuo mažiau trikdžių, nes sėdintis vaikas 
turi susikaupti. Antroji, kai gydytojai perspėja, kad didelė judėjimo kaita gali 
kenkti jūsų vaiko sveikatai. Nesisukiojantis kėdės stūmoklis montuojamas į 
tą pačią kėdę ir atlieka tas pačias aukščio reguliavimo funkcijas, tik išlieka 
stabilus – nesisuka aplink savo ašį.

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 juoda,
30 464 pilka

Q2 403
Aquaclean
30 467 juoda,
30 463 žalia

M1 405
Aquaclean
30 370 rožinė 
rožinė tekstilė

Q1 401
Aquaclean
30 370 rožinė ,
30 467 juoda

Q1 402
Aquaclean
30 463 žalia,
30 467 juoda

M2 408
Aquaclean
30 464 pilka
pilka tekstilė

M1 406
Aquaclean
30 467 juoda,
žalia tekstilė

M2 407
Aquaclean
30 467 juoda,
žalia tekstilė
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ACTIKID A2 / ACTIKID A3

2428 A3 51 2428 A3 592428 A3 532428 A3 52

kg

Metų
Garantija

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

Augančios kėdės pritaikymas 
priešmokykliniam ir mokykli-
niam vaiko ūgiui.

26 093
poliesteris
žalia

59
Aquaclean
30 370 rožinė
Pilka tekstilė

51
Aquaclean
30 461 raudona
Pilka tekstilė

52
Aquaclean
30 462 pilkšvai  
melsva
Pilka tekstilė

53
Aquaclean
30 463 žalia
Pilka tekstilė

26 092
poliesteris
mėlyna

26 091
poliesteris
raudona

26 090
poliesteris
rožinė

MATMENYS
(cm)

MODERNI APLINKA
             – PUIKUS DIZAINAS
Actikid Smile kėdė sukurta panaudojus gerąsias Actikid ir Freaky 
savybes. Iš orginalios Actikid kėdės augantis kėdės rėmas bei 
patobulintos komfortiško sėdėjimo savybės. Atlošo dizainas Smile 
privers nusišypsoti ne tik vaiką, bet ir visus aplinkinius. O Freaky kėdės 
pagrindas suteiks interjerui elegancijos.!

ACTIKID A3 SMILE
                       - ŠYPSOKIS
Auganti kėdė Actikid A3 Smile atitinka visus ergonomikos 
reikalavimus ir tinka vaikams nuo 4 –rių metų amžiaus, 
kurių ūgis nuo 110 iki 180 cm,  o svoris neviršija 110 kg.

Patentuotas dizainas.

Jei pageidaujate aukštesnės 
kėdės ar pas jus nereguliuo-
jamo aukščio stalas
montuojamas paaukštintas 
stūmoklis, galima pasirinkti 
su pakoju VPK.

Kojelės GL
Stabiliai kėdei

Universalūs 
ratukai skirti  
tiek kiliminei tiek 
kietai (medžiui, 
laminatui)  
grindų dangai. 
Standartiniai
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FREAKY / FREAKY SPORT

2436 08, 26 0922436 08, 26 090

2436 08, 26 093 2436 08, 26 091
kg

Patentuotas dizainas.

Metų
Garantija

SVEIKATA TAIP PAT SVARBU
                             - KAIP IR žAIDIMAI
Visi tėvai nori savo vaikams kuo geriausio. Pagrindiniai kriterijai 
renkantis kėdę, kad ji būtų ergonomiška, saugi ir kokybiška.
Tačiau neužmirškite, kad kėdė turi būti ne tik graži, bet ir svarbiausia  
– patogi jūsų vaikui. Šiuos kriterijus puikiausiai atitinka Freaky kėdė.

NEPAPRASTAI ATSPARUS GOBELENAS 
                                                       – DAUG SPALVŲ
Galvodami apie vaiko kambario stilių, siūlome įvairaspalvių, puikios kokybės audinių 
kėdėms. Šios mažai priežiūros reikalaujančius, vandeniu valomus audinius mes 
išbandėme šokoladu išteptais pirštais. Rezultatas? Viskas ne tik puikiai išsivalė, 
bet ir išliko net nepakitusi spalva. Freaky kėdės užvalkalai nekenkia sveikatai, yra 
lengvai prižiūrimi ir atsparūs trinčiai. Visos kėdės gamybai panaudotos medžiagos 
yra puikios kokybės ir atitinka E1 normos reikalavimus. Puikiomis savybėmis 
pasižymintis ir nepaprastai atsparus audinys Aquaclean pagamintas iš naujos kartos 
tekstilės ir apdirbtas nanotechnologija.  
Tai ne tik apsaugo tekstilės paviršių,  
bet ir giliai įsiskverbia į patį  
audinį. Kečupo ar šokolado  
dėmės? Išvalomos  
be problemų!

sitting with future

Taisyklingai sėdėsenai suformuoti 
rekomenduojamas VPK pakojis.

Augančios kėdės pritaikymas 
vaiko ir suaugusio žmogaus 
ergonomikai.

Jei jūsų stalo aukštis nesi-
reguliuoja (įprastas 72cm 
aukštis)

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

26 093
Poliesteris
žalia

26 092
Poliesteris
mėlyna

26 091
Poliesteris
raudona

26 090
Poliesteris
rožinė

464 
Aquaclean
30 467 pilka (antracitas)
30 464 pilka

30 463 
Aquaclean
žalia

30 461 
Aquaclean
raudona

30 370 
Aquaclean
rožinė

30 462 
Aquaclean
pilkšvai melsva
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FREAKY / FREAKY SPORT

2430 08 3992430 08 399

kg

Metų
Garantija

MATMENYS
(cm)

Universalūs ratukai 
pritaikyti kiliminei ir kietai 
(medžiui, laminatui) grindų 
dangai

Kojelės 
GL

371
Poliesteris
26 F97 juoda
26 F94 pilka
26 F91 raudona

373
Poliesteris
26 F97 juoda
26 F94 pilka
30 313 žalia

375
Poliesteris
26 F97 juoda
26 F94 pilka
26 F92 mėlyna

390
Aquaclean
30 370 rožinė
30 464 pilka

SPORTINIS DIZAINAS
                     - AUKŠTA KOKYBĖ
Kasdieną jus džiugins sportiško dizaino ir puikios kokybės gobeleno 
derinys. MAYER kėdžių kokybės ir dizaino visuma. Specialiai sukurta 
ergonominė kėdė paaugliams.

REGULIUOJAMA KĖDĖ 
     - VISAPUSIŠKAS KOMFORTAS

Augančios kėdės būna ne tik „vaikiškos“ FREAKY SPORT specialiai sukurta 
ergonominė kėdė paaugliams. Visų pirma dėmesys kokybei ir sportinei išvaizdai. 
Reguliuojamas nustatymas leis naudotis žmogui, kurio ūgis nuo 110 iki 180cm. 
Visi keturmečiai kažkada užauga ir tampa paaugliais, todėl ši kėdė kaip tik jiems. 
Speciali reguliavimo sistema lengvai leidžia nustatyti 4 įsėdimo gylius, rankenėlės 
pagalba patogiai perreguliuoti kėdės aukštį pagal poreikį.

Patentuotas dizainas.

Taisyklingai sėdėsenai suformuoti 
rekomenduojamas VPK pakojis.

Jei jūsų stalo aukštis nesi-
reguliuoja (įprastas 72cm 
aukštis)

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

397
Aquaclean
30 467 pilka (antracitas)
30 464 pilka

396
Aquaclean
30 467 pilka (antracitas)
30 463 žalia

392
Aquaclean
30 462 pilkšvai melsva
30 464 pilka

399
Aquaclean
30 461 raudona
30 464 pilka



16 172432 502

2416 09

2416 02

2416 02

2432 5032432 502

PUIKUS DIZAINAS 
- KOMFORTIŠKAM SĖDĖJIMUI
Kėdė su prisitaikančiu atlošu skirta vaikams ir paaugliams, Specialus 
stūmoklis, kuris  nusileidžia labai žemai ir kūno judesius kopijuojantis 
atlošas bei patogus įsėdimo gylio nustatymas puikiai tiks vaikams nuo 
5-rių iki 18-kos. MyFlexo garantuoja maksimalų komfortą, kuris reikalingas 
užtikrinant ergonomišką sėdėjimą.

VIENTISAS DIZAINAS
                        - VIENA SPALVA
Smarty auganti kėdė sudarys jūsų vaikui puikią draugiją 
ilgus metus. Ūgio reguliavimas užtruks tik minutę, ši 
kėdė lydės jūsų vaiką nuo 4-rių iki mokymosi pabaigos. 
Kėdės atlošo reguliavimas išpręstas labai technologiškai, 
perreguliavimui nebereikės daug pastangų. Jums 
patiks Smarty ne tik dėl ergominių savybių bet ir dėl 
puikaus dizaino. Atlošo dizaino naujas sprendimas ne 
tik patrauklus akiai, bet ir patogus sėdinčiajam. Kėdei 
naudojama perforuota tekstilė pasižymi puikiomis 
higieninėmis savybėmis. 

2416 09 VPSK 
Aukštas stūmoklis  
su pakoju

Metų
Garantija

Metų
Garantija
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32U1 18

32U1 18 32U1 18

32U5

2431, 30 463

32W8 W

32W8, 26 093

Iškili minkšta ABS stalo briauna ne tik dėl saugumo, bet ir neleis nukristi daiktams.
 Tai baltas stalas su pilkomis mažomis detalėmis tiks prie bet kokio interjero. Jei noris spalvų: 
priede detalės spalvotos, kurias galite pasikeisti į norimą spalvą: rožinę, žalią ar melsvą.
Lengvai valdomas stalas leis pakeisti funkciją bei prisitaikyti prie veiklos poreikio: rašymui, 
skaitymui ar piešimui.
Užapvalinti kampai saugos nuo netyčiniu susižeidimų. Bazinėje komplektacijoje ištraukiamas 
stalčiukas organaizeris.
Su Uniq stalu mokymasis bus sveikas ir malonus !

Uniq stalas, tai augantis stalas vaikams pasižymintis ergonomiškumu, bei praktiškumu. Šis stalas 
sujungia geriausias Profi, Junior ir Racing stalų savybes.
Unikali šio stalo savybė yra stalviršis sudarytas iš dviejų dalių – stabilios U formos dallies, kuri 
suteikia daug pasidėjimo erdvės ir neriboja galimų priedų skaičių ir darbastalio, kuris keičia 
pasvirimo kampą. Šio stalo rašomoji dalis gali pasikelti iki 36 laipsnių kampo, kurio pakanka 
kokybiškam piešimui ar rašymui, ši stalo padėtis apsaugo nuo stuburo problemų ateityje.

32U1
Stalviršis:. .............................120 x 69cm (plotis x gylis)
Stalo aukštis .........................55 - 80 cm – reguliuojamas rankenėle
Stalviršio pavertimas..............priekinė dalis , apsauga nuo prispaudimo
Rėmo ir stalviršis ...................baltas
Detalės .................................pilka; keičiamos dalys pilka, žalia, melsva and rožinė
ABS briauna ..........................3D pilkai  balta aplink visą stalviršį
Riešo padas ..........................pilka, minkšta

ANTSTALIS UNIQ
32U5
Aukštis nuo stalviršio: 34 cm
Matmenys: 65 x 25 cm
(plotis x gylis)
Rėmo ir stalo spalva: balta
ABS briauna: 3D pilka balta įfrezuota
aplink stalviršį

IŠTRAUKIAMAS STALČIUS ORGANAIZERIS
Matmenys: 57 x 35 x 5 cm
(plotis x gylis x ilgis)
Pasidėjimo aukštis: 5 cm
Skyriai: 4

Apsauginis stūmoklis 
tyliai reguliuoja 
darbastalio nusileidimą iki 
horizontalios padėties.

MOBILUS  
STALČIŲ  
BLOKAS
32R8 18
Matmenys: 61 x 39 x 55cm (aukštis x plotis x gylis) 
Stalčių skaičius: 3 
Viduje mini organaizeris kanceliarijai susidėti
Konteineris 8 segtuvams
Spalva: balta
Neskirta didelėms apkrovoms  
(tik Profi spintelės skirtos sėdėjimui)
Priekiniai ratukai su stabdžiais

MOBILUS STALČIŲ  
BLOKAS SU UžRAKTU 
32W8
Matmenys: 52 x 39 x 55cm 
(aukštis x plotis x gylis) 
Stalčių skaičius: 2 
Viduje mini organaizeris kanceliarijai susidėti, 
Konteineris 8 segtuvams
Rėmo spalva: sidabro arba baltos spalvos
Viršų galima rinktis:
Iš Mayer madžiagų paletės;
AH stalviršis: klevo imitacija, balta
su ABS pilka briauna.
Priekiniai ratukai su stabdžiais.

Metų
Garantija



20 21

32E1 18

32E1 18

32E1 18

32E9 18

2430 08 375

32R8 18

32W8, 30 462

Expert stalo stalviršis pagamintas iš beržo faneros dengtos HTML didelio atsparumo 
danga. Šių medžiagų kombinacija suteikia stalui prabangos, natūralumo bei kokybės 
garantą.
Universali stalo balta danga kombinuota su pikomis detalėmis tiks visuose interjeruose.
Lengvas stalo reguliavimas ir naudojimas tik pagelbės mokymuisi.
Užapvalintos briaunos suteiks saugumo. Bazinėje komplektacijoje ištraukiamas stalčiukas 
organaizeris susidėti kanceliarijai.
Su stalu Expert taip paprasta mokintis!

IŠTRAUKIAMAS STALČIUS 
ORGANAIZERIS
Matmenys: 78 x 40 x 5 cm
(plotis x gylis x aukštis)
Pasidėjimo aukštis: 4 cm
Skyriai: 8

Stalo aukštis reguliuojamas 
rankenėle

32E1
Stalviršis ............................. 120 x 75cm (plotis x gylis)
Stalo aukštis ....................... 57 - 75 cm – reguliuojamas rankenėle
Stalviršio pavertimas............ priekinė dalis , apsauga nuo prispaudimo
Rėmo ir stalviršis ................. baltas
Detalės ............................... pilka
Briauna .............................. dengta fanera
Riešo padas ........................ pilka, minkšta

Stalas Expert apjungia visas geriausias stalų Racing ir Profi savybes, tai modernaus dizaino ergonomiškas 
augantis stalas. 
Sumanus stalo dizainas suteikia daug erdvės daiktų pasidėjimui ant stabilios L formos stalviršio dallies, 
neprarandant funkcionalumo. Darbastalis gali pasiversti kampu iki 23 laipsnių, todėl rašymas ar piešimas 
bus patogus, neatsiras nuovargio stuburui.

ANTSTALIS EXPERT
32E9 18
Aukštis nuo stalviršio: 33 cm
Matmenys: 75 x 25 cm
(plotis x gylis)
Rėmo ir stalo spalva: balta
Briauna: fanera

Apsauginis stūmoklis 
tyliai reguliuoja 
darbastalio nusileidimą 
iki horizontalios 
padėties.

MOBILUS STALČIŲ BLOKAS
32R8 18
Matmenys: 61 x 39 x 55cm (aukštis x plotis x gylis) 
Stalčių skaičius: 3 
Viduje mini organaizeris kanceliarijai susidėti
Konteineris 8 segtuvams
Spalva: balta
Neskirta didelėms apkrovoms  
(tik Profi spintelės skirtos sėdėjimui)
Priekiniai ratukai su stabdžiais

MOBILUS STALČIŲ  
BLOKAS SU UžRAKTU 
32W8
Matmenys: 52 x 39 x 55cm 
(aukštis x plotis x gylis) 
Stalčių skaičius: 2 
Viduje mini organaizeris kanceliarijai susidėti, 
Konteineris 8 segtuvams
Rėmo spalva: sidabro arba baltos spalvos
Viršų galima rinktis:
Iš Mayer madžiagų paletės;
AH stalviršis: klevo imitacija, balta
su ABS pilka briauna.
Priekiniai ratukai su stabdžiais.

Metų
Garantija
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32W3 58 TW

32P8 AH

32P9 18

32P9 W

32P9

32P8, 26 093

32W8 W

32W8, 26 093

32P3 54 TW32W3 54 TW 32W3 58 TW

32LED-03 WH

Profi3
Tai reguliuojamo aukščio stalas, kuris lydės jūsų vaiką ištisus metus, kol pabaigs mokyklą. 
Patikimas modelis su plačia spalvų gama. Stalui parinktos aukštos kokybės medžiagos, briauna 
apsaugota nuo pažeidimų, užapvalinti kampai garantuos vaiko saugumą. Pagrindinis stalviršio 
darbastalis pakeliamas kampu, kad būtų patogu rašyti. Stalviršio priestaliai išlieka stabilūs, 
jų spalvą galite pasirinkti: raudoną, žalią, mėlyną ar rožinę. Stalas turi įmontuotus kabliukus 
kuprinei ar kitiems daiktams sukabinti abiejose stalo pusėse. Stalo komplektacijoje ištraukiamas 
stalčiukas-organaizeris kanceliarijai. Papildomai visada galite užsisakyti lentynėlę ar stalčių 
bloką.

MOBILUS STALČIŲ BLOKAS SU UžRAKTU 
32P8, 32W8
Matmenys: 52 x 39 x 55cm 
(aukštis x plotis x gylis) 
Stalčių skaičius: 2 
Viduje mini organaizeris kanceliarijai susidėti, 
Konteineris 8 segtuvams
Rėmo spalva: sidabro arba baltos spalvos
Viršų galima rinktis:
Iš Mayer madžiagų paletės;
AH stalviršis: klevo imitacija, balta
su ABS pilka briauna.
Priekiniai ratukai su stabdžiais.

Stalo aukštis adjustment

32P3, 32W3
Stalviršis: ..................... 116x66cm (plotis x gylis)
Stalo aukštis: ............... 57-75cm reguliuojamasmechaniškai
Stalviršio pasvirimas: .... pakeliamas tik vidurinis darbastalis
Rėmo spalva: ............... sidabrinė arba balta 
Stalviršio apdaila: ......... Klevo imitacija, balta
Priestaliai: .................... raudona, žalia, mėlyna, rožinė ir klevo 
Detalių spalva: ............. raudona, žalia, mėlyna,  rausva arba pilka
ABS briauna: ................ pilka su minkšta apsauga atsparia smūgiams

Metų
Garantija

Ištraukiamas stalčiukas  
– organaizeris

PROFI LENTYNÉLÉ
32P9 18, 32P9 W, 32P9
Aukštis nuo stalviršio: 34cm
Matmenys: plotis 103 x gylis 25cm
Ištraukiamas knygos laikiklis: sidabro 
arba baltos spalvos
Stalviršis: klevo imitacija, balta, ABS 
briauna

Patentuotas dizainas.
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32P1, 32W1
Stalviršis: ............... 90 x 63cm (lotis x gylis) 
Stalo aukštis: ......... 56-74cm – reguliuojamas mechaniniu būdu
Stalviršio pasvirimo kampas: ... reguliuojamas saugiu pneumo mechanizmu 

Rėmo spalva: ......... sidabrinė
Stalviršio apdaila: ... Klevo imitacija, balta
Detalės: ................. žalia, mélyna, balta ir rožiné
ABS briauna: .......... pilka su minkšta apsauga  
                             atsparia smūgiams

Šis stalas skirtas priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams.
Kompaktiškas stalas atitiks vaiko poreikius, puikiai tilps kambaryje. Stalui parinktos 
aukštos kokybės medžiagos, briauna apasaugota nuo pažeidimų, užapvalinti kampai 
garantuos vaiko saugumą. Visą stalviršį galima pakelti kampu.
Stalas turi įmontuotus kabliukus kuprinei ar kitiems daiktams sukabinti abiejose 
pusėse. Norint sutaupyti šį stalą galite užsisakyti ir be ištraukiamo stalčiuko-
organaizerio. 

saugos dujų stūmoklis

IŠTRAUKIAMAS STALČIUKAS-ORGANAZERIS
ORG
Matmenys: 53 x 43 x 5cm (plotis x gylis x aukštis) 
Bendras aukštis: 4.5cm 
Garantija: 5-ri metai

MOBILUS STALČIŲ BLOKAS SU UžRAKTU
32P8
Matmenys: 52 x 39 x 55cm 
(aukštis x plotis x gylis) 
Stalčių skaičius: 2 
Viduje mini organaizeris kanceliarijai susidėti, 
Konteineris 8 segtuvams
Rėmo spalva: sidabrinė
Viršų galima rinktis:
Iš Mayer madžiagų paletės;
AH stalviršis klevo imitacija
su ABS pilka briauna.
Priekiniai ratukai su stabdžiais.

Stalčių bloko komplektacija

Priekiniai 
ratukai su 
stabdžiais

Metų
Garantija

Patentuotas dizainas.
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RACING LENTYNĖLĖ
32R5
Aukštis nuo stalviršio:  
25cm 
Matmenys: 50 x 25cm 
(plotis x gylis) 
Stalviršiš: balta

Šis stalas modernaus dizaino, sukurtas mokyklinio amžiaus ir vyresniems 
vaikams. Universali balta spalva su šviesiai pilkomis detalėmis puikiai tiks 
ir jaunuolio kambario interjere. Rankenėle reguliuojamas stalo aukštis 
leis lengvai perreguliuoti stalą individualiam naudojimui. Funkcionaliai 
suskirstytas darbastalis: lengvai reguliuojasi pagrindinė stalviršio dalis. 
Prie stabilaus priestalio galima montuoti papildomą lentynėlę skaitymui su 
ištraukiamu knygos laikikliu. Papildomai galite primontuoti ir monitoriaus 
laikiklį.

Aukštos kokybės medžiagos: briauna apsaugota nuo pažeidimų, užapvalinti kampai 
garantuos vaiko saugumą. Komplektacijoje ištraukiamas stalčius – organaizeris 
susidėti kanceliarijai bei kabliukas kuprinei.

32R2
Stalviršis: .......................120 x 75cm (plotis x gylis)
Stalo aukštis: .................58-75cm – reguliuojamas rankenėle
Rėmo spalva: .................balta ir žalia 13 arba balta 18 
Stalviršio apdaila: ...........balta
Priestalio apdaila: ...........žalia 13 arba balta 18
ABS briauna: ..................pilka su minkšta apsauga atsparia smūgiams
Atrama riešui  ................pilka ir minkšta
Garantija: ......................5-ri metai 

MOBILUS STALČIŲ BLOKAS
32R8 18
Matmenys: 61 x 39 x 55cm (aukštis x plotis 
x gylis) 
Stalčių skaičius: 3 
Viduje mini organaizeris kanceliarijai susidėti
Konteineris 8 segtuvams
Spalva: balta
Neskirta didelėms apkrovoms  
(tik Profi spintelės skirtos sėdėjimui)
Priekiniai ratukai su stabdžiais

Metų
Garantija

saugos dujų 
stūmoklis

Priekiniai ratukai su stabdžiais

LED ŠVIESTUVAS SU USB
32LED-03
Lengvas valdymas
Nekaista, nemirga, neskleidžia UV
Galingumas LED 9 W
USB pakrovimas 800mA
Pagrindo diametras 20cm
Aukštis (kai palenktas  
horizontaliai): 44cm
Spalvos: balta WH, juoda BL
Ilgaamžiškumas: 50 000h
Garantija: 3 metai
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MEDžIAGŲ PALETĖ
Prašome atkreipti dėmesį į patarimus renkantis 
madžiagą kėdei:

1. Bandykite priderinti kėdės audinio spalvą prie 
esamo vaikų kambario interjero ar jo detalės: 
kilimo, užuolaidų, medžiagų ar kitų baldų...

arba
2. Nesijaudinkit, jei atrodys, kad kėdės audinys 

kontrastuoja, juk vaikų kambarys turi būti 
įdomus ir spalvingas..

arba
3. Rinkitės universalią spalvą, kuri derės prie visko, 

pvz.: oranžinė spalva visada derės prie medinių 
grindų...

 
būtina:

4. Pasidomėti, kaip prižiūrėti pasirinktą audeklą  
ir kaip jį valyti.:

patarimas: Mes rekomenduojame Nano audeklą, 
kuris ypatingai atsparus purvui, lengvai valomas.
Jis pagamintas remintis išmania nanotechnologija, 
kuri apsaugo kiekvieną siūlelį nuo purvo.
Purvas neįsigeria į audinį, todėl jį labai lengva 
išvalyti. Kečupo, šokolado dėmės bus išvalomos be 
problemų.

pabaigai:
5. Nesijaudinkite, kad pasibaigus 5-rių metų 

garantijai jūsų pasirinktas kėdės audinys bus 
nudevėtas. Mayer audiniai gali išlikti patvarūs 
daug ilgesnį laikotarpį nei suteikiama garantija 
(žinoma, tai priklauso nuo audinio eksploatavimo 
sąlygų     ).

UAB MONOIDĖJA
Europos pr. 102C, KAUNAS
+ 370 655 60059
kaunas@monoideja.lt
Savanorių pr. 176C / Račių g. 1, VILNIUS
+370 650 10816
vilnius@monoideja.lt
www.monoideja.com, www.vaikiski-baldai.lt
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