
ROSNĄCE MEBLE
DLA ZDROWIA TWOICH DZIECI

ROSNĄCE KRZESŁA I BIURKA 
DLA DZIECI W WIEKU OD 4 DO 18 LAT  

lat 
gwarancji
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108–121 31 53

119–142 35 59

133–159 38 64

146–176 43 71

159–188 46 76
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ZDROWIE DZIECI  
TO PRIORYTET
Aby wspomóc zdrowy rozwój dzieci we wczesnym dzieciństwie, zwracamy uwagę na styl życia związany z odpowiednią  aktywnością 
fizyczną, zdrowym snem, a także ergonomicznym sposobem siedzenia podczas pisania, czytania i innych zajęć przy biurku. Gdy dziecko 
rośnie jego krzesło i biurko muszą rosnąć razem z nim. Rosnące meble wspomagają koncentrację, rozwijają kreatywność i eliminują 
zmęczenie, bóle głowy, deformacje kręgosłupa i wiele innych problemów. Kiedy siedzenie jest zdrowe i przyjemne przynosi dobre wyniki  
w nauce, a zwłaszcza dobre samopoczucie. Tak dla dzieci jak i rodziców.

Ponad 80% dorosłych osób cierpi na bóle górnego lub dolnego odcinka 
kręgosłupa. Typowe dla osób pracujących w pozycji siedzącej wynikające ze 
zmęczenia, statycznej pozycji stawów oraz napięcia związanego ze stresem. 
Siadając na zwykłym krześle ekstremalnie obciążamy nasz kręgosłup. Pomimo 
tego, że podczas siedzenia mięśnie pleców są rozluźnione, twój kręgosłup 
znajduje się w bardzo niekorzystnej pozycji. 
Poprzez rehabilitację możemy złagodzić dolegliwości związane z kręgosłupem, 
natomiast w większości przypadków są to zmiany raczej nieodwracalne. 
Zapobieganie tego typu dolegliwościom powinno być zapoczątkowane we 
wczesnym dzieciństwie. Ergonomiczne meble są idealnym rozwiązaniem dla 
takiej profilaktyki. 
Daj swojemu dziecku szansę na zdrowe i wygodne życie , wolne od problemów 
zdrowotnych. Nasz katalog oferuje duży wybór rosnących ergonomicznych 
mebli MAYER dla dzieci od 4 roku życia, aż do wieku dorosłego. 

Rekomendowane ustwienia mebli rosnących (cm)

Zainwestuj złotówkę w zdrowie!
Jeśli zainwestujesz 1 zł dziennie w zdrowie swojego dziecka to twój budżet 
na rosnące krzesło ergonomiczne to 4745 zł (5-18 lat).  

DZIECI WYBIERAJĄ WYGLĄD I WYGODĘ
                - RODZICE ZWRACAJĄ UWAGĘ NA DBAŁOŚĆ O ZDROWIE

REGULACJA ZDROWEGO SIEDZENIA



4 5

2431, 30 461

2431, 30 461

kg

lat 
gwarancji

26 093
Poliester 
zielony 

30 370
Aquaclean 
30 370 różowy,

30 461
Aquaclean 
30 461 czerwony, 

30 462
Aquaclean  
30 462 niebiesko 
szary

30 463
Aquaclean 
30 463 zielony 

26 092
Poliester 
niebieski

26 091
Poliester 
czerwony 

26 090
Poliester 
różowy

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

ERGONOMICZNIE WSZECHSTRONNY

Dziecięce krzesło rosnące to idealny ergonomiczny towarzysz dzieci w 
każdym wieku. Opracowany został z myślą o zdrowym siedzeniu dla jak 
największej grupy sylwetek. Zarówno 4 letni przedszkolak jak i trochę 
większy nastolatek usiądą na krześle tak samo wygodnie i zdrowo. Jest 
przeznaczony do użytkowania podczas całego okresu edukacji dziecka. 

Prawidłowe siedzenie to umiejętność. Dzięki swojej konstrukcji 
i regulacjom MyChamp sprawia, że staje się ono łatwe. Można regulować 
wysokość oparcia, siedziska a szczególnie głębokość siedziska - 
wszystko w ogromnym zakresie. Dodatkowo, podstawa na 4 kółkach 
posiada zintegrowany podnóżek z przodu, służący jako ergonomiczne 
podparcie stóp dla dziecka mniejszego (którego stopy nie sięgają 
jeszcze do podłogi), lub zapewniający odpoczynek u dziecka większego 
(zapobiegający statycznemu siedzeniu).

Regulacja 
wysokości 
oparcia

Uchwyt do przesuwania - 
kształt pasujący do dłoni

Elastyczne mocowanie 
oparcia - dynamiczne 
wsparcie kręgosłupa 

Regulacja wysokości 
siedziska z blokadą 
bezpieczeństwa

Regulacja 
głębokości 
siedziska

Praktyczny podnóżek

Uniwersalne 
dwufunkcyjne kółka 

Blokada bezpieczeństwa 
regulowanej wysokości siedziska

Regulacja wysokości siedziska 
klamra blokady otwarta 
i zamknięta 

Bezstopniowa regulacja 
głębokości siedziska 29–40 cm

Regulacja wysokości siedziska 
blokada bezpieczeństwa 
wyłączona i włączona

Mocna konstrukcja - 
nośność 90 kg

Dla wzrostu 110–195 cm Ustawienie dla przedszkolaka i maturzysty

Standardowe wyposażenie krzesła 
MyChamp to kółka odpowiednie 
do wszystkich typów podłóg. 
ON - kółka uruchomione gdy krzesło nie 
jest obciążone, usiądź aby zablokować
OFF - kółka zawsze uruchomione

WYMIARY
(cm)



6 7

2435 163

2435 163

kg

lat 
gwarancji

26 093
Poliester 
zielony 

169
Aquaclean 
30 370 różowy, 
szara siatka

161
Aquaclean 
30 461 czerwo-
ny, szara siatka

162
Aquaclean  
30 462 niebiesko 
szary, szara siatka

163
Aquaclean 
30 463 zieleń, 
szara siatka

26 092
Poliester 
niebieski

26 091
Poliester 
czerwony 

26 090
Poliester 
różowy

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

ERGONOMICZNA UNIWERSALNOŚĆ
                                                          - WYGODNE SIEDZISKO

MyPony to idealny ergonomiczny towarzysz dla dzieci w każdym wieku. 
Został opracowany z myślą o szerokiej gamie sylwetek z naciskiem 
na zdrowe siedzenie. Krzesło odpowiednie będzie zarówno dla 
czteroletniego przedszkolaka jak i starszej, wymagającej stylowo 
nastolatki. Będzie wiernie towarzyszył i wspomagał Twoje dziecko w 
trakcie całego okresu edukacji.  

Prawie każde schorzenie kręgosłupa jest wynikiem niepoprawnej 
i sztywnej pozycji podczas siedzenia od wczesnego dzieciństwa. Elastyczne 
(ruchome) mocowanie oparcia uniemożliwia statyczne siedzenie 
z zaokrąglonymi plecami.  Siedzenie na krześle MyPony zapewnia 
odpowiednią pracę dysków międzykręgowych i zapobiega późniejszemu 
wystąpieniu schorzeń kręgosłupa.

Blokada regulacji wysokości 
siedziska

Regulacja wysokości siedziska 
- klamra blokady otwarta 
i zamknięta

Bezstopniowa regulacja 
głębokości siedziska 29–40 cm

Regulacja wysokości siedziska 
- blokada bezpieczeństwa 
wyłączona i włączona

Dla wzrostu 110–195 cm 

Standardowe wyposażenie krzesła 
MyPony to kółka odpowiednie 
do wszystkich typów podłóg. 
ON - kółka uruchomione gdy krzesło nie 
jest obciążone, usiądź aby zablokować
OFF - kółka zawsze uruchomione

WYMIARY
(cm)

Regulacja 
wysokości 
oparcia

Uchwyt do przesuwania - 
kształt pasujący do dłoni

Elastyczne mocowanie 
oparcia - dynamiczne 
wsparcie kręgosłupa 

Regulacja wysokości 
siedziska z blokadą 
bezpieczeństwa

Regulacja 
głębokości 
siedziska

Praktyczny podnóżek

Uniwersalne 
dwufunkcyjne kółka 

Mocna konstrukcja - 
nośność 90 kg

Ustawienie dla przedszkolaka i maturzysty
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2428 A2, 26 092
2428 A2, 26 0932428 A2, 26 091

PN

kg

DZIECKO ROŚNIE
     - KRZESŁO RÓWNIEŻ POWINNO
Czy wiesz, jaka jest najważniejsza różnica między dorosłym 
a dzieckiem z punktu widzenia meblarskiego? To proste - 
dziecko rośnie! Jaki rodzaj mebli jest najbardziej odpowied-
ni do pokoju dziecięcego? To jasne - "meble rosnące"! 
Pierwsze dobrej jakości rosnące krzesło podąża za wymiara-
mi dziecka w wieku od 4 do 18 lat!

KREATYWNE WNĘTRZE
               - IDEALNA PRZESTRZEŃ
Cztery kombinacje wytrzymałej tapicerki Aquaclean z siatką, cztery tkaniny poliestrowe z pierścieniami Mayera i dwie kombinacje z ekonomicznej  
eko-skóry. Jeśli żaden z tych 10 wariantów nie jest zadowalający, możesz wybrać dowolną tkaninę Mayera do krzesła w całości lub w zestawieniu 
z siatką! Stwórz kreatywny kącik dla swojego dziecka!

26 093
Poliester 
zielony 

49
Aquaclean  
30 370 różowy, 
szara siatka

41
Aquaclean  
30 461 czerwony, 
szara siatka

42
Aquaclean  
30 462 niebiesko-szary, 
szara siatka

43
Aquaclean  
30 463 zielony,  
szara siatka

26 092
Poliester 
niebieski

26 091
Poliester 
czerwony 

26 090
Poliester 
różowy

09 ECO
różowa ECO skóra
różowa siatka

13 ECO
zielona ECO skóra
zielona siatka

WYMIARY
(cm)

lat 
gwarancji

NIEOBROTOWY TŁOK - STABILNA POZYCJA
Istnieją co najmniej dwa powody, dla których możemy polecić rodzicom zasto-
sowanie nieobrotowego tłoka w krzesłach dziecięcych. Pierwszym powodem 
jest zalecenie nauczyciela, który wymaga spokojnego siedzenie bez możliwości 
obrotu siedziska w celu utrzymania jednego kąta podczas pisania. Drugim 
powodem jest zalecenie lekarza, w celu uniknięcia ryzyka urazów kręgosłupa 
podczas gwałtownej rotacji na krześle.

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 antracyt,
30 464 szary

Q2 403
Aquaclean
30 467 antracyt,
30 463 zielony 

M1 405
Aquaclean
30 370 różowy
różowa siatka

Q1 401
Aquaclean
30 370 różowy,
30 467 ant-
racyt

Q1 402
Aquaclean
30 463 zielony ,
30 467 antracyt

M2 408
Aquaclean
30 464 szary
szara siatka

M1 406
Aquaclean
30 467 antracyt,
zielona siatka

M2 407
Aquaclean
30 467 antracyt,
zielona siatka

Prawa zastrzeżone
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ACTIKID A2 / ACTIKID A3

2428 A3 51 2428 A3 592428 A3 532428 A3 52

kg

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

Ustawienia dla przedszko-
laka i maturzysty

26 093
Poliester 
zielony 

59
Aquaclean 
30 370 różowy, 
szara siatka

51
Aquaclean  
30 461 czerwony, 
szara siatka

52
Aquaclean  
30 462  
niebiesko-szary, 
szara siatka

53
Aquaclean 
30 463 zielony, 
szara siatka

26 092
Poliester 
niebieski

26 091
Poliester 
czerwony 

26 090
Poliester 
różowy

WYMIARY
(cm)

NOWOCZESNE WNĘTRZE
                           - ŁADNE KSZTAŁTY
Krzesło ACTIKID A3 SMILE to kombinacja najlepszych cech krzeseł 
ACTIKID i FREAKY. Oryginalne krzesło Actikid z unikatową, rosnącą 
konstrukcją zyskało nowy, ergonomiczny kształt oparcia oraz elegancką 
podstawę krzesła Freaky. Nowoczesne linie łączonej tapicerki w kształcie 
uśmiechu spodobają się każdemu dziecku.

ACTIKID A3 SMILE
             - UŚMIECHAJ SIĘ
Krzesło dziecięce Actikid A3 Smile spełnia wszystkie wyma-
gania zdrowego siedzenia podczas okresu wzrostu dziecka. 
Przeznaczone jest dla dzieci od lat 4 o wzroście od 110 
do 180 cm przy maksymalnej wadze 110 kg.

lat 
gwarancji

Registered design

Wyższy tłok i obręcz pod 
stopy z regulacją wyso-
kości kod
VPK

Uniwersalne kółka 
do dywanów i podłóg 
twardych (standard)

Stopki kod GL
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FREAKY / FREAKY SPORT

2436 08, 26 0922436 08, 26 090

2436 08, 26 093 2436 08, 26 091
kg

ZDROWIE JEST WAŻNE
                                     -  ZABAWA TAKŻE
Wszyscy rodzice chcą dla swoich dzieci tego co najlepsze. Podczas 
podejmowania decyzji o zakupie krzesła trzeba myśleć o wielu 
aspektach. Prawdopodobnie najważniejsze są ergonomiczne zdrowe 
siedzenie i żywotność krzesła. Ale nie zapominajmy, że krzesło powinno 
również sprawiać dziecku radość z siedzenia. Freaky to krzesło, 
któremu możesz zaufać.

SUPER ODPORNE TKANINY
                           - WSZYSTKIE KOLORY
Myślimy o potrzebach każdej osoby. Łatwe do czyszczenia materiałowe tapicerki 
zostały przetestowane na palcach pełnych czekolady. Wyniki? Wszystkie zostały 
wyczyszczone i zachowały oryginalny kolor. Freaky posiada bezpieczną i wygodną 
tapicerkę o odpowiedniej gęstości pianki. Zarówno pianka jak i wewnętrzne 
drewniane części spełniają  jakość normy E1.
Łatwe do czyszczenia i odporne tkaniny AQUACLEAN zostały wyprodukowane przy 
pomocy nowoczesnej technologii. Ochrona dotyczy nie  tylko wierzchniej tkaniny 
krzesła, ale sięga głęboko w materiał. Zabrudzenia z  ketchupu lub czekolady? Nie 
ma problemu!

sitting with future

Wyższy tłok i obręcz pod stopy z reu-
lacją wysokości kod VPK

Ustawienia dla przedszkolaka 
i maturzysty

Zamiennik do rosnącego krzesła 
do zastosowania przy nieregulowa-
nym biurku o wysokości około 72 cm. 

26 093
Poliester 
zielony 

26 092
Poliester 
niebieski

26 091
Poliester 
czerwony 

26 090
Poliester 
różowy

WYMIARY
(cm)

lat 
gwarancji

Registered design
2436 80-94 36-49 29-43 53 12
2436 VPK 90-104 46-59 29-43 53 14

464 
Aquaclean
30 467 antracyt
30 464 szary

30 463 
Aquaclean
zielony 

30 461 
Aquaclean
czerwony 

30 370 
Aquaclean
różowy

30 462 
Aquaclean
niebiesko - szary
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FREAKY / FREAKY SPORT

2430 08 3992430 08 399

kgWYMIARY
(cm)

Uniwersalne kółka do dy-
wanów i twardych podłóg 
(standard)

Stopki 
cok GL

371
Poliester
26 F97 czarny
26 F94 antracyt
26 F91 czerwony

373
Poliester
26 F97 czarny
26 F94 antracyt
30 313 zielony

375
Poliester
26 257 F97
26 F94 antracyt
26 F92 niebieski

390
Aquaclean
30 370 różowy
30 464 szary

SPORTOWY WYGLĄD
                    - WYSOKA JAKOŚĆ
Sportowa stylistyka i tapicerka są nie tylko przyjazne, ale również 
cieszą oko. Zapewnij swojemu dziecku wysoką jakość MAYERA w 
specjalnym, sportowym wydaniu. Zobaczysz jego / jej uśmiech.

REGULOWANE KRZESŁO 
                     -  ROSNĄCY KOMFORT

Rosnące, nie tylko „dziecięce” krzesło Freaky Sport. Po pierwsze jakość i sportowy 
design. Krzesło obrotowe do prawidłowego siedzenia, regulowane dla sylwetek 
o wzroście od 110 do 180 cm. Spełnia wymagania ergonomii dla dzieci od lat 4, 
młodzieży, a także ich opiekunów. Wysoki komfort siedzenia, miękkie podłokietniki, 
Easy-Click-System - idealne dopasowanie do sylwetki dzięki 4 poziomowej regulacji 
głębokości siedziska i wysokości oparcia, bezpieczny podnośnik gazowy i srebrzysto-
perłowa konstrukcja.

lat 
gwarancji

Registered design

Wyższy tłok i obręcz pod stopy 
z reulacją wysokości kod VPK

Zamiennik do rosnącego krzesła 
do zastosowania przy nieregulo-
wanym biurku o wysokości około 
72 cm.

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

397
Aquaclean
30 467 antracyt
30 464 szary

396
Aquaclean
30 467 antracyt
30 463 zielony

392
Aquaclean
30 462 niebiesko - szary 
30 464 szary

399
Aquaclean
30 461 czerwony
30 464 szary



16 172432 502

2416 09

2416 02

2416 02

2432 5032432 502

WYGODNE SIEDZENIE
                             - COOL DESIGN
 
Krzesło obrotowe MyFlexo jest idealne dla dzieci i młodzieży. 
Jego siedzisko ma możliwość regulacji wysokości od niższego niż standardowo  
poziomu. Specjalne elastyczne zawieszenie oparcia pozwala na łatwą regulację głębokości siedzis-
ka. MyFlexo spełnia wymagania ergonomiczne dla wielu sylwetek dzieci i młodzieży w wieku  
5-18 lat. Tylna część krzesła MyFlexo przesuwa się na właściwe miejsce tam gdzie znajdują się 
plecy. Dlatego użytkownik może zawsze usiąść wygodnie niezależnie od wieku czy sylwetki.
MyFlexo zapewnia długie użytkowanie przy maksymalnym ergonomicznym komforcie.

PROSTY DESIGN
                        - WYRAZISTE KOLORY
Rosnące krzesło Smarty to doskonały ergono-
miczny towarzysz dla twojego dziecka. Zakres 
regulacji wysokości sprawia, że mogą z niego 
korzystać 4-letniego dzieci do końca procesu ich 
edukacji. Technologia regulacji głębokości sied-
ziska wraz z wysokością oparcia jest wyjątkowo 
prosta. Odbywa się jednocześnie! Dzieci mogą 
siedzieć prawidłowo niezależnie od wzrostu czy 
wieku. Krzesło Smarty spodoba ci się nie tylko 
z powodu doskonałej ergonomii, ale także dzięki 
lekkiemu wzornictwu. Szczególnie widok z profilu 
stanowi estetyczne doznanie z punktu widzenia 
wzornictwa. Użyta w krześle ultra oddychająca 
tkanina obok swojej estetyki, pomaga w utrzyma-
niu higieny krzesła.

2416 09 VPSK 
Wysoki tłok z obręczą  
pod stopy Smarty

lat 
gwarancji

lat 
gwarancji



18 19

32U1 18

32U1 18 32U1 18

32U5

2431, 30 463

32W8 W

32W8, 26 093

Solidna krawędź ABS wystaje nieznacznie ponad krawędź blatu, tworząc naturalną barierę 
bezpieczeństwa. Uniwersalna biała wersja z małymi szarymi detalami nadaje się do wszystkich 
wnętrz. Ponadto małe detale z tworzywa sztucznego można stosować wymiennie (w tym 
różowy, zielony i niebieski) otrzymując w ten sposób wnętrze jeszcze bardziej wyraziste. Łatwa 
obsługa i bogate wyposażenie standardowe będą wsparciem na ścieżce edukacji. Zaokrąglone 
krawędzie biurka zapewniają bezpieczny ruch wokół stołu. Podstawowe wyposażenie obejmuje 
praktyczną podpórkę pod nadgarstki i wysuwany szufladkowy przybornik na pomoce szkolne. 
Biurka Uniq w zdrowym i przyjemnym środowisku ucznia!

Uniq to rosnące biurko w praktycznym i ergonomicznym stylu dla dzieci. Łączy najlepsze cechy 
poprzednich sprawdzonych biurek Profi, Racing i Expert. Inteligentny projekt stołu składa się 
z dwóch oddzielnych stanowisk pracy. Stabilne biurko w kształcie litery U oferuje największa 
przestrzeń do przechowywania ze wszystkich biurek MAYER i wystarczająco dużo miejsca 
na dodatkowe akcesoria - takie jak Uniq półka (nie tylko na podręczniki i książki) lub lampa 
stołowa. Przednią część blatu można przechylić do góry pod kątem 36°, wystarczającym 
do rysowania czy malowania. Prawidłowa regulacja kąta przechylenia blatu zapewni zdrową 
pozycję kręgosłupa szyjnego podczas ważnego okresu wzrostu i pomoże zapobiec przyszłym 
schorzeniom.

32U1
Blat  ................................. 120 x 69cm (szerokość x głębokość)
Wysokość biurka ............... 55–80 cm – mechanicznie z użyciem uchwytu
Kąt przechyłu blatu ........... z przodu, hamulec bezpieczeństwa
Kolor konstrukcji i blatu ..... biały
Części plastikowe .............. szary, elementy szare, zielone, niebieskie i różowe
Krawędź ABS .................... 3D szaro-białe tłoczone nakładki
podkładka pod nadgarstki .. szary, miękkie 

MOBILNA SZAFKA  
Z ZAMKIEM
32R8, 18
Wymiary: 61x39x55
(wysokość x szerokość x głębokość)
Liczba szuflad: 3
Przesuwalny mini-przybornik w górnej szufladzie
1 ruchoma przegródka w dolnej szufladzie (8 pozycji)
Kolor: biały
Szafka nie nadaje się do użytku jako siedzisko (tylko szafki 
PROFI są odpowiednio mocne do siedzenia)
Przednie kółka z mechaniczną blokadą

MOBILNA SZAFKA  
Z ZAMKIEM
32P8, 32W8
Wymiary: 52x39x55
(wysokość x szerokość  
x głębokość)
Liczba szuflad: 2
Przesuwalny mini-przybornik w górnej szufladzie
1 ruchoma przegródka w dolnej szufladzie (8 pozycji)
Kolor obudowy i frontu: srebrny lub biały
Siedzisko:
-tkaniny Mayera
-Blat AH klon lub W biały z krawędzią ABS
Przednie kółka z mechaniczną blokadą

PÓŁKA UNIQ
32U5
Wysokość nad biurkiem: 34 cm
Wymiary: 65 x 25 cm
(szerokość x głębokość)
Kolor konstrukcji i blatu: biały
Krawędź ABS: 3D szaro-biała tłoczona 
obwódka

WYSUWANY SZUFLADKOWY PRZYBORNIK 
Wymiary: 57 x 35 x 5 cm 
(szerokość x głębokość x wysokość)
Wysokość przesztrzeni przechowywania: 5 cm
Liczba przegródek: 4

Bezpieczny podnośnik 
gazowy dla płynnej 
regulacji uchylnego 
blatu

lat 
gwarancji
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Blaty biurek Expert wykonane są ze sklejki brzozowej laminowanej na biało aby połączyć 
naturalny materiał z wysoką odpornością.
Uniwersalna wersja biała biurka z niewielkimi szarymi elementami ożywi wnętrze pokoju 
dziecięcego czy młodzieżowego. Łatwa obsługa i bogate wyposażenie standardowe będą 
wsparciem na ścieżce do sukcesu w szkole. 
Zaokrąglone krawędzie biurka zapewniają bezpieczny ruch wokół stołu. Podstawowe 
wyposażenie obejmuje praktyczną podpórkę pod nadgarstki i duży, wysuwany szufladkowy 
przybornik na pomoce szkolne. Biurka Uniq w zdrowym i przyjemnym środowisku ucznia!

WYSUWANY SZUFLADKOWY 
PRZYBORNIK 
Wymiary: 78 x 40 x 5 cm 
(szerokość x głębokość x 
wysokość)
Wysokość przesztrzeni prze-
chowywania: 4 cm
Liczba przegródek: 8

Regulacja wysokości biurka

32E1
Blat .................................... 120 x 75 (szerokość x głębokość)
Wysokość biurka ................. 57–75 cm - mechanicznie z użyciem uchwytu
Kąt przechyłu blatu ............. z przodu,  hamulec bezpieczeństwa
Kolor konstrukcji i blatu ....... biały
Części plastikowe ................ szary
Krawędź ............................. sklejka
podkładka pod nadgarstki .... szary, miękkie 

MOBILNA  
SZAFKA Z ZAMKIEM
32R8, 18
Wymiary: 61 x 39 x 55
(wysokość x szerokość x głębokość)
Liczba szuflad: 3
Przesuwalny mini-przybornik w górnej szufladzie
1 ruchoma przegródka w dolnej szufladzie (8 pozycji)
Kolor: biały
Szafka nie nadaje się do użytku jako siedzisko (tylko szafki 
PROFI są odpowiednio mocne do siedzenia)
Przednie kółka z mechaniczną blokadą

MOBILNA SZAFKA  
Z ZAMKIEM
32P8, 32W8
Wymiary: 52 x 39 x 55
(wysokość x szerokość  
x głębokość)
Liczba szuflad: 2
Przesuwalny mini-przybornik w górnej szufladzie
Jedna ruchoma przegródka w dolnej szufladzie (8 pozycji)
Kolor obudowy i frontu: srebrny lub biały
Siedzisko: -tkaniny Mayera
               -Blat AH klon lub W biały z krawędzią ABS
Przednie kółka z mechaniczną blokadą

Expert to rosnące biurko dla dzieci w nowoczesnym, ergonomicznym stylu. Łączy w sobie najlepsze 
sprawdzone cechy biurek Profi i Racing.
Sprytna konstrukcja biurka składa się z dwóch oddzielnych powierzchni roboczych. Stała część blatu w 
kształcie litery L oferuje stabilną poziomą powierzchnię i opcję montażu akcesoriów - półki Expert (nie tylko 
na podręczniki i książki) i lampy stołowej. Blat główny może być przechylany do 23° co ułatwia szkicowanie 
czy rysowanie. Odpowiednie nachylenie powierzchni roboczej zapewni prawidłowe ustawienie kręgosłupa 
szyjnego w ważnym okresie wzrostu i pomoże zapobiec przyszłym schorzeniom.

PÓŁKA EXPERT
32E9
Wysokość nad biurkiem: 33 cm
Wymiary: 75 x 25 cm
(szerokość x głębokość)
Kolor konstrukcji i blatu: biały
Krawędź: sklejka

Bezpieczny podnośnik 
gazowy dla płynnej 
regulacji uchylnego 
blatu do pozycji 
poziomej

lat 
gwarancji
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Profi3

MOBILNA SZAFKA Z ZAMKIEM
32P8, 32W8
Wymiary: 52 x 39 x 55
(wysokość x szerokość x głębokość)
Liczba szuflad: 2
Przesuwalny mini-przybornik w górnej szufladzie
Jedna ruchoma przegródka w dolnej szufladzie (8 
pozycji)
Kolor obudowy i frontu: srebrny lub biały
Siedzisko:
-tkaniny Mayera
-Blat AH klon lub W biały z krawędzią ABS
Przednie kółka z mechaniczną blokadą

PÓŁKA PROFI
32P9 18, 32P9 W, 32P9
Wysokość nad biurkiem: 34 cm
Wymiary: szerokość 103 x głębokość 
25 cm
Regulowany stojak na siążkę
Kolor stojaka: srebrny lub biały
Kolor blatu: klon lub biały
Krawędź ABS: szary z białą obwódką 
ochronną

Rosnące biurka dziecięce dla początkujących lub zaawansowanych uczniów. Sprawdzony 
model w szerokiej gamie kolorystycznej. Biurko odpowiednie zarówno dla pierwszoklasisty 
jak i studenta kończącego naukę. Tradycyjnie łatwa regulacja i szerokie wyposażenie 
standardowe zapewnią wsparcie w drodze do sukcesu każdego ucznia. Poziome blaty 
boczne oferują więcej miejsca do układania (np. na szklankę wody, kredki itp.) oraz 
możliwość dodawania akcesoriów - półki Profi i uchwyt monitora LCD.
Nowa solidna konstrukcja to gwarancja długiej żywotności. Zaokrąglone krawędzie 
i narożniki biurek zapewniają bezpieczne przemieszczanie się wokół stołu. Standardowe 
wyposażenie obejmuje praktyczną i przyjemną regulowaną podkładkę pod nadgarstki, 
szufladkowy przybornik i uchwyty na plecak po obu stronach.

32P3, 32W3
Blat .......................................116 x 66 (szerokość x głębokość)
Wysokość biurka ....................57–75 cm - mechanicznie na śruby
Kąt przechyłu blatu ................środkowa część blatu,  poręcz
Kolor konstrukcji i blatu ..........srebrny lub biały
Kolor blatu głównego ..............klon lub biały
Kolor części bocznych blatu .....czerwony, zielony, różowy, klon lub biały
Części plastikowe ...................czerwony, zielony, niebieski, różowy lub szary
Krawędź ABS .........................szary z białą otoczką ochronną

Regulacja wysokości  
biurka

Szufladkowy wysuwany 
przybornik

lat 
gwarancji

Registered design
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32P1, 32W1
Blat ............................... 90 x 63 cm (szerokość x głębokość)
Wysokość biurka ............ 56–74 cm - mechanicznie na śruby
Kąt przechyłu blatu ........ cały blat,  bezpieczny siłownik gazowy

Kolor konstrukcj ............. srebrny 
Kolor blatu ..................... klon lub biały
Części plastikowe ........... zielony, niebieski, biały lub różowy 
Krawędź ABS ................. szary z białą otoczką ochronną

Rosnące biurko dla dzieci zaczynających naukę. Sprawdzona stabilna struktura modelu Profi3 
z mniejszym klonowym lub białym blatem. Ekonomiczna wersja biurka rosnącego, w którym 
duży wielofunkcyjny przybornik nie jest w wyposażeniu standardowym i można go zamówić 
dodatkowo. Rozmiar biurka, choć najmniejszy ze wszystkich modeli Mayer, wystarczający 
jest do wszystkich niezbędnych czynności. Idealnie nadaje się do niewielkich wnętrz. Model 
odpowiedni zarówno dla  pierwszoklasistów jak i maturzystów. Tradycyjnie łatwa regulacja 
będzie wspierać użytkownika w drodze do sukcesu. Solidna konstrukcja zapewni długą 
żywotność przez cały okres edukacji. Wysokiej jakości zaokrąglone krawędzie  narożniki biurka 
zapewniają bezpieczeństwo podczas przemieszczania się wokół biurka. Do standardowego 
wyposażenia biurka należą uchwyty na torby szkolne po obu stronach

Bezpieczny podnośnik 
gazowy dla płynnej regulacji 
uchylnego blatu do pozycji 
poziomej

SZUFLADKOWY WYSUWANY PRZYBORNIK
ORG
Wymiary: 53 x 43 x 5 cm (szerokość x głębokość x 
wysokość)
Wysokość przestrzeni przechowywania: 4,5 cm
Liczba przegródek: 6

MOBILNA SZAFKA Z ZAMKIEM
32P8, 32W8
Wymiary: 52 x 39 x 55
(wysokość x szerokość x głębokość)
Liczba szuflad: 2
Przesuwalny mini-przybornik w górnej szufladzie
Jedna ruchoma przegródka w dolnej szufladzie 
(8 pozycji)
Kolor obudowy i frontu: srebrny lub biały
Siedzisko:
-tkaniny Mayera
-Blat AH klon lub W biały z krawędzią ABS
Przednie kółka z mechaniczną blokadą

Wyposażenie szafki

Przednie kółka 
z blokadą bez-
pieczeństwa

lat 
gwarancji

Registered design
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PÓŁKA RACING
32R5
Wysokość nad stołem: 25 cm
Wymiary: 50 x 25 cm
(szerokość x głębokość)
Kolor konstrukcji: biały
Kolor blatu: biały
Krawędź ABS 3D szaro-biała

Rosnące biurko dziecięce w nowoczesnym, eleganckim stylu. Połączenie 
uniwersalnej bieli z jasnoszarymi detalami ożywi wnętrze pokoju 
dziecinnego. Uproszczona regulacja i bogate standardowe wyposażenie 
będą wspierać użytkownika na długiej drodze do sukcesu. Odpowiednie 
ustawienie kąta nachylenia blatu biurka zapewni prawidłową pozycję 
kręgosłupa w tak ważnym okresie wzrostu dziecka. Białe biurko Racing dla 
przyjaznej i nieskomplikowanej przestrzeni dla uczniów!

Sprytna konstrukcja biurka składa się z dwóch niezależnych blatów. Nieruchomy 
blat z tyłu zapewnia poziomą przestrzeń do układania i możliwość zamontowania 
akcesoriów - uniwersalny dodatkowy blat ze stojakiem na książki. Większe przednie 
biurko posiada regulację kąta nachylenia. Jaka funkcjonalność! Wysokiej jakości 
zaokrąglone krawędzie i narożniki obu blatów zapewniają bezpieczeństwo podczas 
ruchu wokół stołu. Standardowe wyposażenie obejmuje praktyczną i przyjemną 
podkładkę pod nadgarstki i przydatną szufladę.

32R2
Blat ........................................... 120 x 75 cm (szerokość x głębokość)
Wysokość biurka: ....................... 58–75 cm - mechanicznie za pomocą korbki
Nachylenie blatu ........................ przednia część, hamulec bezpieczeństwa
Kolor konstrukcji i blatu .............. biały
Krawędź AB ............................... 3D szaro-biały

MOBILNA  
SZAFKA  
Z ZAMKIEM
32R8, 18
Wymiary: 61 x 39 x 55
(wysokość x szerokość x głębokość)
Liczba szuflad: 3
Przesuwalny mini-przybornik w górnej szufladzie
1 ruchoma przegródka w dolnej szufladzie (8 pozycji)
Kolor: biały
Szafka nie nadaje się do użytku jako siedzisko (tylko 
szafki PROFI są odpowiednio mocne do siedzenia)
Przednie kółka z mechaniczną blokadą

Bezpieczny podnośnik 
gazowy dla płynnej regulacji 
uchylnego blatu do pozycji 
poziomej

Przednie kółka z hamulcem bezpieczeństwa

LAMPA LED Z USB
32LED-03
Całkowita dowolność ustawień
Bez oparzeń, bez błysków, bez 
emisji promieni UV
Moc panelu LED 9 W
Zasilanie USB 800 mA
Średnica podstawy: 20 cm
Wysokość (z panelem w pozycji 
poziomej): 44 cm
Kolor lampy biały
Żywotność: 50 000 godzin 
świecenia
Gwarancja: 3 lata

lat 
gwarancji
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TKANINY
Proszę zwrócić uwagę na poniższe wskazówki 
podczas wyboru materiału obicia krzesła:

1. Spróbuj dopasować kolor do pozostałych
elementów wystroju pokoju - dywanu, zasłon,
materiałów na pozostałych meblach.

lub
2. nie obawiaj się kontrastów - Pokój dziecka 

powinien być przestrzenią kreatywnej pracy 
i zabawy kolorem.

lub
3. użyj uniwersalnych kolorów - np. kolor 

pomarańczowy będzie zawsze pasował 
do drewnianej podłogi.

pewne:
4. zapoznaj sie z metodą czyszczenia materiału 

i czy dany kolor szybko się zabrudzi.

Wskazówka: polecamy materiał Aquaclean. 
Łatwy w czyszczeniu i bardzo wytrzymały materiał 
Aquaclean posiada powłokę ochronną wykonaną 
przy użyciu najnowszej technologIi. To nie tylko 
ochrona powierzchniowa przed wszelkiego rodzaju 
zarysowaniami i zabrudzeniami ale i głęboka 
wewnętrzna na poziomie włókien. Keczup lub 
czekolada? Nie ma problemu!

na koniec:
5. Nie bój się zmian - 5-letnia gwarancja dotyczy 

również tkanin Mayer, oczywiście żywotność 
może być znacznie dłuższa (zależy od tego 
jak dbamy o krzesło    ). W przyszłości, jeżeli 
postanowisz zmienić kolorystykę pokoju możemy 
wymienić Ci materiał, gąbkę oraz zrobić przegląd 
generalny krzesła...

POLIEsTER

NANOVA

AQUACLEAN


