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d ě t sk ý ro st o u c í st ů l

Desky stolu Expert jsou vyrobeny z prvotřídní březové překližky s povrchovým
bílým laminem a kombinují tak přírodní materiál s vysokou odolností.
Univerzální bílá varianta s drobnými šedými detaily rozjasní interiér dětského
i studentského pokoje. Drobné plastové detaily můžete navíc vyměnit (modré,
růžové a zelené jsou v balení) a interiér pokoje tak ještě více rozzářit.
Bezpečný pohyb v okolí stolu zajišťují zakulacené rohy psacích desek. V základní
výbavě je magnetická opora zápěstí, výsuvný organizér a držáky školní brašny
po obou stranách stolu.
Stůl Expert 32E2 je snadno a rychle smontovaný - cca do 10 minut máte hotovo!
32E2
Psací desky celkem.....120 × 70 cm (šířka × hloubka)
Výška desky...............55–80 cm – mechanicky pomocí kličky
Náklon desky.............přední část, při zpětném dorovnání zpomalující bezpečnostní píst
Barva kostry..............bílá
Povrchové lamino.......bílé
Plastové díly..............šedé; detaily šedé, modré, růžové a zelené
Hrana........................přiznaná překližka
Opora zápěstí ...........šedý měkký polyuretan, fixace magneticky

32L9, 30 462

výsuvný ORGANIZÉR
Rozměry: š 57 × hl 35 × v 5 cm
Výška úložiště: 5 cm
Počet přihrádek: 4

32E2 18

2430 08 375

32L8

Nastavení výšky desky

POLIČKA EXPERT
32E5
Výška nad stolem: 33 cm
Rozměry: š 75 × hl 25 cm
Nastavitelný držák knih
Barva držáků: bílá
Deska: březová překližka
s bílým laminem
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POJÍZDNÝ KONTEJNER LEADER 32L8
(v základu bez sedacího polštáře)
Rozměry: v 43 × š 40 × hl 58 cm
Počet zásuvek: 3
Horní zásuvka je velký organizér
Korpus: bílé lamino
Přední kolečka s mechanickou brzdou
SEDACÍ POLŠTÁŘ LEADER 32L9
Rozměry: v 4 × š 36 × hl 45 cm
čalounění potahy Mayer

32W8, 30 462
POJÍZDNÝ KONTEJNER PROFI 32W8
Rozměry: v 52 × š 39 × hl 55 cm
Počet zásuvek: 2
V horní zásuvce posuvný mini organizér
V dolní zásuvce jedna mobilní přepážka
Korpus: kovový bílý
Sedací plocha: potahy Mayer
Přední kolečka s mechanickou brzdou

Bezpečnostní plynový
píst pro jemné
dosednutí při nastavení
desky do roviny.

POJÍZDNÝ KONTEJNER RACING 32R8 18
Rozměry: v 61 × š 39 × hl 55 cm
Počet zásuvek: 3
V horní zásuvce posuvný mini organizér
V dolní zásuvce jedna mobilní přepážka
Korpus: kovový bílý
Horní plocha není určena k sezení!
Přední kolečka s mechanickou brzdou

Stůl Expert 32E2 je vylepšená verze dětského rostoucího
stolu 32E1.
Chytrá konstrukce stolu se skládá ze dvou samostatných
pracovních ploch. Pevná plocha ve tvaru písmene „L“
nabízí stabilně vodorovnou odkládací část a možnost
doplnění o příslušenství - poličku Expert (nejen pro
učebnice a knížky) nebo stolní lampu. Přední desku
lze naklápět až do úhlu 36°, což je dostatečný náklon
i ke kreslení či malování. Správné nastavení sklonu
pracovní plochy podpoří zdravou pozici páteře v důležitém
období růstu.
Jednoduché ovládání a bohaté standardní vybavení
podpoří úspěšnou cestu ke vzdělání.
32E2 18

32L8

32E2 18

LED LAMPA S USB
32LED-03 WH
Absolutní volnost nastavení
Nepálí, nebliká, nevyzařuje UV
Výkon LED panelu 9 W
Výkon USB pro nabíjení 800 mA
Průměr základny: 20 cm
Výška po horní kloub: 44 cm
Barva lampy bílá
Životnost: 50.000 hod. svícení
Záruka: 3 roky
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32L9, 30 461

miniuni q

d ě t sk ý ro st o u c í st ů l

mini
Jednoduché ovládání a bohaté vybavení podpoří úspěšnou cestu ke vzdělání.
Bezpečný pohyb v okolí stolu zajišťují zakulacené rohy psacích desek. Drobné
plastové detaily můžete navíc vyměnit (modré, růžové a zelené jsou v balení)
a interiér pokoje tak ještě více rozzářit. V základní výbavě je praktická opora
zápěstí, výsuvný organizér a držáky školní brašny po obou stranách stolu.
Stůl miniUniq je snadno a rychle smontovaný - cca do 10 minut máte hotovo!
32U2
Psací desky celkem..................90 × 69 cm (šířka × hloubka)
Výška desky............................55–78 cm - mechanicky pomocí kličky
Náklon desky..........................přední část, při zpětném dorovnání zpomalující píst
Barva kostry i dekor desky.......bílá
Plastové díly...........................šedé; detaily šedé, modré, růžové a zelené
ABS hrana..............................3D šedo-bílá s přesahem reliéfu desky
Opora zápěstí..........................šedý měkký polyuretan, fixace oboustrannou páskou

32L8
POJÍZDNÝ KONTEJNER LEADER 32L8
(v základu bez sedacího polštáře)
Rozměry: v 43 × š 40 × hl 58 cm
Počet zásuvek: 3
Horní zásuvka je velký organizér
Korpus: bílé lamino
Přední kolečka s mechanickou brzdou
SEDACÍ POLŠTÁŘ LEADER 32L9
Rozměry: v 4 × š 36 × hl 45 cm
čalounění potahy Mayer

32W8, 30 461

výsuvný ORGANIZÉR
Rozměry: š 57 × hl 35 × v 5 cm
Výška úložiště: 5 cm
Počet přihrádek: 4

32W8 W

Bezpečnostní plynový píst pro
jemné dosednutí při nastavení desky
do roviny.

POLIČKA uniq 32U5
Výška nad stolem: 34 cm
Rozměry: š 65 × hl 25 cm
Nastavitelný držák knih / not
Barva držáků i dekor desky: bílé
ABS hrana: 3D šedo-bílá

32U2 18

2431, 30 461

POJÍZDNÝ KONTEJNER RACING 32R8 18
Rozměry: v 61 × š 39 × hl 55 cm
Počet zásuvek: 3
V horní zásuvce posuvný mini organizér
V dolní zásuvce jedna mobilní přepážka
Korpus: kovový bílý
Horní plocha není určena k sezení!
Přední kolečka s mechanickou brzdou

Stůl miniUniq je dětský rostoucí stůl vhodný do menších
prostor. Od stolu Uniq se liší především minimalistickou
šířkou 90 cm, přičemž všechny ostatní výhody zůstávají
zachovány.
Chytrá konstrukce stolu se skládá ze dvou samostatných
pracovních ploch. Stabilně vodorovná zadní deska nabízí
odkládací plochu a dostatečný prostor pro příslušenství
a doplňky - např. poličku Uniq (nejen pro učebnice a knížky)
nebo stolní lampu. Přední desku lze naklápět až do úhlu
36°, což je dostatečný náklon i ke kreslení či malování.
Správné nastavení sklonu pracovní plochy podpoří zdravou
pozici páteře v důležitém období růstu a pomůže předejít
budoucím potížím v dospělosti.
32U2 18
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POJÍZDNÝ KONTEJNER PROFI 32W8
Rozměry: v 52 × š 39 × hl 55 cm
Počet zásuvek: 2
V horní zásuvce posuvný mini organizér
V dolní zásuvce jedna mobilní přepážka
Korpus: kovový bílý
Sedací plocha: potahy Mayer
Přední kolečka s mechanickou brzdou

32U2 18

LED LAMPA S USB
32LED-03 WH
Absolutní volnost nastavení
Nepálí, nebliká, nevyzařuje UV
Výkon LED panelu 9 W
Výkon USB pro nabíjení 800 mA
Průměr základny: 20 cm
Výška po horní kloub: 44 cm
Barva lampy bílá
Životnost: 50.000 hod. svícení
Záruka: 3 roky
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32L9, 30 463

uniq

dě t sk ý ro st o u c í st ů l

Robustní ABS hrana mírně přesahuje reliéf desky a vytváří tak přirozenou
bezpečnostní bariéru. Univerzální bílá varianta s drobnými šedými detaily je
vhodná do všech interiérů. Drobné plastové detaily můžete navíc vyměnit
(modré, růžové a zelené jsou v balení) a interiér pokoje tak ještě více rozzářit.
Jednoduché ovládání a bohaté standardní vybavení podpoří úspěšnou cestu
ke vzdělání.
Bezpečný pohyb v okolí stolu zajišťují zakulacené rohy psacích desek.
V základní výbavě je praktická opora zápěstí, výsuvný organizér a držáky školní
brašny po obou stranách stolu.
Stoly Uniq do zdravého a příjemného studentského prostředí!
32U1
Psací desky celkem..................120 × 69 cm (šířka × hloubka)
Výška desky............................55–80 cm – mechanicky pomocí kličky
Náklon desky..........................přední část, při zpětném dorovnání zpomalující píst
Barva kostry i dekor desky.......bílá
Plastové díly...........................šedé; detaily šedé, modré, růžové a zelené
ABS hrana..............................3D šedo-bílá s přesahem reliéfu desky
Opora zápěstí..........................šedý měkký polyuretan, fixace oboustrannou páskou

32W8 W

POJÍZDNÝ KONTEJNER LEADER 32L8
(v základu bez sedacího polštáře)
Rozměry: v 43 × š 40 × hl 58 cm
Počet zásuvek: 3
Horní zásuvka je velký organizér
Korpus: bílé lamino
Přední kolečka s mechanickou brzdou
SEDACÍ POLŠTÁŘ LEADER 32L9
Rozměry: v 4 × š 36 × hl 45 cm
čalounění potahy Mayer

32W8, 26 093
POJÍZDNÝ KONTEJNER PROFI 32W8
Rozměry: v 52 × š 39 × hl 55 cm
Počet zásuvek: 2
V horní zásuvce posuvný mini organizér
V dolní zásuvce jedna mobilní přepážka
Korpus: kovový bílý
Sedací plocha: potahy Mayer
Přední kolečka s mechanickou brzdou

výsuvný ORGANIZÉR
Rozměry: š 57 × hl 35 × v 5 cm
Výška úložiště: 5 cm
Počet přihrádek: 4

Bezpečnostní
plynový píst pro
jemné dosednutí
při nastavení desky
do roviny.

32U1 18

VELKÝ ORGANIZÉR kontejneru
LEADER
š 35 × hl 40 × v 8 cm
Výška úložiště: 8 cm
Počet přihrádek: 6

POLIČKA uniq 32U5
Výška nad stolem: 34 cm
Rozměry: š 65 × hl 25 cm
Nastavitelný držák knih / not
Barva držáků i dekor desky: bílé
ABS hrana: 3D šedo-bílá

2431, 30 463

POJÍZDNÝ KONTEJNER RACING 32R8 18
Rozměry: v 61 × š 39 × hl 55 cm
Počet zásuvek: 3
V horní zásuvce posuvný mini organizér
V dolní zásuvce jedna mobilní přepážka
Korpus: kovový bílý
Horní plocha není určena k sezení!
Přední kolečka s mechanickou brzdou

Stůl Uniq je dětský rostoucí stůl praktického a ergonomického
stylu. Spojuje to nejlepší z předchozích osvědčených stolů.
Chytrá konstrukce stolu se skládá ze dvou samostatných
pracovních ploch. Stabilně vodorovná deska ve tvaru písmene
"U" nabízí největší odkládací plochu ze všech stolů MAYER
a dostatečný prostor pro příslušenství a doplňky – např. poličku
Uniq (nejen pro učebnice a knížky) nebo stolní lampu. Přední
pracovní desku lze naklápět až do úhlu 36°, což je dostatečný
náklon i ke kreslení či malování. Správné nastavení sklonu pracovní
plochy podpoří zdravou pozici krční páteře v důležitém období
růstu a pomůže předejít budoucím potížím v dospělosti.

32U1 18
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32L8

32U1 18

LED LAMPA S USB
32LED-03 WH
Absolutní volnost nastavení
Nepálí, nebliká, nevyzařuje UV
Výkon LED panelu 9 W
Výkon USB pro nabíjení 800 mA
Průměr základny: 20 cm
Výška po horní kloub: 44 cm
Barva lampy bílá
Životnost: 50.000 hod. svícení
Záruka: 3 roky
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32L9, 30 463

Profi3

Profi3

d ět sk ý ro st o u c í st ů l

Dětské rostoucí stoly pro začínající i pokročilé školáky. Osvědčený model
s velkým výběrem barev. Design vhodný jak pro prvňáčky, tak pro maturanty!
Tradičně jednoduché ovládání a bohaté standardní vybavení podpoří úspěšný
život školáka. Vodorovné boční desky nabízejí dostatek odkládacích ploch (nápoj,
pastelky) a také možnost doplnění o poličku Profi s nastavitelným držákem knih.
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 narážecí opora
zápěstí s pravítkem, velký výsuvný organizér a držáky školní brašny po obou
stranách stolu.
32P3, 32W3
Psací desky celkem...........116 × 66 cm (šířka × hloubka)
Výška desky.....................57–75 cm mechanicky pomocí šroubů
Náklon desky...................střední část (madlo)
Barva kostry....................stříbrná nebo bílá
Dekor hlavní plochy..........javor nebo bílá
Dekor bočních ploch.........javor nebo bílá
Plastové díly....................červená, zelená, modrá, růžová nebo šedá
ABS hrana.......................šedá s bílou měkčenou ochrannou linkou proti nárazům

32LED-03 WH

POLIČKA PROFI
32P9, 32P9 W, 32P9 18
Výška nad stolem: 34 cm
Rozměry: šířka 103 × hloubka 25 cm
Nastavitelný držák knih
Barva držáků: stříbrná nebo bílá
Dekor desky: javor nebo bílá
ABS hrana: šedá s bílou měkčenou
ochrannou linkou proti nárazům

32W3 58 TW

32L8
POJÍZDNÝ KONTEJNER LEADER 32L8
(v základu bez sedacího polštáře)
Rozměry: v 43 × š 40 × hl 58 cm
Počet zásuvek: 3
Horní zásuvka je velký organizér
Korpus: bílé lamino
Přední kolečka s mechanickou brzdou
SEDACÍ POLŠTÁŘ LEADER 32L9
Rozměry: v 4 × š 36 × hl 45 cm
čalounění potahy Mayer

32P8, 26 093
32P8 AH

32P9

32P9 W

32W8, 30 463
32P9 18

32W8, 26 093
32W8 W

2436 08, 30 463

POJÍZDNÝ KONTEJNER PROFI 32P8, 32W8
Rozměry: v 52 × š 39 × hl 55 cm
Počet zásuvek: 2
V horní zásuvce posuvný mini organizér
V dolní zásuvce jedna mobilní přepážka
Korpus: kovový bílý nebo stříbrný
Sedací plocha:
- potahy Mayer
- deska AH javor nebo W bílá s ABS hranou
Přední kolečka s mechanickou brzdou

Chráněný vzor

Nastavení výšky stolu

32W3 54 TW

32W3 58 TW

32P3 54 TW

5 barev v balení

5 barev v balení

5 barev v balení
Výsuvný organizér
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32W3 54 TW

LED LAMPA S USB
32LED-03 WH
Absolutní volnost nastavení
Nepálí, nebliká, nevyzařuje UV
Výkon LED panelu 9 W
Výkon USB pro nabíjení 800 mA
Průměr základny: 20 cm
Výška po horní kloub: 44 cm
Barva lampy bílá
Životnost: 50.000 hod. svícení
Záruka: 3 roky
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JU NIOR

d ě t sk ý ro st o u c í st ů l

Dětský rostoucí stůl pro začínající školáky. Osvědčená stabilní konstrukce
z modelu Profi3 s menší javorovou nebo bílou deskou. Prostorově úspornější verze
rostoucího stolu, kde velký výsuvný organizér ORG není v základní výbavě a lze
jej objednat jako nadstandardní vybavení. Rozměr pracovní desky je dostatečný
pro všechny potřebné činnosti školáka a zároveň zabere nejméně místa ze všech
stolů Mayer. Proto ho zvolte tam, kde potřebujete ušetřit prostor. Design vhodný
jak pro prvňáčky, tak pro maturanty! Tradičně jednoduché ovládání podpoří
úspěšný život školáka. Díky robustnímu provedení bude stůl Junior dlouholetým
průvodcem školáka na cestě ke vzdělání. Bezpečný pohyb v okolí stolu zajišťují
kvalitní oblé hrany a zakulacené rohy psací desky. V základní výbavě jsou držáky
školní brašny po obou stranách.
32P1, 32W1
Psací deska.......... 90 × 63 cm (šířka × hloubka)
Výška desky......... 56–74 cm – mechanicky pomocí šroubů
Náklon desky....... celá deska; bezpečnostní plynový píst
Barva kostry........ stříbrná
Dekor desky......... javor nebo bílá
Plastové díly........ zelená nebo bílá
ABS hrana........... šedá s bílou měkčenou ochrannou linkou proti nárazům

32P8 W

Přední kolečka
s mechanickou
brzdou

32W1 18

Bezpečnostní plynový píst pro
jemné dosednutí při nastavení
desky do roviny.

výsuvný ORGANIZÉR ORG
Rozměry: š 53 × hl 43 × v 5 cm
Výška úložiště 5 cm
6 přihrádek
32L9, 26 090

32L8
32L8
POJÍZDNÝ KONTEJNER LEADER 32L8
(v základu bez sedacího polštáře)
Rozměry: v 43 × š 40 × hl 58 cm
Počet zásuvek: 3
Horní zásuvka je velký organizér
Korpus: bílé lamino
Přední kolečka s mechanickou brzdou
SEDACÍ POLŠTÁŘ LEADER 32L9
Rozměry: v 4 × š 36 × hl 45 cm
čalounění potahy Mayer

Vybavení kontejneru
PROFI

32P8, 30 370

2435, 26 090
Chráněný vzor
32P8 AH
Nastavení výšky stolu

32P8 W

Výsuvný organizér ORG
32P1 13
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2435, 26 090

32W1 13

32W1 18

32W1 18 ORG

POJÍZDNÝ KONTEJNER PROFI 32P8
Rozměry: v 52 × š 39 × hl 55 cm
Počet zásuvek: 2
V horní zásuvce posuvný mini organizér
V dolní zásuvce jedna mobilní přepážka
Korpus: kovový stříbrný
Sedací plocha:
- potahy Mayer
- deska AH javor nebo W bílá s ABS hranou
Přední kolečka s mechanickou brzdou
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kg

Rozměry (cm)
3 2E2

55-80

120

70

33

32E 5

33

75

25

6

32L8

43

40

58

22

32L9

4

36

45

0,4

32P1

56–74

90

63

21

32P3

57–75

116

66

27

32P8

52

39

55

18

32P9

34

103

25

8

32R 8

61

39

55

22

32U 1

55–80

120

69

27

3 2U 2

55–78

90

69

23

3 2U 5

34

65

25

6

3 2W 1

56–74

90

63

21

3 2W 3

57–75

116

66

27

3 2W 8

52

39

55
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31

119 -142

59

35

133 -159

64

38

146 -177

71

43

159 -188
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young c oll e g e

d ě tsk é rostou cí sto ly

0 5– 20 2 1

Doporučené nastavení spolurostoucího nábytku (cm)

