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FREAKY

dě tská rostoucí židle

ZDRAVÍ JE DŮLEŽITÉ

SUPER-ODOLNÉ POTAHY

- ZÁBAVA TAKÉ

- VŠECHNY BARVY

Všichni rodiče chtějí pro své dítě jen to nejlepší. Při rozhodování o židli je nutné myslet
na mnoho aspektů. Asi nejdůležitější pro Vaši volbu jsou ergonomicky zdravé sezení a dlouhá
životnost židle. Rostoucí židle je přece základ dětského pokoje!
Nezapomínejte také, že židle se dítěti musí vzhledově líbit a měla by i přinášet radost ze
sezení. Nechte se přesvědčit naší židlí FREAKY.

Pamatovali jsme na vkus pro všechny. Lehce čistitelné potahové materiály byly odzkoušeny při zašpinění prsty
od čokolády. Výsledek? Všechny jsou dobře čistitelné a zůstávají barevně stálé.
Lehce udržovatelné a super-odolné potahy Aquaclean jsou vybaveny hloubkovou ochranou jednotlivých vláken
pomocí Aquaclean technologie. Kečup nebo čokoláda? Žádný problém.
FREAKY má zdravé a komfortní čalounění se správnou tvrdostí pro děti. Tvarované pěnové díly i vnitřní díly
z bukové překližky odpovídají kvalitě normy E1.

2436 08, 26 093
2436 08, 26 090

26 090
Polyester
růžová

26 091
Polyester
červená

Sezení s perspektivou

2436 08, 26 091
Chráněný vzor

26 092
Polyester
modrá

26 093
Polyester
zelená

461
Aquaclean
30 461 červená
30 469 žlutá

2436 08, 26 092

462
Aquaclean
30 462 modrošedá
30 467 antracit

463
Aquaclean
30 463 zelená
30 467 antracit

466
Aquaclean
30 463 zelená
30 479 oranžová

30 370
…nebo jednobarevně
v libovolném potahu Mayer
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FREAKY SPO RT

dě tská rostoucí židle

SPORTOVNÍ DESIGN
-TRADIČNÍ KVALITA

Rostoucí, nejen „dětská“ židle FREAKY SPORT. Špičková kvalita a sportovní design současnosti. Otočná židle pro
správné sezení nastavitelná podle velikosti postavy (výška postavy 110 až 180 cm) se všemi přednostmi pro děti
od 4 let, - náctileté i jejich vychovatelky. Vysoký komfort sezení, ochranné měkké područky, Easy-Click-System
- ideální přizpůsobení velikosti postavy prostřednictvím 4-stupňového nastavení hloubky sezení a výšky zad,
bezpečnostní plynový píst pro nastavení výšky sedáku, kostra stříbrná perlová.

2430 08 391

371
Polyester
26 257 černá
26 274 antracit
30 311 červená

372
Polyester
26 257 černá
26 274 antracit
26 272 modrá

373
Polyester
26 257 černá
26 274 antracit
30 313 zelená

Sportovní vzhled a čalounění není pouze pohodlné, ale
jednoduše každý den při sezení také potěší. Dopřejte
svému dítěti kvalitu MAYER s mimořádným vzhledem.
Bude se usmívat, uvidíte...

Chráněný vzor

390
Aquaclean
30 370 růžová
30 464 šedá

2430 08 391

391
Aquaclean
30 461 červená
30 469 žlutá

393
Aquaclean
30 463 zelená
30 479 oranžová

397
Aquaclean
30 467 antracit
30 464 šedá

30 463
…nebo jednobarevně
v libovolném potahu Mayer
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dě tské rostoucí židle

- SYSTÉM NASTAVENÍ
Pomocí našeho systému nastavování židle, který je chráněným
vzorem, můžete Vašemu dítěti zcela pohodlně nastavit pozici sezení.
Nastavením pozice zádové opěrky a područek bude nastavena
hloubka sezení, a to jedním kliknutím. Bezestupňové jednoduché
nastavení výšky sezení je možné pro výšku dítěte od 110 do 180 cm
při maximální hmotnosti 110 kg. Tím je zajištěno rovnoměrné rozdělení
tlaku na hýždě a stehna a zdravá pozice sezení. Systém lomícího se
kloubu je extrémně odolný a vyhovuje požadavkům na testy i pro židle
pro dospělé.

ARGUMENTY PŘESVĚDČUJÍ
- PŘEDNOSTI ROZHODUJÍ
DLOUHÁ ŽIVOTNOST
od 4 let až do dospělého vzrůstu

ERGONOMICKÉ POSTRANNÍ VEDENÍ
tvarovaná pěna pro podporu zad

UNIVERZÁLNÍ KOLEČKA

MĚKKÉ CHRÁNĚNÉ PODRUČKY
pro uvolnění šíjového svalstva

- BEZPEČNÁ VOLBA
Součástí standardního provedení dětských rostoucích židlí FREAKY
jsou univerzální kolečka pro koberce i tvrdé podlahy s automatickou
bezpečnostní brzdou. Nezatížená kolečka se netočí a chrání tak vše
v okolí židle.

NEJVYŠŠÍ KOMFORT SEZENÍ
ergonomicky tvarované čalounění

4 roky

18 let

IDEÁLNÍ PŘIZPŮSOBENÍ POSTAVĚ
hloubka sezení ve 4 stupních - Easy-Click-System

PÍST NEOTÁČIVÝ
-STABILNĚJŠÍ POZICE
Existují 2 důvody, proč je pro dětskou židli vhodnější píst neotáčivý než
píst otáčivý. Prvním důvodem je pohled pedagoga, který doporučuje
klidnější sezení pro držení stejného úhlu při psaní. Druhým důvodem je
doporučení lékaře, který upozorňuje na nebezpečí poškozování páteře
při prudkém otáčení se na židli. Výška sedáku Freaky a Freaky Sport
s neotáčivým pístem je 37 až 49 cm.

ROBUSTNÍ KOSTRA
upravena práškovou barvou, nezávadná při styku s potravinami podle EN 71
BEZPEČNOSTNÍ PLYNOVÝ PÍST
vysoký komfort bezestupňového nastavení zdvihu

-49 cm

KOLEČKA NEBO KLUZÁKY
Univerzální kolečka pro koberce i tvrdé podlahy nebo kluzáky

NA BEZPEČNOSTI SE NEŠETŘÍ
- ZÁRUKA JE V CENĚ

Univerzální kolečko
pro koberce i tvrdé
podlahy (standard)

Kluzáky
kód GL

KVALITA SE VYPLATÍ
- POŽADAVKŮ JE MNOHO

Vyšší píst a výškově stavitelný kruh
kód VPK

Stabilita, pevnost a rozměry odpovídají normě DIN
1729, DIN 5970 a dalším. I dítě vysoké 180 cm si
na FREAKY najde svou oblíbenou pozici. Vaše dítě
se bude učit, hrát si a pracovat v sedě a Vy si můžete být jisti, že všechno je v pořádku.

Nastavitelná
výška sedáku
36 až 49 cm

SPOLURŮST JE EKONOMICKÝ
- DELŠÍ ŽIVOTNOST
Však to znáte – každý rok musíte kupovat
nové džíny, boty, trička, protože jsou děti
zase o pár centimentrů větší. Chcete, aby
děti rostly, ale často to vyprázdní peněženku. FREAKY roste s Vaším dítětem a tím
opravdu spoříte peníze. Naše výrobky mají
standardně vysokou kvalitu a tím je možno
je používat velmi dlouho. Rozhodněte se
sami.

36-49 cm

FREAKY je kvalitní výrobek z dílny Mayer Sitzmöbel
a odpovídá všem požadavkům na kvalitu, ergonomii
a bezpečnost. Samozřejmostí je pětiletá záruční lhůta a GS certifikát z uznávané zkušebny LGA Norimberk zaručující nejvyšší možný standard bezpečnosti.

Nastavitelná výška opěradla
až 49 cm

Nastavitelná hloubka sezení
29 až 43 cm

29 cm

43 cm
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Hmotnost
netto (kg)

ROZMĚRY (cm)
2430

86-100

36 -4 9

2 9 -4 3

-

53

13

2430 PN

87-100

37 -4 9

2 9 -4 3

-

53

13

2430 VPK

96-110

46 -5 9

2 9 -4 3

-

53

15

2436

80-94

3 6 -4 9

2 9 -4 3

-

53

12

2436 PN

81-94

37 -4 9

2 9 -4 3

-

53

12

2436 VPK

90-104

46 -5 9

2 9 -4 3

-

53

14

108 -121

53

31

119 -142

59

35

133 -159

64

38

146 -177

71

43

159 -188

76

46
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DOPORUČENÉ NASTAVENÍ SPOLUROSTOUCÍHO NÁBYTKU (cm)

