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Otočná židle SMARTY je perfektní ergonomický společník pro vaše dítě. Rozsah výšky se-

zení 35–45cm ji předurčuje k tomu, aby již od 4 let byla připravena na první minuty plného 

soustředění vašeho předškoláka a aby s ním byla v přímém kontaktu po celou dobu jeho 

vzdělávání.

Technika nastavení hloubky sezení a zároveň výšky zad je unikátně jednoduchá. Obojí se nas-

tavuje společně. Zvětšujete-li hloubku sezení, zároveň tím i zvedáte 

záda židle vůči sedáku.  Jak jednoduché a praktické! Proto mo-

hou děti sedět vždy tak, aby to odpovídalo jejich stáří a velikosti 

postavy. SMARTY poskytuje maximální ergonomický komfort 

v průběhu celého růstu!

Židli SMARTY oceníte nejen díky vynikající ergonomii, ale také 

díky čistému lehkému designu. Zvláště linie zad z profi lu skýtá 

mimořádný pohledový zážitek. Použité ultra prodyšné materiály 

na sedáku a zádech oceníte i z hlediska hygieny.

Jednoduché nastavení hloubky sezení a zároveň 

výšky zad

Výška sezení vhodná 

zpravidla již od 4 let

Síťovaná záda pro 

vynikající hygienu

Montáž celé židle 

bez nářadí

Jednoduché nastavení 

výšky sezení

ná 

et

avení 

2416 09 VPKS 

Vysoký Píst a Kříž pro Smarty

Pro zdravá záda je důležité 

správné nastavení parametrů

90% Recyklovatelný 

materiál

Nosnost 

80 kg!

3 roky 

záruka

Nastavení pro 4-leté dítě Nastavení pro maturanta

2416 03
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STRANY

90%

mat

2416 03





UNIVERZÁLNÍ KOLEČKA
                              -BEZPEČNÁ VOLBA

Součástí standardního provedení dětských 

rostoucích židlí SMARTY jsou univerzální kolečka 

pro koberce i tvrdé podlahy s automatickou 

bezpečnostní brzdou. Nezatížená kolečka se netočí 

a chrání tak vše v okolí židle.

Nastavení 

výšky 

sezení

Detail pomocné 

stupnice k nastavení

Nastavení 

hloubky sezení 

a zároveň 

výšky zad

GL kluzáky

univerzální 

kolečka

Detail nastavení 

hloubky sezení a výšky zad

Jasné barvy. Čistý design.

Ergonomické sezení.

2416 01 2416 02

2416 03 2416 09

Sedák prodyšná látka, záda ultra prodyšná síťovina
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ROZMĚRY (cm)

2416 76-91 35-45 32-42 48   -  7

2416 VPKS 83 -100 42-54 32-42 48   -  9

Hmotnost
netto (kg)

        

  108 -121 53 31

 119 -142 59 35

 133 -159 64 38

 146 -177 71 43

 159 -188 76 46

DOPORUČENÉ NASTAVENÍ SPOLUROSTOUCÍHO NÁBYTKU (cm)


