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Amadeus
Proč jsme tady
„Chceme být jiní – skutečně pro Vás, užiteční, interaktivní, hraví, spolehliví, pro celou
rodinu.
Chceme, abyste byli našimi partnery a aby
kterýkoli člen rodiny revolučního rostoucího
nábytku Amadeus byl dalším (ne)živým
členem i Vaší rodiny, aby rostl společně
s Vámi, přinášel Vám radost a užitek.
Garantuji, že touto společnou péčí budeme
oboustranně budovat Amadea tak, aby byl
přesně na míru podle Vašich představ a jako
rostoucí nábytek se stal jistotou a kamarádem celé Vaší rodiny, od dětí, přes rodiče,
až po babičku a dědu.
Rostoucí nábytek Amadeus je opravdu pro
každého, nemá hranice a spojuje zdravé
i handicapované. Užijte si radost z jeho
přítomnosti...
Děkuji Vám.“
Ing. Bedřich Doležel
tvůrce rostoucího nábytku Amadeus
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Stůl
Žolík
pro děti od 4 let
nastavitelný sklon pracovní desky v rozsahu 0 - 85 stupňů
vysunovatelná spodní lišta desky zabraňuje padání předmětů
při naklopení
praktická zásuvka na uschování psacích potřeb
pomocná stupnice pro zcela přesné nastavení pracovní
výšky stolu v souladu s výškou dítěte
manuální nastavení výšky stolu a sklonu pracovní desky

provedení:

stůl Žolík
ekonomická
varianta

bílé

stavitelnost: 52 - 71 cm
rozměry:

93 x 73 cm

pomocná stupnice pro
nastavení pracovní desky
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spodní lišta proti padání
předmětů a zásuvka
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Stůl
Junior

komfortní, snadná a rychlá změna výšky stolu
nastavit výšku stolu zvládne i dítě
vhodné při sezení, ale i při polosedu a stání

od 4 let až do dospělosti
unikátní nastavitelná pracovní deska do náklopu 85 stupňů
vysunovatelná spodní lišta desky zabraňuje padání předmětů
při naklopení

mechanismus nastavení
úhlu pracovní desky

praktické korýtko na odkládání psacích potřeb
2 kolečka pro snadnou manipulaci se stolem
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vyvažující vzduchový píst umožňuje snadné nastavení výšky

provedení:

pracovní plochy v rozsahu 56 - 82 cm pro sed, polosed

stavitelnost: 56 - 82 cm

či stání

rozměry:

bílé
100 x 73 cm
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Stůl
Roland

komfortní, snadná a rychlá změna výšky stolu
nastavit výšku stolu zvládne i dítě
vhodné při sezení, ale i při polosedu a stání

od 4 let až do dospělosti
unikátní nastavitelná pracovní deska do náklopu 85 stupňů
vysunovatelná spodní lišta desky zabraňuje padání předmětů
při naklopení
praktické korýtko na odkládání psacích potřeb
2 kolečka pro snadnou manipulaci se stolem
vyvažující vzduchový píst umožňuje snadné nastavení výšky

provedení:

pracovní plochy v rozsahu 56 - 82 cm pro sed, polosed

stavitelnost: 56 - 82 cm

či stání

rozměry:

růžové, modré
112 x 78 cm

vyvažující vzduchový píst
pro pohodlné nastavení
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Židle
Bára

Židle
Klára
Nastavitelná výška a hloubka sedáku

Pohodlná manipulace

Nastavením výšky sedáku a opěrky
automaticky nastavíte i správnou hloubku sedu pro ideální posez ze zdravotního hlediska.

- praktické madlo pro pohodlnější manipulaci se židlí

Jednoduchá manipulace
- velice jednoduchá a bezpečná manipulace se sedákem i opěrkou zad

Bezpečnost
- brzdy (aretace) pojezdových koleček
při dosednutí na židli

brzdy koleček
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Zdravý vývoj Vašich dětí
Naše rostoucí dynamické židle podporují preventivní i léčebnou metodu
aktivního sezení, díky čemuž předchází bolestem zad.
provedení:
růžové, modré
stavitelnost: Bára: 24 - 49 cm
(s plastovou podnoží)
Klára: 30 - 49 cm

nastavitelná výška sedáku a opěrky
(hloubka sedu se nastaví automaticky)
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Příslušenství
Odkládací polička
- lze připevnit ke všem stolům Amadeus
- zvětšuje odkládací prostor
- nepřekáží při naklápění
pracovní desky
- např. pro lampičku či monitor
provedení: růžové, modré
rozměry: 25 x 60 cm

Mobilní ukládací box
s čalouněním k sezení
- velký úložný prostor
- řada přihrádek uvnitř
- originální uzamykání
- pojezdová kolečka s aretací
- nahoře k sezení určené polstrování
ze zátěžového materiálu
provedení: růžové, modré
rozměry: 40 šířka x 57 hloubka
x 52,5 výška (cm)

Područky

Stojánek

- ergonomické odnímatelné opěrky rukou

Stojan na knihy, sešity, papíry či třeba
noty se dá přichytit k pracovní desce
a i při jejím naklápění nepadá.

provedení: černé

provedení: žlutozelené
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