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PICCOLINO II
ZESTAW: REGULOWANE BIURKO I KRZESŁO 

Zestaw Piccolino II to ergonomiczny,
kompaktowy, nowocześnie zaprojektowany
komplet mebli szkolnych o regulowanej 
wysokości z krzesłem ortopedycznym, 
przeznaczony dla Państwa dziecka. Blat biur
ka ma możliwość pochylenia do 40°, 
cco umożliwia wygodne pisanie, czytanie i 
rysowanie.
Specjalny design bez ostrych krawędzi chroni 
przed urazami.

Szer.:   664mm
Gł.:      474 mm
Wys.:   540-760 mm

Szer.:   386 mm
Gł.:      380 mm         15 mm
Wys.:  673-793 mm

Specyfikacja:
Blat:               MDF(E1), tworzywo sztuczne
Nóżki:           stelaż metalowy w kolorze białym
Kąt pochylenia blatu:                                          0-40⁰
Zakres regulacji wysokości biurka:      od 540 mm do 760 mm
Zakres regulacji wysokości siedziska:     od 320 mm do 440 mm  

KKomplet zawiera:
Biurko                      1 szt.
Krzesło                    1 szt.
Wieszak na plecak                  2 szt.
Podstawka pod szklankę SS17          1 szt.
Dostępne kolory           Różowy   Niebieski   Szary



PICCOLINO
ZESTAW: REGULOWANE BIURKO I KRZESŁO 

Zestaw Piccolino to ergonomiczny, 
kompaktowy komplet mebli szkolnych 
o regulowanej wysokości, z krzesłem 
ortopedycznym. Blat biurka ma możliwość 
pochylenia do 40°, co umożliwia 
wygodne pisanie, czytanie i rysowanie. 
PPod blatem znajduje się wysuwana szuflada 
z podziałami. Nowoczesny design bez ostrych 
krawędzi chroni przed urazami.

Szer.:   664mm
Gł.:      474 mm
Wys.:   540-760 mm

Szer.:   386 mm
Gł.:      380 mm       15 mm
Wys.:   673-793 mm

Specyfikacja:
Blat:               MDF(E1), tworzywo sztuczne
Nóżki:           stelaż metalowy w kolorze białym
Kąt pochylenia blatu:                                          0-40⁰
Zakres regulacji wysokości biurka:      od 540 mm do 760 mm
Zakres regulacji wysokości siedziska:     od 320 mm do 440 mm  

KKomplet zawiera:
Biurko                      1 szt.
Krzesło                    1 szt.
Wieszak na plecak                  2 szt.
Podstawka pod szklankę SS17          1 szt.
Dostępne kolory           Różowy   Niebieski   Szary



BAMBINO
ZESTAW: REGULOWANE BIURKO I KRZESŁO 

Zestaw Bambino to ergonomiczny, 
kompaktowy, nowocześnie zaprojektowany
komplet mebli szkolnych o regulowanej 
wysokości z krzesłem ortopedycznym, 
przeznaczony dla Państwa dziecka. 
Specjalne funkcje blatu biurka 
umożliwiają jego pocumożliwiają jego pochylenie do 40 ° i 
mocowanie kartek papieru, co umożliwia 
wygodne pisanie, czytanie i rysowanie. 
Specjalny design bez ostrych krawędzi 
chroni przed urazami.

Szer.:   664mm
Gł.:      474 mm
Wys.:   540-760 mm

Szer.:   386 mm
Gł.:      380 mm       15 mm
Wys.:   673-793 mm

Specyfikacja:
Blat:               MDF(E1), tworzywo sztuczne
Nóżki:           stelaż metalowy w kolorze białym
Kąt pochylenia blatu:                                          0-40⁰
Zakres regulacji wysokości biurka:      od 540 mm do 760 mm
Zakres regulacji wysokości siedziska:     od 320 mm do 440 mm  

KKomplet zawiera:
Biurko                      1 szt.
Krzesło                    1 szt.
Wieszak na plecak                  2 szt.
Podstawka pod szklankę SS17          1 szt.
Rolka papieru SS18                     1 szt.
Dostępne kolory           Różowy   Niebieski   Szary



CANTARE
ZESTAW: REGULOWANE BIURKO I KRZESŁO 

Zestaw Cantare to ergonomiczny komplet 
mebli szkolnych o regulowanej wysokości. 
Biurko i krzesełko można łatwo dopasować  
do wzrostu dziecka ( od 115 do 170 cm).  
Blat biurka ma możliwość pochylenia do 40°, 
co umożliwia wygodne pisanie, czytanie i 
rrysowanie. Pod blatem znajduje się 
wysuwana szuflada z przegródkami. 
W specjalnie przygotowanych miejscach, 
w górnej części blatu można przechowywać 
przybory piśmiennicze oraz inne gadżety. 
Nowoczesny design bez ostrych krawędzi 
chroni przed urazami.

Szer.:   664 mm
Gł.:      493 mm
Wys.:   546-766 mm

Szer.:   386 mm
Gł.:      380 mm        15 mm
Wys.:   673-793 mm

Specyfikacja:
Blat:               MDF, tworzywo sztuczne
Nóżki:           stelaż metalowy w kolorze białym
Kąt pochylenia blatu:                                          0-40⁰
Zakres regulacji wysokości biurka:      od 540 mm do 766 mm
Zakres regulacji wysokości siedziska:     od 320 mm do 440 mm  

KKomplet zawiera:
Biurko                      1 szt.
Krzesło                    1 szt.
Wieszak na plecak                  2 szt.
Podstawka pod szklankę SS17          1 szt.
Dostępne kolory           Różowy   Niebieski Szary



LUPIN
ZESTAW: REGULOWANE BIURKO I KRZESŁO 

Zestaw Lupin to ergonomiczny komplet 
mebli szkolnych o regulowanej wysokości. 
Biurko i krzesełko można łatwo dopasować  
do wzrostu dziecka ( od 110 do 165 cm). 
Blat biurka ma możliwość pochylenia do 30 
stopni aby ułatwić pisanie, czytanie i 
rrysowanie. Szuflada z przegródkami 
oferuje dużo miejsca na dodatkowe 
przybory i książki. Nowoczesny design bez 
ostrych krawędzi chroni przed urazami.

Szer.:   688 mm
Gł.:      480 mm
Wys.:   525-745 mm

Szer.:   365 mm
Gł.:      345 mm        15 mm
Wys.:   663-783  mm

Specyfikacja:
Blat:               MDF(E1), tworzywo sztuczne
Nóżki:                stelaż metalowy
Kąt pochylenia blatu:                                          0-30⁰
Zakres regulacji wysokości biurka:      od 525 mm do 745 mm
Zakres regulacji wysokości siedziska:     od 310 mm do 430 mm   

KKomplet zawiera:
Biurko                      1 szt.
Krzesło                    1 szt.
Wieszak na plecak                  2 szt.
Podstawka pod szklankę SS17          1 szt.
Dostępne kolory          Różowy   Niebieski Szary Fioletowy



KARO
ZESTAW: REGULOWANE BIURKO I KRZESŁO 

Zestaw Karo to ergonomiczny komplet mebli 
szkolnych o regulowanej wysokości. Biurko 
i krzesełko można łatwo dopasować  do 
wzrostu dziecka ( od 110 do 165 cm). Blat 
biurka ma możliwość pochylenia do 30 
stopni aby ułatwić pisanie, czytanie i 
rrysowanie. Szuflada z przegródkami oferuje 
dużo miejsca na dodatkowe przybory i 
książki. W zestawie dodatkowo jest uchwyt 
na rolkę papieru do malowania. Nowoczesny 
design bez ostrych krawędzi chroni przed 
urazami.

Szer.:   688 mm
Gł.:      480 mm
Wys.:   525-745 mm

Szer.:   365 mm
Gł.:      345 mm        15 mm
Wys.:   663-783  mm

Specyfikacja:
Blat:               MDF(E1), tworzywo sztuczne
Nóżki:                stelaż metalowy
Kąt pochylenia blatu:                                          0-30⁰
Zakres regulacji wysokości biurka:      od 525 mm do 745 mm
Zakres regulacji wysokości siedziska:     od 310 mm do 430 mm   

KKomplet zawiera:
Biurko                      1 szt.
Krzesło                    1 szt.
Wieszak na plecak                  2 szt.
Podstawka pod szklankę SS17          1 szt.
Linĳki z magnesami               2 szt.
Dostępne kolory          Różowy   Niebieski Szary Fioletowy



CAPRI
ZESTAW: REGULOWANE BIURKO I KRZESŁO 

Zestaw Capri to ergonomiczny, kompaktowy
komplet mebli szkolnych o regulowanej
wysokości z krzesłem ortopedycznym. 
Nowoczesny design bez ostrych krawędzi 
chroni przed urazami. Pod blatem 
znajduje się duży schowek, zapewniający 
wwystarczającą ilość miejsca do 
przechowywania książek i przyborów 
piśmienniczych.

Szer.:   705 mm
Gł.:      545 mm
Wys.:   540-760 mm

Szer.:   390 mm
Gł.:      418 mm        18 mm
Wys.:   653-793 mm

Specyfikacja:
Blat:               MDF(E1), tworzywo sztuczne
Nóżki:           stelaż metalowy w kolorze białym
Kąt pochylenia blatu:                                          0-6,5⁰
Zakres regulacji wysokości biurka:      od 540 mm do 760 mm
Zakres regulacji wysokości siedziska:     od 320 mm do 440 mm  

KKomplet zawiera:
Biurko                      1 szt.
Krzesło                    1 szt.
Wieszak na plecak                  2 szt.
Podstawka pod szklankę SS17          1 szt.
Podpórka do książek SS6              1 szt.
Dostępne kolory             Różowy   Niebieski 



SORRISO
ZESTAW: REGULOWANE BIURKO I KRZESŁO 

Zestaw Sorriso to ergonomiczny, 
kompaktowy komplet mebli szkolnych 
o regulowanej wysokości z krzesłem 
ortopedycznym. Blat biurka ma możliwość 
pochylenia do 60°, co umożliwia wygodne 
pisanie, czytanie i rysowanie.
PPod blatem znajduje się wysuwana półeczka 
z przedziałami. Nowoczesny design bez 
ostrych krawędzi chroni przed urazami.

Szer.:   705 mm
Gł.:      545 mm
Wys.:   540-760 mm

Szer.:   390 mm
Gł.:      418 mm       18 mm
Wys.:   653-793 mm

Specyfikacja:
Blat:               MDF(E1), tworzywo sztuczne
Nóżki:           stelaż metalowy w kolorze białym
Kąt pochylenia blatu:                                          0-6,5⁰
Zakres regulacji wysokości biurka:      od 540 mm do 760 mm
Zakres regulacji wysokości siedziska:     od 320 mm do 440 mm  

KKomplet zawiera:
Biurko                      1 szt.
Krzesło                    1 szt.
Wieszak na plecak                  2 szt.
Podstawka pod szklankę SS17          1 szt.
Podpórka do książek SS6             1 szt.
Dostępne kolory             Różowy   Niebieski   



LAVORO
ZESTAW: REGULOWANE BIURKO I KRZESŁO 

Zestaw Lavoro to ergonomiczny, 
kompaktowy komplet mebli szkolnych. 
Blat biurka ma możliwość pochylenia do 50°, 
co umożliwia wygodne pisanie, czytanie i 
rysowanie. Perforacje w  krześle umożliwiają 
przepływ powietrza , co jest szczególnie 
ważne lważne latem. Wysuwana półeczka z 
przedziałami dla przyborów piśmienniczych
umożliwia efektywne wykorzystanie 
powierzchni roboczej.

Szer.:   794 mm
Gł.:      608 mm
Wys.:   540-720 mm

Szer.:   390 mm
Gł.:      418 mm        18 mm
Wys.:   653-793 mm

Specyfikacja:
Blat:                     MDF(E1), polipropylen
Nóżki:           stelaż metalowy w kolorze białym
Kąt pochylenia blatu:                                          0-50⁰
Wymiary części uchylnej blatu:                       794x394 mm
Zakres regulacji wysokości biurka:      od 540 mm do 720 mm
ZZakres regulacji wysokości siedziska:     od 300 mm do 440 mm  

Komplet zawiera:
Biurko                      1 szt.
Krzesło                    1 szt.
Wieszak na plecak                  2 szt.
Podstawka pod szklankę SS17          1 szt.
Dostępne kolory             Różowy   Niebieski   



LAVORO L
REGULOWANE BIURKO 

Lavoro L – ergonomiczne biurko szkolne o 
regulowanej wysokości. Biurko można łatwo 
dopasować  do wzrostu dziecka 
( od 115 do 165 cm). Blat biurka ma 
możliwość pochylenia do 50°, co umożliwia 
wygodne pisanie, czytanie i rysowanie. 
SSzuflada z przegródkami oferuje dużo 
miejsca na dodatkowe przybory i książki.

Szer.:   794 mm
Gł.:      608 mm
Wys.:   540-720 mm

               18 mm

Specyfikacja:
Blat:                     MDF(E1), polipropylen
Nóżki:           stelaż metalowy w kolorze białym
Kąt pochylenia blatu:                                          0-50⁰
Wymiary części uchylnej blatu:                       794x394 mm
Zakres regulacji wysokości biurka:      od 540 mm do 720 mm
ZZakres regulacji wysokości siedziska:     od 300 mm do 440 mm  

Komplet zawiera:
Biurko                      1 szt.
Wieszak na plecak                  2 szt.
Podstawka pod szklankę SS17          1 szt.
Dostępne kolory             Różowy   Niebieski



VOLARE
"ROSNĄCE" BIURKO

Biurko Volare  -  ergonomiczne, nowocześnie 
zaprojektowane biurko o regulowanej 
wysokości przeznaczone dla Państwa dziecka.
Blat biurka ma możliwość pochylenia do 25°, 
co umożliwia wygodne pisanie, czytanie i 
rysowanie. Pod blatem znajduje się 
wwysuwana szuflada, zapewniająca 
wystarczającą ilość miejsca do 
przechowywania książek i przyborów 
piśmienniczych.

Szer.:   980 mm
Gł.:      750 mm
Wys.:   590-810  mm

25 mm

Specyfikacja:
Blat:                    płyta E1, PVC
Nóżki:            stelaż stalowy w kolorze białym
Kąt pochylenia blatu:                                          0-25⁰
Wymiary uchylnej części blatu (Szer. x Gł.): 980 х 500 mm
Zakres regulacji wysokości biurka:    od 590 mm do 810 mm
  

Komplet zawiera:
Biurko                      1 szt.
Wieszak na plecak                  1 szt.
Dostępne kolory           Różowy   Niebieski   Szary



VOLARE II
"ROSNĄCE" BIURKO

Biurko Volare  -  ergonomiczne, nowocześnie 
zaprojektowane biurko o regulowanej 
wysokości przeznaczone dla Państwa dziecka.
Dodatkowe półki maksymalnie zwiększają 
przestrzeń roboczą. Blat biurka ma 
możliwość pochylenia do 25°, co umożliwia 
wwygodne pisanie, czytanie i rysowanie. 
Wielostopniowa regulacja wysokości 
umożliwia rośnięcie biurka razem z 
Państwa dzieckiem.

Szer.:   980 mm
Gł.:      750 mm
Wys.:   960-1180  mm

25 mm

Specyfikacja:
Blat:                  płyta MDF(E1), PVC
Nóżki:            stelaż stalowy w kolorze białym
Kąt pochylenia blatu:                                          0-25⁰
Wymiary uchylnej części blatu (Szer. x Gł.): 980 х 485 mm
Zakres regulacji wysokości biurka:    od 590 mm do 810 mm
  

Komplet zawiera:
Biurko                      1 szt.
Wieszak na plecak                  1 szt.
Dostępne kolory           Różowy   Niebieski   Szary



AMARE
"ROSNĄCE" BIURKO

Biurko Amare to ergonomiczne, nowocześnie 
zaprojektowane biurko o regulowanej 
wysokości ze zwiększonym blatem 
roboczym i dodatkową półeczką przeznaczone 
dla Państwa dziecka.  Blat biurka ma 
możliwość pochylenia do 25°, co umożliwia 
wwygodne pisanie, czytanie i rysowanie. 
Specjalny design bez ostrych krawędzi 
chroni przed urazami. Pod blatem znajduje 
się wysuwana szuflada, zapewniająca 
wystarczającą ilość miejsca do 
przechowywania książek i przyborów.

Szer.:   1190 mm
Gł.:      730 mm
Wys.:   580-800  mm

25 mm

Specyfikacja:
Blat:                    MDF(E1), PVC
Nóżki:            stelaż stalowy w kolorze białym
Kąt pochylenia blatu:                                          0-25⁰
Wymiary uchylnej części blatu (Szer. x Gł.): 810 х 490 mm
Zakres regulacji wysokości biurka:    od 590 mm do 810 mm
  

Komplet zawiera:
Biurko                      1 szt.
Wieszak na plecak                  1 szt.
Dostępne kolory           Różowy   Niebieski   Szary



Ballare
Regulowane biurko dla dzieci i młodzieży

Ergonomiczne biurko z rozdzieloną 
powierzchnią roboczą stworzone z myślą o 
zapewnieniu bardziej przyjaznych i 
komfortowych warunków do nauki. Dzięki 
uchwytowi korbowemu wysokość biurka 
może być regulowana w sposób ciągły w 
zależności od wzroszależności od wzrostu dziecka. Biurko jest 
przeznaczone dla dzieci o wzroście od 110 cm. 
Dla bardziej wygodnej regulacji na nodze 
biurka umieszczono skalę wzrostu dziecka. 
Część blatu może być pochylona do 45̊ i 
wykorzystywana do malowania, pisania lub 
czytania, podczas gdy inna część pozostaje 
nieruchoma i może być nieruchoma i może być wykorzystana jako 
praktyczna przestrzeń robocza. Szuflada 
znajdująca się pod blatem ma dużo miejsca 
na książki i przybory piśmiennicze. Stopki z 
rolkami ułatwiają przemieszczenie biurka.

Szer.:   1200 mm
Gł.:      600 mm
Wys.:   580-780   mm

25 mm

Specyfikacja:
Wymiary:              1200x600x580-780 mm
Ruchoma część blatu:          700x500mm
Półka:                345x245x278mm
Szuflada:               345x389x160 mm
Materiał:        płyta MDF E1, poliuretan, stelaż stalowy
RRegulacja wysokości:           580-780mm
Kąt pochylenia blatu:            0⁰-45⁰
Grubość blatu:               25mm
Wieszak na plecak:              tak
Regulowane stopki
Dodatkowe wyposażenie:        półka, szuflada
Dostępne kolory:           szary, niebieski, różowy



AMARE II
"ROSNĄCE" BIURKO

Biurko Amare II to ergonomiczne, 
nowocześnie zaprojektowane biurko 
o regulowanej wysokości przeznaczone 
dla Państwa dziecka.  Dodatkowe półki 
nad blatem zwiększają przestrzeń roboczą. 
Blat biurka ma możliwość pochylenia 
do do 25°, co umożliwia wygodne pisanie, 
czytanie i rysowanie. Specjalny design bez 
ostrych krawędzi chroni przed urazami. 
Wielostopniowa regulacja wysokości 
umożliwia rośnięcie biurka razem z 
Państwa dzieckiem.

Szer.:   1190 mm
Gł.:      730 mm
Wys.:   945-1165 mm

25 mm

Specyfikacja:
Blat:                    MDF(E1), PVC
Nóżki:            stelaż stalowy w kolorze białym
Kąt pochylenia blatu:                                          0-25⁰
Wymiary uchylnej części blatu (Szer. x Gł.): 810 х 490 mm
Zakres regulacji wysokości biurka:    od 590 mm do 810 mm
  

Komplet zawiera:
Biurko                      1 szt.
Wieszak na plecak                  1 szt.
Dostępne kolory           Różowy   Niebieski   Szary



AMARE (z dodatkową wysuwaną szufladą)
"ROSNĄCE" BIURKO

Biurko Amare to ergonomiczne, 
nowocześnie zaprojektowane biurko o
regulowanej wysokości ze zwiększonym 
blatem roboczym przeznaczone dla 
Państwa dziecka.  Blat biurka ma możliwość 
pochylenia do 25°, co umożliwia wygodne 
pipisanie, czytanie i rysowanie. Dodatkowa 
wysuwana szuflada zapewnia wystarczającą 
ilość miejsca do przechowywania książek i 
przyborów.

Szer.:   1190 mm
Gł.:      730 mm
Wys.:   580-800  mm

25 mm

Specyfikacja:
Blat:                    MDF(E1), PVC
Nóżki:            stelaż stalowy w kolorze białym
Kąt pochylenia blatu:                                          0-25⁰
Wymiary uchylnej części blatu (Szer. x Gł.): 810 х 490 mm
Zakres regulacji wysokości biurka:    od 590 mm do 810 mm
  

Komplet zawiera:
Biurko                      1 szt.
Wieszak na plecak                  1 szt.
Dostępne kolory           Różowy   Niebieski   Szary



AMARE II(z dodatkową wysuwaną szufladą)
"ROSNĄCE" BIURKO

Biurko Amare II - ergonomiczne, nowocześnie 
zaprojektowane biurko o regulowanej 
wysokości ze zwiększonym blatem roboczym 
przeznaczone dla Państwa dziecka.  
Dodatkowe półki maksymalnie zwiększają 
przestrzeń roboczą. Blat biurka ma możliwość 
pocpochylenia do 25°, co umożliwia wygodne 
pisanie, czytanie i rysowanie. 
Wielostopniowa regulacja wysokości 
umożliwia rośnięcie biurka razem 
z Państwa dzieckiem.

Szer.:   1190 mm
Gł.:      730 mm
Wys.:   945-1165 mm

25 mm

Specyfikacja:
Blat:                    MDF(E1), PVC
Nóżki:            stelaż stalowy w kolorze białym
Kąt pochylenia blatu:                                          0-25⁰
Wymiary uchylnej części blatu (Szer. x Gł.): 810 х 490 mm
Zakres regulacji wysokości biurka:    od 590 mm do 810 mm
  

Komplet zawiera:
Biurko                      1 szt.
Wieszak na plecak                  1 szt.
Dostępne kolory           Różowy   Niebieski   Szary



SOGNARE
"ROSNĄCE" BIURKO

Biurko Sognare to ergonomiczne, 
nowocześnie zaprojektowane biurko o 
regulowanej wysokości ze zwiększonym 
blatem roboczym i dodatkowymi półeczkami,
przeznaczone dla Państwa dziecka. Specjalny
design bez ostrych krawędzi chroni przed
urazami. Jest ono urazami. Jest ono wyposażone w dwie 
wysuwane szuflady do przechowywania 
przyborów . Wielostopniowa regulacja 
wysokości umożliwia rośnięcie biurka 
razem z Państwa dzieckiem.

Szer.:   1200 mm
Gł.:      650 mm
Wys.:   580-800 mm

25mm 

Specyfikacja:
Blat:                 MDF(E1), polipropylen
Nóżki:                stelaż stalowy w kolorze białym
Kąt pochylenia blatu:                                          0-60⁰
Wymiary uchylnej części blatu (Szer. x Gł.):   800 х 440 mm
Zakres regulacji wysokości biurka:     od 580 mm do 800 mm

KKomplet zawiera:
Biurko                      1 szt.
Wieszak na plecak                  2 szt.
Dostępne kolory           Różowy   Niebieski   Szary



Creare
Regulowane biurko dla dzieci i młodzieży

Ergonomiczne biurko o zwiększonej 
powierzchni roboczej stworzone z myślą o 
zapewnieniu bardziej przyjaznych i 
komfortowych warunków do nauki. Dzięki 
uchwytowi korbowemu wysokość biurka 
może być regulowana w sposób ciągły w 
zależności od wzroszależności od wzrostu dziecka. Blat można 
pochylić bez żadnego wysiłku i wykorzystywać 
do malowania, pisania i czytania. Szuflada 
znajdująca się pod blatem ma dużo miejsca 
na książki i przybory piśmiennicze. Stopki z 
rolkami zaprojektowane z myślą o drewnianych 
podłogach ułatwiają przemieszczenie biurka. 
NadsNadstawka zwiększa użyteczną powierzchnię 
oraz pozwala lepiej zorganizować miejsce 
pracy dziecka.

Szer.:   1200 mm
Gł.:      600 mm
Wys.:   560-760 mm

Specyfikacja:
Materiał:            MDF , stal, polipropylen
Wymiary :            1200x600x560-760mm
Wymiary nadstawki :          1120x230x330mm
Wymiary ruchomej części blatu : 800x390mm
Kąt pochylenia :             0⁰-60⁰
WWieszak na plecak:            tak
Dodatkowe wyposażenie:   szuflada, nadstawka
Dostępne kolory :       szary, niebieski, różowy



Trovare
Regulowane biurko z nadstawką

Ergonomiczne biurko o zwiększonej 
powierzchni roboczej stworzone z myślą o 
zapewnieniu bardziej przyjaznych i 
komfortowych warunków do nauki. Dzięki 
uchwytowi korbowemu wysokość biurka 
może być regulowana w sposób ciągły w 
zależności od wzroszależności od wzrostu dziecka. Blat można 
pochylić bez żadnego wysiłku i wykorzystywać 
do malowania, pisania i czytania. Szuflada 
znajdująca się pod blatem ma dużo miejsca 
na książki i przybory piśmiennicze. Stopki z 
rolkami zaprojektowane z myślą o drewnianych 
podłogach ułatwiają przemieszczenie biurka. 
NadsNadstawka zwiększa użyteczną powierzchnię 
oraz pozwala lepiej zorganizować miejsce 
pracy dziecka.

Szer.:   1000 mm
Gł.:      750 mm
Wys.:   560-760 mm

25 mm

Specyfikacja:
Wymiary:            1000x750x560-760mm
Wymiary ruchomej części blatu : 1000x500mm
Grubość blatu :             25mm
Kąt pochylenia:             0⁰-60⁰
Regulacja wysokości :        560-760mm
WWieszak na plecak :            tak
Dodatkowe wyposażenie:   szuflada, nadstawka
Wymiary nadstawki:       940x237x350mm
Materiał:            stal, MDF, polipropylen
Dostępne kolory:       szary, niebieski, różowy



SS15
Funkcjonalny kontener na kółkach

Kontener służy jako dodatkowy element 
wyposażenia biurek FUN DESK. Unikalna 
konstrukcja  została zaprojektowana w taki 
sposób, aby zmaksymalizować przestrzeń do 
przechowywania rzeczy. Kontener posiada 
dwie wygodne szuflady oraz trzy półki. 
DDzięki półkom zamontowanym na 
odpowiedniej wysokości, może służyć jako 
wygodny regał na książki, zeszyty i przybory 
szkolne. Specjalna konstrukcja zapewnia 
stabilność oraz ułatwia przesuwanie po 
wszelkiego rodzaju powierzchniach 
podłogowych. Kontener dostarczany jest w 
sstanie rozłożonym, z dostępną instrukcją 
montażu. 

Specyfikacja:
Materiał:               płyta MDF 16mm
Wymiary:               400x378x863mm 
Maksymalne obciążenie:         60 kg   
Dostępne kolory               Biały



SS15 W
Funkcjonalny kontener na kółkach

Kontener służy jako dodatkowy element 
wyposażenia biurek FUN DESK. Unikalna 
konstrukcja została zaprojektowana w taki 
sposób, aby zmaksymalizować przestrzeń do 
przechowywania rzeczy. Kontener może 
być używany jako podnóżek, a dzięki 
obecności siedziska-gąbki zapewnia obecności siedziska-gąbki zapewnia wygodę 
i komfort wypoczynku dla dziecka. Specjalna 
konstrukcja zapewnia stabilność oraz ułatwia 
przesuwanie po wszelkiego rodzaju 
powierzchniach podłogowych. Kontener 
dostarczany jest w stanie rozłożonym, z 
dostępną instrukcją montażu. 

Specyfikacja:
Materiał:               płyta MDF 16mm
Wymiary:               380х400х510mm 
Maksymalne obciążenie:         20 kg   
Dostępne kolory            Różowy   Niebieski 



LST1 
Fotel dziecięcy

Fotel ortopedyczny, umożliwiający 
prawidłowe kształtowanie kręgosłupa 
dziecka oraz redukujący obciążenia i 
zmęczenie podczas zajęć i zabawy.  
Mechanizm pneumatyczny umożliwia 
łatwą regulację wysokości fotela. Szeroka 
pięcioramienna podspięcioramienna podstawa na kółkach 
zapewnia stabilność i mobilność, a podkładka 
z pianki - komfort podczas siedzenia.

Szer.:   560 mm
Gł.:      580 mm
Wys.:   820-920 mm

Specyfikacja:
Materiał:           Metal + Plastik + Gąbka + Tkanina
Wymiary produktu:           560 x 580 x 820-920mm
Wymiary siedziska:              450 x 440mm
Zakres regulacji wysokości siedziska:      370 - 470mm
Fotel obrotowy:                  Tak
Blokady kółek: Blokady kółek:                  Nie
Mechanizm podnoszenia fotela:       Sprężyna gazowa
Maksymalne obciążenie:             80kg
Dostępne kolory:            Niebieski, Zielony, Szary 

 



FUNDESK LST4 
Fotel dziecięcy

Fotel ortopedyczny, umożliwiający prawidłowe 
kształtowanie kręgosłupa dziecka oraz 
redukujący obciążenia i zmęczenie 
podczas zajęć i zabawy.  Mechanizm 
pneumatyczny umożliwia łatwą regulację 
wysokości fotela. Szeroka pięcioramienna 
podspodstawa na kółkach zapewnia stabilność i 
mobilność, a podkładka z pianki - komfort 
podczas siedzenia.

Szer.:   500 mm
Gł.:      500 mm
Wys.:   790-910 mm

Specyfikacja:
Materiał:           Metal + Plastik + Gąbka + Tkanina
Wymiary produktu:         500 x 500 x 790-910mm
Wymiary siedziska:            390 x 370mm
Zakres regulacji wysokości siedziska:    380 - 500mm
Fotel obrotowy:               Tak
Blokady kółek: Blokady kółek:               Nie
Mechanizm podnoszenia fotela:    Sprężyna gazowa
Maksymalne obciążenie:            80kg
Dostępne kolory: szaro-żółty, szaro-czerwony, pomarańczowo-szary

 



FUNDESK LST3 
Fotel dziecięcy

Fotel ortopedyczny, umożliwiający 
prawidłowe kształtowanie kręgosłupa dziecka 
oraz redukujący obciążenia i zmęczenie 
podczas zajęć i zabawy.  Mechanizm 
pneumatyczny umożliwia łatwą regulację 
wysokości fotela. Szeroka pięcioramienna 
podspodstawa na kółkach zapewnia stabilność i 
mobilność, a podkładka z pianki - komfort 
podczas siedzenia.

Szer.:   530 mm
Gł.:      510 mm
Wys.:   815-930 mm

Specyfikacja:
Materiał:           Metal + Plastik + Gąbka + Tkanina
Wymiary produktu:           530 x 510 x 815-930mm
Wymiary siedziska:              480 x 435mm
Zakres regulacji wysokości siedziska:      410 - 525mm
Fotel obrotowy:                  Tak
Blokady kółek: Blokady kółek:                  Nie
Mechanizm podnoszenia fotela:       Sprężyna gazowa
Maksymalne obciążenie:             80kg
Dostępne kolory: szaro-niebieski, szaro-zielony, pomarańczowo-szary

 



FUNDESK SST1
Fotel z regulacją wysokości

Fotel ortopedyczny, umożliwiający prawidłowe 
kształtowanie kręgosłupa dziecka oraz 
redukujący obciążenia i zmęczenie podczas 
zajęć i zabawy. Oparcie fotela jest wyposażone 
w regulację wysokości, co zapewnia prawidłowe 
pozycjonowanie kręgosłupa. Pokrętło 
umożliwia łumożliwia łatwą regulację wysokości fotela, a
specjalna konstrukcja prostą regulację 
głębokości usadowienia. Rolkowa podstawa 
zapewnia dużą stabilność. Rolki ABS 
zapobiegają samowolnemu poślizgowi po 
podłodze, kiedy dziecko siedzi na fotelu, 
ale w przypadku braku obciążenia 
manewrowanie manewrowanie fotelem jest bardzo łatwe.

Szer.:   390 mm
Gł.:      418 mm
Wys.:   653-793 mm

Specyfikacja:
Materiał: Pianka poliuretanowa + Podstawa stalowa + Tkanina
Wymiary produktu:       710 x 600 x 680 – 930mm
Wymiary siedziska:            420 x 430mm
Wymiary oparcia:             400 x 400mm
Zakres regulacji wysokości siedziska: 310 – 460mm
ZZakres regulacji wysokości oparcia:    680 - 930mm
Fotel obrotowy:              Nie
Blokady kółek:              Tak
Mechanizm podnoszenia fotela:     Pokrętło
Maksymalne obciążenie:         80kg
Dostępne kolory:        niebieski, różowy, zielony



FUNDESK SST3
REGULOWANE KRZESŁO

Wygodne i nowoczesne regulowane krzesło. 
Wykorzystując specjalną podziałkę 
wskazującą wzrost dziecka będą 
Państwo mogli łatwo i szybko dostosować 
krzesełko do pozycji odpowiedniej dla 
dziecka. Wszystkie brzegi nie mają ostrych 
krawędzi, krawędzi, co zapewnia maksymalne 
bezpieczeństwo  nauki lub zabawy.
Solidny stelaż wykonano ze stali w kolorze 
białym, kolor elementów plastikowych 
mogą Państwo wybrać przy składaniu 
zamówienia. Krzesło wyprodukowano z 
ekologicznie czystych materiałów wysokiej 
jajakości spełniających wszelkie wymogi 
bezpieczeństwa. Krzesło jest wyposażone w 
perforację w celu umożliwienia w porze 
letniej dostępu powietrza do ciała dziecka.

Szer.:   390 mm
Gł.:      418 mm
Wys.:   653-793 mm

Specyfikacja:
Materiał:                   Plastik+Stal
Zakres regulacji wysokości siedziska: od 300 mm do 440 mm
Zakres regulacji wysokości oparcia:     od 793 mm do 860 mm 

Dostępne kolory           Różowy   Niebieski   Szary



FUNDESK SST4 
Fotel z regulacją wysokości

Fotel ortopedyczny, umożliwiający prawidłowe 
kształtowanie kręgosłupa dziecka oraz 
redukujący obciążenia i zmęczenie podczas 
zajęć i zabawy. Oparcie fotela jest 
wyposażone w regulację wysokości, co 
zapewnia prawidłowe pozycjonowanie 
kręgosłupa. kręgosłupa. Pokrętło umożliwia łatwą 
regulację wysokości fotela, a specjalna 
konstrukcja prostą regulację głębokości 
usadowienia. Rolkowa podstawa zapewnia 
dużą stabilność. Rolki ABS zapobiegają 
samowolnemu poślizgowi po podłodze, kiedy 
dziecko siedzi na fotelu, ale w przypadku braku 
obciążenia manewrowanie obciążenia manewrowanie fotelem jest bardzo 
łatwe.

Szer.:   390 mm
Gł.:      418 mm
Wys.:   653-793 mm

Specyfikacja:
Materiał: Pianka poliuretanowa + Podstawa stalowa + Tkanina
Wymiary produktu:        640 x 550 x 760mm
Wymiary siedziska:          420 x 400mm
Wymiary oparcia:            360 x 360mm
Zakres regulacji wysokości siedziska:   310 – 490mm
ZZakres regulacji wysokości oparcia:   650 - 900mm
Fotel obrotowy:              Nie
Blokady kółek:              Tak
Mechanizm podnoszenia fotela:     Pokrętło
Maksymalne obciążenie:         80kg
Dostępne kolory:        niebieski, różowy, zielony



FUNDESK SST5
FOTEL ORTOPEDYCZNY

Fotel ortopedyczny, umożliwiający prawidłowe 
kształtowanie kręgosłupa Państwa dziecka, 
ponadto redukujący obciążenia i zmęczenie 
podczas zajęć i zabawy. Oparcie fotela jest 
wyposażone w regulację wysokości, co 
zapewnia prawidłowe pozycjonowanie 
kręgosłupa dziecka. Mechanizm pneumkręgosłupa dziecka. Mechanizm pneumatyczny 
uożliwia łatwą regulację wysokości fotela.
Specjalna konstrukcja umożliwia łatwą regulację 
głębokości usadowienia. Rolkowa podstawa 
zapewnia dużą odporność na przewracanie. 
Rolki ABS zapobiegają samowolnemu 
poślizgowi po podłodze, kiedy dziecko siedzi 
na na fotelu, ale w przypadku braku obciążenia 
manewrowanie fotelem jest bardzo łatwe.

Szer.:   470 mm
Gł.:      570 mm
Wys.:   910 mm

Specyfikacja:
Materiał:                Piana-gąbka+Stal+Plastik
Wymiary siedziska: 470 mm (szer.) x 430 mm (gł.) x 85 mm (wys.)
Wymiary oparcia:  430mm(szer.) х 400 mm(wys.) х 140 mm(gł.)  
Zakres regulacji wysokości siedziska:  370 mm -450 mm
Zakres regulacji wysokości oparcia:   780 mm-840 mm
ZZakres regulacji głębokości siedziska:  290 mm-350 mm
Mechanizm regulacji wysokości fotela:  podnośnik gazowy

Dostępne kolory           Różowy   Niebieski 



FUNDESK SST6
FOTEL ORTOPEDYCZNY

Fotel ortopedyczny, umożliwiający prawidłowe 
kształtowanie kręgosłupa Państwa dziecka, 
ponadto redukujący obciążenia i zmęczenie 
podczas zajęć i zabawy. Specjalnie opracowane 
dwuczęściowe oparcie fotela jest wyposażone 
w regulację wysokości, co zapewnia prawidłowe 
ppozycjonowanie kręgosłupa dziecka. Mechanizm 
pneumatyczny umożliwia łatwą regulację 
wysokości fotela. Głębokość usadowienia 
można łatwo dostosować do potrzeb dziecka. 
Podstawa rolkowa zapewnia dużą odporność 
na przewracanie. Rolki ABS zapobiegają 
swobodnemu ślizganiu się po podłodze, 
kiedy dzieckiedy dziecko siedzi na krześle, ale w przypadku 
braku obciążenia fotelem można łatwo 
manewrować.

Szer.:   480 mm
Gł.:      520 mm
Wys.:   880 mm

Specyfikacja:
Materiał:                Piana-gąbka+Stal+Plastik
Wymiary siedziska: 470 mm (szer.) x 430 mm (gł.) x 85 mm (wys.)
Wymiary oparcia:    410 mm (szer.) х 370 mm(wys.) х 30 mm (gł.)  
Zakres regulacji wysokości siedziska: 400 mm-470 mm
Regulacja wysokości oparcia:     770 mm-830 mm
ZZakres regulacji głębokości siedziska: 300 mm-360 mm
Mechanizm regulacji wysokości fotela: podnośnik gazowy

Dostępne kolory           Różowy   Niebieski 



FUNDESK SST9
FOTEL ORTOPEDYCZNY

Fotel ortopedyczny, umożliwiający prawidłowe 
kształtowanie kręgosłupa Państwa dziecka, 
ponadto redukujący obciążenia i zmęczenie 
podczas zajęć i zabawy. Oparcie fotela jest 
wyposażone w regulację wysokości, co 
zapewnia prawidłowe pozycjonowanie 
kręgosłupa dziecka. Mechanizm pneumkręgosłupa dziecka. Mechanizm pneumatyczny 
uożliwia łatwą regulację wysokości fotela.
Specjalna konstrukcja umożliwia łatwą regulację 
głębokości usadowienia. Rolkowa podstawa 
zapewnia dużą odporność na przewracanie. 
Rolki ABS zapobiegają samowolnemu 
poślizgowi po podłodze, kiedy dziecko siedzi 
na na fotelu, ale w przypadku braku obciążenia 
manewrowanie fotelem jest bardzo łatwe.

Szer.:   445 mm
Gł.:      565 mm
Wys.:   850 mm

Specyfikacja:
Materiał:                Piana-gąbka+Stal+Plastik
Wymiary siedziska:445 mm (szer.) x 430 mm (gł.) x 70 mm (wys.)
Wymiary oparcia:  410 mm (szer.) х 370 mm(wys.) х 3 0 mm (gł.)  
Zakres regulacji wysokości siedziska:  390 mm-460 mm
Zakres regulacji wysokości oparcia:   810 mm-850 mm
ZZakres regulacji głębokości siedziska:     320 mm-410 mm
Mechanizm regulacji wysokości fotela: podnośnik gazowy 
Dostępne kolory           Różowy   Niebieski 



FUNDESK SST10 
Fotel z regulacją wysokości

Fotel ortopedyczny, umożliwiający prawidłowe 
kształtowanie kręgosłupa dziecka oraz 
redukujący obciążenia i zmęczenie 
podczas zajęć i zabawy. Oparcie fotela jest 
wyposażone w regulację wysokości, co 
zapewnia prawidłowe pozycjonowanie 
kręgosłupa. kręgosłupa. Pokrętło umożliwia łatwą 
regulację wysokości fotela, a specjalna 
konstrukcja prostą regulację głębokości 
usadowienia. Rolkowa podstawa zapewnia 
dużą stabilność. Rolki ABS zapobiegają 
samowolnemu poślizgowi po podłodze, 
kiedy dziecko siedzi na fotelu, ale w 
przprzypadku braku obciążenia manewrowanie 
fotelem jest bardzo łatwe.

Szer.:   390 mm
Gł.:      418 mm
Wys.:   653-793 mm

Specyfikacja:
Materiał: Pianka poliuretanowa + Podstawa stalowa + Tkanina
Wymiary produktu:         570 x 700 x 940mm
Wymiary siedziska:          420 x 420mm
Wymiary oparcia:           400 x 400mm
Zakres regulacji wysokości siedziska:  340 – 480mm
ZZakres regulacji wysokości oparcia:      710 - 940mm
Fotel obrotowy:              Nie
Blokady kółek:              Tak
Mechanizm podnoszenia fotela:     Pokrętło
Maksymalne obciążenie:         80kg
Dostępne kolory:        niebieski, różowy, zielony



FUNDESK PRIMAVERA I
FOTEL ORTOPEDYCZNY

Fotel ortopedyczny, umożliwiający prawidłowe 
kształtowanie kręgosłupa Państwa dziecka, 
ponadto redukujący obciążenia i zmęczenie 
podczas zajęć i zabawy. Specjalnie opracowane 
dwuczęściowe oparcie fotela jest wyposażone 
w regulację wysokości, co zapewnia prawidłowe 
ppozycjonowanie kręgosłupa dziecka. Głębokość 
usadowienia można łatwo dostosować do 
potrzeb dziecka. Rolkowa podstawa zapewnia 
dużą odporność na przewracanie. Rolki ABS 
zapobiegają samowolnemu poślizgowi po 
podłodze, kiedy dziecko siedzi na fotelu, 
ale w przypadku braku obciążenia 
manewrowanie manewrowanie fotelem jest bardzo łatwe.

Szer.:   480 mm
Gł.:      790 mm
Wys.:   800 mm

Specyfikacja:
Materiał:     Pianka poliuretanowa + Stal + Tworzywo sztuczne
Wymiary siedziska:      440 mm (szer.) x 430 mm (gł.) 
Wymiary oparcia:          430 mm (szer.) х 430 mm(wys.)   
Zakres regulacji wysokości siedziska: 340 mm-550 mm
Regulacja wysokości oparcia:     735 mm-980 mm
Dostępne Dostępne kolory            Różowy   Niebieski 



BUONO
Ergonomiczne krzesełko dziecięce

Fotel ortopedyczny, umożliwiający 
prawidłowe kształtowanie kręgosłupa 
Państwa dziecka, ponadto redukujący 
obciążenia i zmęczenie podczas zajęć i zabawy. 
Oparcie fotela jest wyposażone w regulację 
wysokości, co zapewnia prawidłowe 
ppozycjonowanie kręgosłupa dziecka. Pokrętło 
umożliwia łatwą regulację wysokości fotela.
Specjalna konstrukcja umożliwia łatwą 
regulację głębokości usadowienia. Rolkowa 
podstawa zapewnia dużą odporność na 
przewracanie. Rolki ABS zapobiegają 
samowolnemu poślizgowi po podłodze, 
kiedy dzieckiedy dziecko siedzi na fotelu, ale w 
przypadku braku obciążenia manewrowanie 
fotelem jest bardzo łatwe.

Szer.:   565 mm
Gł.:      430 mm
Wys.:   805 mm

Specyfikacja:
Wymiary:               565x430x805mm
Regulacja wysokości siedziska :     350-490mm
Regulacja wysokości oparcia :      760-900mm
Materiał:   pianka poliuretanowa, stal, polipropylen, poliester
Maksymalne obciążenie:         do 80 kg
Dostępne Dostępne kolory:         szary, niebieski, różowy



Ottimo
Krzesełko dziecięce z regulacją wysokości

Fotel ortopedyczny, umożliwiający 
prawidłowe kształtowanie kręgosłupa 
Państwa dziecka, ponadto redukujący 
obciążenia i zmęczenie podczas zajęć i 
zabawy. Oparcie fotela jest wyposażone w 
regulację wysokości, co zapewnia prawidłowe 
ppozycjonowanie kręgosłupa dziecka. 
Mechanizm pneumatyczny umożliwia łatwą 
regulację wysokości fotela.
Specjalna konstrukcja umożliwia łatwą 
regulację głębokości usadowienia. Rolkowa 
podstawa zapewnia dużą odporność na 
przewracanie. Rolki ABS zapobiegają 
ssamowolnemu poślizgowi po podłodze, 
kiedy dziecko siedzi na fotelu, ale w 
przypadku braku obciążenia manewrowanie 
fotelem jest bardzo łatwe.

Szer.:   565 mm
Gł.:      430 mm
Wys.:   805 mm

Specyfikacja:
Materiał: stal,pianka poliuretanowa,ABS,polipropylen,poliester
Wymiary:                 550x635x825mm
Regulacja wysokości siedziska :       325-560mm
Regulacja wysokości oparcia:        677-910mm
Maksymalne obciążenie:           do 80kg
Dostępne Dostępne kolory:            niebieski, różowy, zielony



Primo
Fotel dziecięcy że skrzydlatym oparciem

Fotel ortopedyczny, umożliwiający 
prawidłowe kształtowanie kręgosłupa 
Państwa dziecka, ponadto redukujący 
obciążenia i zmęczenie podczas zajęć i 
zabawy. Specjalnie opracowane dwuczęściowe 
oparcie fotela jest wyposażone w regulację 
wwysokości, co zapewnia prawidłowe 
pozycjonowanie kręgosłupa dziecka. 
Mechanizm pneumatyczny umożliwia łatwą 
regulację wysokości fotela. Głębokość 
usadowienia można łatwo dostosować do 
potrzeb dziecka. Podstawa rolkowa zapewnia 
dużą odporność na przewracanie. Rolki ABS 
zapobiegają swobodnemu ślizapobiegają swobodnemu ślizganiu się po 
podłodze, kiedy dziecko siedzi na krześle, 
ale w przypadku braku obciążenia fotelem 
można łatwo manewrować.

Szer.:   500 mm
Gł.:      430 mm
Wys.:   735-820 mm

Specyfikacja:
Materiał:       stal, ABS, pianka poliuretanowa, poliester
Wymiary :           50x43x73,5-82cm
Regulacja wysokości siedziska :  35,5-44cm
Maksymalne obciążenie:      do 80kg
Dostępne kolory:      szary, niebieski, różowy



Bello I
Fotel dziecięcy

Fotel ortopedyczny, umożliwiający 
prawidłowe kształtowanie kręgosłupa 
Państwa dziecka, ponadto redukujący 
obciążenia i zmęczenie podczas zajęć i 
zabawy. Oparcie fotela jest wyposażone w 
regulację wysokości, co zapewnia prawidłowe 
ppozycjonowanie kręgosłupa dziecka. Pokrętło 
umożliwia łatwą regulację wysokości fotela.
Specjalna konstrukcja umożliwia łatwą 
regulację głębokości usadowienia. Rolkowa 
podstawa zapewnia dużą odporność na 
przewracanie. Rolki ABS zapobiegają 
samowolnemu poślizgowi po podłodze, kiedy 
dziecdziecko siedzi na fotelu, ale w przypadku 
braku obciążenia manewrowanie fotelem jest 
bardzo łatwe.

Szer.:   510 mm
Gł.:      530 mm
Wys.:   835 mm

Specyfikacja:
Materiał:       stal, ABS, pianka poliuretanowa, poliester
Wymiary :              510x530x835mm
Wymiary oparcia :           430x400mm
Wymiary siedziska :          455x430mm
Regulacja wysokości siedziska:     360-580mm
RRegulacją głębokości (przód-tył) :      90mm
Maksymalne obciążenie :        do 80 kg
Dostępne kolory:        szary, niebieski, różowy



Bello II
Fotel dziecięcy ze skrzydlatym oparciem

Fotel ortopedyczny, umożliwiający 
prawidłowe kształtowanie kręgosłupa 
Państwa dziecka, ponadto redukujący 
obciążenia i zmęczenie podczas zajęć i zabawy. 
Oparcie fotela jest wyposażone w regulację 
wysokości, co zapewnia prawidłowe 
ppozycjonowanie kręgosłupa dziecka. Pokrętło 
umożliwia łatwą regulację wysokości fotela.
Specjalna konstrukcja umożliwia łatwą 
regulację głębokości usadowienia. Rolkowa 
podstawa zapewnia dużą odporność na 
przewracanie. Rolki ABS zapobiegają 
samowolnemu poślizgowi po podłodze, kiedy 
dziecdziecko siedzi na fotelu, ale w przypadku 
braku obciążenia manewrowanie fotelem 
jest bardzo łatwe.

Szer.:   510 mm
Gł.:      530 mm
Wys.:   835 mm

Specyfikacja:
Materiał:       stal, ABS, pianka poliuretanowa, poliester
Wymiary :               510x530x835mm
Wymiary oparcia :            440x400mm
Wymiary siedziska :           455x430mm
Regulacja wysokości siedziska:      360-580mm
RRegulacja wysokości oparcia :      690-970mm
Regulacją głębokości (przód-tył) :     90mm
Maksymalne obciążenie :         do 80 kg
Dostępne kolory:          szary, niebieski, różowy



BRAVO 
Fotel z regulacją wysokości

Fotel ortopedyczny, umożliwiający prawidłowe 
kształtowanie kręgosłupa dziecka oraz 
redukujący obciążenia i zmęczenie podczas 
zajęć i zabawy. Oparcie fotela jest wyposażone 
w regulację wysokości, co zapewnia 
prawidłowe pozycjonowanie kręgosłupa. 
PPokrętło umożliwia łatwą regulację wysokości 
fotela, a specjalna konstrukcja łatwą regulację 
głębokości usadowienia. Rolkowa podstawa 
zapewnia dużą stabilność. Rolki ABS 
zapobiegają samowolnemu poślizgowi po 
podłodze, kiedy dziecko siedzi na fotelu, 
ale w przypadku braku obciążenia 
manewrowanie manewrowanie fotelem jest bardzo łatwe.

Szer.:   650 mm
Gł.:      480 mm
Wys.:   800-970 mm

Specyfikacja:
Materiał:   Pianka poliuretanowa + Podstawa stalowa + Tkanina
Wymiary produktu:      650 x 480 x 800-970mm
Wymiary siedziska:       430 x 440 x 100mm
Wymiary oparcia:        440 x 460 x 70mm
Zakres regulacji wysokości siedziska:  340 - 560mm
ZZakres regulacji wysokości oparcia:   730 - 910mm
Fotel obrotowy:              Nie
Blokady kółek:              Tak
Mechanizm podnoszenia fotela:      Pokrętło
Maksymalne obciążenie:           80kg
Dostępne kolory:     Niebieski, Różowy, Zielony, Fioletowy
 



FUNDESK PRIMAVERA II
FOTEL ORTOPEDYCZNY

Fotel ortopedyczny, umożliwiający prawidłowe 
kształtowanie kręgosłupa Państwa dziecka, 
ponadto redukujący obciążenia i zmęczenie 
podczas zajęć i zabawy. Specjalnie opracowane 
dwuczęściowe oparcie fotela jest wyposażone 
w regulację wysokości, co zapewnia prawidłowe 
ppozycjonowanie kręgosłupa dziecka. Głębokość 
usadowienia można łatwo dostosować do 
potrzeb dziecka. Rolkowa podstawa zapewnia 
dużą odporność na przewracanie. Rolki ABS 
zapobiegają samowolnemu poślizgowi po 
podłodze, kiedy dziecko siedzi na fotelu, 
ale w przypadku braku obciążenia 
manewrowanie manewrowanie fotelem jest bardzo łatwe.

Szer.:   480 mm
Gł.:      790 mm
Wys.:   800 mm

Specyfikacja:
Materiał:     Pianka poliuretanowa + Stal + Tworzywo sztuczne
Wymiary siedziska:      440 mm (szer.) x 430 mm (gł.) 
Wymiary oparcia:          430 mm (szer.) х 430 mm(wys.)   
Zakres regulacji wysokości siedziska: 340 mm-550 mm
Regulacja wysokości oparcia:     735 mm-1015 mm
Dostępne Dostępne kolory            Różowy   Niebieski 



CONTENTO 
Fotel z regulacją wysokości

Fotel ortopedyczny, umożliwiający prawidłowe 
kształtowanie kręgosłupa dziecka oraz 
redukujący obciążenia i zmęczenie podczas 
zajęć i zabawy. Specjalnie opracowane 
dwuczęściowe oparcie fotela jest wyposażone 
w regulację wysokości, co zapewnia prawidłowe 
ppozycjonowanie kręgosłupa dziecka. 
Pokrętło umożliwia łatwą regulację wysokości 
fotela, a specjalna konstrukcja łatwą regulację 
głębokości usadowienia. Rolkowa podstawa 
zapewnia dużą stabilność. Rolki ABS 
zapobiegają samowolnemu poślizgowi po 
podłodze, kiedy dziecko siedzi na fotelu, ale w 
przprzypadku braku obciążenia manewrowanie 
fotelem jest bardzo łatwe.

Szer.:   500 mm
Gł.:      590 mm
Wys.:   740-960 mm

Specyfikacja:
Materiał:   Pianka poliuretanowa + Podstawa stalowa + Tkanina
Wymiary produktu:           500 х 590 х 740-960mm
Wymiary siedziska:           430 x 440 x 100mm
Wymiary oparcia:            420 x 430 x 70mm
Zakres regulacji wysokości siedziska:      60 – 540mm
ZZakres regulacji wysokości oparcia:      650 – 870mm
Fotel obrotowy:                  Nie
Blokady kółek:                  Tak
Mechanizm podnoszenia fotela:         Pokrętło
Maksymalne obciążenie:             80kg
Dostępne kolory:        Niebieski, Różowy, Zielony, Szary

 



650 g Biały

FUNDESK L1
LAMPA LED

Biurkowa lampa diodowa z możliwością zmiany
 temperatury strumienia świetlnego i regulacją 
jasności świecenia.
Diody świecące wysokiej jakości zapewniają 
przyjemny i bezpieczny strumień świetlny. 
Dotykowy przycisk sterowania wyprowadzony 
na podsna podstawkę sprawia, że korzystanie z 
lampki jest bardzo wygodne. L1 opracowana z 
oddzielną nóżką mocującą do następujących 
modeli biurek: Sorriso Capri, Lavoro. Wybór 
trybu oświetlenia będzie zależeć od Państwa 
celów i preferencji. Elastyczny statyw lampy 
z regulacją położenia w górę i w dół w zakresie 
13130° i prawo/lewo w zakresie 60°. Minimalne 
zużycie energii i długa trwałość użytkowa 
obniżą Państwa wydatki na oświetlenie.

Szer.:   55 mm
Gł.:      55 mm
Wys.:   700 mm

Specyfikacja:
Materiał:         ABS+ żel krzemionkowy+ Stal 
Rodzaj lampy:         Diody świecące
Sterowanie:          przyciski dotykowe 
Moc:                 7.7 W
Natężenie oświetlenia:     ≥ 1 000 lux 
Ilość diod :    Ilość diod :                52szt.
Trwałość użyteczna diod świecących: 40 000 godzin
Temperatura barwy,                        6000K
trzy tryby jasności        
Zasilacz                          w zestawie 
Wyjście:               12 V/1А
Maksymalny kąt rozwarcia    180°



691 g Biały

FUNDESK L2
LAMPA LED

Biurkowa lampa diodowa z możliwością zmiany 
temperatury strumienia świetlnego i regulacją 
jasności świecenia.
Diody świecące wysokiej jakości zapewniają 
przyjemny i bezpieczny strumień świetlny. 
Dotykowe przyciski sterowania, 
wwyprowadzone na podstawkę sprawiają, 
że korzystanie z lampki jest bardzo wygodne. 
Uniwersalny adapter USB umożliwia ładowanie 
tabletów, telefonów komórkowych i innych 
urządzeń wyposażonych w gniazdo USB. 
Lampa może pracować po podłączeniu do 
laptopa, komputera, przenośnej ładowarki USB.

Szer.:   145 mm
Gł.:      145 mm
Wys.:   330 mm

Specyfikacja:
Materiał:             ABS(plastik)+Metal 
Rodzaj lampy:         Diody świecące
Sterowanie:          przyciski dotykowe 
Moc:                 4.0 W
Natężenie oświetlenia:     ≥ 800 lux 
RRodzaj diod świecących:         SMD 5050
Trwałość użyteczna diod świecących: 40 000 godzin
3 temperatury barwowe,  2800-3300K, 4000-4500K
5 trybów jasności           5000-5500K       
Zasilacz                           w zestawie 
Wejście:         100–240 V~50/60 Hz 0,2 A Max
Wyjście:               12 V/1 А 
MakMaksymalny kąt rozwarcia     180°



Biały

FUNDESK L3
LAMPA LED

Specjalne mocowanie-uchwyt umożliwia 
wykorzystywanie lampy do różnych 
zastosowań. Elastyczny statyw lampy z 
regulacją położenia w górę i w dół w 
zakresie 130° i prawo/lewo w zakresie 
60° umożliwi skierowanie oświetlenia we 
właściwłaściwym kierunku. Minimalne zużycie 
energii i długa trwałość użytkowa obniżą 
Państwa wydatki na oświetlenie.

Szer.:   153 mm
Gł.:      77 mm
Wys.:   405 mm

Specyfikacja:
Materiał:             ABS(plastik)+Metal 
Rodzaj lampy:         Diody świecące
Sterowanie:             przyciski
Moc:                  5 W
Natężenie oświetlenia:     ≥ 500 lux 
RRodzaj diod świecących:          SMD 5050
Trwałość użyteczna diod świecących: 50 000 godzin
Temperatura barwy        5000 K   
Wskaźnik oddawania barw    ≥80Ra
Zasilacz            12 V/1,5А w zestawie   
Maksymalny kąt rozwarcia       180°



Lampa LED – L4

Biurkowa lampa diodowa kompatybilna z 
wszystkimi modelami biurek. Posiada 
elastyczne ramię, które umożliwia regulację 
kąta pochylenia, stabilną nogę antypoślizgową 
oraz trzy tryby jasności. Dodatkowo 
wyposażona jest w wielokolorowe 
podświetlenie RGB. Lampka ma możliwość podświetlenie RGB. Lampka ma możliwość 
wykorzystania tabletów, telefonów 
komórkowych i innych urządzeń z wejściem 
USB do zasilania. Wykonana z ekologicznych 
materiałów zgodnie z normami RoHS.

Specyfikacja:
Materiał:                ABS+PS
Rodzaj lampy:             Diody świecące
Trwałość diod:             40 000 godzin
Moc:                   5W
Sterowanie:               Dotyk
ZZasilacz: W zestawie, uniwersalne zasilanie (5V / 1A) z portem USB
Kolor:                 Biały

 



Lampa LED – L5

Biurkowa lampa diodowa kompatybilna z 
wszystkimi modelami biurek. Posiada 
elastyczne ramię, które umożliwia regulację 
kąta pochylenia, stabilną nogę antypoślizgową 
oraz trzy tryby jasności. Lampka ma możliwość 
wykorzystania tabletów, telefonów 
kkomórkowych i innych urządzeń z wejściem 
USB do zasilania. Wykonana z ekologicznych 
materiałów zgodnie z normami RoHS.

Specyfikacja:
Materiał:                ABS+PS
Rodzaj lampy:             Diody świecące
Trwałość diod:             40 000 godzin
Moc:                   5W
Sterowanie:               Dotyk
ZZasilacz: W zestawie, uniwersalne zasilanie (5V / 1A) z portem USB
Kolor:                 Biały

 



960 g Biały

FUNDESK LU1
LAMPA LED

Biurkowa lampa diodowa z możliwością 
zmiany temperatury strumienia świetlnego 
i regulacją jasności świecenia.
Diody świecące wysokiej jakości zapewniają 
przyjemny i bezpieczny strumień świetlny. 
Dotykowe przyciski sterowania, 
wwyprowadzone na podstawkę sprawiają, że 
korzystanie z lampki jest bardzo wygodne.

Szer.:   260 mm
Gł.:      270 mm
Wys.:   605 mm

Specyfikacja:
Materiał:         ABS+ żel krzemionkowy+ Stal 
Rodzaj lampy:         Diody świecące
Sterowanie:          przyciski dotykowe 
Moc:                 8.0 W
Natężenie oświetlenia:     ≥ 1 500 lux 
RRodzaj diod świecących:       2 835
Ilość diod :                54szt.
Trwałość użyteczna diod świecących: 35 000 godzin
3 rodzaje barwy światła,   2800-3200K, 3800-4400K,
5 trybów jasności          6000-6500K
Zasilacz                          w zestawie 
Wejście:       100–240 V~50/60 Hz 0,6 A Max
WWyjście:               12 V/1,5 А
Wskaźnik oddawania barw   ≥70Ra
Wyjście USB           5 V/1 A
Maksymalny kąt rozwarcia    180°



961 g Biały

FUNDESK LC1
LAMPA LED

Biurkowa lampa diodowa z możliwością zmiany 
temperatury strumienia świetlnego i regulacją 
jasności świecenia.
Diody świecące wysokiej jakości zapewniają 
przyjemny i bezpieczny strumień świetlny. 
Dotykowe przyciski sterowania, 
wwyprowadzone na podstawkę sprawiają, że 
korzystanie z lampki jest bardzo wygodne.

Szer.:   145 mm
Gł.:      145 mm
Wys.:   330 mm

Specyfikacja:
Materiał:         ABS+ żel krzemionkowy+ Stal 
Rodzaj lampy:         Diody świecące
Sterowanie:          przyciski dotykowe 
Moc:                 4.0 W
Natężenie oświetlenia:     ≥ 800 lux 
RRodzaj diod świecących:     SMD 5050
Ilość diod :                14szt.
Trwałość użyteczna diod świecących: 40 000 godzin
3 rodzaje barwy światła,   2800-3300K, 4000-4500K
5 trybów jasności          5000-5500K
Zasilacz                          w zestawie 
Wejście:       100–240 V~50/60 Hz 0,2 A Max
WWyjście:                  5 V/1 А
Wskaźnik oddawania barw   ≥70Ra
Bateria do zegarka CR2032  w zestawie
Maksymalny kąt rozwarcia       180°



SS17
Podstawka pod kubek

SS23
Mini półka na książki

SS12L
Podnóżek

SS12D
Uniwersalna barierka
(linijka+miejsce na długopisy)

SS26 
Organizer

SS16W Uniwersalna 
półka na książki z 
podstawką

SS2
Uchwyt biurkowy na tablet

SS6
Podstawka na książki(pręt) 
zgodna z modelami 
Capri, Sorriso

SS7
Barierka

SS12T 
Podnóżek

SS16 Uniwersalna 
półka na książki
z podstawką

Rolka papieru 
do zestawu Bambino

AMARE DRAWER

SS3
Koszyczek (cztery kolory)

SS4
Podstawka na 
książki na stopce

SS5
Podstawka na książki 
zgodna z modelami 
Capri, Sorriso, 
Lavoro, Cantare





FunDesk jest profesjonalnym dostawcą mebli dziecięcych, wywierających pozytywny wpływ na zdrowie 
dziecka i uwzględniających wszelkie wymagania i potrzeby dziecięcego audytorium: pomagają w 
utrzymywaniu i kształtowaniu prawidłowej postawy i dobrego wzroku.
Stawiamy przed sobą zadanie poprawy jakości życia Państwa dziecka poprzez dostarczanie innowacyjnych i 
ergonomicznych mebli.

Regulowane biurka FunDesk z regulacją pochylenia 
blblatu, na regulowanych nóżkach stworzą wspaniałe 
warunki do nauki i rozrywki oraz staną się niezastąpionym 
elementem wielu dziecięcych stref roboczych.
Wybierając biurka i krzesła dziecięce FunDesk wybieracie 
zdrowie i sprawiacie, że życie Państwa dziecka staje się 
wygodne i radosne!


