
moll kids – fakta a argument

rádce sortimentu



moll kids – fakta a argument 

všechny výrobky se vyvíjí a vyrábí zde na úpatí pohoří 
Schwäbische Alb, kde to téměř před 100 lety všechno 
začalo.

vyvíjíme a vyrábíme kvalitní výrobky, které dětem 
dělají velkou radost a poskytují úspěšný rozvoj. 

děti potřebují zdraví, jistotu a kreativitu.

my jsme objevitelé rostoucích dětských stolů.

naše stoly a židle se uzpůsobují flexibilně požadavkům 
daného uživatele. 

nabízí prostor a plochu pro široké využití pro psaní, 
čtení a malování. 

jsou funkčně a ergonomicky promyšlené do každého 
detailu a prakticky "nezničitelné".

moll výrobky jsou dětmi obsluhovány  intuitivně  a 
nabízí rozsah nastavení pro zcela malé až po velké.
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výškové nastavení 

výškové nastavení se spolehlivým há-

kovým závěsem a zabudovanou dětskou 

pojistkou. Nastavená výška stolu je  k 

přečtení na násadě nohou. Rozsah nas-

tavení je od 53 do 82 cm, což odpovídá 

výšce těla od cca. 120 - 190 cm.

výškové nastavení Classic

výškové nastavení Classic je cenově výhodné. Pomocí manuální-

ho nastavení se upraví výška stolu optimálně pro uživatele. 10 

úrovní umožní  nastavení výšky.

Classic se nabízí u stolů Winner a Joker.

informace reportáže 

správné nastavení stolu a židle

video

další informace k tématu výškové nastavení
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výškové nastavení Comfort

patentované výškové nastavení nohou Comfort  poskytuje díky 

plynulé nastavitelnosti výšky stolu  rozhodující přínos perfektní 

ergonomii u stolů moll. Nastavení Comfort je jedinečné na trhu 

a jeho vývoj pochází od moll. V nastavení Comfort je zabudo-

vané jojo. Tahem joja se výška stolu nastaví lehce, intuitivně a 

bezpečně.

Nastavení Comfort se dodává ke stolům Champion,Winner a Joker.

ergonomické nastavení na výšku těla s 

JOJO. Jednoduše táhnout a nastavit na 

potřebnou výšku. Stůl se nechá plynule 

nastavit od 53 do 82 cm  což odpovídá 

výšce postavy ca. od 120 - 190 cm. JOJO 

lze z bezpečnostních důvodů z nohou stolu 

odebrat.

všechny podnože nabízí výškovou stupnici pro ověření  nastavené výšky stolu. Doporučujeme vzít v 
úvahu následující tabulku pro správné nastavení židle:

výška postavy        výška stolu  výška postavy         výška stolu
119 cm         ~ 53 cm  159 cm         ~ 69 cm

127 cm          ~ 56 cm  167 cm         ~ 72 cm

135 cm          ~ 59 cm  175 cm         ~ 75 cm

143 cm           ~ 63 cm  183 cm         ~ 79 cm

151 cm           ~ 66 cm  191 cm         ~ 82 cm

výška postavy podle růstu se může lišit až o 10 cm od průměrných hodnot.
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výškové nastavení

výškové nastavení Express

Express výškové nastavení nabízí velký rozsah nastavení od 

69-114cm. Tak je správná pracovní výška pro sezení nebo stání 

lehce nastavitelná. Pouze jednou páčkou pod deskou stolu se 

stůl lehce a v několika vteřinách dostane do výšky stání. Síla 

pružiny se dá nastavit podle zatížení stolu. 

možnost zvýšit výšku stolu o 10 cm díky výškovému adapteru

(79 – 124 cm).

výškové nastavení  Express je k dodání ke stolu Champion 

Compact.

mějte na vědomí, že spodní nastavení pro výšku sezení vyžadu-

je min.výšku postavy ca. 155 cm.

plynulé nastavení výšky stolu pro práci 

vsedě nebo vestoje. Snadná obsluha v 

několika vteřinách. Výška stolu je nasta-

vitelná d 69 do 124 cm, ideálně pro výšku 

postavy od 155 do 195 cm.

Doporučujeme vzít v úvahu následující tabulku pro 
správné nastavení stolu:

výška postavy        výška stolu výška stolu
sezení stání

159 cm         ~ 69 cm ~ 102 cm

167 cm          ~ 72 cm ~ 108 cm

175 cm          ~ 75 cm ~ 113 cm

183 cm           ~ 79 cm ~ 118 cm

191 cm           ~ 82 cm ~ 124 cm

výška postavy se podle růstu může lišit až o 10 cm od 

průměrných hodnot.
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každý dětský stůl má rozdílný komfort pro nastavení výšky 

úhlu pracovní desky. U stolů Joker a Winner dochází k nas-

tavení výšky zvednutím desky vzadu. Zabudované odpružení 

umožňuje lehké ovládání i pro děti.

moll Champion má samovysvětlující, jednoduchou obsluhu po-

mocí tažného lanka. Lanka jsou umístěna pod přední hranou sto-

lu. Jejich pomocí se deska stolu velice lehce našikmí až do 20`.

součástí každého dětského stolu je zarážka, kterou lze použít jako 

pravítko a lupu.

nastavení desky stolu

informace reportáže

správné nastavení stolu a židle

video

další informace k tématu výškové nastavení

maximální šikmé nastavení desky stolu:
Joker 16°, Winner 18°, Champion 20°
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nastavení výšky židle

výška židle se navolí tak, že přední hrana sedáku 

je asi ve výšce těsně pod kolenem. Výška sedáku je 

správně, pokud je úhel mezi stehnem a trupem lehce 

otevřený (více jak 90) a nohy přitom mají plný kon-

takt s podlahou.

u Maximo se provádí nastavení sklopnými páčkami, 

u Scooter přes dva obslužné elemeny, které se lehce 

otvírají a zavírají.

nastavení hloubky sedáku

hloubka sedáku se dá lehce nastavit tak, že celé steh-

no leží na sedáku a přední hrana sedáku nesmí tlačit. 

Vzdálenost mezi přední hranou sedáku a lýtkem je 

přibližně na šířku 4 prstů. Takto by měly nohy  zůstat 

dobře prokrvené. Obslužné elementy se nachází pod 

sedákem.

nastavení výšky opěrky

nastavení výšky opěrky se provede tak, že opěrka 

podpírá záda mezi lopatkami. Tím se záda uvolní 

a  zajistí, že při opření celou délkou zad tak získají 

dostatečnou oporu. U židle Maximo následuje 

obsluha přes knofl ík, u židle Scooter se zmáčknou 

dvě páčky, které jsou k otevření a uzavření lehce 

ovladatelné.

nastavení židle 

M
ax

im
o
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informace

video

reportáže

správné nastavení stolu a židle

další informace k tématu v 
nastavení židle
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Champion
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Champion

Champion
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design: PEARL CREATIVE
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 mimořádné vlastnosti:

 psací stoly s výškovým nastavením Comfort nebo   
 Express pro děti a mládež

A  výškové nastavení Comfort  pomocí JOJO
 (53-82 cm)

 výškové nastavení Express (69-114 cm) pouze pro   
 verzi Compact.

Stůl se dodává kompletně smontovaný možnost   
 zvýšit výšku stolu o 10 cm díky výškovému   
 adapteru 

 standardní šířka stolu (121 cm) nebo verze
 Compact (91 cm)

B dělená deska stolu ve třech variantách
 Left up: doporučeno pro praváky
 Right up: doporučeno pro leváky
 Front up

 provedení Compact se dodává pouze ve variantě   
 Front up

C  vyměnitelné bočnice v 8 variantách

D  8 vyměnitelných prvků

E  výškové nastavení desky stolu komfortním
 ovládáním  

F  možnost dokoupení šuplíku a jeho krytu

G  patky nohou mají kolečka

 možnost rozšíření pracovní plohy 
 ( H  Side Top, I  Flex Deck, Multi Deck, Panel)

K  schránka na kabeláž z aluminia a možnost
 dokoupení krytu

 designově stejný kontejner Cubic a Cubicmax
 možnost dokoupení bezdrátové nabíječky pro   
 smartphony

 doplňky jsou součástí každého stolu:

E

E

K

C

N

skládací držák
na knihy

háček na taškumagnetický  
zarážka s pravítkem 
a lupou

L M N
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Champion

01

03

04

   121 cm
  72 cm 
  53-82 cm 
  37 kg 
  3

Champion spojuje design,ergonomii a bezpečnost 
jako žádný jiný stůl. JOJO umožňuje jednoduché 
výškové nastavení. Pohodlné naklápění desky 
stolu. Speciální varianty pro praváka nebo leváka.

doplňky:

   Champion doplňky str. 19

   univerzální příslušenství str. 36 

 varianta desky stolu

01  Champion Left up   68 x 53 cm  120 x 72 cm

 Champion Right up   68 x 53 cm  120 x 72 cm

 Champion Front up   120 x 53 cm  120 x 72 cm

  +

 výběr bočnic stolu

03  dřevotřísková deska bílá, MDF  polakované desky v 5 barvách  
 nebo desky z masívního dřeva olejované (FSC certifikát) z
 dubu nebo ořechu

  +

 doplnění nohou 

04    Comfort -plynulé nastavení pomocí  
   JOJO od 53-82 cm výšky stolu
   (110-190cm) výška postavy viz str. 5 
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Champion Compact

02

03

04

spojuje na malé ploše všechny přednosti 
stolu Champion. Díky jeho kompaktním 
rozměrům je ideálním řešením do malých 
dětských pokojů. 
 
     

doplňky:

   91 cm
  72 cm 
  53-82 cm 
  32 kg 
  3

  Champion doplňky str. 19

   univerzální příslušenství str. 36 

 varianta desky stolu

02  Champion Compact   90 x 53 cm  90 x 72 cm

  +

 nabídka bočnic stolu

03  dřevotřísková deska bílá, MDF  polakované desky v 5 barvách  
 nebo desky z masívního dřeva olejované (FSC certifikát) z
 dubu nebo ořechu

 +

 doplnit nohy 

04    Comfort -plynulé nastavení pomocí  
   JOJO od 53-82 cm výšky stolu
   (110-190cm) výška postavy viz str. 5 
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Champion Compact Express

 varianta desky stolu

05  Champion Compact Express  90 x 53 cm  90 x 72 cm

 nabídka bočnic stolu

 dřevotřísková deska bílá, MDF  polakované desky v 5 barvách  
 nebo desky z masívního dřeva olejované (FSC certifikát) z
 dubu nebo ořechu

 
 nastavení nohou

   výškové nastavení Express viz str. 6
   dodává se kompletně smontovaný stůl 

   90 cm
  72 cm 
  69-114 cm (s výškovým adapterem 79-124 cm) 
  49 kg

3   0,58 m³
  1

psací stůl s enormními možnostmi nastavení,které 
se nastaví na téměř každou výšku postavy - ať 
už sedí nebo stojí. Stůl lze zvednout lehce a v 
několika vteřinách  na výšku stání.
 

doplňky:

  Champion doplňky str. 19

  univerzální příslušenství str. 36
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06 rozměrný šuplík

   103 cm
  42 cm 
  5,5 cm 
  4,3 kg  

3   0,03 m³
  1

11  rozměrný šuplík Compact

   72 cm
  42 cm 
  5,5 cm 
  4 kg  

3   0,03 m³
  1

 • alu barva
 • nabízí prostor bez omezení volnosti pohybu
 • dělený přepažkou na dva prostory
 • vybavený podložkami z pěnového materiálu, které  
  zabraňují posunování obsahu šuplíku
 • zatížitelnost do 6 kg
 • možnost doplnění o Orga Set - dílu pro zachování pořádku
 • možnost doplnění o kryt šuplíku, který zabraňuje 
  zaprášení obsahu šuplíku a nabízí ochranu před
  nahlédnutím
 • rozměrný šuplík lze namontovat dodatečně

07  kryt šuplíku

   104 cm
  42 cm 
  4 cm 
  2,2 kg  

3   0,02 m³
  1

12  kryt šuplíku Compact

   72 cm
  42 cm 
  4 cm 
  1,9 kg  

3   0,02 m³
  1

• alu brava
• chrání šuplík před prachem a nahlédnutím při
  nadzvednutí desky stolu

08  kryt boxu na kabely

   102 cm
  - 
  16 cm  
  0,7 kg  

3   0,002 m³
  1

   

09  kryt boxu na kabely
  Compact Comfort

   72 cm
  - 
  16 cm 
  0,6 kg  

3   0,002 m³
  1

10  kryt boxu na kabely
  Compact Express

   72 cm
  - 
  16 cm 
  0,6 kg  

3   0,002 m³
  1

• průsvitný
• zakrývá nahlédnutí do boxu na kabely
• chrání box na kabely před prachem

  Pozor: pro Champion compact a Champion Compact
  Express existují dvě různé varianty
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15  Multi Deck

   120 cm
  30 cm 
  10 cm
  6,8 kg  

3   0,05 m³
  1

• rozšíření stolu do hloubky
• odkládací plocha v rovině při šikmém nastavení pracovní  
  desky
• dvěma úchyty se připevní přímo na zadní stranu stolu
• deska je z melaminem potažené dřevotřísky, bílá
• rohy jsou zaoblené
• dva rohové držáčky z aluminia zajistí boční oporu 
• zatížitelnost do 12 kg
• stabilitu stolu zajistí dodatečné zabezpečení: nohy stolu  
  prodlouží patky z aluminia 
• Multi Deck lze namontovat dodatečně

  Pozor: nedodává se k variantě Compact

2002196/EC-WEEE

13  QI-Charger

   8 cm
  8 cm 
  -  
  0,3 kg  

3   0,002 m3 

  1

• neviditelně zabudovaný do desky stolu, umožňuje
  bezkabelové nabíjení Smarttelefonů a hodinek
• nálepka na desce stolu ukazuje místo pro uložení   
  přístroje k nabíjení  
• QI-Charger  bezdrátovou nabíječku lze dodatečně umístit  
  ke stolům vyrobeným od 05/18
• u starších stolů je nutná kompletní výměna desky stolu
• seznam kompatibilních přístrojů lze najít na
  www.moll-funktion.com

  pouze pro následující země:
  Germany, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia + Herzego-
  vina, Bulgaria, China, Croatia, Czech Republic, Denmark, 
  Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, South Korea, 
  Latvia, Liechtenstein , Lithuania, Luxembourg, Moldova, 
  Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, 
  Romania, Russia, Serbia, Slovakia , Slovenia, Spain, 
  Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine

14  Side Top

   40 cm
  72 cm 
  - 
  7,5 kg  

3   0,04 m³
  1

• rozšíření stolu do šířky
• vodorovná boční odkládací plocha i při šikmém nastavení  
  pracovní desky
• dvěma úchyty se připevní přímo na boční stranu stolu
• k namontování vlevo nebo vpravo (pro potřebu získání  
  více plochy lze namontovat na obě strany stolu)
• nastavitelné dvě výšky
• deska je z melaminové  dřevotřískové desky, bílá
• rohy jsou zaoblené
• zatížitelnost do 12 kg
• Side Top lze namontovat dodatečně 

16  Panel

   120 cm
  6 cm 
  25 cm
  7,2 kg  

3   0,05 m³
  1

• dvěma úchyty se připevní přímo na zadní stranu stolu
• víceúčelové použití panelu: jako tabule s křídou, jako  
  bílá tabule pro psaní fi xou a jako magnetická tabule se 4  
  magnety
• možnost umístění Utensilo behind na panel a tím se nabí 
  zí četné možnosti pro uložení tužek, papírů a jiných
  drobností
• Panel lze namontovat dodatečně

  Pozor: nedodává se k variantě Compact
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19  výškový adapter Express

   - cm
  - cm 
  10 cm
  1,6 kg  

3   0,01 m³
  1

• zvýšení stolu o 10 cm pro postavu vyšší než 185 cm

  Pozor: k dodání pouze pro stoly Champion Compact
  Express

17  Flex Deck

   120 cm
  30 cm 
  63 cm 
  16,6 kg  

3   0,09 m³
  1

18  Flex Deck Compact

   86 cm
  30 cm 
  63 cm 
  13,5 kg 

3   0,09 m³
  1

• multifunkční stěna se dvěma policemi a magnetickou  
  tabulí se 4 magnety
• dvěma úchyty se připevní přímo na zadní stranu stolu
• vytváří dodatečnou odkládací plochu nad deskou stolu
• zatížitelnost do 12 kg
• police jsou z melaminové dřevotřískové desky, bílé
• police jsou zaoblené
• kovové díly jsou lakované v barvě alu
• magnetická tabule se dá použít jako deska na psaní
• horní police se dvěma rohovými držáčky z aluminia zajistí  
  boční oporu
• možnost umístění Utensilo behind na rám a tím se nabízí  
  četné možnosti pro uložení tužek, papírů a jiných
  drobností
• Flex Deck se dá namontovat dodatečně

20  Cubicmax

   43 cm
  54 cm 
  88 cm 
  45,5 kg  

3   0,26 m³
  1

• větší alternativa kontejneru Cubic
• 4 kolečka, z toho dvě se zajisťovací brzdou
• tři šuplíky  z toho jeden s plastovým organizérem 
• box na tajnosti v zadní části horního šuplíku
• nad šuplíky se nachází otevřený regálek s nastavitelnými  
  policemi
• šuplík má automatické samozavírání
• součastí dodávky je 8 barevných lehce vyměnitelných folií do  
  úchytů šuplíků
• materiál: melaminová dřevotřísková deska, bílá
• všechny rohy jsou zaoblené
• šuplík zatížitelný do 2,5 kg,  horní šuplík s plastovým
  organizérem je zatížitelný do 1 kg

21  Cubic

   43 cm
  54 cm 
  42 cm 
  22,5 kg  

3   0,132 m³
  1

• mobilní container s kolečky
• mobilní odkládací prostor a organizační pomocník
• čtyři kolečka z toho 2 s možnosti zabrždění
• designově podobný ke stolu Champion
• dva šuplíky (DINA3) a uzamykatelný šuplík s plastovým  
  organizérem 
• box na tajnosti v zadní části horního šuplíku
• šuplík s automatickým dojezdem
• součastí dodávky je 8 barvených lehce vyměnitelných folií  
  do úchytů šuplíků
• materiál: melaminová dřevotřísková deska, bílá
• všechny rohy jsou zaoblené
• šuplík zatížitelný do 2,5 kg, horní šuplík s plastovým
  organizérem je zatížitelný do 1 kg 
•  možnost dokoupení sedáku Pad a tím se změní container na  
  mobilní sedačku
•  maximální zatížení 75 kg
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 mimořádné vlastnosti:

A  psací stůl pro děti se dvěma možnostmi výškového     
 nastavení (Classic a Comfort)

B  na výběr s nerozdělenou nebo rozdělenou (2/3)deskou  
 stolu s výškově nastavitelným dílem

 dvě šířky stolu (121 cm a 89 cm)

 tři různé dekory : bílý, dub, javor

C  šest vyměnitelných barevných prvků

D  standardní provedení je se žlábkem na tužky
 Ten slouží jako zásobník barevných folií

E  možnost dokoupení rozměrného šuplíku s krytem     
 šuplíku

F  patky nohou mají kolečka

 možnost rozšíření pracovní plohy: 
 Side Top G , Flex Deck H , Multi Deck

 designově stejný kontejrer Pro a Profi
 (pro extra více prostoru) 

I  možnost doplnění o Twin Box nabízený ve třech     
 různých dekorech se dvěma šuplíky. Montuje se pod   
 desku stolu podle výběru vlevo nebo vpravo

  doplňky jsou součástí každého stolu:

držák na knihy 
průsvitný

háček na taškumagnetická 
zarážka s pravítkem 
a lupou

J LK

B

D

I

L I

A
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Winner/Winner Split
   121 cm

  71 cm 
  53-82 cm 
  39 kg
  2

dětský psací stůl s jednoduchým výškovým 
nastavením nebo varianta Comfort. Jednoduché 
ovládání výškového nastavení pracovní deky.
Speciální varianta Winner Split montovatelná 
podle potřeby pro praváka nebo leváka.

doplňky:

 varianty desky stolu s výběrem dekorů

30  Winner bílý    116 x 70 cm

 Winner dub  
 Winner javor  
 
31  Winner Split bílý   76 x 70 cm  116 x 70 cm 

 Winner Split dub   
 Winner Split javor  

  

+

 výběr nohou 

33    výškové nastavení od 53-82 cm výšky stolu
   (110-190 cm výšky těla) str. 4

34    plynulé výškové nastavení pomocí JOJO
   od 53-82 cm výšky stolu
   (110-190 cm výšky těla) str. 5 

  Winner doplňky str. 28

  univerzální příslušenství str. 36 
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Winner Compact

Winner Compact nabízí všechny vlastnos-
ti jako stůl Winner a je ideální do malých 
dětských pokojů díky své malé šířce.

doplňky:

   89 cm
  71 cm 
  53-82 cm 
  33 kg 
  2

 varianty desky stolu s výběrem dekorů

32  Winner Compact bílý    86 x 70 cm

 Winner Compact dub  
 Winner Compact javor  

 Pozor: není možná dělená deska stolu

  +

 výběr nohou 

33    výškové nastavení od 53-82 cm výšky stolu  
   (110-190 cm výšky těla) str. 4

34    plynulé výškové nastavení pomocí JOJO
   od 53-82 cm výšky stolu
   (110-190 cm výšky těla) str. 5 

  Winner doplňky str. 28

  univerzální příslušenství str. 36 
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35  Winner Twin Box

   42 cm
  57 cm 
  24 cm  
  8 kg  

3   0,09 m3 

  1

• ideální řešení pokud není možnost umístit vedle stolu  
  kontejner
• dva šuplíky se samozavíráním, horní šuplík je zamykatelný
• bočnice v barvě : bílá, dub, javor
• barva předního dílu šuplíku: stříbrná 
• úchyty šuplíku se barevně k barvě stolu
• k namontování vlevo nebo vpravo, také v kombinaci s  
  rozměrným šuplíkem a  žlábkem na odkládání
• Twin Box lze montovat dodatečně

  
  Pozor: není možné montovat ke stolu Winner Compact

36  rozměrný šuplík

   102 cm
  39,5 cm 
  6,5 cm  
  3,6 kg  

3   0,02 m3 

  1

38  rozměrný šuplík Compact

   72 cm
  39,5 cm 
  6,5 cm  
  2,9 kg  

3   0,02 m3 

  1

• alu brava
• nabízí prostor bez omezení volnosti pohybu
• dělený přepážkou na dva prostory
• vybavený podložkami z pěnového materiálu, které  
  zabraňují posunování obsahu šuplíku
• zatížitelnost do 6 kg
• možnost doplnění o Orga Set - dílu pro zachování   
  pořádku
• možnost doplnění o kryt šuplíku, který chrání před
  prachem a nahlédnutí při nadzvednutí desky stolu 
• rozměrný šuplík lze namontovat dodatečně

37  kryt šuplíku

   104 cm
  42 cm 
  4 cm  
  2,2 kg  

3   0,02 m3 

  1

39  kryt šuplíku Compact

   72 cm
  42 cm 
  4 cm  
  1,9 kg  

3   0,02 m3 

  1

• alu brava
• chrání šuplík před prachem a nahlédnutí při nadzvednutí  
  desky stolu

41  Multi Deck

   116 cm
  22 cm 
  10 cm  
  6,8 kg  

3   0,05 m3 

  1

43  Multi Deck Compact

   86 cm
  22 cm 
  10 cm  
  6 kg  

3   0,05 m3 

  1

• rozšíření stolu do hloubky
• odkládací plocha v rovině při šikmém nastavení pracovní  
  desky
• dvěma úchyty se připevní přímo na zadní stranu stolu
• deska z melaminové dřevotřískové desky : bílá, dub, javor
• dva rohové držáčky z aluminia zajistí boční oporu   
• zatížitelnost do 12 kg
• stabilitu stolu zajistí dodatečné zabezpečení: nohy stolu  
  prodlouží patky z aluminia 
• Multi Deck se dá namontovat dodatečně
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40  Side Top

   38 cm
  70 cm 
  - cm  
  6,5 kg  

3   0,04 m3

  1

• rozšíření stolu do šířky
• vodorovná boční odkládací plocha i při šikmém nastavení  
  pracovní desky
• dvěma úchyty se připevní přímo na boční stranu stolu
• k namontování vpravo a vlevo (možné na obě strany) 
• materiál: melaminová dřevotřísková deska
• deska je ve třech dekorech: bílá, dub, javor
• rohy jsou zaoblené
• zatížitelnost do 12 kg
• Side Top se dá namontovat dodatečně

45  Profi 

   43 cm
  54 cm 
  88 cm  
  34 kg  

3   0,26 m3 

  1

• maximální zatížení 75 kg
• čtyři kolečka z toho 2 s možnosti zabrždění
• dva šuplíky (DIN3) a horní uzamykatelný šuplík s
  organizérem
• box na tajnosti v zadní části horního šuplíku
• dvě odkládací přihrádky
• šuplík s automatickým pojezdem
• materiál: melaminová dřevotřísková deska
• přední deska šuplíku: stříbrná
• tělo containeru ve třech dekorech: bílá,dub,javor
• součastí dodávky je 6 barvených lehce vyměnitelných folií  
  do úchytů šuplíků
• všechny rohy vepředu jsou zaoblené
• zatížitelnost šuplíků 2,5 kg, horní šuplík s plastovým
  organizérem je zatížitelný do 1 kg 

46  Pro

   43 cm
  54 cm 
  43 cm  
  21 kg  

3   0,13 m3 

  1

• mobilní odkládací prostor a organizační pomocník 
• mobilní container s kolečky
• čtyři kolečka z toho 2 s možnosti zabrždění
• dva šuplíky (DIN3) a horní uzamykatelný  
• box na tajnosti v zadní části horního šuplíku
• šuplík s automatickým pojezdem
• materiál: melaminová dřevotřísková deska
• přední deska šuplíku: stříbrná
• tělo containeru ve třech dekorech: bílá,dub,javor 
• součastí dodávky je 6 barevných lehce vyměnitelných folií  
  do úchytů šuplíků
• zatížitelnost šuplíků 2,5 kg, horní šuplík s plastovým
  organizérem je zatížitelný do 1 kg 
• možnost dokoupení sedáku PAD a tím se změní container na  
  mobilní sedačku
• maximální zatížení 75 kg

42  Flex Deck

   116 cm
  28 cm 
  63 cm  
  16 kg  

3   0,09 m3 

  1

44  Flex Deck Compact

   86 cm
  28 cm 
  63 cm  
  13 kg  

3   0,09 m3 

  1

• multifunkční stěna se dvěma policemi a magnetickou  
  tabulí se 4 magnety
• dvěma úchyty se připevní přímo na zadní stranu stolu
• vytváří dodatečnou odkládací plochu nad deskou stolu
• zatížitelnost 12 kg
• police jsou z melaminové dřevotřískové desky, stříbrné
• kovové díly jsou lakované v barvě alu
• magnetická tabule se dá použít jako deska na psaní
• horní police se dvěma rohovými držáčky z aluminia zajistí  
  boční oporu
• možnost umístění Utensilo behind na rám a tím se nabízí  
  četné možnosti pro uložení tužek, papírů a jiných
  drobností
• Flex Deck se dá namontovat dodatečně
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 mimořádné vlastnosti:

A  dětský psací stůl s jednoduchým výškovým
 nastavením Classic nebo Comfort

B   šest vyměnitelných barevných prvků

C   šikmé nastavení desky stolu jednochuchou
 obsluhou 

D   žlábek na tužky součástí stolu

E  rozměrný šuplík podle výběru

F  možnost rozšíření pracovní plochy:
 Side Top

 kontejner s kolečky Pro a Profi jako možnost
 získání odkládacího prostoru

 příslušenství u všech stolů součástí:

B

D

E

A

háček na taškuzarážkaHdržák na 
knihy průsvitný

G
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Joker
   116 cm

  68 cm 
  53-82 cm 
  36 kg 
  2

Joker disponuje detaily standardními u moll a 
nedělá žádný kompromis v ohledu na design, kva-
litu, funkci. Je zredukovaný ale nezříká se přitom 
ergonomie a nabízí všechno, co dětský rostoucí 
stůl musí umět.

doplňky:

 varianta desky stolu 

50 Joker bílý   113 x 67 cm

  +

 doplnění nohou 

51   výškové nastavení od 53-82 cm výšky stolu  
   (110-190 cm výšky těla) str. 4

52   plynulé výškové nastavení pomocí JOJO
   od 53-82 cm výšky stolu
   (110-190 cm výšky těla) str. 5 

 Joker doplňky str. 35

 univerzální příslušenství str. 36 
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54  Side Top

   38 cm
  68 cm 
  - cm  
  6,8 kg  

3   0,04 m3

  1

• rozšíření stolu do šířky
• vodorovná boční odkládací plocha i při šikmém nastavení  
  pracovní desky
• dvěma úchyty se připevní přímo na bočnici stolu
• podle potřeby k namontování vpravo a vlevo nebo  
  současně na obě strany
• materiál: melaminovaná dřevotřísková deska
• zatížitelnost do 12 kg
• Side Top se dá namontovat dodatečně

53  rozměrný šuplík

   100 cm
  36 cm 
  5 cm  
  4 kg  

3   0,02 m3 

  1

• alu brava
• nabízí prostor bez omezení volnosti pohybu
• dělený přepážkou na dva prostory
• zatížitelnost  do 6 kg
• možnost doplnění o Orga Set - dílu pro zachování pořádku
• rozměrný šuplík se dá namontovat dodatečně

55  Profi 

   43 cm
  54 cm 
  88 cm  
  34 kg  

3   0,26 m3 

  1

• větší alternativa kontejneru Pro
• čtyři kolečka z toho 2 s možnosti zabrždění
• dva šuplíky (DIN3) a horní uzamykatelný šuplík s
  organizérem 
• box na tajnosti v zadní části horního šuplíku
• dvě dodatečné přihrádky
• šuplík s automatickým dojezdem
• materiál: melaminová dřevotřísková deska, bílá
• přední deska šuplíku: stříbrná
• součastí dodávky je 6 barevných lehce vyměnitelných folií  
  do úchytů šuplíků
• všechny rohy ve předu jsou zaoblené
• zatížitelnost šuplíků 2,5 kg, horní šuplík s plastovým 
  organizérem je zatížitelný do 1 kg 

56  Pro

   43 cm
  54 cm 
  43 cm  
  21 kg  

3   0,13 m3 

  1

• mobilní odkládací prostor a organizační pomocník 
• mobilní container s kolečky
• čtyři kolečka z toho 2 s možnosti zabrždění
• dva šuplíky (DIN3) a horní uzamykatelný šuplík s
  organizérem   
• box na tajnosti v zadní části horního šuplíku
• šuplík s automatickým dojezdem
• materiál: melaminová dřevotřísková deska, bílá
• přední deska šuplíku: stříbrná
• součastí dodávky je 6 barevných lehce vyměnitelných folií  
  do úchytů šuplíků
• zatížitelnost šuplíků 2,5 kg, horní šuplík s plastovým
  organizérem je zatížitelný do 1 kg 
• možnost dokoupení sedáku Pad a tím se změní container na  
  mobilní sedačku
• maximální zatížení 75 kg
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univerzální příslušenství
60  Pad

   43 cm
  54 cm 
  4 cm 
  3 kg  

3   0,02 m³
  1

• změní container Cubic a Pro na mobilní sedačku
• potah lze lehce čistit a dá se dokoupit ve výběru z několika  
  atraktívních barev vhodných k židlím
• s komfortním, vysoce kvalitním pěnovým výplňovým  
  materiálem (4cm vysoký)

65  Orga Set

   23 cm
  17 cm 
  5 cm 
  0,4 kg  

3   0,004 m³
  1

• vhodný do rozměrných šuplíků a šuplíku v kontejnerech
• psací a věci pro malování jsou v šuplíku vždy uspořádané a   
  mohou být v sadě postavené  na stole
• s výklopným ořezávátkem a lepící páskou

63  psací podložka

   59 cm
  42 cm 
  0,3 cm 
  0,8 kg 

3   0,005 m³
  1

• v různých motivech: planety, koně a mapa světa 
• proti poškrábání odolná horní vrstva
• jednoduché čištění
• protiskluzná  spodní strana 

64  designové pravítko

   54 cm
  5 cm 
  1 cm 
  0,7 kg 

3   0,008 m³
  1

• kvalitní pravítko z aluminia
• díky magnetům zabraňuje spadení předmětů při naklonění  
  pracovní desky

61  Utensilo behind

   48 cm
  2 cm 
  23 cm 
  1,1 kg  

3   0,01 m³
  1

• praktický pomocník pořádku
• možné k zavěšení na Flex Deck nebo na Panel upevní se  
  pomocí suchého zipu
• s přihrádkami různých rozměrů
• ve čtyřech barvách 
• materiál: odolný polyester
• zatížitelnost do 2,5 kg
  Pozor: není možné připevnit na Flex Deck Compact vedle  
  magnetické tabule

62  Utensilo beside

   41 cm
  2 cm 
  24 cm 
  0,7 kg  

3   0,01 m³
  1

• praktický pomocník pořádku ke stolům moll
• k zavěšení na bočnici stolu
• vhodné ke všem stolům moll
• patentované háčky se snadno zavěsí na každou stranu stolu  
  vpravo i vlevo
• s přihrádkami různých rozměrů
• ve čtyřech barvách 
• materiál: odolný polyester
• zatížitelnost do 2,5 kg
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66  držák kabelů

   10 cm
  5 cm 
  8 cm 
  0,5 kg  

3   0,002 m³
  1

• k připevnění na všechny desky stolu
• stará se o bezpečnost a pořádek kabelů na psacím stole
• drží kabely v bezpečném dosahu a zabraňuje propletení

67  držák na knížky průsvitný

   32 cm
  15 cm 
  23 cm 
  0,5 kg 

3   0,007 m³
  1

• průsvitný držák na knížky s rozvrhem hodin, šablonou a čtecí  
  lupou
• optimálně drží i při naklonění pracovní desky 
• závěsný držák umožňuje připevnit držák na knihu přímo na  
  pracovní desku
• dodávaný se stoly Winner a Joker

68  držák na knihu skládací

   33 cm
  13 cm 
  24 cm 
  0,6 kg 

3   0,001 m³
  1

• držák na knihu nejvyšší kvality 
• velmi kvalitní materiál
• vypiplaná mechanika
• jednoduše se sklapne a vezme s sebou
• dvě vyklápěcí spony drží knihu nebo sešit 
• optimálně drží i při naklonění pracovní desky
• závěsný držák umožňuje připevnit držák na knihu přímo na  
  pracovní desku
 • dodávaný se stoly Champion

69  zarážka proti sklouznutí
  Winner/Champion

   45 cm
  6 cm 
  1 cm 
  0,5 kg 

3   0,008 m³
  1

• více než jednoduchá zarážka: dodatečné funkce:
  pravítko a lupa
• díky magnetům zabraňuje spadení předmětů při naklonění  
  pracovní desky
• dodávaný se stoly Champion a Winner

70  zarážka proti sklouznutí Joker

   43 cm
  3 cm 
  3 cm 
  0,5 kg 

3   0,008 m³
  1

• průsvitná zarážka, která se připevní na hranu desky stolu
• zajištění proti sklouznutí při naklonění pracovní desky
• dodávaný se stoly Joker

71  háček na tašku

   5 cm
  3 cm 
  5 cm 
  0,18 kg  

3   0,001 m³
  1

• pevné místo na školní tašku
• nechá se fl exibilně zavěsit na bočnici stolu
• všechny materiály jsou tak v každou dobu vždy po ruce
• dodávané se stoly Champion, Winner a Joker
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design: DESIGN BALLENDAT
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 mimořádné vlastnosti:

 otočná židle pro děti a dospívající mládež se
 sedákem a opěrkou ze síťoviny

A  síťovina se přivine k tělu jako jeho druhá kůže a   
 odpružuje podle hmotnosti

 tělo je stále optimálně podporováno nezávisle na   
 proporcích těla

 vysoká prodyšnost síťoviny

B  výška a hloubka sedáku a výška opěrky lze lehce   
 a intuitivně nastavit pomocí sklapovacích
 ovládacích páček

C  vyměnitelné potahy sedáku a opěrky

D  šestiramenný a extra široký kříž  se stará o
 stabilitu a bezpečnost

E  kolečka jsou pro nejvyšší bezpečnost zbržděná a   
 vhodná pro tvrdé a měkké podlahy  

F  možnost kluzáků

 dvě barvy rámu a 15 látek různých barev 

 stabilní  šikmý rám ze silnostěnné ocelové trubky  

 nosníky sedáku a opěrky ze sklolaminátem
 vyztuženého plastického materiálu

 zatížení do 90 kg

  Scooter doplňky str. 42

B

C

F

A
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Maximo

Maximo

A

A

G

G

D
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B

F
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 mimořádné vlastnosti:

 otočná židle pro děti a dospívající mládež  s   
 výběrem v bílé nebo šedé

A  intuitivní prvky pro obsluhu nastavení    
 výšky-, hloubky sedáku a opěrky nezávisle na sobě  

B  pětiramemnný extra široký kříž se stará o stabilitu   
 a bezpečnost

C  možnost zastavení otáčení kříže

D  kolečka jsou pro nejvyšší bezpečnost zbržděná a   
 vhodná pro tvrdé a měkké podlahy

E  box na tajnosti pod sedákem

F  praktický držáček umožní lehké pohybování v
 prostoru

G  vyměnitelné potahy sedáku a opěrky

 sedák s nárazovým tlumičem pro větší dynamiku   
 sezení a komfort

 dvě barvy rámu a 15 látek různých barev 

 zatížení do 80 kg

 možnost  kluzáků

  Maximo doplňky str. 43

D

E

F

A
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73  potahy sedáku Scooter

   44 cm
  48 cm 
  1 cm  
  0,36 (Classic) – 1,11 (Trend) kg  

3   0,05 (Classic) -  0,08 (Trend) m3 

  1

74  potahy opěrky Scooter

   44 cm
  49 cm 
  1 cm  
  0,36 (Classic) – 1,02 (Trend) kg  

3   0,05 (Classic) -  0,08 (Trend) m3

  1

• možnost výběru potahu pro sedák a opěrku
• lehké přichycení pomocí čtyř stiskacích knofl íků 
• 15 látek různých barev 
• prosím, dbejte pokynů na ošetření na etiketě

75  kluzáky Scooter

   5 cm
  5 cm 
  6 cm  
  0,6 kg  

3   0,002 m3 

  1

• možnost výměny koleček za kluzáky
• poskytují bezpečnost proti nechtěnému pohybu židle
• dodatečně vyměnitelné

 varianta židle

72 rám bílý 

rám šedý

  +

 možnost doplnit potahy 

73  potah sedáku
 látky Classic, Motiv nebo Trend str. 50

74  potah opěrky
 látky Classic, Motiv nebo Trend str. 50

Scooter
72

   70 cm
  70 cm 
  28-52 cm 
  15,5 kg 

3   0,25 m3 

  1
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77  Maximo čalounění 

   - cm
  - cm 
  - cm  
  2,14 kg  

3   0,039 m3 

  1

• podle volby v 15 různých barevných variantách
• vysoce odolný a lehce ošetřitelný
• bajonetový uzávěr umožňuje snadnou výměnu potahu  
  opěrky
• prosím, dbejte pokynů na ošetření na etiketě

78  Maximo potahy

   - cm
  - cm 
  - cm  
  0,4 kg  

3   0,105 m3 

  1

• k dodatečné výměně
• 15 látek různých barev 
• prosím, dbejte pokynů na ošetření na etiketě

79  kluzáky Maximo

   6 cm
  6 cm 
  5 cm  
  0,6 kg  

3   0,004 m3 

  1

• možnost výměny koleček za kluzáky
• poskytují bezpečnost proti nechtěnému pohybu židle
• dodatečně vyměnitelné

 varianta židle

76 rám bílý 

rám šedý

  +

 doplnit čalounění (sedák a opěrku) 

77  Maximo čalounění
 látky Classic, Motiv nebo Trend str. 50

Maximo
76

   68 cm
  68 cm 
  28-54 cm  
  12,9 kg  

3   0,208 m3 

  2
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2002196/EC-WEEE

Flexlight

C

B

D

A

A

80

   62 cm
  - cm 
  42 cm 
  2 kg 

3   0,01 m3 

  1

design: PEARL CREATIVE
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 vynikající vlastnosti:

 LED stolní lampa s moderním designem s
 rozmanitými dodatečnými funkcemi, k připevnění   
 na desku stolu

A   dva "husí krky" a kulový kloub B  v patce umožní,   
 že se světlo dostane všude, kde je potřeba

C  náboj světla s 40 LED

D  upínací podstavec, který pevně drží Flexlight i při   
 šikmém nastavení desky stolu
 (pro sílu desky od 13 - 23 mm)

 libovolně montovatelný - pro leváky a praváky

E   intenzita osvětlení od 100% do 5%  přes senzorové  
 tlačítko bez přepínání a plynule

F  zapínací tlačítko s dodatečnou funkcí nočního   
 světla, která při přidržení světla mění barvy
 (funkce se dá vypnout)

G  USB napájecí zásuvka 

 úsporná - 85% úspory energie oproti 60 W žárovce

 energický efficient: A-A++

 nominální světelný tok 690 lumenů

 jmenovitý příkon 10 W

 barevná teplota 3500 K

 jmenovitá životnost  25.000 h

D

E

F

G

C
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moll L7

A

D

E

A

F

81

   62 cm
  - cm 
  42 cm 
  4,1 kg 

3   0,01 m2 

  1
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E

D

B

C

A

 vynikající vlastnosti:

 LED stolní lampa v moderním designu se stabilním
 podstavcem E  a s rozmanitými dodatečnými
 funkcemi

A   dva "husí krky" dávají hlavici světla vysokou
 flexibilitu a to umožní, že se světlo dostane všude,
 kde je potřeba

B   intenzita osvětlení od 100% do 5%  přes senzorové  
 tlačítko bez přepínání a plynule 

C  zapínací tlačítko s dodatečnou funkcí nočního   
 světla, která při přidržení světla mění barvy
 (funkce se dá vypnout)

D  USB napájecí zásuvka

E  v podstavci lampy je praktický žlábek na odkládání  
 tužky

F  náboj světla s 40 LED

 úsporná - 85% úspory energie oproti 60 W žárovce

 energický efficient: A-A++

 nominální světelný tok 690 lumenů

 jmenovitý příkon 10 W 

 barevná teplota 3500 K

 jmenovitá životnost  25.000 h
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certifi káty

5 letá záruka kvality

moll nabízí 5 letou záruku na kvalitu.

Podmínky záruky jsou k dohledání na:

www.moll-funktion.com 

5 letá záruka na dokoupení

moll nabízí 5 letou záruku na dokoupení. 

Podmínky záruky jsou k dohledání na:

www.moll-funktion.com

RED DOT 

moll výrobky jsou několikrát vyznamenány. 

Champion byl oceněn mezinárodní cenou 

designu RED Dot za design,funkce a kvalitu.

German Design Award

mezinárodní premiová cena rady pro design, 

kterou mohly získat stoly Winner a

Champion, stůl Joker byl nominován.

GS -označení

moll výrobky jsou označeny GS - světově 

uznávanou značkou pro prověřenou 

bezpečnost.

Modrý anděl

moll výroby jsou označené tímto německým 

razítkem pro výrobky, které splňují vysoké 

nároky na ekologii jakou jsou omezení emisí 

a nebezpečných látek, vhodnost k užívání a 

použití obalových materiálů.

AGR

moll výrobky jsou oceněny značkou AGR. 

Akce zdravá záda (AGR) označují nezávisle 

výrobky, které splňují požadavky pro zdravá 

záda. 

Made in Germany

moll výrobky jsou vyvíjeny a zhotoveny v 

Německu podle nejvyšších standardů kvali-

ty a bezpečnosti.  

Patenty

moll vyvíjí vlastní inovativní systém kování. 

Mnohé z nich je patentově chráněno.

jednoduchá montáž

moll klade důraz na špičkové balení svých 

výrobků. Výrobky jsou vybaveny velmi 

dobře propracovanými montážními návody 

a pro je samotná montáž rychlá a bezpro-

blémová.

CARB II

moll dřevní materiály jsou CARB II

vyhovující přísnějšímu limitu E1 podle 

zkušební metody EN120 při normálním 

použití a podle současného stavu znalostí 

nezpůsobuje žádné zdravotní poškození a 

újmy.

zákon na použití elektropřístrojů

moll výrobky jsou registrovány pod-

le předpisů pro elektro-elektronické 

přístroje. Velko- i maloobchod mají

povinnost při zakoupení nového přístroje 

stará elektro- a elektronická zařízení 

bezplatně odebrat.

2002196/EC-WEEE
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materiály

1 melaminem potažená dřevotříska:

moll kids dřevotřískové desky jsou testovány podle EN312 a 
EN14322 .Formaldehydová třída CARBII, která se váže s přísnými 
mezními hodnotami ,je dodržována jako zkušební metoda E1 
podle E120.
při normálním a účelu odpovídajícímu užití nezpůsobuje podle 
současných znalostí žádné zdravotní poškození a újmy.

2 MDF lakovaná dřevotřísková deska:

barevný pigment a krycí lat: UV tvrzený lak na vodní bázi a 
neškodící životnímu prostředí.

3 desky z masívního dřeva z dubu a ořechu olejované:

masívní dřevo jako přírodní surovina ,certifikovaný FSC svazem 
lesního hospodářství. Testovaný podle EN13353 a EN 13 017-2.

FSC certifikát:

všechny dřevní materiály, které jsou pro kolekci kids používa-
né, zaručují zodpovědné zacházení s dřevní surovinou. 
Všechny povrchy jsou testování proti otěru, mechanickému a 
teplotnímu namáhání podle EN14322.

hrany desky stolu:

všechny hrany stolu jsou zapečetěné kvalitním ABS ochrannou 
páskou. ABS je termoplastický materiál s vynikajícími
materiálovými- a uživatelskými vlastnostmi. Odolnost proti 
úderu,mechanicky a tepelně zatížitelný.

Modrý anděl:

moll psací stoly obdržely razítko zkušebny "modrý anděl" a jsou 
tímto prověřené a zertifikované podle RAL UZ38 .

Champion Winner Joker

červená 2

zelená 2

bílá 1

dub 3 ořech 3

šeříková 2

pink 2 modrá 2

› korpus-/ barvy bočnic › dekory korpusů

bílá 1 

javor 1 

dub 1 

bílá 1 
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látky potahů

   složení Classic + Motiv

 materiál: 100% nehořlavý polyester
 neobsahuje barviva s těžkými kovy 
 vyrobeno ze 100% recyklovatelného polyesteru
 ekologický, testovaný na škodlivé látky podle

 Oeko-Tex® Standard 100
 váha: 260g/m²±5%
 odolnost proti otěru: 50.000 Martindale/37.500 Wyzenbeek
 nehořlavost: BS 476 Part 7 Class/BS 476 Part 7 Class 0
 světelná stálost: 6 (ISO 105 - B02:2013)

 testováno podle BS 2543:1995/2004
 stálobarevnost v otěru: za mokra 4, za sucha 4,

 testováno podle BS 2543:1995/2004

 čištění 
 pravidelně vysávat
 při zašpinění vyčistit mokrým hadříkem nebo vyprat v pračce  

 při teplotě 40C v jemném pracím prášku a pracím programu na  
 jemné prádlo

 prosím, dbejte pokynů na ošetření na etiketě

   složení síťoviny

 materiál: 100% Elastomer-Polyester
 ekologický, testovaný na škodlivé látky podle

 Oeko-Tex® Standard 100
 odolnost proti otěru: 50.000 Martindale/37.500 Wyzenbeek
 světelná stálost: 5
 stálobarevnot v otěru: za mokra 5, za sucha 4

 čistění 
 pravidelně vysávat
 při zašpinění vyčistit mokrým hadříkem

  složení Utensilo látky

 materiál: odolná polyesterová tkanina

 čištění 
 pravidelně vysávat
 při zašpinění vyčistit mokrým hadříkem
 prosím, dbejte pokynů na ošetření na etiketě

   složení látky Trend 

 materiál: žinylková tkanina 96% PES, 4%NY
 neobsahuje barviva s těžkými kovy
 ekologický, testovaný na škodlivé látky podle

 Oeko-Tex® Standard 100
 váha: 574g/m²±5%.
 odolnost proti otěru: 45.000 Martindale/33.500 Wyzenbeek
 nehořlavost: BS 5852 
 světelná odolnost: 4-5 (ISO 105 - B02:2013),

 testováno podle BS 2543:1995/2004
 stálobarevnost v otěru: za mokra 5, za sucha 5,

 testováno podle BS 2543:1995/2004

 čištění
 pravidelně vysávat
 při zašpinění vyčistit mokrým hadříkem
 prosím, dbejte pokynů na ošetření na etiketě
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Classic

Utensilo látky

Motiv Trend

síťovina

› Scooter, Maximo, Pad

› Scooter› Utensilo

pink

Wonderland

pink

Lotta

Khaki

zelená šedá

Limemodrý

zelený

šedý

Galaxy

Petrol

Anthracite

Magnolia Nightshade

červený

modrá

Submarine

látky potahů
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