
moll unique – fakta a argumenty

rádce sortimentu



moll unique - fakta a argumenty 

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  dělají  
uživatelům radost na dlouho. 

moll unique  nabízí potřebnou ergonomii pro každý věk 
a výšku postavy - sedící nebo stojící.

provedení, barvy a materiály jsou nadčasové a variabilní 
a přizpůsobují se měnícím se požadavkům spotřebitele.

moll unique znamená vhodná investice.

 moll unique je důsledný především ve své technické a 
výtvarné kvalitě.  moll unique provází jeho uživatale 
celý život. Nic není intenzívnější.
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výškové nastavení

moll T7
- elektrické nastavení

snadné nastavení výšky stolu pomocí motoru

rozsah nastavení 56-118 cm

s možností výškového adapteru 66-128 cm

konstruovaný pro domácí prostředí - T7 může sloužit pro práci vestoje   

 nebo vsedě stejně jako servírovací stolek 

správná pracovní výška pro sezení nebo stání je lehce nastavitelná

podle volby obsluha jednou rukou, ale z bezpečnostních důvodů je   

 možná obsluha dvěma rukama (standardně nastaveno při dodání)

elektrické připojení s 4 metrových kabelem 

ochrana proti kolizím: stůl se zastaví před tvrdou překážkou

nastavení výšky elektromotorem může být z bezpečnostních důvodů   

 kompletně odpojeno samostatných klíčem

prvky pro obsluhu jsou perfektně včleněny do desky stolu

 - nepřesahují stůl

jako doporučení pro nastavení stolu může soužit následující 
tabulka:

výška postavy        výška stolu výška stolu
vsedě vestoje

127 cm         ~ 56 cm ~ 80 cm

135 cm          ~ 59 cm ~ 85 cm

143 cm          ~ 63 cm ~ 90 cm

151 cm           ~ 66 cm ~ 96 cm

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

200 cm           ~ 85 cm ~ 128 cm

plynulé nastavení stolu na výšku vsedě 

nebo vestoje. Lehká obsluha stisknutím 

tlačítka. Výška stolu je nastavitelná od 56 

do 128 cm, ideální pro výšku postavy od 

cca.125 do 200 cm.
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moll T5 Compact
- výškové nastavení Express 

výškové nastavení s velkým rozsahem nastavení

rozsah nastavení 69 -114 cm

možnost dokoupení výškového adapteru, který zvýší rozsah nastavení o 10 cm  

 (79-124 cm)

výškový adapter se doporučuje pro postavu vyšší než 185 cm 

správná pracovní výška pro sezení nebo stání je lehce nastavitelná

pouze jednou páčkou pod deskou stolu se stůl lehce a v několika vteřinách dosta 

 ne do výšky stání

výškové nastavení je podpořeno pružinou a tím se uvede do pohybu bez námahy

síla pružiny se dá nastavit podle zatížení stolu

nejnižší nastavení výšky sezení vyžaduje min.výšku postavy od 155 cm

jako doporučení pro nastavení stolu může soužit následující 
tabulka:

výška postavy        výška stolu výška stolu
vsedě vestoje

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

plynulé nastavení stolu na výšku vsedě 

nebo vestoje. Lehká obsluha během 

několika vteřin. Výška stolu je nastavitelná 

od 69 do 124 cm, ideální pro výšku postavy 

od cca 155 - 195 cm.
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Dšikmé nastavení pracovní desky napomáhá při čtení a práci 

u stolu. Předchází tak vadnému držení a bolestem šíje. Proto 

stůl T5 Compact s technikou tažení lanka nabízí ideální řešení. 

Především velký rozsah nastavení až 20° a komfortní obslužnost 

umožňuje, aby se deska stolu plynule nastavila na požadovaný 

úhel i při sezení.

šikmé nastavení desky stolu moll T5 Compact

šikmé nastavení desky stolu
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vyjímečnost povrchu stolu moll T7

 extra robusní povrch díky melaminovému nánosu

 vícevrstvá struktura nánosu dekoru

 matná struktura horní plochy zabraňuje odleskům na

 pracovní ploše

 snadné čištění

zvláštnosti horní desky stolu moll T7 exclusive

 dřevěná horní deska podýhovaná pravým dřevem

 (dub nebo ořech)

 jedinečný , který upoutá pozornost v každém bytě - díky v  

 přirodě rostoucímu dřevu je každý stůl unikát

 vyjímečný a přirozený vzhled

 kvalitní, opracované hrany z masivního dřeva

 teplý povrch

 příjemný

zvláštnosti horní desky stolu moll T5 Compact

 vysoce kvalitný povrch nano materiálu

 na dotek jemný povrch

 extrémně matný vzhled

 sametově jemný na omak

 velice nenáročný: odolný proti otěru, mimořádně odolný proti  

 poškrábání

 nejsou viditelné otisky prstů

 teplý povrch 

 antibakteriální a hygienický

 vodoodpudivý

 antistatický

 snadná údržba

povrchy
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nastavení židle

nastavení výšky sezení

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 kontakt s podlahou.

u židle moll S6 se provádí nastavení přes dva obslužné elemeny, které se lehce 

otvírají a zavírají.

základní výška židle moll S9 se dá navolit ve dvou pozicích. Vlastní nasta-

vení výšky sezení u moll S9 se provádí pomocí tlačítka pod sedákem plynule 

pomocí plynové pružiny.

nastavení hloubky sedáku

hloubka sedáku se dá lehce nastavit tak, že celé stehno 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 u židle moll S6 nachází pod sedákem.

u židle moll S9 se sedák uvolní a nastaví díky dvěma obslušným tlačítkům, 

které hloubku sedáku správně nastaví. Podle výšky postavy se dá sedák 

kompletně otočit a v roszahu nastavení nastavit na různé výška postav.

nastavení opěrky

nastavení výšky opěrky se provede tak, že opěrka podpírá záda mezi 

lopatkami. Tím se záda uvolní a   při opření celou délkou zad tak získají  

dostatečnou oporu.

nastavení opěrky u židle moll S6 je pomocí dvou páček, které se uvolní a 

nastaví se správná výška.

pro ideální podpěru zad je židle moll S9 vybavena fl exibilní opěrkou. Nas-

tavení zádové opěrky se provede pomocí regulačního kolečka na spodní 

straně zádového dílu.

m
ol

l S
6
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další informace k tématu
nastavení židle

video

jak správně nastavit moll S9

uvidíte zde

video

jak správně přemontovat moll S9 

uvidíte zde

m
ol

l S
9
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moll T5 Compact
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moll T5 Compact

F

H

A

G

D
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 mimořádné vlastnosti:
 

A   výškové nastavení Express 69 až 114 cm

 možnost dokoupení výškového adapteru + 10 cm,   
 který se doporučuje od výšky postavy od 185 cm

B   šikmé nastavení desky stolu pomocí komfortního   
 ovládání

C   pracovní deska stolu z materiálu multiplex -bříza s   
 olejovanými hranami a nano- na omak jemným
 povrchem 

 výškové nastavení s velkým rozsahem nastavení s   
 pružinovou podporou pro rychlé  nastavení bez
 námahy

 síla pružiny se dá nastavit podle zatížení stolu   
 předměty, které leží na pracovní desce

D   nohy stolu stříbrné

E   box na kabelář je z aluminia a  je možnost
 dokoupení jeho krytu

F   možnost  dokoupení rozměrného šuplíku

 možnost dokoupení krytu na rozměrný šuplík

 možnost rozšíření pracovní plochy: 
 moll E1 G  a moll E2 Compact H   

 možnost dokoupení Utensilo beside nebo
 Utensilo behind ve čtyrech barvách

 možnost dokoupení bezdrátové nabíječky
 QI-Charger

 rozmanité univerzální doplňky k dokoupení

F

E

C

B
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moll T5 Compact

 varianty desek stolu:

01  moll T5 Compact   90 x 53 cm  90 x 72 cm

 nastavení nohou:

   Express výškové nastavení str.7, dodává  
   se kompletně smontované 

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

3   0,58 m³
  1

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

doplňky:
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06  rozměrný šuplík Compact

   72 cm
  42 cm 
  5,5 cm  
  4,0 kg 

3   0,03 m³
  1

• barva alu
• nabízí prostor bez omezení volnosti pohybu
• dělená přepážkou na dva prostory
• vybavená 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 a je současně ochranou před
  nahlédnutím
• rozměrný šuplík compact lze namontovat dodatečně

05  kryt boxu na kabely
  Compact Express

   72 cm
  16 cm 
  - cm  
  0,6 kg 

3   0,002 m³
  1

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

04  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
• výškový adapter Express možno namontovat dodatečně

02  moll E1

   40 cm
  72 cm 
  - 
  7,5 kg  

3   0,04 m³
  1

• rozšíření stolu do šířky
• dvěma úchyty se připevní přímo na straně stolu
• vodorovná boční odkládací plocha i při šikmém nastavení  
  pracovní desky
• zatížitelnost: do 8 kg
• k namontování vpravo a vlevo (možné na obě strany) 
• nastavitelné dvě výšky
• deska z materiálu Multiplex s nano- na omak jemným  
  nánosem, béžová barva
• rohy jsou zaoblené
• moll E1 lze také dodatečně namontovat

03  moll E2 Compact

   86 cm
  30 cm 
  63 cm  
  16,5 kg 

3   0,09 m³
  1

• Multifunkční stěna se dvěma policemi a magnetickou  
  tabulí se 4 magnety
• dvěma úchyty se připevní přímo na straně stolu
• vytváří dodatečnou odkládací plochu nad deskou stolu
• zatížitelnost do 8 kg
• police jsou vyrobeno z materiálu Multiplex s nano-na  
  omak jemým nánosem, béžové
• 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
• moll E2 Compact se dá namontavat dodatečně 
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10  Orga Set

   23 cm
  17 cm 
  5 cm  
  0,4 kg 

3   0,004 m³
  1

• vhodný do šuplíku stolu moll T5 Compact a do šuplíku  
  moll C7
• psací potřeby jsou v šuplíku vždy uspořádané a  mohou  
  být v setu postavené  na stole
• s výklopným ořezávátkem a lepící páskou

07     kryt šuplíku Compact

   72 cm
  37 cm 
  4 cm 
  1,9 kg  

3   0,02 m³
  1

• barva alu
• chrání šuplík především při šikmém nastavení pracovní  
  desky před prachem a nahlédnutím

08  zarážka proti sklouznutí

   45 cm
  6 cm 
  1 cm  
  0,5 kg 

3   0,008 m³
  1

• více než jednoduchá zarážka
• dodatečné fuknce: pravítko a lupa
• díky magnetům zabraňuje spadení předmětů při
  naklonění pracovní desky

11  držák na kabely

   10 cm
  5 cm 
  8 cm 
  0,5 kg  

3   0,002 m³
  1

• k připevnění na desku stolu moll T5 Compact
• stará se o bezpečnost a pořádek kabelů na psacím stole
• drží kabely v bezpečném dosahu a zabraňuje propletení

09  designové
  pravítko

   54 cm
  5 cm 
  1 cm 
  0,7 kg 

3   0,008 m³
  1

• kvalitvní pravítko z aluminia
• díky magnetům zabraňuje spadení předmětů při naklonění  
  pracovní desky
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12  QI-Charger

   8 cm
  8 cm 
  -  
  0,3 kg  

3   0,004 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 je  k dodání samostatně a může být
  namontován dodatečně
• 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

2002196/EC-WEEE

14  Utensilo beside

   41 cm
  2 cm 
  24 cm 
  0,7 kg  

3   0,01 m³
  1

• praktický pomocník pořádku ke stolu moll T5 Compact
• k zavěšení na bočnici stolu
• patentované háčky se snadno zavěsí na každou stranu stolu  
  vpravo i vlevo
• s přihrádkami různých rozměrů
• ve čtyřech barvách 
• material: odolný polyester
• zatížitelnost: do 2,5 kg

15  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 dokumenty
• optimálně drží i při naklonění pracovní desky 
• závěsný držák umožňuje připevnit držák na knihu přímo na  
  pracovní desku

16  háček na tašku 

   5 cm
  3 cm 
  5 cm 
  0,18 kg  

3   0,001 m³
  1

• pevné místo na tašku nebo ruksak
• nechá se fl exibilně zavěsit na bočnici stolu
• všechny materiály jsou tak stále a vždy po ruce

13  Utensilo behind

   48 cm
  2 cm 
  23 cm 
  1,1 kg  

3   0,01 m³
  1

• praktický pomocník pořádku 
• může být zavěšen na moll E2 Compact
• s přihrádkami různých rozměrů
• ve čtyřech barvách 
• material: odolný polyester
• zatížitelnost: do 2,5 kg

  Pozor: není možné připevnit na moll E2 Compact vedle  
  magnetické tabule
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moll T7
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2002196/EC-WEEE

moll T7

E

F
C

G
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 mimořádné vlastnosti:

 designový psací stůl s výškovým nastavením
 pomocí elektromotoru

A  základní varainta  deska stolu a nohy jsou v bílé   
 barvě 

B  možnost výběru 5 vyměnitelných barevných   
 dekorů, ve třech tónech laků a dvou za masívního   
 dřeva (olejované)

C  varianta moll T7 exclusive s podýhovanou deskou   
 stolu, barva bočnic bílá 

D  zabudovaný šuplík s dělením a prostorem pro
 odkládání psacích pomůcek

E  moll T7/T7 exclusive 115 cm x 75 cm

F  moll T7 XL/T7 XL exclusive 150 cm x 75 cm 

G  výškové nastavení 56 do 118 cm 

H  možnost dokoupení výškového adapteru + 10 cm:   
 doporučeno od výšky postavy od 185 cm 

 podle volby obsluha jednou rukou, ale z    
 bezpečnostních důvodů je možná obsluha dvěma   
 rukama (standardně nastaveno při dodání)

 výškové nastavení lze kvůli bezpečnosti kompletně  
 odpojit vyjmutím klíče

 patky nohou mají kolečka

I  včetně Powermanagement (šuplík se zásuvkami) a   
 velkým odkládacím prostorem 

 možnost dokoupení bezdrátové nabíječky
 QI-Charger 

 designově podobný container moll C7I

H

D

A

B
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moll T7

1. definování skupin zemí:
 skupiny zemí viz tabulka str.25  F / E / G / I / J

2.  zvolit stůl:
 deska stolu bílá, 5 barev-dekorových variant:
20  moll T7  šířka 115 cm F / E nebo G / I / J
21  moll T7 XL  šířka 150 cm F / E nebo G / I / J

 deska stolu podýhovaná, ořech nebo dub
22  moll T7 exclusive šířka 115 cm F / E nebo G / I / J
23  moll T7 XL exclusive šířka 150 cm F / E nebo G / I / J

3.  úprava podle definování skupin zemí:

24  zásuvková lišta namontovaná F / E / G / I / J
25  síťový kabel namontovaná F / E / G / I / J
26  QI-Charger možnost  F / E / I / J

 

 nohy:
   výškové nastavení pomocí elektromotoru  
   viz str.6
   dodání - nohy, zásuvková lišta a síťový  
   kabel jsou namontované

   115 cm (150 cm T7 XL)
  75 cm 
  56-118 cm (s výškovým adapterem 66-128 cm) 
  54,2 kg (67,2 kg moll T7 XL) 

3   0,61 m3 (0,72 m3 moll T7 XL)
  1

výškově nastavitelný psací stůl elektromotorem 
s obrovskými možnostmi nastavení.
 

doplňky:
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2002196/EC-WEEE

Germany, Austria, Belarus, Bosnia +
Herzegovina, Bulgaria, Croatia, 
Denmark, Estonia, Finland, Greece, 
Hungary, Korea, Latvia, Lithuania, 
Luxembourg, Moldova, Montenegro, 
Netherlands, Norway, Portugal, 
Romania, Russia, Serbia, Slovenia, 
Spain, Sweden, Turkey, Ukraine

skupiny zemí

France, Belgium, 
Czech Republic, 
Poland, Slovakia, 
Denmark

United Kingdom, 
Cyprus, Hong 
Kong, Ireland, 
Isle of Man, Malta

China Switzerland, 
Liechtenstein

   F E G I J

29  výškový adapter
  moll T7

   - cm
  - cm 
  10 cm
  1,6 kg  

3   0,007 m³ 

  1

• zvýšení stolu o 10 cm pro postavu vyšší než 185 cm
•  dá se namontovat dodatečně

26  QI-Charger

   8 cm
  8 cm 
  -  
  0,3 kg  

3   0,004 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
• seznam kompatibilních přístrojů lze najít na
  www.moll-funktion.com
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moll C7

G

D

C

B

B

A

E

27  
   43 cm

  54 cm 
  42 cm 
  25,6 kg 

3   0,13 m3

  1
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 mimořádné vlastnosti:

 mobilní container s kolečky

 mobilní odkládací prostor a organizační pomocník

 designově podobný ke stolu moll T7

A  čtyři kolečka z toho 2 s možnosti zabrždění

B   dva šuplíky (DINA3) a uzamykatelný šuplík s
 plastovým organizérem C

 box na tajnosti v zadní části horního šuplíku

 šuplík s automatickým dojezdem

 materiál konstrukce:
 melaminová dřevotřísková deska, bílá

 přední strany šuplíků barevné D  nebo z masívního  
 dřeva E

F  všechny rohy jsou zaoblené

 šuplík zatížitelný do 2,5 kg, horní šuplík s
 plastovým organizérem je zatížitelný do 1 kg 

G   možnost dokoupení sedáku Pad a tím se změní   
 container na mobilní sedačku

 maximální zatížení 75 kg

G

F

E

C

B

B

28  Pad

   44 cm
  54 cm 
  7 cm  
  3,5 kg 

3   0,02 m³ 

  1

• možnost dokoupení sedáku Pad a tím se změní container  
  na mobilní sedačku
• potah lze lehce čistit a ve výběru několik atraktívních  
  barev vhodných k židlím
• s komfortním, vysoce kvalitním pěnovým výplňovým  
  materiálem
 • protiskluzné pásky drží pad v zajištěné poloze
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moll S6
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moll S9
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C

C

B

B

B

E

D

moll S6

design: DESIGN BALLENDAT
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 mimořádné vlastnosti:

 designová otočná židle s opěrkou a sedákem 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  14 vyměnitelných potahů sedáku a opěrky

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

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

 možnost kluzáků

 dvě barvy rámu: bílý a šedý

 stabilní  šikmý rám ze silnostěnné ocelové trubky  

 nosníky sedáku a opěrky ze sklolaminátem
 vyztuženého plastického materiálu

 zatížení do 90 kg

E

C

B

A

  moll S6 koupit str.34
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moll S9

C

A

B
F

D

G

design: IDAID



33

 mimořádné vlastnosti:

 
 designová otočná židle se stabilním pětiramenným   
 křížem 

 sestává ze sedáku a zádového dílu, které se objednat  
 v barevné kombinaci dle vlastního výběru 

 výška a hloubka sedáku se nastavují odděleně

 volitelné jsou dvě základní pozice zádového dílu:    
 výška opěradla 39 (49)cm
 výška sedáku od cca. 34 (46)cm do 45 (57) cm

 hloubka sedáku od cca 32 do 45 cm
 Sedák lze nastavit v různém rozsahu nastavení

 sklon sedáku cca. 4° dozadu a do cca. 7° dopředu,    
 maximálně 5° do stran

A  designová kolečka jsou pro nejvyšší bezpečnost    
 zbržděná a vhodná pro tvrdé a měkké podlahy

 zádový díl B  a sedák C  jednobarevný nebo
 dvoubarevný

 osm barev látek

D  samovysvětlující obslušné prvk

E  schránka na tajnosti pod sedákem

F  háček na tašku na zadní straně zádového dílu

G  barva rámu bílá

 pro výšku postavy od 110 - 200 cm a váhu postavy
 od 25 -100 kg

F

E

D

A

  moll S9 koupit str.35
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31  moll S6 sedák

   45 cm
  78 cm (Uni) - 68 cm (Ribcord) 
  3 cm (Uni) - 2 cm (Ribcord)  
  0,9 kg 

3   0,018 m³ 

  1

32   moll S6 potah opěrky

   45 cm
  66 cm (Uni) - 56 cm (Ribcord)
  3 cm (Uni) - 2 cm (Ribcord)  
  0,9 kg 

3   0,018 m³ 

  1

• možnost výběru potahů pro sedák a opěrku
• jednoduché upevnění pomocí čtyř stiskacích knoflíků 
• 14 různých barev látek
• prosím, dbejte pokynů na ošetření na etiketě

33  kluzáky moll S6

   5 cm
  5 cm 
  5,5 cm  
  0,7 kg  

3   0,004 m3 

  1

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

 výběr židle se síťovinou

30  rám bílý 

 rám šedý 

  +

 možnost výběru potahů  

31  potah na sedák
 látka Uni nebo Ribcord - viz str.43

32  potah na opěrku 
 látka Uni nebo Ribcord - viz str.43

moll S6
30  

   70 cm
  70 cm 
  28-52 cm 
  16,1 kg 

3   0,25 m³ 

  1
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  zádový díl

  18,4 kg  
3   0,25 m3 

  1

  sedák

  4,5 kg  
3   0,021 m3 

  1

• podle volby v osmi různých barevných variantách
• vysoce odolný
• jednoduchá údržba

 vybrat zádový díl 

 zádový díl
látka Uni  - viz str.43

  +

kombinovat sedák

sedák
látka Uni  - viz str.43

moll S9 sestává ze sedáku a zádového dílu, které musí 
být objednány jednotlivě podle požadované barevné 
kombinace.

moll S9
34

   65 cm
  65 cm 
  37-57 cm  
  22,9 kg  
  2



36

2002196/EC-WEEE

D

B

A C

A

Flexlight
80

   62 cm
  - cm 
  42 cm 
  2 kg 

3   0,01 m3 

  1

design: PEARL CREATIVE
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G

F

E

D

C

 mimořádné vlastnosti:

 LED stolní lampa s moderním desing 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 10W

 barevná teplota 3500K

 jmenovitá životnost  25.000 h
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2002196/EC-WEEE

D

A

A

F

E

moll L7
81

   62 cm
  - cm 
  42 cm 
  4,1 kg 

3   0,01 m³
  1
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E

D

C B

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 10W 

 barevná teplota 3500K

 jmenovitá životnost  25.000 h
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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 několkrát vyznamená-
ny. Champion byl oceněn mezinárodní 
cenou designu RED DOT za design,funkce 
a kvalitu.

German Design Award Nominee
mezinárodní premiová cena rady pro 
design,nominován 2016: moll T7

German Design Award Winner
nejvyšší vyznamenání poroty German 
Design Awards 2018 pro židli S9.

GS-označení
moll výrobky jsou označeny GS - světově 
uznávanou značkou pro prověřenou 
bezpečnost.

AGR
moll výrobky jsou oceněny značkou AGR. 
Akce zdravá záda (AGR) označují nezávis-
le výrobky, které splňují požadavky pro 
zdravá záda.

Made in Germany
moll výrobky jsou vyvíjeny a zhotoveny 
v Německu podle nejvyšších standardů 
kvality a bezpečnosti.  

Patenty
moll vyvíjí vlastní inovativní systém ková-
ní. Mnohé z nich je patentově chráněno.

zákon na použití elektropřístrojů
moll výrobky jsou registrovány podle 
předpisů pro elektro-a elektronické 
přístroje. Velko- i maloobchod mají 
povinnost při zakoupení nového přístroje 
stará elektro- a elektronická zařízení 
bezplatně odebrat.

2002196/EC-WEEE

certifi káty
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materiály

1 melaminovaná MDF - dřevotřísková deska
2 dřevotřísková deska s dýhou z masívního dřeva lakovaná
3 multiplex - deska s nano- jemným nánosem  
4 několikavrstvá tvarovaná překližka s horní vstvou z masívního dřeva olejovaná
5 několikavrstvá tvarovaná překližka se základní fólií:  horní vstva s UV-tvrzeným akrylátovým lakem - barevně lakovaná

třída formaldehydů:
moll unique dřevotřískové desky jsou testo-
vány podle EN14322 an EN12. při normálním 
a účelu odpovídajícímu užití nezpůsobuje 
podle současných znalostí žádné zdravotní 
poškození a újmy.

FSC -certifikát:
všechny dřevní materiály, které jsou 
pro kolekci unique používané, zaručují 
zodpovědné zacházení s dřevní surovinou.

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

moll T7

moll T7 exclusive

moll T5 moll T7 / C7

béžová3bílá1

dub2

dub4 světle modrá5

ořech2

ořech4 šeříková5

bílá5

› desky stolu › bočnice a  přední díly šuplíku
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  složení Ribcord

 vlastnosti látek:  
 široko vroubkovaná vlněná látka v moderních barvách
 na omak působí měkce a dokonale 

 základní údaje: 
 material: přední strana 88% polyester, 12% polyamid, zadní  

 strana 100 polyester
 neobsahuje žádná barviva obsahující těžké kovy
 ekologický, testovaný na škodlivé látky podle Oeko-Tex®  

 Standard 100
 váha: 386 g/m² + 5%
 odolnost proti otěru: 100.000 Martindale/52.500 Wyzenbeek  

 podle EN ISO 12947 1 & 2
 žmolkování : třída 4-5
 nehořlavý podle BS 5852 testu cigaretového žáru
 světelná stálost :4 -5 podle ISO B02
 stálobarevnost v otěru za mokra 5, za sucha 5 podle

 EN ISO 105 X12

 čištění:
 pravidelně vysávat
 při znečištění setřít vlhkým hadříkem
 prosím, dbejte pokynů na ošetření na etiketě

  složení Uni 

 vlastnosti látek:  
 podobný vlně a velmi kvalitní
 na omak působí dokonale a teple
 ošetřený proti přijímání  vlhkosti
 silná látka k intenzívnímu použití

 základní údaje:
 material: 100%  nehořlavý polyester
 neobsahuje žádná barviva obsahující těžké kovy
 ekologický, testovaný na škodlivé látky podle Oeko-Tex®  

 Standard 100
 váha: 350 g/m²
 odolnost proti otěru: 72.000 Martindale/52.500 Wyzenbeek  

 podle EN ISO 12947 1 & 2
 žmolkování: třída 4
 nehořlavý podle BS 5852 testu cigaretového žáru
 světelná stálost: 5 podle ISO B02
 stálobarevnost v otěru za mokra 5, za sucha 5 podle

 EN ISO 105 X12

 čistění:
 pravidelně vysávat
 při znečištění setřít vlhkým hadříkem
 prosím, dbejte pokynů na ošetření na etiketě

látky potahů

  složení síťoviny

 material: 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
 stálobarevnost v otěru za mokra: 5, za sucha: 4

 čištění:
 pravidelně vysávat
 při znečištění setřít vlhkým hadříkem

  složení látky Utensilo

 material: odolná polyesterová tkanina

 čištění: 
 pravidelně vysávat
 při znečištění setřít vlhkým hadříkem
 prosím, dbejte pokynů na ošetření na etiketě
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Uni Ribcord

pink červená

Winered

White

Petrol

Espressosvětle modrá tmavě modrá

béžová tmavě hnědá

Anthracite Lavender

lemon oranžová

látky potahů

pink

zelená šedá

modrá

› moll S6 / S9 / C7 Pad

› Utensilo › moll S6

› moll S6 / C7 Pad

síťovina látky Utensilo
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