
psací stoly, otočné židle, mobilní kontejnery, stolní osvětlení a mnoho dalších 
doplňků pro děti a mládež.

moll prime
Rádce sortimentu



během dospívání se mění mnoho: styl, potřeba 
míst, způsob práce. Vyvíjíme ergonomicky 
nadčasový a dlouhodobý nábytek pro učení se 
systémem, který se vybavuje podle nesčetných 
doplňků na základě měnících se požadavků. Te-
prve pokud je stůl, židle a světlo přizpůsobí na 
postavu, způsob práce a prostor, zůstane místo 
pro učení oblíbeným místem od první třídy až po 
maturitu. 

prime: od začátku až po premium

s mnohaletými zkušenostmi a patřičnou láskou 
si dovolujeme tvořit funkční a ergonomické stoly 
pro děti a mládež. A přesně tak jsme působili na 
kolekci prime. Tato kolekce sestává ze tří modelů-  
stolu Joker, Winner a Champion, dále mobilních 
containerů a dvou otočných židlí. K tomu jsme 
přidali ještě Tower56. jedná se o nový otočný re-
gál, který pečuje o pořádek, stejně jako stůl. K uce-
lení kolekce nesmí chybět lampy Flexlight a L7 tak 
jako velký výběr příslušenství. Shrnuto: pro děti 
vhodný a nestárnoucí nábytek pro koncentrované 
učení a práci.  

Vaši experti pro funkční a ergonomický nábytek 
pro učení a práci

moll prime

souhrn výrobků pro zdravé učení a hraní u 
psacího stolu
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ergonomie je moll program
děti rostou, moll roste s nimi!

vyjímečný nábytek potřebuje vyjímečné funkce: psací stůl a psací židle jsou dvě důležité složky, se 

kterými tráví děti až do dospělosti hodně času. Kdo jiný než my, bychom měli požadovat ergonomii po 

nábytku pro učení? Naší misí je nastěhovat nábytek pro učení do dětského pokoje a důsledně podpo-

rovat zdravý vývoj. 

proč je ergonomický nábytek vlastně důležitý pro mé dítě? 

ergonomie znamená tělu co nejvíce odlehčit a  nevyžadovat žádné nucené držení. To platí právě pro 

vývojovou fázi dítěte. V nejlepším případě je proto ergonomický nábytek především prevencí a chrání 

dítě před vadným držením. Ergonomický nábytek pro učení je flexibilní, funkční, variabilní, má nas-

tavovací možnosti a nabízí dostatečnou volnost pohybu. To podporuje přirozenou a správnou pozici 

sezení, podporuje páteř a dlouhodobě chrání před vadami držení. Principy, které jsou prioritní při 

vývoji výrobků u firmy moll : psací stůl a židle by měly odpovídat tělesným proporcím dítěte. Správné 

nastavení začíná vždy u židle. Nastavení psacího stolu následuje podle následných kroků.

co patří ještě ke zdravému držení těla?

Běhání,řádění, hraní nebo jízda na kole. Děti se musí hodně hýbat.To nejlepší místo na sezení je pouze 

potom zdravé, pokud jsou děti k sezení dostatečně fyzicky přizpůsobené.
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důležité ocenění:

akce zdravá záda zkouší ergonomické vlastnosti 
výrobků.

modrý anděl garantuje, že výrobek splňuje vysoké 
požadavky na životní prostředí a jakosti zdravotní a 
spotřebitelské.

GS-značka jakosti: výrobek odpovídá požadavkům 
zákonu bezpečnosti výrobku (prodSG).

najít správný nábytek pro učení

přehled vlastností u stolu:
 » rychlé a jednoduché výškové nastavení
 » velká pracovní deska
 » sklopná deska stolu - minimální  

 nastavení 16°
 » přípravek proti padaní předmětů
 » nadčasový designový nábytek
 » stůl nabízí dostatečný prostor pro nohy
 » nezávadné materiály
 » nabízí výrobce záruku na dokoupení?
 » nabízí možnost dodatečného rozšíření  

 nábytku?
 » byl nábytek pro učení testován nezávislým  

 institutem pro bezpečnost a ergonomii?

přehled vlastností u židle:
 » pevné místo sedacího nábytku
 » ergonomické vlastnosti sedáku a opěrky
 » nezávadné materiály
 » dostačující možnosti pro nastavení výšky ,  

 hloubky sedáku, zádové opěrky 
 » pohyblivý sedák
 » vhodný pro změny držení těla při sezení
 » vybuzuje změny držení těla při sezení
 » opěrka podpírá záda mezi lopatkami a je  

 dynamická, bez otlaků
 » je testován nezávislým institutem pro  

 bezpečnost a ergonomii?
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varianty výškového nastavení u moll

 » metody nastavení :  
 hákový závěs
 » 10-stupňové výškové nastavení  

 od 53 -82 cm
 » výška postavy: 120 - 190 cm

výškové nastavení

výškové nastavení Classic je praktické a cenově výhodné z 
celé nabídky moll. Manuální nastavení s osvědčeným há-
kovým závěsem v 10 stupních rozsahu nastavení od 53-82 
cm. Tímto způsobem lze výšku stolu kdykoliv správně ergo-
nomicky nastavit na konkrétního uživatele

Joker psací stůl se nabízí pouze ve výškovém nastavení clas-
sic. Stůl Winner lze vybrat i ve výškovém nastavení comfort. 

další informace o variantách výškového nasta-
vení najdete na webových stránkách po každou 
danou kategorií výrobku:

nastavení výšky stolu varianty nastavení desky 
stolu
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 » metody nastavení :lanková technika
 » plynulé výškové nastavení
 » nastavení bez nasazení síly, pouhým  

 táhnutím
 » JOJO lze kdykoliv odebrat a současne  

 je dětskou pojistkou
 » výška postavy: 120 - 190 cm

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 nastave-
ní Comfort je zabudované jojo. Tahem joja se výška stolu 
nastaví lehce, intuitivně a bezpečně. Jojo lze upevnit na 
pravou nebo levou stranu stolu a lze kdykoliv odebrat. 
Natištěná stupnice (cm) na noze stolu pomáhá k nasta-
vení výšky stolu.

Na přání může být stůl Winner vybaven plynulým výškovým 
nastavením. Stůl Champion je dodáván výhradně s 
výškovým nastavením Comfort

následující tabulka nabízí orientaci pro nastavení výšky stolu. Prosím, dbejte přitom na správné 
nastavení židle ke psacímu stolu. 

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

Nezávisle na tělesných proporcích (tělo k délce nohou) se skutečně může lišit  výška stolu k odpovídající výšce postavy až o 10 
cm od výše uvedených průměrných hodnot.
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výškové nastavení Express

Express výškové nastavení nabízí velký rozsah nastave-
ní 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 adapte-
ru (79 – 124 cm).

výškové nastavení Express je k dodání ke stolu Champion 
Compact.

 » metoda nastavení:  
 pružinový systém
 » plynulé výškové nastavení  

 pro výšku na sezení a stání
 » rozsah nastavení: 69 - 114 cm
 » rozsah nastavení s adapterem:  

 79 - 124 cm
 » výška postavy: 155 - 195 cm

varianty výškového nastavení u moll

následující tabulka nabízí orientaci pro nastavení výšky stolu.
výška postavy         výška stolu pro sezení  výška stolu pro 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

Nezávisle na tělesných proporcích (těla k délce nohou) se skutečně může lišit  výška stolu k odpovídající výšce postavy až o 10 cm od 
výše uvedených průměrných hodnot.
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Nastavení desek stolů

naše šikmá nastavení

podle výrobku nabízí moll psací stoly rozdílný komfort při nastavení úhlu našikmení desky stolu. 
Aby nedocházelo k padání věcí ze stolu, jsou stoly Winner a Champion automaticky vybaveny za-
rážkou, která je současně vybavena pravítkem a lupou. U stolu Joker se na hranu stolu připevní 
jednoduchá zarážka. 

Joker našikmení - západkový systém
deska stolu našikmí děti lehce pomocí zabudované pružinové podpory. Jed-
nodušše se nadzvedne: zabudované našikmení se 6 západkami umožní maxi-
mální našikmení do 16 stupňů.

Winner našikmení - plynulý brzdný
deska stolu Winner se plynule nastaví do 18 stupňů našikmení. Pro návrat do 
výchozí pozice je nutné zatáhnout páčku pod stolem a desku snížit. Patentovaná a 
nastavitelná brzda zamezí nezabržděnému padání desky stolu.

Champion nastavení lankem
u stolu Champion je zabudovaná samovysvětlující a k obsluze jednoduchá lan-
ková technika pod přední hranou stolu.lehce lze ovládat při sezení tak jako při 
stání. Desku stolu může dítě nastavit velmi lehce do 20 stupňů. 

vlevo táhnout:
nadzvednout desku stolu

vpravo táhnout:
deska stolu se sníží

nebo

Champion lanková technika
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varianty stolu

 znak (šířka x hloubka)

rozměr stolu (šířka x hloubka)

výška stolu (cm)

varianty výškového nastavení

nastavení desky stolu

varianta dekoru

standardní příslušenství

doplňky

přehled: psacích stolů prime

model Joker

západkový systém, 6- schodkový

Joker

držák na knihu - basic, 
zarážka pro padání věcí, 

držák na tašku

šuplík, Side Top, Pro

113  x  67

 53 - 82

souhrn všech vlastností a rozdílů

bílý

 116  x   68

  znak pro šířku
   znak pro hloubku 
    znak pro výšku  

rozměrové jednotky:
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Winner Champion

Champion Front Up, Champion Left Up, 
Champion Right Up, Champion Compact 
(CP), Champion Compact Express (CPE)

Winner Split, Winner, 
Winner Compact (CP)

brzdný systém, plynulý nastavení tažným lankem, plynule

držák na knihu - basic, zarážka pro pa-
dání věcí, držák na tašku

šuplík a kryt šuplíku, Side Top, 
Twin Box, Multi Deck, Flex Deck, 

Tower 56, Pro

designový držák na knihy, magentické 
pravítko, háček na tašku

nebo

 53 - 82  53 - 82, CPE:  69 - 114, 
CPE s výškovým adapterem:  79 - 124

šuplík a kryt šuplíku, kryt boxu na kabely, 
QI-Charger, výškový adapter (CPE),

Side Top,  Multi Deck, Panel (není vhodný 
pro CP a CPE), Flex Deck, Tower 56, 

Cubic, Cubicmax

bílý, javor-bílý,dub bílý, na přání s barevnými boky

Winner:  116    x 70 
 Winner Split:  116 x 70           

Winner CP:  89   x 70

Champion:  120 x  72  
Champion CP + CPE :  90 x 72   

Winner Split:   121 x  72         
Winner CP:      89 x  72

Champion:   121 x  72         
Champion CP + CP:      91 x  72

nebo
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Joker – rodina
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Joker

B

A

E

C

Joker
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D

C

E

F

A    stůl je vybaven pouze s výškovým nastavením  
  (53 - 82 cm)

B   jednodílná lehce nastavitelná deska stolu

C   včetně 6 vyměnitelných barevných prvků

 doplňky:
D   šuplík - včetně žlábku na tužky
E   Side Top 
F  designově stejný container Pro v bílé

 součástí dodání:
 držák na knihu – basic
 zarážka pro padání věcí
 držák na tašku

vlastnosti:

model 
stolu 

deska stolu šířka (cm) hloubka 
(cm)

výška 
(cm) dekor

Joker jednodílný 113 67 53-82 bílý
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29

3064

66

63

73

72

58

5651

  116 cm
  68 cm
  53-82 cm 
  36 kg

3  0,147 m³ 
  2

další informace k doplňkům:
  Joker doplňky (str.17)
  univerzální příslušenství (str.38-39)

Joker

Joker velikost desky stolu
k dodání v bílý

nastavení nohou 

 – výškové nastavení nohou s hákovým závěsem, 
nastavitelná výška stolu od 53 - 82 cm a vhodné pro 
výšku postavy od 120 - 190 cm

Joker disponuje detaily standardními u 
moll a nedělá žádný kompromis v ohle-
du na design, kvalitu, funkci. Je zreduko-
vaný ale nezříká se přitom ergonomie a 
nabízí všechno, co dětský rostoucí stůl 
musí umět.

Joker           113 x 67 cm 
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30  šuplík

   100 cm
  36 cm 
  5 cm 
  4 kg

3    0,02 m³ 

  1

•   šuplík barvy aluminia - zatížitelnost do 6 kg
•   hodně prostoru přitom bez omezení volnosti pohybu
•   rozděleno přepážkou
•   možnost dodatečného dodání
•   doplňky: Orga Set

47  Pro

   43 cm
  54 cm 
  43 cm 
  21 kg 

3   0,13 m³ 

  1

•   mobilní kontejner se zaoblenými hranami - zatížitelnost do  
     75 kg
•   čtyři kolečka, z toho dvě s možností zabrždění
•   mobilní odkládací prostor a organizační pomocník
•   designově stejný s Joker -rodinou
•   dekor: bílý
•   dva šuplíky (DIN A3) - zatížitelnost do 2,5 kg
•   uzamykatelný horní šuplík s organizérem a boxem na tajnosti  
     – zatížitelnost do 1 kg
•   automatický dojezd
•   včetně 6 barevných folií do úchytek šuplíku
•   material: melaminem potažená dřevotříska
•   doplněk: Pad(sedák změní container v mobilní sedačku

29  Side Top

   40 cm
  67 cm  
  6,8 kg 

3    0,04 m³ 
  1

•   rozšíření stolu do šířky - zatížitelnost do 12 kg
•   boční horizontální odkládádací plocha se zaoblenými 
     hranami také při nadzvednutí pracovní desk
•   připevněno dvěma úchyty za bočnici
•   k namontování vlevo nebo vpravo (na obě strany současně)
•   material: melaminem potažená dřevotříska
•   možná dodatečná montáž 
•   doplňky: moll košíky (baskets)

66  Pad

   43 cm
  54 cm 
  4 cm
  3 kg

3   0,02 m³
  1

•   Pad(sedák ) změní container v mobilní sedačku   
•   potah k dodání v mnoha různých barvách, které odpovídají 
     barvách potahů židlí
•   s komfortním, vysoce kvalitním pěnovým výplňovým 
     materiálem (4 cm vysoký)
•   potahy lze lehce čistit - prosím dbejte pokynů o ošetření
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Winner – rodina
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Winner

B

J

A

D

C

E

Winner

Design: Martin Moll
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G

H

I

K

F

A    A k dodání s výškovým nastavením  (53-82 cm) 
 nebo  (53-82 cm)

B   k výběru s nedělenou nebo dělenou deskou stolu ve třech 
 dekorech a výškově nastavitelným dílem desky stolu  
 
C   zaoblené hrany

D   6 vyměnitelných barevných prvků

E   patky nohou mají kolečka

 doplňky:
F   šuplík a kryt šuplík
G   Twin Box
H  Side Top
I   Multi Deck
J  Flex Deck s magnetickou stěnou
K  designově stejný kontejner Pro

 součástí dodání:
 držák na knihu classic
 magnetické pravítko
  hák na tašku

model stolu deska stolu šířka 
(cm)

hloubka 
(cm)

výška 
(cm) dekor

Winner Split dělený 116 70 53-82
bílý, 

javor-bílý, 
dub

Winner jednodílný 116 70 53-82
bílý, 

javor-bílý, 
dub

Winner 
Compact jednodílný 89 70 53-82

bílý, 
javor-bílý, 

dub

vyjímečné vlastnosti:
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31

46

48

44

47

34

4038

32

10

63

58

7265

66

64

73

5651

61

60

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

další informace k doplňkům:
  Winner doplňky (str. 24-25)
  univerzální příslušenství (str. 38-39)

Winner dekory a varianty desky stolu
k dodání v bílém, javor-bílý nebo dub

Winner Split          76 x 70 cm      37,5  x 70 cm

Winner           116 x 70 cm

nastavení nohou

 – osvědčené výškové nastavení nohou s há-
kovým závěsem, nastavitelná výška stolu od 53 - 82 cm a 
vhodné pro výšku postavy od 120 - 190 cm.

  – plynulé nastavení výšky stolu pomocí Jojo 
od 53 do 82 cm, nastavitelné pro výšku postavy od 110 
- 190 cm.

nebo

Winner Split / Winner
   121 cm
  71 cm 
  53-82 cm 
  39 kg

3  0,145 m³ 
  2
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Winner -Compact verze se liší od sto-
lu Winner svojí šířkou. Svým malým 
rozměrem je ideální pro dětské poko-
je s málo místem. Právě Winner-Com-
pact je umělcem přeměn, pokud jde o 
místo. Doplňky jako jsou Side Top, Flex 
Deck compact nebo Multi Deck com-
pact se postarají o dodatečnou odklá-
dací plochu.

další informace k doplňkům:
  Winner compact doplňky (str. 24-25)
  univerzální příslušenství (str. 38-39)

Winner dekory a varianty desky stolu
k dodání v bílém, javor-bílý a dubu

Winner Compact     86 x 70 см

Winner Compact (CP)
   89 cm 
  71 cm
  53-82 cm 
  33 kg 

3  0,122 m³
  2

nastavení nohou

 – osvědčené výškové nastavení nohou s há-
kovým závěsem, nastavitelná výška stolu od 53 - 82 cm a 
vhodné pro výšku postavy od 120 - 190 cm.

 – plynulé nastavení výšky stolu pomocí Jojo 
od 53 do 82 cm, nastavitelné pro výšku postavy od 110 
- 190 cm.

nebo
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31  Side Top

   38 cm
  70 cm  
  6,5 kg 

3   0,04 m3 
  1

•   horizontální boční rozšíření stolu - zatížitelnost do 12 kg
•   dodatečná odkládací plocha, taky při nadzvednutí 
    desky stolu – zaoblené hrany
•   připevnění díky dvěma nosičům na pravé nebo levé straně     
    stolu (montovatelné na obě strany)
•   dekor: bílý, javor bílý,dub
•   materiál: kvalitní a lehké aluminium
•   dodatečná montáž možná
•   doplňky: moll košíky (baskets)

44  šuplík

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

3   0,02 m3 

  1

45  šuplík CP

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

3   0,02 m3 

  1

•   šuplík aluminiové barvy - zatížitelnost do 6 kg
•   hodně prostoru přitom bez omezení volnosti pohybu
•   rozděleno jednou nebo dvěma přepážkami
•   podložka z pěnového materiálu zabraňuje posunování 
    obsahu šuplíku
•   dodatečná montáž možná
•   doplněk: Orga-Set a kryt šuplíku

48  kryt šuplíku

   104 cm
  42 cm 
  4 cm
  2,2 kg  

3   0,02 m3

  1

49  kryt šuplíku CP 

   72 cm
  42 cm 
  4 cm
  1,9 kg  

3   0,02 m3

  1

•   kryt šuplíku aliminiové barvy
•   kryt šuplíku zabraňuje zaprášení obsahu a nahlédnutí 
     při nadzvednutí desky stolu 
 •   materiál: kvalitní a lehké aluminium

46  Twin Box

   42 cm
  57 cm 
  24 cm 
  8 kg

3   0,09 m3 

  1

•   místošetřící rozšíření stolu
•   montovatelné na pravou nebo levou stranu pod deskou stolu
•   dva šuplíky s automatickým dojezdem- nahoře zamykatelný
•   6 barevných komponentů do úchytek šuplíku
•   materiál: kvalitní a lehké aluminium
•   dekor: bílý, javor-bílý, dub
•   dodatečná montáž možná
•   doplněk: Orga-Set 

pozor: kompatibilní pouze se stolem Winner 
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47  Pro

   43 cm
  54 cm 
  43 cm 
  21 kg 

3   0,13 m 3 

  1

•   mobilní container se zaoblenými hranami – zatížitelnost 12 kg
•   čtyři kolečka - z toho dvě s možností zabrždění 
•   designově stejné dekory ke stolu Winner - bílý, javor-bílý, dub
•   dva šuplíky (DINA3) - zatížitelnost do 2,5 kg 
•   uzamykatelný organizér s boxem na tajnosti - zatížitelnost 
     do 1 kg
•   automatický dojezd šuplíků
•   včetně 6 barevných prvků do úchytu šuplíků
•   materiál: melaminem potažená dřevotříska
•   doplňky: Pad (sedák) změní container v mobilní sedačku

66  Pad

   43 cm
  54 cm 
  4 cm
  3 kg

3   0,02 m³
  1

•   Pad (sedák) pro containery Cubic a Pro
•   potah k dodání v mnoha různých barvách, které odpovídají 
     barvám potahů židlí
•   s komfortním, vysoce kvalitním pěnovým výplňovým 
     materiálem (4 cm vysoký)
•   potahy lze lehce čistit - prosím dbejte pokynů o ošetření

38  39  40  Flex Deck

   120 cm
  30 cm 
  68 cm 
  16 kg 

3   0,06 m3 

  1

41  42  43  Flex Deck CP

   90 cm
  30 cm 
  68 cm  
  13 kg 

3   0,06 m3 

  1

•   multifunkční stěna se dvěma policemi a magnetickou tabulí 
     se 4 magnety - zatížitelnost do 12 kg
•   dodatečná odkládací plocha nad desku stolu
•   upevnění dvěma úchyty na zadní stěně stolu
•   horní police se dvěma rohovými držáčky z aluminia zajistí    
     boční oporu
•   dekor: bílý, javor-bílý, dub
•   materiál: melaminem potažená dřevotříska
•   doplňky: moll košíky (baskets)

32  33  34  Multi Deck

   116 cm
  22 cm 
  10 cm 
  6,8 kg 

3   0,03 m3 

  1

35  36  37  Multi Deck CP

   86 cm
  22 cm 
  10 сm 
  6 kg

3   0,03 m3 

  1

•   deska stolu- rozšíření do hloubky - zatížitelnost 12 kg
•   odkládací plocha v úrovni desky stolu i při naklonění 
    desky stolu
•   připevnění dvěma úchyty na zadní stěně stolu
•   patky nohou mají kolečka
•   dekor: bílý, javor-bílý, dub
•   materiál:melaminem potažená dřevotříska
•   možné dodatečné dodání
•   doplňky: moll košíky (baskets)
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Champion – rodina
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Champion

G

B

I

F

H

D

A 

K

Champion

Design: PEARL CREATIVE a Martin Moll
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E

A 

C

A 

A    Pohodlné naklápění desky stolu

B   vyměnitelné bočnice stolu v 8 variantách

C    výškové nastavení s pomocí JOJO k odejmutí

  výškové nastavení k dodání pouze ve verzi compact
 
D   včetně 8 vyměnitelných prvků

E    schránka na kabeláž z aluminia a možnost dokoupení krytu

F   patky nohou mají kolečka

 doplňky:
G   šuplík a kryt šuplíku

 bezdrátová nabíječka Qi-Charger
 výškový adapter compact express (+10 cm)
H   Side Top

  Panel
  Multi Deck

I  Flex Deck
J  designově stejný container Cubic a Cubicmax

 součástí dodání:
 designový držák knížky
K  magnetické pravítko

 hák na tašku

model stolu deska stolu šířka 
(cm)

hloubka 
(cm)

výška 
(cm) dekor

Champion Front up dělený 120 72 53-82 bílý

Champion Left up
(для правшей)

dělený 120 72 53-82 bílý

Champion Right up
(для левшей)

dělený 120 72 53-82 bílý

Champion 
Compact dělený 90 72 53-82 bílý 

Champion 
Compact Express dělený 90 72 69-124 bílý

J

mimořádné vlastnosti:
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QI-Charger
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   121 cm
  72 cm
  53-82 cm 
  37 kg

3  0,137 m³ 
  3

Champion varianty desky stolu

Champion Front up             120 x 53 cm     120 x 19 cm  

Champion Left up            68 x 53 cm       120 x 72 cm  

Champion Right up            68 x 53 cm       120 x 72 cm

nohy stolu

  – nohy -plynulé nastavení výšky stolu pomocí 
JOJO od 53 do 82 cm, pro výšku postavy 
od 120 - 190 cm

Champion výběr bočnic

1. dřevotřísková deska v bílém dekoru
2. lakovaná MDF-deska v 5 barvách
3. masivní dřevo olejované z dubu nebo ořechu

Champion

Champion spojuje design,ergonomii a 
bezpečnost jako žádný jiný stůl. Tři varian-
ty desky stolu, JOJO umožňuje jednoduché 
výškové nastavení, pohodlné naklápění de-
sky stolu. Dodatečně vybavený boxem na 
kabely.

další informace k doplňkům:
  Champion doplňky (str. 33-35)
  univerzální příslušenství (str. 38-39)
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25
63

spojuje na malé ploše všechny přednosti 
stolu Champion. Díky jeho kompakt-
ním rozměrům je ideálním řešením do 
malých dětských pokojů. Tento "MALÝ" 
roste i v malém prostoru: se dvěma Side 
Top nebo Flex Deck, tím se stává vysoce 
flexibilní alternativou.

   91 cm
  72 cm 
  53-82 cm 
  32 kg

3  0,118 m³
  3

další informace k doplňkům:
  Champion doplňky (str. 33-35)
  univerzální příslušenství (str. 38-39)

Champion- varianty desky stolu

Champion Compact            90 x 53 cm      90 x 19 cm   

Champion Compact (CP)

nohy stolu

  – nohy -plynulé nastavení výšky stolu pomocí JOJO 
od 53 do 82 cm, pro výšku postavy 
od 120 - 190 cm

Champion výběr bočnic

1. dřevotřísková deska v bílém dekoru
2. lakovaná MDF-deska v 5 barvách
3. masivní dřevo olejované z dubu nebo ořechu
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QI-Charger

25

vybavení stolu Champion CPE je shod-
né s ostatními stoly Champion,avšak 
má mechanickou obsluhu s rekordně 
rychlým výškovým nastavením. INU EX-
PRESS! Počáteční zatížení lze nastavit 
podle váhy, takže není potřeba vyvíjet 
žádnou sílu při výškovém nastavení.

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

3    0,58 m³
  1

další informace k doplňkům:
  Champion CPE doplňky (str. 33 - 35)
  univerzální příslušenství (str. 38-39)

Champion CPE deska stolu

Champion CPE                 90 x 53 cm     90 x 19 cm

nohy stolu

 – plynulé nastavení výšky stolu za 0,8 sec. Od 
69 - 124cm pro výšku postavy od 155 - 195 cm

Champion výběr bočnic

1. dřevotřísková deska v bílém dekoru
2. lakovaná MDF-deska v 5 barvách
3. masivní dřevo olejované z dubu nebo ořechu

Champion Compact Express (CPE)



33

+

13  šuplík

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

3   0,03 m³ 

  1

14  šuplík CP + CPE
   72 cm        42 cm 
  5,5 cm 
  4 kg

3   0,03 m³ 

  1

 •   šuplík v aluminiové barvě - zatížitelnost do 6 kg
 •   rozměry šuplíků: 2 x DIN A3 přihrádky a šuplík compact má 
     přihrádky 1 x DIN A3 a 1 x DIN A4
 •   více prostoru pro věci bez omezení volnosti pohybu
 •   dělený přepažkou na dva prostory
 •   podložkami z pěnového materiálu, které zabraňují 
     posunování obsahu šuplík
 •   lze namontovat dodatečně
•   doplněk: Orga-Set a kryt šuplíku

48  kryt šuplíku

   104 сm 
  42 cm 
  4 cm
  2,2 kg  

3    0,02 m³ 

  1

49  kryt šuplíku CP + CPE

   72 cm 
  42 cm 
  4 cm
  1,9 kg 

3   0,02 m³ 

  1

•   kryt v barvě aluminia
•   chrání šuplík před prachem a nahlédnutím při nadzvednutí 
    desky stolu
 •   material: kvalitní a lehký alu kompozitní materiál

60  61  62  Tower 56

   56 cm 
  56 cm
  66 cm         (126 cm nadstavba) 
  28 kg          (16 kg nadstavba)

3   0,069 m³    (0,042 m³ nadstavba) 

  1             (2 s nadstavbou)

•   čtvercovitý otočný regál s nehlučným otáčením –
    zatížitelnost do 50 kg, police do 2 kg
•   sestavení v modulech: základní modul se 4 policemi 
    a 1 krycí deskou
•   dvě možnosti nadstavby: 1 nadstavba: dodatečné patro 
    se 4 bočnicemi a 4 policemi , 2police- set: dodatečné 
    police 2 ks v setu
•   zabudované tyče zabezpečují obsah regálu
•   kryt slouží jako ochrana 
•   material: melaminem potažená dřevotříska
•   možná dodatečná montáž

15  kryt boxu na kabely

   102 cm 
  16 cm   
  0,7 kg 

3   0,002 m³ 

  1

16  17  kryt boxu na kabely CP + CPE

   72 cm 
  16 cm 
  0,6 kg 

3   0,002 m³ 

  1

•   průsvitný kryt boxu na kabely  
•   chrání box před prachem

pozor: pro Champion CP a Champion CPE 
existují dvě různé verze
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20  Multi Deck

 120 cm     
   30 cm
  6,8 kg 

3   0,026 m³ 

  1

21  Multi Deck CP + CPE

 90 cm         
   30 cm
  6 kg

3   0,026 m³ 

  1

•   rozšíření stolu do hloubky - zatížitelnost do 12 kg
•   odkládací plocha v rovině při šikmém nastavení pracovní 
     desky
•   dvěma úchyty se připevní přímo na zadní stranu stolu
•   zakulacené hrany
•   stabilitu stolu zajistí dodatečné zabezpečení: nohy stolu 
     prodlouží patky z aluminia
•   material: deska je z melaminem potažené dřevotřísky, bílá
•   dodatečná montáž možná
•   doplňky: moll košíky

22  Flex Deck

 120 cm          30 cm
  68 cm 
  15,5 kg  

3   0,057 m³ 

  1

23  Flex Deck CP + CPE

 90 cm          30 cm
  68 cm 
  13,2 kg 

3    0,057 m³ 

  1

•   multifunkční stěna se dvěma policemi a magnetickou 
     tabulí se 4 magnety - zatížitelnost do 12 kg
•   magnetická tabule se dá použít jako deska na psaní
•   dodatečná dodatečná police nad deskou stolu 
•   zakulacené hrany
•   horní police se dvěma rohovými držáčky z aluminia zajistí 
    boční oporu
•   dvěma úchyty se připevní přímo na zadní stranu stolu
•   materiál: deska je z melaminové dřevotřískové desky, bílá
•   dodatečná montáž možná   
•   doplňky: Utensilo behind a moll košíky

18  Side Top

   40 cm
  72 cm
  7,5 kg 

3   0,04 m³ 

  1

•   rozšíření stolu do šířky - zatížitelnost do 12 kg
•   vodorovná boční odkládací plocha i při šikmém nastavení 
    pracovní desky
•   nastavitelné dvě výšky
•   k namontování vlevo nebo vpravo (také na obou stranách 
     současně)
•   dvěma úchyty se připevní přímo na boční stranu stolu
•   materiál:deska je z melaminové dřevotřískové desky, bílá 
•   možná dodatečná montáž

19  Panel

   120 cm
  6 cm
  20 cm
  7,2 kg 

3   0,026 m³ 

  1

•   zadní stěna  s magnetickou tabulí a 4 magnety
•   dvěma úchyty se připevní přímo na boční stranu stolu
•   dodatečná montáž možná
•   doplněk: Utensilo behind

pozor: není kompatibilní s Champion CP a CPE
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24  výškový adapter Express

  10 cm
  1,6 kg 

3   0,01 m³ 

  1

•   zvýšení stolu o 10 cm pro postavu vyšší než 185 cm
•   s výškovým adapterem získá Champion compact express 
    nový rozsah výšky od 79 do 124 cm (místo 69-114 cm)

 pozor: kompatibilní pouze s Champion CPE

28  Cubicmax

   43 cm
  54 cm 
  88 cm 
  45,5 kg 

3   0,26 m³ 

  1

•   větší alternativa kontejneru Cubic
•   čtyři kolečka z toho 2 s možnosti zabrždění
•   mobilní odkládací prostor a organizační pomocník
•   designově podobný ke stolu Champion
•   tři šuplíky (DIN A3) - maximální zatížení do 2,5 kg
•   uzamykatelný šuplík s plastovým organizérem a boxem na 
     tajnosti - zatížení do 1 kg
•   šuplík s automatickým dojezdem
•   otevřený policový regál nad šuplíky s posuvnými policemi
•   součastí dodávky je 8 barvených lehce vyměnitelných folií 
    do úchytu šuplíku
•   materiál: melaminová dřevotřísková deska, bílá
•   doplněk: moll košíky (baskets)

27  66  Cubic + Pad

   43 cm
  54 cm 
  42 cm 
  22,5 kg  

3   0,132 m³ 

  1

•   mobilní container s kolečky - maximální zatížení 75 kg
•   čtyři kolečka z toho 2 s možnosti zabrždění
•   mobilní odkládací prostor a organizační pomocník
•   designově podobný ke stolu Champion
•   dva šuplíky (DIN A3) - maximální zatížení do 2,5 kg
•   uzamykatelný šuplík s plastovým organizérem a boxem na 
     tajnosti - zatížení do 1 kg
•   šuplík s automatickým dojezdem
•   součastí dodávky je 8 barvených lehce vyměnitelných folií do 
    úchytu šuplíku
•   materiál: melaminová dřevotřísková deska, bílá
•   doplněk : sedák PAD - promění container v taburet

25  QI-Charger

   8 cm
  8 cm
  0,3 kg  

3   0,002 m³ 

  1

•   neviditelně zabudovaný do desky stolu
•   bezkabelové nabíjení Smarttelefonů a hodinek
•   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

položíte na označené místo na 
stole a smartphone se nabíjí.
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containery, otočné regály
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C
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A    A mobilní container Pro se 4 kolečkama, 3 šuplíky (DIN A3) 
 s automatickým dojezdem, z toho 1 uzamykatelný šuplík 
 s boxem na tajnosti a 6 barevnými foliemi do úchytu šuplíků.

 designově podobný ke stolu Winner je Pro k dodání ve 
 třech dekorech: bílý, javor-bílý, dub. Mimo to  doplněný o 
 PAD - promění se v taburet.

B   Cubic vhodně doplňuje stůl Champion: mobilní container má 
 3 šuplíky (DIN A3) s automatickým dojezdem, z toho je 1 
 šuplík uzamykatelný, součástí je box na tajnosti. 8 barevných 
 folií pro úchyty šuplíků a doplněný o PAD-promění se v taburet.

C   Cubicmax – nabízí ještě více prostoru díky dalšímu šuplíku a 
 do výšky a hloubky nastavitelné regálové polici. Regálová 
 police je dvoudílná: pokud budou oba díly v zadním části 
 přihrádky, vzniknou dvě dělené přihrádky a ve přední části 
 současně prostor pro šanony.

D   Tower 56: Čtvercovitý otočný regál s nehlučným otáčením. 
 Výškově nastavitelné police nabízí víceúčlové využítí v 
 prostoru. Jedno z dodatečných vybavení tohoto regálu jsou 
 moll-košíky (baskets)

 Tower 56 moduly:
 » podstavec
 » nádstavba: dodatečné poschodí s 4 poschodí-boky a  

 4 policemi 

 doplněk:
E   police 2 - Set pro Tower 56
F   (sedák-) Pad
G   moll (Baskets)košík

База

Tower 56 s nádstavbou

containery, otočné regály šířka 
(cm)

hloubky 
(cm)

výška 
(cm) dekor

Pro 43 54 43
bílý, 

javor-bílý, 
dub

Cubic 43 54 42 bílý

Cubicmax 43 54 88 bílý

Tower 56 56 56 67-126 bílý

mimořádné vlastnosti:
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53  designový držák na knihy

   33 cm
  13 cm 
  24 cm 
  0,6 kg 

3   0,001 m³ 

  1

 

•   držák na knihu pro stůl Champion
•   dvě vyklápěcí spony drží knihu nebo sešit 
•   závěsný držák umožňuje připevnit držák na knihu přímo 
    na pracovní desku

50  zarážka proti sklouznutí

   45 cm
  6 cm
  1 cm
  0,5 kg 

3   0,008 m³ 

  1

•   průsvitná zarážka, která se připevní na hranu desky stolu 
•   dodávaný se stoly Joker 

55  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
•   kompatibilní pouze se stoly Winner a Champion

54  magnetické pravítko

   45 cm          6 cm 
  1 cm
  0,5 kg

3   0,008 m³ 

  1

•   průhledná zarážka s pravítkem a čtecí lupou - dodávaná 
    se stoly Winner a Champion 
•   díky neviditelným magnetům zabraňuje spadení předmětů 
     při naklonění pracovní desky
•   kompatibilní pouze se stoly Winner a Champion

51  držák kabelů (Kabel-Butler) 

   10 cm
  5 cm
  8 cm
  0,2 kg

•   praktický pomocník při práci na psacím stole s počítačem nebo 
     laptopem
•   k připevnění na všechny desky stolu
•   stará se o bezpečnost a pořádek kabelů na psacím stole
•   drží kabely v bezpečném dosahu a zabraňuje propletení

52  držák na knihy - basic

   32 cm
  15 cm 
  23 cm 
  0,6 kg

 
 
 

•   průsvitný držák na knížky s rozvrhem hodin, šablonou a čtecí 
    lupou - v dodávce stolů Joker a Winner 
•   závěsný držák umožňuje připevnit držák na knihu přímo na 
    pracovní desku

univerzální doplňky
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57  hák na tašku

   5 cm
  3 cm
  5 cm
  0,18 kg  

•   k zavěšení na jakoukoli bočnici stolu
•   školní taška je stále na svém místě
•   dodávané se stoly Champion, Winner a Joker

58  59  psací podložka

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

  2,18 kg set  

  1 
 
 
 

•   čtyři různé motivy: Planety, Dino, Ballerina, mapa světa
•   horní vrstva odolná proti poškrábání a jednoduché čištění
•   protiskluzná spodní strana 
•   psací podložka k dodání v setu - 10ks

56  Orga-Set

   23 cm
  17 cm 
  5 cm
  0,4 kg 

•   vhodný do všech moll šuplíků,containerů a do Tower 56
•   psací a věci pro malování jsou v šuplíku vždy uspořádané a 
     mohou být v sadě postavené na stole
•   s výklopným ořezávátkem a lepící páskou

65  Utensilo behind

   48 cm
  2 cm
  23 cm 
  1,1 kg  

•   praktický pomocník pořádku
•   vhodný k Flex Deck a Panelu
•   s přihrádkami různých rozměrů
•   ve čtyřech různých barvách: modrá,pink,zelená,šedá
•   materiál: odolný polyester
•   zatížitelnost do 2,5 kg

64  Utensilo beside

   41 cm
  2 cm
  24 cm 
  0,7 k kg

 

•   praktický pomocník pořádku
•   k zavěšení na bočnice všech stolů moll
•   s přihrádkami různých rozměrů
•   ve čtyřech různých barvách: modrá, pink, zelená, šedá
•   materiál: odolný polyester
•   zažížitelnost do 2,5 kg

63  moll košík (basket)

   20,6 cm
  17,8 cm košík 130
  13,2 cm 

   28,6 cm
  20,6 cm košík 70 
  6,8 cm

•   set tvoří 1 košík 130 a 1 košík 70  
•   box z filcové tkaniny z praktickým úchytem
•   závěsné kapsáře pro větší pořádek
•   k dodání ve čtyřech barvách: modrá, šedá, zelená, pink
    (uvnitř šedá)
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2002196/EC-WEEE2002196/EC-WEEE
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D

72  
   62 cm 
  42 cm 
  2 kg

3   0,01 m³ 

  1

Flexlight

Design: PEARL CREATIVE
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F

E

E

G

C

D

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

A    Flexlight má dva "husí krky"  umožňují maximální 
 flexibilitu ve srovnání s lampami ke psacím stolům.

B   kulový kloub B v patce umožní, že se světlo dostane všude, 
 kde je potřeba.

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

D   náboj světla s 40 LED energického efficientu: A-A++

 »  úsporná - 85% úspory energie oproti 60 W žárovce
 »  nominální světelný tok 690 lumenů
 »  jmenovitý příkon 10 W
 »  barevná teplota 3500 K
 »  jmenovitá životnost 25.000 h

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

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

 včleněno:
G   USB nabíječka

mimořádné vlastnosti:

Flexlight

This light contains 
built-in LED lamps.

The integrated lamps of the light 
cannot be replaced.

362150
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2002196/EC-WEEE2002196/EC-WEEE

C

A 

moll L7
72  
   62 cm 
  42 cm 
  4,1 kg 

3   0,01 m³ 

  1
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E

D

B

A 

F

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

A    dva  husí krky zajišťují nutnou flexibilitu.

B   podstavec lampy nabízí pevné postavení lampy je 
 praktický žlábek na odkládání tužky.

C    náboj světla s 40 LED energického efficientu: A-A++

 »  úsporná - 85% úspory energie oproti 60 W žárovce
 »  nominální světelný tok 690 lumenů
 »  jmenovitý příkon 10 W
 »  barevná teplota 3500 K
 »  jmenovitá životnost 25.000 h

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

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

 včleněno:
F   USB nabíječka  

C

This light contains 
built-in LED lamps.

The integrated lamps of the light 
cannot be replaced.

moll L7
268860

mimořádné vlastnosti:
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otočné židle
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se židlemi moll sedíte vždycky správně!

ergonimické držení těla při sezení- téma, které se týká nás všech. Je zcela správně pokud se už 
od první třídy používá otočná židle. My jsme jasně, pro! Se správnou otočnou židlí stojí a padá 
egonomicky bezchybné držení těla při sezení u stolu. Nejprve musíme nastavit židli, potom 
nastavujeme stůl. Naše osvědčené židle Maximo a Scooter jsou věrným průvodcem a garancí 
stability a ergonomických vlastností. Maximo a Scooter šetří záda pro posílení zádových svalů. 
balancovat na židli prospívá celé stavbě kostí v jejím vývojovém stádiu. Zcela podle hesla  
"zdravé sezení". Stejně jako naše stoly, tak i naše židle jsou určeny pro dlouhodobé používá-
ní a rostou společně s dětmi. Jak známo mění se výška postavy růstem velmi rychle. Židle  
Maximo a Scooter jsou nejvíc vhodné, protože lze u nich nastavit výšku, hloubku sezení a 
výšku opěrky, aby bylo možné poskytnout optimální nastavení na individuální výšku postavy.

kvalitní materiály jsou u moll samozřejmostí - můžeme je vidět a pocítit: jak u látek potahů 
jejich nekompromisní kvalitou a moderními barvami. Classic, Motiv a Trend. Naše všechny tři 
kvality látek jsou velmi přijemné a na omak hebké. Co je výhodou. Potahy lze u obou židlí lehce 
vyměnit, takže jak barva tak materiál lze kdykoliv vyměnit. Proč? Protože děti rostou a jejich 
názor se v průběhu času mění.     
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Maximo

H

C 

E

D

A

F

  Maximo doplňky (str. 50)

  11  nebo 67  
   68 cm
  68 cm 
  28-54 cm  
  12,9 kg 

3   0,208 m³ 

  2

Maximo
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F

D

A
B

G

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

 Maximo je vhodné optimálně pro výšku postavy od cca.  
 110 – 190 cm. Při použití kluzáků se výška židle sníží asi 
 o 3 cm.

B   sedák s nárazovým tlumičem pro větší dynamiku sezení a 
 komfort.

C    vyměnitelné potahy sedáku a opěrky v 15 látek různých 
 barvách, zatížení do 80 kg.

 k dodání ve dvou barevných provedeních rámu - bílý a 
 šedý. 

D   praktický držáček umožní lehké pohybování v prostoru.

E  pětiramemnný extra široký kříž se stará o stabilitu a 
 bezpečnost.

F   kolečka jsou pro nejvyšší bezpečnost zbržděná a vhodná 
 pro tvrdé a měkké podlahy.

 včleněno:
G   box na tajnosti pod sedákem

 doplňky:
H   kluzáky

mimořádné vlastnosti:
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E

D
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  Scooter  doplňky (str. 51)

12  
   70 cm
  70 cm 
  28-52 cm 
  15,5 kg 

3   0,25 m³ 

  1

Scooter

Design: Ballendat
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C

B

C

C

A 

A 

A    scooter má pohodlnou a přizpůsobivou síťovinu, která 
 odpružuje podle váhy. Napomáhá dobře větranému 
 sedáku a podporuje  příjemné ergonomické sezení.
 

 »  vysoká prodyšnost síťoviny
 »  nosníky sedáku a opěrky ze sklolaminátem vyztuženého  

  plastického materiálu
 »  zatížení do 90 kg 

 
Scooter je vhodný optimálně pro výšku postavy od cca. 
120 – 190 cm. Při použití kluzáků se výška židle sníží asi  
o 3 cm.

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

C  lehké přichycení pomocí čtyř stiskacích knoflíků • 15 látek 
 různých barev.

D   stabilní šikmý rám ze silnostěnné ocelové trubky. Stabilní 
 šikmý rám ze silnostěnné trubky. Rám je k dodání v bílé a 
 šedé barvě

E   šestiramenný a extra široký kříž se stará o stabilitu a 
 bezpečnost.

F   kolečka jsou pro nejvyšší bezpečnost zbržděná a vhodná 
 pro tvrdé a měkké podlahy.
 
 doplňky:
G   kluzáky 

 

mimořádné vlastnosti:
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67

 68  Maximo potahy

  0,4 kg 
3   0,105 m³
  1

•   tři různé látky
•   k dodatečné výměně kdykoliv
•   podle volby v 15 různých barevných variantách

prosím, dbejte pokynů na ošetření na etiketě

71  kluzáky

  3,5 cm
  0,4 kg

3  0,004 m³
  1   

 
•   kluzáky k výměně za kolečka
•   umožňuje nejnižší výšku sezení
•   židle stojí pevně na podlaze 
•   dodatečně vyměnitelné

vybrat rám

rám bílý 
rám šedý 

67  Maximo čalounění

  2,14 kg 
3   0,039 m³ 

  1

•   tři rozdílné kvality potahů
•   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

11

vybrat potah na straně 53

kvalita potahů:
potah classic
potah motiv
potah trend

připomínáme: při objednávce židle Maximo je 
nutné uvést č.art.rámu židle a č.art.požadovaných 
potahů.

Maximo
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69

12

70

vybrat rám

rám bílý
rám šedý 

69  Scooter sedák

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

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

  1

•   tři různé kvality látek
•   k výběru v 15 různých barevných variantách
•   vysoce odolný a snadná údržba
•   jednoduchá výměna sedáků pomocí 4 druků

prosím, dbejte pokynů na ošetření na etiketě

 70  Scooter opěrka

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

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

  1

•   tři různé kvality látek
•   k dostání v 15 různých barvách
•   snadno vyměnitelné opěrky
•   připevnění pomocí 4 druků

prosím, dbejte pokynů na ošetření na etiketě

71  kluzáky

  3,5 cm
  0,4 kg

3  0,004 m³
  1   

 
•   kluzáky k výměně za kolečka
•   umožňuje nejnižší výšku sezení
•   židle stojí pevně na podlaze 
•   dodatečně vyměnitelné

připomínáme: při objednávce židle Scooter je 
nutné uvést č.art.rámu židle a č.art.požadovaných 
potahů.

vybrat potah na straně 53

kvalita potahů:
potah classic
potah motiv
potah trend

Scooter
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         složení látek classic 1 + motiv 1 

    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 
      BS2543:1995/2004
    stálobarevnost v otěru: za mokra 4, za sucha 4,
       testováno podle BS 2543:1995/2004

      čištění:
    pravidelně vysávat
    při zašpinění vyčistit mokrým hadříkem
    prát při teplotě 40C v jemném pracím prášku
    prosím, dbejte pokynů na ošetření na etiketě

        síťovina Scooter 3

    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

      čištění:
    pravidelně vysávat
    při zašpinění vyčistit mokrým hadříkem

       složení látky Utensilo 4

    materiál: 100% Elastomer-Polyester

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

          složení látky Trend 2 

    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

látky potahů

     rozměrová jednotka pro rádce sortimentu:

   znak pro šířku       váha výrobku
      znak pro hloubku     3    objem balení 
     znak pro výšku      počet balení

rozměrové jednotky
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classic 1

látky utensilo 4

motiv 1 trend 2

látky potahů Scooter, Maximo a Pad 

Utensilo

pink

wonderland

pink

lotta

khaki

zelená šedá

limemodrá

zelená

šedá

galaxy

petrol

anthracite

magnolia nightshade

červená

modrá

submarine

síťovina 3

Scooter

stříbrno/šedá
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1 melaminem potažená dřevotříska::

moll kids dřevotřískové desky jsou testovány 
podle EN312 a EN14322. Formaldehydová třída 
CARBII, která se váže s přísnými mezními hod-
notami, je dodržována jako zkušební metoda E1 
podle E120. při normálním a účelu odpovídající-
mu 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 ,certifiko-
vaný FSC svazem lesního hospodářství. Testo-
vaný podle EN13353 a EN 13 017-2.

hrany desky stolu:

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

červená 2

zelená 2

bílý 1

dub 3 ořech 3

šeříková 2

pink 2 modrá 2

barvy korpusu/bočnic

dekory korpusů

bílý 1 

Champion

Joker

bílý 1 

javor-bílý 1 

Winner

dub 1 

materiály
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5-letou záruku

moll poskytuje svým zákazníkům 5 letou záruku 
na zakoupený stůl a židli. Podmínky záruky jsou k 
dohledání na: www.moll-funktion.com

5 letá záruka na dokoupení

moll nabízí 5 letou záruku na dokoupení ke stolům 
příslušných doplňků. Podmínky záruky jsou k dohle-
dání na: www.moll-funktion.com

AGR

moll výrobky jsou oceněny značkou AGR. Akce 
zdravá záda (AGR) označují nezávisle výrobky, které 
splňují z lékařského pohledu požadavky ergonomie  
a pro zdravá záda. 

Patent

moll vyvíjí vlastní inovativní systém kování. Mnohé 
z nich je patentově chráněno.ь. 

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 bezproblémová.

red dot

moll výrobky jsou několikrát vyznamenány. Cham-
pion 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.

2002196/EC-WEEE

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

naše zodpovědnost

U moll používáme při výrobě psacích stolů a židlí 
výhradně ekologické materiály. Tím chceme zmenšit 
stopu CO2. A za další je naší velkou prosbou používat 
materiály, které jsou recyklovatelné a znovu 
použitelné.

FSC certifikát:

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

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 
 
 
PEFC

Upřednostňujeme získávat dřevo pouze od 
dodavatelů s certifikátem PEFC. To nám garantuje 
důsledné ekologické lesní hospodaření. 

zákon na použití elektropřístrojů

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

 
Made in Germany

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

co moll slibuje a dodržuje!



dodáváme výhradně podle našich všeobecných podmínek. Vyhrazujeme si právo technických změn. Za obsahové a tiskové 
chyby nepřebíráme zodpovědnost.

moll Funktionsmöbel GmbH, Rechbergstraße 7, D 73344 Gruibingen,
info@moll-funktion.de, www.moll-funktion.com
© Copyright by moll 10/2020

zákaznický servis: 
telefon +49 (0) 7335 181-180 / email: info@moll-funktion.de

Vyhledejte nás na sociálních sítích:

moll webové stránky

mollfunktionsmb

mollFunktionsmoebel

moll_funktionsmoebel

mollFunktionsmoebel


