
myChamp
mypony

dětské rostoucí ž id le

Kids 
08

–2
01

9



2431, 26 093

26 093
Polyester
zelená

30 370 
Aquaclean
růžová

30 461
Aquaclean
červená

30 462
Aquaclean
modrošedá

30 463
Aquaclean
zelená

26 092
Polyester
modrá

26 091
Polyester
červená

26 090
Polyester
růžová
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ERGONOMICKÁ VŠESTRANNOST 
                           -  POHODLNÉ SEZENÍ 

Dětská rostoucí židle myChamp je ideální ergonomický společník pro děti všech věkových kategorií. Byla vyvinuta 
s důrazem na zdravé sezení pro široké spektrum dětských postav. Cítí se na ní dobře 4–letý předškolák i urostlý 
teenager. Je předurčena k tomu být loajálním společníkem po celou dobu vzdělávání Vašeho dítěte.

Správně sedět je dovednost. Díky všem potřebným nastavením je to na vaší židli myChamp jednodušší. 
Samostatně lze nastavit výšku zádové opěrky, výšku sedáku a především hloubku sedáku, vše v obrovském 
rozsahu. Navíc 4–paprsková základna má vpředu integrovanou oporu pro nohy, která slouží malému dítěti jako 
ergonomická podnožka a většímu dítěti jako podnožka relaxační.

myChamp dětská rostoucí ž id le 
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2435 163

26 093
Polyester
zelená

169
Aquaclean
30 370 růžová,
šedá síťovina

161
Aquaclean
30 461 červená,
šedá síťovina

162
Aquaclean
30 462 modrošedá,
šedá síťovina

163
Aquaclean
30 463 zelená,
šedá síťovina

26 092
Polyester
modrá

26 091
Polyester
červená

26 090
Polyester
růžová

ERGONOMICKÁ VŠESTRANNOST 
                           -  POHODLNÉ SEZENÍ 

Dětská rostoucí židle myPony je ideální ergonomický společník pro děti všech věkových kategorií. Byla vyvinuta 
s důrazem na zdravé sezení v širokém spektru postav. Cítí se na ní dobře 4–letý předškolák i urostlý teenager. Je 
předurčena k tomu být věrným společníkem po celou dobu vzdělávání Vašeho dítěte.

Téměř každá zdravotní potíž s páteří má jistou návaznost na nesprávnou a strnulou pozici při sezení v útlém 
dětství. Flexibilní (pohyblivé) uchycení zádové opěrky znemožňuje strnulé sezení s kulatými zády. Meziobratlové 
ploténky potřebují ke své správné funkci co nejvíce zdravého pohybu a co nejméně strnulosti a právě dynamické 
sezení na židli myPony je ideální prevencí proti pozdějším bolestem zad.

2435 169



Detail pojistky 
nastavení výšky sedáku

Nastavení výšky sedáku 
odjištěno a zajištěno upínání

Bezestupňové nastavení 
hloubky sezení 29–40 cm

Nastavení výšky sedáku 
odjištěna a zajištěna pojistka

Nastavení pro předškoláka a pro maturanta

6 7

mypony dětská rostoucí ž id le 

Ve standardním vybavení myChamp jsou kolečka pro všechny druhy 
podlah s volbou:

ON - kolečka se točí na nezatížené židli, dosednutím se zabrzdí
OFF - kolečka se točí vždy

Ve standardním vybavení myPony jsou kolečka pro všechny druhy 
podlah s volbou:

ON - kolečka se točí na nezatížené židli, dosednutím se zabrzdí
OFF - kolečka se točí vždy

Detail pojistky 
nastavení výšky sedáku

Nastavení výšky sedáku 
odjištěno a zajištěno upínání

Bezestupňové nastavení 
hloubky sezení 29–40 cm

Nastavení výšky sedáku 
odjištěna a zajištěna pojistka

PRO VýŠKu POSTAVy 110–195 cm PRO VýŠKu POSTAVy 110–195 cm

Nastavení pro předškoláka a pro maturanta

NASTAVENÍ VýŠKy ZÁDOVÉ OPěRKy NASTAVENÍ VýŠKy ZÁDOVÉ OPěRKy

NASTAVENÍ VýŠKy SEZENÍ 
S BEZPEčNOSTNÍ POJISTKOu NASTAVENÍ VýŠKy SEZENÍ 

S BEZPEčNOSTNÍ POJISTKOu
NASTAVENÍ HLOuBKy SEZENÍ

NASTAVENÍ HLOuBKy SEZENÍ

PRAKTICKÁ PODNOžKA PRAKTICKÁ PODNOžKA

uNIVERZÁLNÍ DVOJ-FuNKčNÍ KOLEčKA uNIVERZÁLNÍ DVOJ-FuNKčNÍ KOLEčKA

ROBuSTNÍ KONSTRuKCE  
- nosnost 90 kg

ROBuSTNÍ KONSTRuKCE  
- nosnost 90 kg
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ROZMěRy (cm)

2431 82-101 33-59 29-40  56 15

2435 83–102 33–59 29–40  46 - 13

        

  108 -121 53 31

 119 -142 59 35

 133 -159 64 38

 146 -177 71 43

 159 -188 76 46

DOPORučENÉ NASTAVENÍ SPOLuROSTOuCÍHO NÁByTKu (cm)

kg


