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Üks olulisemaid investeeringuid
teie lapse tulevikku on
investeering tema töökohta.
PAIDI kirjutuslauad õpilastele.
Seda kataloogi koostades küsisime oma lapsmodellidelt, kus nad siis tahaksid olla, kui nad kord suured
on. Andres tahab olla seal, kus on põnev. Tamia tahab lavalaudadele, mis on tema jaoks kogu maailm,
Vivien tahab esimest viiulit mängida, Markus õigust ja korda tagada, Lilly elus kaugele jõuda, Finn õue
värske õhu kätte (ja palju raha) ning Emelie tahaks sellele kaasa aidata, et teistel läheks hästi. Selliste
unistuste täitumiseks on PAIDI välja töötanud mööbli, mis on lastele heaks kaaslaseks teel selleni,
kelleks nad ükskord saavad. PAIDI Büffelland kirjutuslauad, sahtliboksid ja toolid on konstrueeritud ja
ehitatud nii, et lapsed veedavad nende juures meelsasti aega ja säilitavad õppimisrõõmu, sest kuigi
mõne unistuste elukutse omandamiseks peab ka veidike talenti olema, ei ole paar soliidset mööblieset
veel kellelegi kahju teinud.
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Armsad lapsevanemad!
Kooliminekuga algab Teie lapse jaoks uus ja põnev eluperiood. See on aeg, mil kõik on võimalik.
Teie laps tahab oma andeid ja võimeid arendada ning ta vajab selleks ruumi. Ta vajab kohta, kus töötada ja
õppida, aga ka suhelda, mänge mängida, lugeda ja paljut muudki teha. Selleks on PAIDI välja töötanud
mööblisarja Büffelland: kirjutuslauad, toolid ja sahtliboksid, mille puhul on arvestatud just õpilaste vajadustega,
mida saab individuaalselt välja valida ja paindlikult kombineerida … ning mis kasvavad koos Teie lapsega.
Kaasakasvamine ongi kõigi PAIDI mööbliprogrammide põhimõte, sest PAIDI Büffelland kirjutuslauad ja toolid
ei ole kohandatavad mitte ainult Teie lapse muutuva pikkusega, vaid ka aastate jooksul kindlasti suurenevate
vajadustega. Need on isegi aastaid pärast ostmist probleemideta monteeritavad ja täiendatavad. Ning PAIDI
puhul sobivad kõik elemendid kokku. Kui Teil on PAIDI imiku- või lastetuba juba olemas, siis PAIDI Büffelland
sarjast leiate selle juurde ka sobiva õpilasele mõeldud kirjutuslaua.
Soovime Teile palju rõõmu valikute ja plaanide tegemiseks koos lapsega ning meil on hea meel, kui saame
Teie lapsele aastaid kaaslaseks olla.

PAIDI on kõigile eeskujuks.

PAIDI jaoks on oluline
kontrollitud turvalisus

Mööbli (ja teiste tarbeesemete)
funktsionaalsuse ja üldise
turvalisuse kohta annavad
kõige usaldusväärsema märgi
Saksamaa tööministeeriumi
tunnustatud asutused.

PAIDI poolt kasutatavad tekstiilid
on usaldusväärsed

PAIDI kasutatavad kangast
katted ja tekstiilid vastavad
normile Öko-Tex Standard 100,
mis on ülemaailmselt tuntud ja
sõltumatu sertikaat, mida
antakse kahjulike aineteta
tekstiilidele.
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PAIDI-l on RAL-kvaliteedimärk

Saksa Mööbli Kvaliteedi Ühing
(DGM) annab märgi „Kuldne M”
ainult ülipõhjalikult testitud
mööblile. See mööbel peab
olema stabiilne, turvaline,
vastupidav ja hästi viimistletud
ning see peab vastama ka
kõige rangematele
tervisenõuetele.

PAIDI kasutab lakke, mis ei
sisalda mürgiseid aineid

PAIDI-l „Sinine ingel” sertifikaat

PAIDI mööbel on sedavõrd
ökoloogiliselt puhas, et sellele
DIN 53160 ja EN 71–3
on omistatud „Sinise ingli“
kuuluvad kõige rangemate
sertikaat
normide hulka. Tavaliselt
kasutatakse neid laste
mänguasjade puhul, mida
lapsed eriti sageli käes hoiavad
või suhu panevad.

PAIDI tagab kvaliteedi

PAIDI mõtleb tulevikule

PAIDI on vaikne

PAIDI aitab Teil planeerida

Anname oma toodete*
laitmatule viimistlusele 5
aastat PAIDI lisagarantiid.

Kõigil kehtivates PAIDI
kataloogides olevatele
kaupadel* on viieaastane
garantii.

PAIDI liugsahtlid* on
paigaldatud kvaliteetsetele
juhikusüsteemidele ja on
mugavalt ja vaikselt
käsitsetavad.

Soovite juba praegu teada,
milline Teie lapse tulevane
töökoht välja näeb? PAIDI
kujundustarkvara näitab Teile
seda neljas erinevas
perspektiivis:

* Välja arvatud tekstiilid, Faber-Castelli,
koziol'i ja BRUNNENI aksessuaarid

* Välja arvatud tekstiilid, Faber-Castelli,
koziol'i ja BRUNNENI aksessuaarid

* välja arvatud universaalsed sahtliboksid

www.paidi.de/einrichtungsplaner
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Usaldusväärsus
PAIDI kasvab kaasa.
Kooliminekust kuni keskkooli lõpuni – kõik Büffellandi kirjutuslauad ja
toolid on konstrueeritud ja ehitatud nii, et neid on võimalik teie lapse
pikkusele kohandada.

PAIDI on ergonoomiline.
Olgu tegemist lauaplaadi või tooli seljatoe kaldenurga, tooli istme
kõrguse või sügavusega, arvukad reguleerimis- ja kohandamisvõimalused tagavad selle, et Teie laps istub ja töötab alati õiges
asendis.

PAIDI on turvaline.
Ümarad servad, sahtli summutus, eemaldatav kõrguse regulaator:
kõik PAIDI õpilase töökohad on turvalised kasutada.

PAIDI on stabiilne.
Meie kvaliteettooted on äärmiselt stabiilsed ja peavad aastaid vastu
ka kõige suurematele koormustele – ükskõik, kas lapsed õpivad,
mängivad või müravad üksi või kahekesi.

PAIDI on kvaliteetne.
Materjalide hoolikas valik on iseenesestmõistetav, nagu ka laitmatu,
laste jaoks sobiv viimistlus ning ökosertikaadiga tekstiilmaterjalide
kasutamine.

PAIDI on kombineeritav.
Me näeme kogu tervikut ning hoolitseme selle eest, et elemendid
sobivad omavahel kokku: paljusid PAIDI mööbliesemeid on võimalik
meie teiste segmentide toodetega kombineerida ja täiendada.

PAIDI on mitmekülgne.
Naturaalset tooni või värviaktsentidega täispuit või puitdekoor – päris
kindlasti leiab Teie laps PAIDI valikust oma lemmiktöökoha.
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Ergonoomiline
mööbel kasvueas
lapsele.
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Reguleeritav kõrgus.
Teie lapse tervise ja hea enesetunde seisukohast on tähtis ka see, et ta kehahoid oleks
istudes õige, sest laps on ju kasvueas. Hilisemate seljaprobleemide ja rühivigade
ennetamiseks soovitavad ortopeedid ja ergonoomid kasutada kirjutuslaudu ja toole,
mida on võimalik vastavalt igas vanuses lapse pikkusele ja kehaehitusele kohandada.
Et laua taga töötamine oleks algusest peale pingevaba ning ei väsitaks, on PAIDI
töökohad õpilastele mitmel viisil reguleeritavad.

Lauaplaadi kallet on
võimalik regulaarida kuni
19° või 21° nurgani.

Seljatoe lihtne
kohandamine
vastavalt lapse
pikkusele.

PAIDI kõrguse
regulaatoriga on
kõigi Büffellandi
programmi kuuluvate
õpilastele mõeldud
kirjutuslaudade
kõrgus sujuvalt
reguleeritav.
Kõigi PAIDI
kirjutuslauatoolide
istme kõrgus ja
sügavus on
optimaalselt
reguleeritavad.
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Kõik on vaid reguleerimise küsimus.
Istumisasendi optimaalseks reguleerimine toimub kolmes etapis.

1. Jalad põrandale!
Optimaalse istumiskõrguse leidmiseks pange jalatallad vastu põrandat nii, et reied asetseksid
horisontaalselt ja sääred vertikaalselt, nii et moodustuks 90-kraadine nurk.

2. Kuidas selga sirgeks saada?
Sirge kehahoid vähendab lülisamba koormust. Seejuures on oluline, et reied ja selg asetseksid üksteise
suhtes täisnurga all. Selle saavutate istme kõrgust õigesti reguleerides.

3. Nüüd palume lauda!
Pärast seda, kui tool on õigesti reguleeritud, reguleeritakse tööplaadi kõrgust. Käsivarred peaksid
lauaplaadil asetsema täisnurga all. Nii hoitakse selg peaaegu automaatselt sirge.

Alati õigel
kõrgusel.
Pikkus
cm

Laua kõrgus Istumiscm
kõrgus cm

< 142

53 – 58

30 – 34

143 – 157

59 – 64

35 – 38

158 – 172

65 – 70

39 – 42

> 172

71 – 79

> 46

Kõik mõõdud on ligikaudsed.

Toolide istumiskõrguse sujuv
reguleerimine ja istme kõrguse
optimaalne reguleerimine tagavad
algusest peale õige kehaasendi.
Kogu teabe meie toolide kohta leiate
lehekülgedel 42-51 ja 60+61.
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Palju praktilisi detaile.
PAIDI õpilaste kirjutuslauad on varustatud kõrguse regulaatori ja paljude teiste nutikate detailidega.

PAIDI õpilaste kirjutuslaudadel saab kõrgust sujuvalt reguleerida
vaid mõne käeliigutusega.

Turvalisuse kaalutlustel võib selle ära võtta: lauaplaadi soovitavale
kõrgusele reguleerimiseks saab regulaatori vajadusel vasakule või
paremale paigaldada ja pärast reguleerimist lihtsalt ära võtta.

Kõigi PAIDI kirjutuslaudade standardvarustusse kuulub kvaliteetne
kseerimismehhanism, mis võimaldab kalde reguleerimist 19 kraadini.

Falko ja Scout laudadel on lisana saadaval gaasiamortisaator, mis
suurendab kaldenurka 21 kraadini.

Kotinagi on mõeldud koolikoti riputamiseks. Praktiline: seda saab
paigaldada nii vasakule kui ka paremale.

Kahekordne kasu: joonlaud on alati paigas ja funktsioneerib
servakaitsena, ühtlasi ei pea muretsema väikeste esemete
mahakukkumise pärast.
9
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Klassikaline lemmikmudel.
See sobib alati: neli täispuidust varianti, neli dekoori ja kolm laiust.

Igati paindlik: Polsterdatud sadulataskuga (12 värvitooni) ratastel
sahtliboks 3S annab mugava istumisvõimaluse.

Kollakasvalge

10

Tamme imitatsioon

Vahtra imitatsioon

Pöögi imitatsioon

Mitmes toonis kask

Pöök, täispuit

Kuusk, täispuitvalge

Kuusk, täispuit naturaalne
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Marco 2 kirjeldus
Kõrgus: reguleeritav u. 53-79 cm
Kalle: kuni 19°
Laius: vastavalt soovile 105/120/140 cm
Sügavus: 70 cm

11
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Marco 2.
Klassikavaimustus.
Tamme imitatsiooniga kirjutuslaud Marco 2 – 120 cm lai,
liugsahtliga. Sellega sobiv ratastel sahtliboks 3S.
Tool Pepe, sinine/punane-sinine. Kirjutuslaualamp SWING.
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Optimaalne lahendus väikestele
või katusealustele lastetubadele,
mis aitab tõeliselt ruumi kokku
hoida: kirjutuslaud Marco 2 –
Ecru, 105 cm lai, kaldplaadi ja
liugsahtliga. Tool Pepe, roosa/
valge-roosa.

Kirjutuslaud Marco 2 – mitmes
toonis kask, 120 cm lai, funktsionaalse siiniga. Selle juurde sobiv
ratastel sahtliboks 3S, oranž/
roheline sadulatasku. Tool Pedro,
roheline/roheline-oranž.
13
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Marco 2.
Veel rohkem võimalusi.
Vahtra imitatsiooniga kirjutuslaud Marco 2 – 120 cm lai, liugsahtli
ja raamatualusega. Tool Pedro, roheline/roheline-oranž.
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Kirjutuslaud Marco 2 –
täispuidust lauaplaat (pöök),
120 cm lai, liugsahtli,
raamatualuse ja universaalse
rippuva sahtliboksiga. Tool
Pepe, roheline/valge-roheline.
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Marco 2 GT kirjeldus
Kõrgus: reguleeritav 53-79 cm
Kalle: kuni 19°
(vasakule või paremale kinnitatav lisaplaat)
Laius: 130 cm (90 cm laiune reguleeritava
kaldega põhiplaat, 37,5 cm laiune lisaplaat)
Sügavus: 70cm

Igati paindlik: universaalse sahtliboksi saab soovi järgi
kirjutuslaua plaadi alla monteerida või jääb see ratastele.
16
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Jagatud rõõm.
Veelgi paindlikum klassika - tänu osadeks jaotatud tööplaadile.
Individuaalne: Lisaplaadi saab paigaldada nii vasakule kui ka
paremale.

Puhas vuuk: kahe plaadi vahele on paigaldatud harjariba, mis takistab
väikeste esemete nagu pliiatsid või kustukummi mahakukkumist.
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Marco 2 GT.
Valmis suurte lavade jaoks: jaotustega lauaplaat
Kirjutuslaud Marco 2 GT – kollakasvalge, 130 cm lai, vasakul tõstetav
põhiplaat. Sellega sobiv ratastel sahtliboks 3S. Tool Pepe,
ükssarvikumustriga (roosa). Kirjutuslaualamp SWING.
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Kirjutuslaud Marco 2 GT –
kollakasvalge, 130 cm lai, vasakul
tõstetav põhiplaat, tahvelarvuti
alusega. Selle juurde sobiv ratastel
sahtliboks 3S, sadulatasku
(oranž/roheline). Tool Tio, oranž/
valge. Kirjutuslaualamp SWING.

Vahtra imitatsiooniga kirjutuslaud
Marco 2 GT – 130 cm lai, vasakul
tõstetav põhiplaat, raamatualusega.
Sellega sobiv ratastel sahtliboks 3S.
Tool Pepe, sinine/punane-sinine.
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Marco 2 / Marco 2 GT.
Marco 2
kirjutuslauad
hõberaamidega
Materjal

Mõõt L 105 / S 70 cm

Mõõt L 120 / S 70 cm

Mõõt L 140 / S 70 cm

Kollakasvalge

149 700 0

149 725 0

149 745 0

Tamme imitatsioon

149 700 4

149 725 4

149 745 4

Vahtra imitatsioon

149 700 6

149 725 6

149 745 6

Pöögi imitatsioon

149 700 7

149 725 7

149 745 7

Pöök, täispuit

149 712 3

149 736 3

149 757 3

Mitmetooniline kask

149 712 7

149 736 7

149 757 7

Kuusk, täispuit – naturaalne

149 712 4

149 736 4

149 757 4

Kuusk, täispuit – valge

149 712 1

149 736 1

149 757 1

Ratastel
sahtliboks 3S

Sadulatasku

3 sahtlit, isesulguva mehhanismiga
1 sahtel lukustatav, (staatiline) koormus max 120 kg
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149 407 0*
100% puuvilla,
libisemiskindel aluspind
Kanga number
(*palume märkida tootenumbri juurde)

Materjal

Mõõt L 44,4 / K 51,2 / S 54,7 cm

Kollakasvalge

149 851 0

punane/kollane

2

Tamme imitatsioon

149 854 4

kahvaturoosa

3

Vahtra imitatsioon

149 856 6

punane/sinine

4

Pöögi imitatsioon

149 857 7

roheline/valge

6

Pöök, täispuit

149 850 3

oran/roheline

7

Mitmetooniline kask

149 850 7

kahvaturoosa/valge

8

Kuusk, täispuit – naturaalne

149 850 4

helesinine

9

Kuusk, täispuit – valge

149 850 1

helesinine/valge

10

põldmari/valge

11

Sahtlisisu

146 814 0

tumesinine/valge

12

punane/valge

13

tumesinine

14

PAIDI Büffelland | 2014/15

Marco 2 GT
kirjutuslaud
jaotustega plaadiga
vasakule või paremale kinnituv lisaplaat,
raamid hõbedased
Materjal

Mõõt L 130 / S 70 cm

Kollakasvalge

149 735 0

Tamme imitatsioon

149 735 4

Vahtra imitatsioon

149 735 6

Pöögi imitatsioon

149 735 7

Pöök, täispuit

149 747 3

Mitmetooniline kask

149 747 7

Kuusk, täispuit – naturaalne

149 747 4

Kuusk, täispuit – valge

149 747 1

Universaalne
sahtliboks

Toredad lisad Marco 2 ja
Marco 2 GT jaoks
Liugsahtel
146 800 8
isesulguva mehhanismiga,
metalne, hõbedane
(koormus maks. 30 kg)

Libisemiskindel matt
146 811 0
sobib ainult liugsahtlile
(146 800 8), hõbedane

Sahtlisisu
149 815 0
sobib ainult liugsahtlile
(146 800 8), hõbedane

Sahtlisisu FC
149 819 0
k. a. Faber-Castelli tarvikud
(kustutuskumm, värvilised ja
harilikud pliiatsid, teritaja jne),
sobib ainult liugsahtlile (146
800 8), plastik, hõbedane

3 liugsahtlit, ülemine sahtel koos
madala sahtlisisuga, üks sahtel
lukustatav, (staatiline)
koormustaluvus max 30 kg
Materjal

Mõõt L 38,2 / K 27,1 / S 44,5 cm

Kollakasvalge

146 841 0

Tamme imitatsioon

146 844 4

Vahtra imitatsioon

146 846 6

Pöögi imitatsioon

146 847 7

Pöök, täispuit

146 840 3

Mitmetooniline kask

146 840 7

Kuusk, täispuit – naturaalne

146 840 4

Kuusk, täispuit – valge

146 840 1

Tahvelarvuti alus
Erineva kõrguse ja laiusega pesad sobib tahvelarvutitele, raamatutele jne,
libisemist takistav alaserv
Materjal

Mõõt L 32 / K 3,5 / S 11,6 cm

Alumiinium

140 819 1

Liugsahtel Plus
146 801 0
isesulguva mehhanismi ja
summutusega, k.a. sahtlisisu
ja Faber-Castell-teritaja,
metall, hõbedane
(koormus kuni max 30 kg)
Raamatualus
148 815 1
L 32,0 / K 18,5 / S 16,0 cm
hõbedane, vahtkummi tõttu
alaserv libisemiskindel

Mitmeotstarbeline alus
146 813 0
L 65,0 / K 25,5 / S 15,5 cm
k.a. 2 CD- ja 2 tarvikukasti,
hõbedane/poolläbipaistev

Veel rohkem toredaid ideid lehekülgedel 66-67!
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Mitmekülgne lisavõimalustega mööbel.
Palju ruumi headele mõtetele - kolme soovikohaselt valitud
stabiilse lisaplaadi kaudu.

Geniaalsus peitub detailides:
Kõiki lisaelemente on lihtne
paigaldada. Kolmnurkse lisaplaadi
(paremal) stabiilsuse tagab tugijalg.
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Falco kirjeldus
Kõrgus: reguleeritav 54-76 cm
Kalle: kuni 19° (gaasamordiga 21°)
Laius: 125 cm
Sügavus: 75 cm
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Falko.
Kõrgeim hinne kõigeoskajale.
Kirjutuslaud Falko – vahtra imitatsiooniga, 125 cm lai, lisaplaadiga
taga ja tahvlialusega. Selle juurde sobiv sahtliboks 2S põldmarja
värvi istepadjaga ja tool Pedro, roosa/roosa-valge.
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Kirjutuslaud Falko – vahtra
imitatsiooniga, 125 cm lai,
lisaplaadiga taga ja tahvlialusega.
Sellega sobiv sahtliboks 3S.
Tool Tio lasuursinine/valge.

Kollakasvalge

Vahtra imitatsioon

Pöögi imitatsioon

25
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Falko.
Sõber ja korrahoidja.
Kirjutuslaud Falko – pöögi imitatsiooniga, 125 cm lai, sahtli,
kolmnurkse lisaplaadiga küljel ja funktsionaalse siiniga.
Sellega sobiv sahtliboks 2S punase istepadjaga.
Tool Pedro, punane/punane-sinine.
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Kirjutuslaud Falko – pöögi
imitatsiooniga, 125 cm lai,
sahtliga, kolmnurkse
lisaplaadiga küljel ja
funktsionaalse siiniga. Tool
Pablo oranž/oranž-roheline.

Kirjutuslaud Falko – kollakasvalge,
125 cm lai, sahtliga, lisaplaadiga
paremal ja tahvlialusega. Sellega
sobiv sahtliboks 3S. Tool Tio
must/valge.
27
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Falko.

Kirjutuslaud
Raamid hõbedased
Materjal

Mõõt L 125 / S 75 cm

Kollakasvalge

148 723 0

Vahtra imitatsioon

148 723 6

Pöögi imitatsioon

148 723 7

Lisaplaat
ilma tugijalata
Lisaplaat 75 kinnitub taga
(vasakul või paremal), vasakul
või paremal kirjutuslaua külge
Materjal

Mõõt L 125 / S 25 cm

Mõõt L 75 / S 25 cm

Kollakasvalge

148 512 0

148 510 0

Vahtra imitatsioon

148 512 6

148 510 6

Pöögi imitatsioon

148 512 7

148 510 7

Kolmnurkne
lisaplaat koos
tugijalaga
Reguleeritava kõrgusega, vasakul, paremal
või taga (vasakul või paremal) kirjutuslaua
külge kinnitatav, raamid hõbedased
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Materjal

Mõõt L 75 / S 50 cm

Kollakasvalge

148 570 0

Vahtra imitatsioon

148 570 6

Pöögi imitatsioon

148 570 7

PAIDI Büffelland | 2014/15

Falko lisad
Gaasiamortisaator
148 812 1

Sahtliboks 2S

Sahtliboks 3S

2 sahtlit, isesulguva
mehhanismiga, ülemine sahtel
lukustatav, (staatiline)
koormustaluvus max 80 kg

3 sahtlit, isesulguva
mehhanismiga, ülemine sahtel
lukustatav, (staatiline)
koormustaluvus max 80 kg

Materjal

Mõõt L 45,3 / K 40,4 / S 57,8 cm

Mõõt L 45,3 / K 53,2 / S 57,8 cm

Kollakasvalge

148 852 0

148 853 0

Vahtra imitatsioon

148 852 6

148 853 6

Pöögi imitatsioon

148 852 7

148 853 7

Sahtliboks

Metall, astmevabalt
reguleeritav tööplaadi
kaldenurk, kuni 21° (asendab
olemasolevat astmelist
guleerimismehhanismi)
Liugsahtel Falko
148 801 1

Metall, hõbedane isesulguva
mehhanismi ja summutusega,
k.a panipaik-alus, tarvikute
alus ja Faber-Castell teritaja
(koormustaluvus kuni max
30 kg)
Tahvlialus
140 819 1

L 32 / K 3,5 / S 11,6 cm
Alumiinium, erineva kõrguse
ja laiusega pesad – sobib
tahvelarvutitele, raamatutele
jne, Vahtkumm alaservas
tagab libisemiskindluse.

Istepadi
100% puuvill,
kate eemaldatav
ja 30° C juures pestav
Värvus, universaalne

Raamatualus
148 815 1

L 32,0 / K 18,5 / S 16,0 cm
hõbedane, vahtkumm
alaservas tagab
libisemiskindluse.

148 406 0∗
Kanga number

punane

3 - 13903

sinine

3 - 13904

Eriotstarbeline alus
146 813 0

oranž

3 - 90310

õunaroheline

3 - 90320

L 65,0 / K 25,5 / S 15,5 cm
k.a. 2 CD- ja 2 tarvikukasti,
hõbedane/poolläbipaistev

kahvaturoosa

3 - 93005

beež

3 - 93007

kollane

3 - 93008

hirvepruun

3 - 93009

Sahtlisisu

põldmari

3 - 93010

sobib kõigi sahtlitega
sahtliboksides 2S ja 3S

helesinine

3 - 93011

Materjal

Mõõt L 36,8 / K 2,5 / S 34,8 cm

tumesinine

3 - 93012

plastik, hõbedane

146 814 0

Veel toredaid ideid lehekülgedel 66-67!

* palun märkige artikli numbri juurde. Istepadja kõik värvivariandid
on kooskõlastatud meie Kidsworld programmiga.
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Multimeediumlik disain-kirjutuslaud.
Isikupärased värvid ja nutikad lahendused mobiiltelefoni, tahvelarvuti jne jaoks.

Tablo – rõhumärgiga kirjutuslaud. Ilusa kujuga alused saavad tõeliseks
pilgupüüdjaks värviliste põhjade abil (laim, põldmari, päikesekollane,
lasuursinine või oranž) ja sobivad täpselt kaasasolevate Kozioli lahedate
joogipudelite või -topsidega. Sahtlil on sisu, mis on saadaval kas tühjana või
Faber-Castelli toodetega. See on ka nutikas: tagaküljel asuvad kerged rattad,
mis teevad laua nihutamise lihtsaks, sel on integreeritud juhtmekanal ja
praktiline dokk. Sinna juurde sobib lahedate hõbedaste esipaneellidega
sahtliboks 3S.
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Tablo kirjeldus
Kõrgus: reguleeritav 53-79 cm
Kalle: kuni 19° (tagumine pind kindlalt monteeritud)
Laius: 120 cm
Sügavus: 70 cm
31
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Tablo.
Tuupimine läheb lausa lennates!
Kirjutuslaud Tablo – kollakasvalge, 120 cm lai, hoiualused,
lasuursinine joogipudel ja topsik, sahtliga. Sellega sobiv ratastel
sahtliboks 3S. Tool Tio, lasuursinine.
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Kirjutuslaud Tablo – kollakasvalge,
120 cm lai, hoiualustega, laimivärvi
joogipudel ja topsik, sahtliga.
Sellega sobiv ratastel sahtliboks 3S
musta istmepadjaga. Tool Tio,
must/valge

Kirjutuslaud Tablo – kollakasvalge,
120 cm lai, hoiualused, põldmarja
värvi joogipudel ja topsik, sahtliga.
Sellega sobiv ratastel sahtliboks 3S
põldmarja värvi istmepolstriga ja tool
Tio.
33
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Tablo.
Värviline või värvitu? Maitse asi!
Kirjutuslaud Tablo – kollakasvalge, 120 cm lai, hoiualused,
päikesekollane joogipudel ja topsik, sahtli ja tahvlialusega. Sellega
sobiv ratastel sahtliboks 3S koos päikesekollase istmepadjaga.
Tool Tio, laim/päikesekollane.
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Kirjutuslaud Tablo – kollakasvalge,
120 cm lai, hoiualused, oranž
joogipudel ja topsik. Sellega sobiv
ratastel sahtliboks 3S oranži
istmepadjaga. Tool Tio, oranž/valge

Maitsekindel: kui Teie laps soovib
ühel päeval enda ümber vähem
värvilist, saab hoiualused lihtsalt ära
võtta - nii saabki Tablo
täiskasvanuks. Üks näide selle
kohta: kirjutuslaud Tablo,
kollakasvalge, 120 cm lai. Sellega
sobiv ratastel sahtliboks 3S musta
istmepadjaga. Tool Tio, must/valge.
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Tablo.
Parim strateegia edu kasvamiseks.
Kirjutuslaud Tablo – tamme imitatsioon, 120 cm lai, hoiualused,
laimivärvi joogipudel ja topsik, sahtli ja tahvlialusega. Sellega sobiv
ratastel sahtliboks 3S laimivärvi istmepadjaga. Tool Tio, laim.
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Kirjutuslaud Tablo – tamme
imitatsioon, 120 cm lai, kaldega plaat,
hoiualused, lasuursinine joogipudel ja
topsik, raamatutoega. Sellega
sobiv ratastel sahtliboks 3S
lasuursinise istmepadjaga. Tool Tio,
lasuursinine. Kirjutuslaualamp SWING.

Kollakasvalge

Vahtra imitatsioon

Tamme imitatsioon
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Tablo.
Mõtle roosalt … või tee lihtsalt siniseks!
Kirjutuslaud Tablo – vahtra imitatsioon, 120 cm lai. Põldmarja värvi
hoiualused, joogipudel ja topsik. Sellega sobiv ratastel sahtliboks 3S.
Tool Tio, põldmari/valge. Kirjutuslaualamp SWING.
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Kirjutuslaud Tablo – vahtra imitatsioon,
120 cm lai, hoiualused, joogipudel ja
topsik lasuursinised, sahtliga. Sellega
sobiv ratastel sahtliboks 3S. Tool Tio,
lasuursinine/valge.
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Tablo.
* Palun märkige tootenumbri juurde soovitud värvi number:
3 põldmari, 4 päikesekollane, 5 laim,
6 oranž,
8 lasuursinine

Tablo saab varustada sahtlisiiniga. Sellel on sahtli summutus koos isesulguva
mehhanismiga, väljatõmbepiirik, käepideme paneel ja sahtlisisu. Tühjana on selles
ruumi märkmikele, pliiatsitele jne - täielikult varustatuna ei jäta see aga ühtki soovi
täitmata: rma Faber-Castell vahakriidid, värvipliiatsid, harilikud pliiatsid, kustukumm
ja teritaja ning rma BRUNNEN DIN-A3-joonistusplokk.

Kirjutuslaud
hõbedased raamid, liigub
integreeritud ratastel

Sahtel Tablo

Materjal

Mõõt L 120 / S 70 cm

Materjal

Mõõt L 78,2 / K 4,8 / S 37,9 cm
koormatavus kuni maks. 30 kg

Kollakasvalge

140 720 *

koos sahtlisisuga

140 802 0

Vahtra imitatsioon

140 760 *

koos sahtlisisuga (täidetud)

140 809 0

Tamme imitatsioon

140 740 *

Sahtlisisu

Ratastel
sahtliboks 3S

sobitub kõigi sahtlitega
sahtliboksides 3S

Esipaneelid hõbedased

Materjal

Mõõt L 36,8 / K 2,5 / S 34,8 cm

plastik, hõbedane

146 814 0

3 sahtli isesulguva mehhanismiga, ülemine
sahtel koos sahtlisisuga, üks sahtel lukustatav,
(staatiline) koormustaluvus max 120 kg

Materjal

Mõõt L 44,4 / K 49,0 (54,2) / S 54,7 cm

Kollakasvalge

140 853 2

Istepadi

Vahtra imitatsioon

140 853 6

100 % polüester,
kate eemaldatav ja 30 °C pestav

Tamme imitatsioon

140 853 4
Värvus, universaalne
valge

140 406 0

must

140 406 1

Tahvelarvuti alus

põldmari

140 406 3

Erineva kõrguse ja laiusega pesad sobib raamatutele jne, libisemist
takistav alaserv

päikesekollane

140 406 4

laim

140 406 5

Materjal

Mõõt L 32 / K 3,5 / S 11,6 cm

oranž

140 406 6

Alumiinium

140 819 1

lasuursinine

140 406 8

Veel rohkem toredaid ideid vt lehekülgedel 66-67!
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Kirju ja nutikas.
Tablo skoorib Teie lemmikvärvi hoiualuste ja joogitarvikutega!

Nõuanne: Kui Teie
lapse maitse muutub,
saab tellida uue
tarvikute komplekti.
Küsige meie toodete
edasimüüjalt.

Tablo toob esile viis värvi: 4 hoiualuste polstrit, 1 joogipudel ja 1 topsik Teie
lemmikvärvides kuuluvad alati kirjutuslaua juurde.

Iga Tablo juurde kuulub Kozioli joogipudel ja topsik, kuna
lapsed unustavad õppides ja mängides sageli joomise.

Tablo on meediumisõbralik spetsiaalne kanal hoiab juhtmepuntra
tekkimise eest. Praktiline on ka mitmeosaline pistikupesa.

Integreeritud aluseid saab kasutada mobiiltelefoni, MP3-mängija
jne laadimiseks.

Koristatud: monitori jt juhtmed
kaovad juhtmekanalisse.

Mobiilne: tagaküljel paiknevate
rataste abil on lauda lihtne liigutada.
41
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Tio.
Panustab ergonoomiale ja disainile.
Tio varustus
Istme kõrgus on astmeteta reguleeritav tänu laste
jaoks kohandatud gaasiamordile
Istme sügavus ja seljatoe kõrgus on reguleeritav
käetugede astmelise positsioneerimisega
Võimalik istme kõrguse, sügavuse ja seljatoe omavaheline
sobitamine, toetudes standardile DIN EN 1335.
Koormusest sõltuvalt automaatselt pidurduvad kahekordsed
turvarattad pehmete ja kõvade põrandate jaoks
Hingav vahtkummist polster
Eemaldatavaid katteid võib pesta 30 °C veega
Kattekanga koormustaluvus: 50.000 pööret/Martindale
Valguskindlus: 6 (väga hea)

Kate: õhku läbilaskev 3D-kate
Iste: põldmari
Seljatugi: valge
Raam: hõbehall
140 913 0

Kate: õhku läbilaskev 3D-kate
Iste ja seljatugi: oranž
Raam: hõbehall
140 910 6
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Kate: õhku läbilaskev 3D-kate
Iste: laim
Seljatugi: oranž
Raam: hõbehall
140 915 6

Kate: õhku läbilaskev 3D-kate
Iste ja seljatugi: lasuursinine
Raam: hõbehall
140 910 8

Kate: õhku läbilaskev 3D-kate
Iste ja seljatugi: põldmari
Raam: hõbehall
140 910 3

Kate: õhku läbilaskev 3D-kate
Iste: laim
Seljatugi: päikesekollane
Raam: hõbehall
140 915 4
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Kate: õhku läbilaskev 3D-kate
Iste: must
Seljatugi: valge
Raam: hõbehall
140 911 0

Kate: õhku läbilaskev 3D-kate
Iste ja seljatugi: laim
Raam: hõbehall
140 910 5

Tio kirjeldus
Istme kõrgus: ca. 36–47 cm
Istme laius: ca. 42 cm
Istme sügavus: ca. 26-38 cm
Seljatoe kõrgus: 46 cm
Seljatoe laius: ca. 42 cm
Koormustaluvus: max ca. 80 kg
Kate: 100 % polüester

Kate: õhku läbilaskev 3D-kate
Iste: must
Seljatugi: valge
Raam: hõbehall
140 918 0

Kate: õhku läbilaskev 3D-kate
Iste: must
Seljatugi: valge
Raam: hõbehall
140 915 0

Kate: õhku läbilaskev 3D-kate
Iste: oranž
Seljatugi: valge
Raam: hõbehall
140 916 0
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Tio sobib ideaalselt
Teie lapse... ja
uue Tablo juurde!
Tio ei skoori ainult moodsa disainiga, vaid ka viimase
peal ergonoomia ja paljude praktiliste pisiasjadega!

Käetoed üles, seljatugi reguleerida,
käetoed uuesti alla: nii saab seljatoe
kõrgust ja sügavust lihtsasti seada ja
seega ka istme sügavust kiiresti
kohandada. Tio saadab Teie last aastaid
- tänu istme kõrguse astmeteta
reguleerimisele spetsiaalse Topliftfunktsiooni abil.
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Oma hõbedase tagaküljega näeb Tio ka tagantpoolt hea välja.

Tagavarakatted
Selle eest on hoolitsetud: Tio juurde saate lisaks tellida
üksikuid istme- ja seljatoekatteid.

Värvid

Iste

Seljatugi

päikesekollane

240 910 4

240 911 4

laim

240 910 5

240 911 5

oranž

240 910 6

240 911 6

lasuursinine

240 910 8

240 911 8

põldmari

240 910 3

240 911 3

must

240 910 1

240 911 1

valge

–

240 911 0

Nõuanne: Lastetoas
käib elu - ja vahel
juhtub ka midagi maha
minema. Seetõttu on
kõige parem kohe veel
teine Tio kate ära
tellida, kui esimene
peaks kord pessu
sattuma.

Katteid saab lihtsasti ära võtta ja 30 °C juures masinaga pesta.

Libistage veeretamise asemel: Väga energiliste laste jaoks on
saadaval jalaotsikute komplekt (246 805 0).
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Pepe.
Istuge väiksest peale õigesti.
Pepe varustus
Astmeteta reguleeritav istme kõrgus on

Praktiline käepide

Käepidemega Pepe tagaküljel
saab tooli lihtsasti liigutada.

kohandatud lastele
Istme sügavus reguleeritav ja sisekuuskantvõtme
abil istmepinna all kindlalt positsioneeritav
Seljatugi on Push-Button-süsteemi abil reguleeritav
Võimalik istme kõrguse, sügavuse ja seljatoe omavaheline
sobitamine, toetudes standardile DIN EN 1335.

Valik jalaotsikuid

Energiliste laste jaoks on
olemas komplekt viie sobiva
jalaotsikuga (246 805 0).
Istme kõrgus: 36–47 cm.

Koormusest sõltuvad automaatselt pidurduvad kahekordsed
turvarattad pehmete ja kõvade põrandate jaoks
Hingav vahtkummist polster

Adapter (punane)

Pepe tarnitakse koos
istmekõrguse reguleerimise
adaptriga, et see saaks
algkoolist alates kuni
gümnaasiumi lõpetamiseni
lapsega kaasa kasvada.

Kate: 3D-võrk, 100 % polüester
Värvus: sinine/punane-sinine
Raam: hõbehall
146 943 2

Kate: 3D-võrk, 100 % polüester
Värvus: kahvaturoosa/
valge-kahvaturoosa
Raam: hõbehall
146 943 3
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Kate: 3D-võrk, 100 % polüester
Värvus: oranž/roheline-oranž
Raam: hõbehall
146 943 1

Kate: 3D-võrk, 100 % polüester
Värvus: roheline/valge-roheline
Raam: hõbehall
146 943 4
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Kate: Kangas 82% polüakrüül
18 % polüester
Disain: jalgpall (sinine)
Raam: hõbehall
146 947 1

Pepe kirjeldus
Istme kõrgus (ilma adaptrita): 33 – 44 cm
Istme kõrgus (adaptriga): 38 – 49 cm
Istme laius: 44 cm
Istme sügavus: ca. 32-37 cm
Seljatoe kõrgus: ca. 50-57 cm
Seljatoe laius: 43 cm
Koormustaluvus: max ca. 80 kg

Kate: Kangas 82% polüakrüül
18 % polüester
Disain: Ükssarv (roosa)
Raam: hõbehall
146 947 2
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Pedro.
Armastatud klassika.
Praktiline käepide

Pedro varustus
Astmeteta reguleeritav istme kõrgus on
kohandatud lastele
Istme sügavus reguleeritav ja sisekuuskantvõtme
abil istmepinna all kindlalt positsioneeritav
Seljatugi on Push-Button-süsteemi abil reguleeritav
Võimalik istme kõrguse, sügavuse ja seljatoe omavaheline sobitamine, toetudes standardile DIN EN 1335.
Koormusest sõltuvad automaatselt pidurduvad
kahekordsed turvarattad pehmete põrandate jaoks
Rattad kõvade põrandate jaoks on saadaval soovi
korral saadaval (246 801 0)

Käepideme abil Pedro
tagaküljel saab tooli
lihtsasti liigutada.

Hingav vahtkummist polster

Kate: 3D-võrk,
100 % polüester
Värvus: roosa/roosa-valge
Raam: hõbedane
146 923 3
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Kate: 3D-võrk,
100 % polüester
Värvus: roheline/roheline-oranž
Raam: hõbedased
146 923 1
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Pedro kirjeldus
Kate: 3D-võrk,
100 % polüester
Värvus: punane/punane-sinine
Raam: hõbedane
146 923 2
Kate: kangas 59 % polüester
41% sünt. materjal
Värvus: sinine/sinine-hall
Raam: hõbedane
146 929 4

Istme kõrgus: ca. 37-46 cm
Istme laius: 43 cm
Istme sügavus: ca. 27-34 cm
Seljatoe kõrgus: ca. 46-55 cm
Seljatoe laius: 46 cm
Koormustaluvus: max ca. 80 kg
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Pablo.
Ergonoomiline tool reguleeritavate käetugedega.
Funktsionaalne

Pablo varustus

Parima istumisasendi jaoks
saab seljatuge astemeteta
reguleerida: käetoed üles
klappida, seljatugi õigesse
asendisse viia, käetoed tagasi
klappida - ongi valmis.

Astmeteta reguleeritav istme kõrgus on
kohandatud lastele
Istme sügavus ja seljatugi on käetugede astmeteta
lukustatava positsioneerimise tõttu reguleeritav
Võimalik istme kõrguse, sügavuse ja seljatoe omavaheline sobitamine, toetudes standardile DIN EN 1335
Koormusest sõltuvad automaatselt pidurduvad
kahekordsed turvarattad pehmete põrandate jaoks

Lahe võte

Rattad kõvade põrandate jaoks on soovi korral saadaval
(246 801 0)

Pablo seljatugi on
ergonoomilise kujuga ja
hingavast võrkmaterjalist.

Istme pind hingav vahtkummist polster, seljatugi võrkmaterjalist

Kate: NOVA, 100 % polüester
Värvus: hirvepruun/hirvepruun-beež
Raam: hõbedased
146 936 5

Kate: kangas 59 % polüester
41% sünt. materjal
Värvus: sinine
Raam: hõbedane
146 939 6

Kate: 3D-võrk, 100 % polüester
Värvus: roosa/roosa-valge
Raam: hõbedane
146 933 3
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Kate: kangas 59 % polüester
41% sünt. materjal
Värvus: must
Raam: hõbedane
146 939 0

Pablo kirjeldus
Istme kõrgus: ca. 36-49 cm
Istme laius: 47 cm
Istme sügavus: ca. 33-47 cm
Seljatoe kõrgus: ca. 58-62 cm
Seljatoe laius: 45 cm
Koormustaluvus: max ca. 80 kg

Kate: 3D-võrk, 100 % polüester
Värvus: oranž/oranž-roheline
Raam: hõbedane
146 933 1
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Scout'i kirjeldus
Kõrgus: reguleeritav 54-76 cm
Kalle: kuni 21°
Laius: 125 cm (soovi korral lisaplaatide abil laiendatav)
Sügavus: 73,5 cm
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Kirjutuslaud ranitsa
juurde – made by PAIDI.
Kõik käepärast: tänu läbimõeldud, nõgusale tööplaadile
praktiliste hoiualustega ja pliiatsitopsidega mõlemal pool.
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Scout.
Õige kirjutuslaud on ka ilus.
Kirjutuslaud Scout – kollakasvalge, 125 cm lai, lisaplaadiga paremal ja
sahtliga. Sellega sobiv sahtliboks 3S kahvaturoosa istepadjaga.
Tool Scout, roosa/roosa-valge.
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Scouti sahtliboks on saadaval
kollakasvalgena või vahtra
imitatsioonis. Mugavate, värvide
poolest Scouti toolidega sobivate
istepatjadega muutub see
ratastel istmepaariks. Veel
rohkem hoiuruumi tagavad
praktilised sadulataskud, mida
saab paigutada paremale või
vasakule.

Kollakasvalge

Vahtra imitatsioon
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Scout.
Praktiline lisaplaat: veel rohkem ruumi õppimiseks!
Kirjutuslaud Scout – vahtraimitatsioonis, 125 cm lai, lisaplaat vasakul,
sahtel ja raamatutugi. Tool Scout, sinine/sinine-punane.
Kirjutuslaualamp SWING.

56

PAIDI Büffelland | 2014/15

Rohkem ruumi on nüüd tänu
külgmisele lisaplaadile, mille saab
paigaldada ilma tugijalata – soovi
järgi kas paremale või vasakule.
Asjade korrashoidmisel on abiks
ka integreeritud hoiualused ja
pliiatsitopsid.
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Scout.

Kirjutuslaud
Raam: hõbedane
Materjal

Mõõt L 125 / S 73,5 cm

Kollakasvalge

147 723 0

Vahtra imitatsioon

147 723 6

Lisaplaat
ilma tugijalata
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Lisaplaat vasakul

Lisaplaat paremal

Materjal

Mõõt L 36 / K 2,2 / S 73,5 cm

Mõõt L 36 / K 2,2 / S 73,5 cm

Kollakasvalge

147 523 0

147 543 0

Vahtra imitatsioon

147 523 6

147 543 6

Gaasiamort

Sahtel-sahtlisisu

Võimaldab kseerimismehhanismi
asendusena kuni ca. 21° astmeteta
kaldenurga.

Isesulguva mehhanismiga,
k.a. sahtlisisu ja Faber-Castell- teritaja,
koormustaluvus max 30 kg

Materjal

Mõõt P 44,5–63 cm, Ø 2,5 cm

Materjal

Mõõt L 96,4 / K 6,4 / S 36,9 cm

metalne, hõbedane

148 812 1

metalne, hõbedane

147 801 5
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Tavalised
imevahendid

Sahtliboks 3S
3 sahtli isesulguva mehhanismiga, ülemine
sahtel lukustatav,(staatiline) koormustaluvus
max 30 kg
Materjal

Mõõt L 45,3 / K 55,4 / S 63,0 cm

Kollakasvalge

147 853 0

Vahtra imitatsioon

147 853 6

Korralikult omal kohal: hoiualused ja pliiatsitopsid mõlemal pool.

Kõva põranda rattad
sahtliboksile 3S.

246 801 2

Sahtlisisu
sobitub kõigi sahtlidega
sahtliboksides 3S
Materjal

Mõõt L 36,8 / K 2,5 / S 35,0 cm

plastik, hõbedane

146 814 0

Lõpp pliiatsite veeremisele: veeremispiirik.

Istepadi
100 % polüester,
eemaldatav ja 30 °C juures pestav
Värvitoon, 3D-võrk

Koti riputuskonksu küljes on Scout ranits kindlas kohas.
Mõõt L 40,9 / K 7,0 / S 43,3 cm

kahvaturoosa

147 406 3

sinine

147 406 8

oranž

147 406 7
Kirjutuslaua plaadi kaldenurka saab kergelt muuta, et toetada
parimat kehaasendit.
Soovi korral saadaval:

Võrkkott
Kate: 100% polüester, eemaldatav ja
30 °C vees pestav, vasaku ja parema
poole jaoks saadaval
Mõõt L 54,0 / K 42,0 / S 2,5 cm
Värvitoon, 3D-võrk

vasak pool

parem pool

kahvaturoosa

147 416 3

147 417 3

sinine

147 416 8

147 417 8

oranž

147 416 7

147 417 7

Korraldustalent: liugkast isesulguva mehhanismiga ja summutusega,
k.a. Faber-Castell teritaja.
Veel rohkem toredaid ideid lehekülgedel 66-67!
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Scout.
Tool laua juurde, mis kuulub ranitsaga kokku
Praktiline konks

Scout varustus
Astmeteta reguleeritav istme kõrgus on

tagaküljel aitab tooli Scout
lihtsasti liigutada.

kohandatud lastele
Istme sügavus reguleeritav ja sisekuuskantvõtme
abil istmepinna all kindlalt positsioneeritav
Seljatugi on Push-Button-süsteemi abil reguleeritav

Tagatasku

Sisseõmmeldud tasku
seljatoes pakub lisahoiuruumi.

Võimalik istme kõrguse, sügavuse ja seljatoe omavaheline
sobitamine, toetudes standardile DIN EN 1335.
Koormusest sõltuvad automaatselt pidurduvad
kahekordsed turvarattad pehmete ja kõvade põrandate jaoks
Istepind hingav vahtkummist polster, seljatugi
võrkmaterjalist

Soovi korral jalakaitse *

Energiliste laste jaoks on
olemas viie sobiva jalaotsikuga
komplekt (246 805 0).
Istme kõrgus: 36–47 cm.
* kasutatav ainult koos rakendatava adaptriga

Adapter (punane)

Scout tarnitakse koos istmekõrguse reguleerimise adaptriga,
et see saaks algkoolist alates
kuni gümnaasiumi lõpetamiseni
lapsega kaasa kasvada.

Kate: 3D-võrk, 100 % polüester
Värvus: roosa/roosa-valge
Raam: must
146 953 3
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Kate: 3D-võrk, 100 % polüester
Värvus: oranž/oranž-roheline
Raam: must
146 953 1
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Scout'i kirjeldus

Kate: 3D-võrk, 100 % polüester
Värvus: sinine/sinine-punane
Raam: must
146 953 2

Istme kõrgus (ilma adaptrita): 33 – 44 cm
Istme kõrgus (adaptriga): 38 – 49 cm
Istme laius: 44 cm
Istme sügavus: ca. 32-37 cm
Seljatoe kõrgus: ca. 49-57 cm
Seljatoe laius: 40 cm
Koormustaluvus: max ca. 80 kg
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Kõik asjad
kindlalt hoitud.
Üks sahtliboks, palju funktsioone: PAIDI ratastel sahtliboks on
mugav istumiskoht, usaldusväärne korrahoidja, suurejooneline
hoiuruum, printeri parkla ... ja seif eriti isiklike asjade jaoks.
Universaalse sahtliboksina võib see olla kas ratastel või saab
selle monteerida kirjutuslaua plaadi alla.
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Ratastel sahtliboksi 3S juurde on Marco 2/Marco 2 GT jaoks olemas
12 värvi sadulataskuid. Nii on see istumiskoht nii suurtele kui ka
väikestele.

Sahtliboksi ülemine sahtel on lukustatav ja tagaküljel on eraldi koht
vihikute, raamatute ja mappide jaoks.

Universaalne sahtliboks (siin vahtra imitatsioonis) Marco 2 ja
Marco 2 GT jaoks on tore asjade korrastaja: ülemisse sahtlisse
on integreeritud sisu.

Säästab ruumi: siin on Marco 2 / Marco 2 GT universaalse sahtliboksi
paigaldada vahetult lauaplaadi alla (paremale või vasakule
paigaldatav).

Ka Falco kirjutuslaua juurde on olemas sellega sobiv sahtliboks (siin
mudel 2S pöögi imitatsioonis). Ülemine sahtel lukustatav.

Kolm sahtlit, veel rohkem ruumi: Falko sahtliboks 3S (siin vahtra
imitatsioonis). Paremal: tagaküljel hoiureeling.

Tablo sahtliboks (siin kollakasvalge) on varustatud lükkekaarega.
Selle abil saab sahtliboksi lihtsasti liigutada ja ta hoiab ülaservas
istepatja paigal.

Stiilne hõbedane esipaneel: Tablo sahtliboks (vasakul tamme
imitatsioon, paremal vahtra imitatsioon). Ülemine sahtel skoorib
integreeritud sahtlisisuga.
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Kirjutuslaualamp, mis kaasa võngub.
Paindlik: Raﬁneeritud pöördliigendite abil saab laualampi
Swing imelihtsalt ja isikupäraselt reguleerida - nii kõrguse
kui ka kalde osas. SWING "võngub" kaasa"!

SWING kirjeldus
Valgustugevus: 400–800 Lux
Valgusallikas: 11 vatti kompaktne (kaasas)
Valgustuspind: ca. 60 x 60 cm hõbedane
148 816 9
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Silmadele pai: spetsiaalne
prismaklaas valgustab töökohta
meeldivalt heledalt, ühtlaselt ja
ilma peegelduseta - ka otse
lambi poole vaadates. See
säästab silmi, võimaldab
pingevabalt ja keskendunult
töötada.

MAVE 111
“SWING”
See valgusti sobib
järgmiste energiaklasside
valgusallikate jaoks:

A++
A+
A
B
C
D
E
Seda valgus t müüakse
koos järgmise energiaklassi
valgusallikaga: A
874/2012

Lahe: integreeritud säästulamp
tekitab vähem jääksoojust valgusallikas on ka tundide pärast
ainult natuke soe.
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Veel rohkem toredaid
ideid PAIDIlt.
Kõik on organiseerimise küsimus:
praktiline asjade korrastaja veel suurema õpilusti saavutamiseks.

Joonis: Marco 2
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Sahtel on olemas Falko (148 801 1) ja Marco 2 / Marco 2 GT jaoks
kui sahtel-Plus (146 801 0) integreeritud Faber-Castelli teritaja,
sahtlisummutuse ja isesulguva mehhanismiga.

Rohkem ruumi kirjutamiseks ja õppimiseks: eriotstarbelise aluse 2
tarvikukarbi ja 2 CD-alusega saab igale poole lauaplaadi külge
kinnitada. Mõõt L 65,0 / K 25,5 / S 15,5 cm 146 813 0

Raamatutoe saab universaalse aluse külge riputada või vabalt
lauale seisma asetada. Alaküljel asuv vahtkumm teeb
selle libisemiskindlaks. Mõõt L 32,0 / K 18,5 / S 16,0 cm, hõbedane.
148 815 1

Tahvlialus: erineva kõrguse ja laiusega pesade tõttu ideaalne ka
raamatute jaoks, vahtkummi tõttu libisemiskindel.
Mõõt L 32,0 / K 3,5 / S 11,6 cm, alumiinium. 140 819 1

Marco 2 / Marco 2 GT sahtli saab varustada libisemiskindla matiga.
146 811 0 (sobib liugsahtlile 146 800 8)

Sahtli Marco 2 / Marco 2 GT jaoks on saadaval kaks sahtlisisu:
sahtlisisu FC, varustatud Faber-Castell toodetega (vasakul,
149 819 0) sahtlisisu (paremal, 149 815 0).
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PAIDI Möbel GmbH
Hauptstraße 87, D-97840 Hafenlohr
Telefon: +49(0)9391 501-0, Fax: +49(0)9391 501-160
E-post: info@paidi.de, www.paidi.de

PAIDI jaoks on oluline
kontrollitud turvalisus
Mööbli (ja teiste tarbeesemete)
funktsionaalsuse ja üldise
turvalisuse kohta annavad
kõige usaldusväärsema märgi
Saksamaa tööministeeriumi
tunnustatud asutused

PAIDI poolt kasutatavad
tekstiilid on usaldusväärsed
PAIDI poolt kasutatavad
kangast katted ja tekstiilid
vastavad normile Öko-Tex
Standard 100, mis on
ülemaailmselt tuntud ja
sõltumatu sertikaat, mida
antakse kahjulike ainete osas
kontrollitud tekstiilidele.

PAIDI-l on RAL-kvaliteedimärk
Saksa Mööbli Kvaliteedi Ühing
(DGM) annab märgi „Kuldne M”
ainult ülipõhjalikult testitud
mööblile. See mööbel peab
olema stabiilne, turvaline,
vastupidav ja hästi viimistletud
ning see peab vastama ka kõige
rangematele tervisenõuetele..

PAIDI tagab kvaliteedi
Anname oma toodete*
laitmatule viimistlusele 5
aastat PAIDI lisagarantiid.

* Välja arvatud tekstiilid, Faber-Castelli,
koziol'i ja BRUNNENI aksessuaarid

PAIDI kasutab lakke, mis ei
sisalda mürgiseid aineid
DIN 53160 ja EN 71–3
kuuluvad kõige rangemate
normide hulka. Tavaliselt
kasutatakse neid laste
mänguasjade puhul, mida
lapsed eriti sageli käes hoiavad
või suhu panevad

PAIDI-l on „Sinise ingli” sertifikaat
PAIDI mööbel on sedavõrd
ökoloogiliselt puhas, et sellele on
omistatud „Sinise ingli“ sertikaat

PAIDI mõtleb tulevikule
Kogu kehtivate PAIDI
kataloogide kaubal* on
viieaastane garantii.

PAIDI on vaikne
PAIDI liugsahtlid* on
paigaldatud kvaliteetsetele
juhikusüstee-midele ja on
mugavalt ja vaikselt
käsitsetavad.

* Välja arvatud tekstiilid, Faber-Castelli,
koziol'i ja BRUNNENI aksessuaarid

* välja arvatud universaalsed sahtliboksid

PAIDI aitab Teil planeerida
Soovite juba praegu teada,
milline Teie lapse tulevane
töökoht välja näeb? PAIDI
kujundustarkvara näitab Teile
seda neljas erinevas
perspektiivis:
www.paidi.de/einrichtungsplaner

Büffelland
Muudatused tehniliste arenduste raames võimalikud | Trükitehnilistel põhjustel võimalikud kõrvalekalded värvides | Ostupildid: www.istockphoto.com,

PAIDI on kõigile eeskujuks.

