
meble szkolne

klasa

przyjazna

dzieciom

k a t a l o g m e b l i s z k o l n y c h



stół Bartek
stelaż 28 i     25mm z regulacją wysokości

w zakresach 2-4 lub 4-6

stół Bartek w rozmiarach od nr 2 do nr 7
stelaż 28mm
1 osobowy 700x500 i 2 osobowy 1300x500mm

stoły i krzesła szkolne

stół Bartek
1 osobowy 700x500

stół Bartek
2 osobowy 1300x500mm

stół Bartek
z regulacją wysokości
1 osobowy 700x500

stół Bartek
z regulacją wysokości
2 osobowy 1300x500mm

regulacja poziomu

1

Bartek
stół



p r o f i l a k t y c z n e k r z e s ł o s z k o l n e

krzesło Tola
stelaż 25mm

komfortowe siedzenie pozwala skupić się

na nauce i zabawie, niweluje zmęczenie

oparcie podpiera odcinek lędźwiowy

wymusza prawidłową postawę

stoły i krzesła szkolne

2

krzesło

Tola



stoły i krzesła szkolne
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stół Olek
2 osobowy 1300x500mm, stelaż Ø28mm,
płyta laminowana, obrzeże PCV 2mm

n
o
w

o
ść

stół Olek 2 osobowy
krzesło Tola

stół Olek
1 osobowy 700x500mm, stelaż Ø28mm,
płyta laminowana, obrzeże PCV 2mm

stół Olek
krzesło Beta

stół

Olek



stoły i krzesła szkolne
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WYBARWIENIA SKLEJEK KRZESEŁ

ŻÓŁTY

TRAWA

CYTRYNOWA

MIĘTATURKUS

BIAŁY SZARY

ZIELONY POMARAŃCZOWY

CZERWONY

kolory za dopłatą

stół Olek
1 osobowy 700x500mm, stelaż Ø28mm,
płyta laminowana, obrzeże PCV 2mm

n
o
w

o
ść

stół

Olek



stół Żak Plus w rozmiarach od nr. 2 do nr 7
stelaż 25x25, płyta laminowana,

1 osobowy 700x500
2 osobowy 1300x500

krzesło Żak Plus
w rozmiarach od nr 2 do nr 7

stelaż 20x20

stoły i krzesła szkolne

sztapla

5

krzesło

Żak



krzesło Bolek ze stolikiem stałym

stelaż 25mm

w opcjach stolik stały

lub z mechanizmem uchylnym

(na zapytanie)

krzesło Bolek nr 6

stelaż 25mm, tapicerowane

stoły i krzesła szkolne

stół Żak Plus w rozmiarach od nr. 2 do nr 7
stelaż 25x25, płyta laminowana,

1 osobowy 700x500
2 osobowy 1300x500
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krzesło

Bolek

stół

Żak



stoły i krzesła szkolne

stół Żak Plus w rozmiarach od nr. 2 do nr 7
stelaż 28, płyta laminowana,

1 osobowy 700x500
2 osobowy 1300x500

krzesło Bolek
Bolek rozmiary 1,2,3
stelaż 20mm
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stół

Żak plus B

krzesło

Bolek



stoły i krzesła szkolne

krzesło Junior wielorozmiarowe
regulacja w zakresach 3-4 lub 5-6,
stelaż 28 i    35mm

8

Junior

przyk adowe kolory stela y metalowychł ż

standardowe kolory stela y metalowychż
kolor dostępny za dopłatą

krzesło

krzesło Beta
stelaż 25mm,
w rozmiarach od nr 2 do nr 7



stoły i krzesła szkolne
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stół Tytus
profil stalowy 40mmx20mm

z pulpitem stałym, płyta laminowana,
1 osobowy 700x400/300

2 osobowy 1300x400/300

stół

Tytus

krzesło Tola
stelaż 25mm

Tola
krzesło



stoły i krzesła szkolne

krzesło Ala wielorozmiarowe
regulacja w zakresach 3-4 lub 5-6,
stelaż stalowy owal 38x20 i 35x15mm

krzesło

Ala

rośniemy
wraz

z dzieckiem

stół

Adam
10



stoły i krzesła szkolne

stół Adam
regulacja 2 -6
obrzeże PCV 2 mm, stelaż wykonany
z owalnych profili stalowych
50x30mm,45x25mm,40x20mm

standard
płyta laminowana
grubość 18mm z obrzeżem PCV

opcja
płyta laminowana, zaokrąglone,
bezpieczne narożniki
grubość 18mm z obrzeżem PCV

blaty do stołów
szkolnych

1 osobowe 700x500mm i 2 osobowe 1300x500

stół Adam
1 osobowy 700x500

stół Adam
2 osobowy 1300x500mm

krzesło Beta

stół

Adam
wielorozmiarowy
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stoły i krzesła szkolne

krzesło Bolek
wielorozmiarowe
stelaż 25 i    32mm, regulacja
w zakresach 2-3, 3-4 lub 5-6

krzesło

Bolek
wielorozmiarowe
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stoły i krzesła szkolne

stół

Dominik

krzesło

Bolek
krzesło Bolek

wysokość od nr 1 do nr 3, stelaż 20mm

wysokość od nr 4 do nr 7, stelaż 25mm

stół Dominik stelaż 32 mm,

płyta laminowana, obrzeże PCV

stopka z regulacją poziomu

wymiary

1 os 700x500mm

2 os 1300x500mm

3 os 1800x500mm
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stół

Astra
stół Astra stelaż 32 mm,

płyta laminowana, obrzeże PCV

wymiary

700x500, 800x800

1200x800, 1300x500, 1800x800



krzesło Beta

stoły i krzesła szkolne

krzesło Beta
stelaż 25mm,
w rozmiarach od nr 2 do nr 7

krzesło

Beta

14

rozmiar 1,2,3 - podcięcie w oparciu



stoły i krzesła szkolne

k l a s o p r a c o w n i a

taboret Filip wysoki
stelaż 22 i    18mm

taboret Filip niski
stelaż 22mm

hoker Beta
stelaż 25mm i    18mm

taboret

Filip

hoker

Beta
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ławki szkolne

ławka korytarzowa
Jan 2 niska

- stelaż 28,
płyta laminowana

dostępne długości
100 i 190 cm

ławka szatniowa
Jan 1 wysoka
- stelaż 28,
płyta laminowana
dostępne długości
190 i 100 cm
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ławka

Jan 1
wysoka

ławka

Jan 2
wysoka



ławki i wieszaki szkolne

14

ławka Sylwia - bez oparcia, stelaż 25,
deska sosnowa Nr 4, 5, 6
dł. 105 cm lub 205 cm

ławka Sylwia z oparciem
wys. siedz. 465 (wys. cał. 762), dł. 205, szer. 464
wys. siedz. 465 (wys. cał. 762), dł. 105, szer. 464

17

ławka

Sylwia

wieszak wolnostojący
wys. 175cm
szer. 115cm

przyk adowe kolory stela y metalowychł ż

standardowe kolory stela y metalowychż
kolor dostępny za dopłatą



meble szkolne
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stół nauczycielski Olek

Stelaż Ø28mm, p łyta laminowana,

obrzeże PCV 2mm, blenda plus dwuszufladowy kontenerek

stół
nauczycielski

Olek

n
o
w

o
ść krzesło

Fokus
Stelaż Ø25, stelaż malowany,

sklejka lub tapicerka

microfibra, skaj

krzesło Fokus



stół
nauczycielski

Bartek

meble szkolne

stół

Max
n
o
w

o
ść

stół Max
nogi z profilu stalowego

50mmx50mm,

3 wymiary

120cmx70cm,

140cmx70cm,

160cmx70cm

krzesło Bolek
- sztaplowanie

opcja - blenda
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stół Bambino SL-R sześciokątny, stelaż 32

wielorozmiarowy, reg. w zakresie 1-4, blat laminat,

obrzeże PCV buk

stoły i krzesła przedszkolne

kolorowe

Przedszkole
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stół

Bambino
wielorozmiarowy



stoły i krzesła przedszkolne

stół Bambino SL-R prostokątny, stelaż 32

wielorozmiarowy, reg. w zakresie 1-4, blat laminat
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WYBARWIENIA BLATÓW STOŁÓW

BIAŁY BUK KLON
standard

ŻÓŁTY ZIELONY LIMONKA CZERWONY
kolor dostępny za dopłatą

POPIEL

BORDOWY

stół

Bambino
wielorozmiarowy



stół Bambino SL - R kwadratowy, wielorozmiarowy,

reg. w zakresie 1- 4, stelaż 32, blat laminat

stoły i krzesła przedszkolne

trójkąty,
kwadraty
i ........
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stół

Bambino
wielorozmiarowy



stół Bambino SL-R okrągły,

wielorozmiarowy, reg. w zakresie 1-4,

blat laminat

stoły i krzesła przedszkolne

kolorowe

przedszkole
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stół

Bambino
wielorozmiarowy



Bambino SL-R trójkątny

regulacja 1-4

stoły i krzesła przedszkolne

stół

Bambino
wielorozmiarowy
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WYBARWIENIA BLATÓW STOŁÓW

BIAŁY BUK KLON
standard

ŻÓŁTY ZIELONY LIMONKA CZERWONY
kolor dostępny za dopłatą

POPIEL

BORDOWY



pomarańczowy fiotetowy żółty czerwony zielony niebieski brązowy

zasady doboru stanowiska pracy ucznia w zależności od wzrostu użytkownika

numer

rozmiaru

wzrost

bez butów

wysokość

siedziska

kod koloru

wysokość
stołu

0                  1                      2                   3                    4                     5                      6                    7

800 - 950 930 - 1160 1080 - 1210 1190 - 1420 1330 - 1590 1460 - 1765 1590 - 1880 1740 - 2070

210 260 310 350 380 430 460 510

400 460 530 590 640 710 760 820

biały

Niniejsze wymiary mebli szkolnych wg PN-EN 1729-1:2007
Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych.

twoje logo -

wykonane opcjonalnie na oparciu, techniką laserową

Prezentowana oferta ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian
konstrukcyjnych. Kolorystyka pokazana w katalogu może różnić się od rzeczywistej. Reklamacje ilościowe
przyjmowane są w terminie 2 dni roboczych od daty dostawy. Do wszystkich zamówień wysyłane są
systemowe potwierdzenia należy skontaktować się z producentem w celu ustalenia jego wpływu.

Gwarancji nie podlegają wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania mebli. Różnice
kolorystyczne pomiędzy stosowaną sklejką a blatami laminowanymi nie będą traktowane jako reklamacja.
Różnice te wynikają z naturalnej struktury drewna. Blaty są powlekane sztuczną okleiną PCV.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady zaistniałe na skutek naturalnego zużycia elementów
podczas użytkowania mebli.

meble szkolne

ul. Wrocławska 174, 62-800 Kalisz

601 215 058, 697 977 078

www.italschool.pl


