Dětské nastavitelné židle JITRO®
• prevence vad očí a páteře
• podporují také správný psychologický vývoj dětí
®

Pro zajištění vyšší bezpečnosti a pohodlí našich nejmenších, se židlička
Jitro® rozdělila podle toho, od kdy ji
pro své dítě začnete využívat – na
Jitro®-Klasik a Jitro®-Baby.
Je známé, že univerzální výrobek nikdy
nemůže stoprocentně poskytnout stejné
služby, jako výrobek specializovaný.
Abychom se tomuto ideálu co nejvíce
přiblížili, rozhodli jsme se vytvořit tyto
dvě židle, které se budou od sebe lišit
výškou a tvarem zádové opěrky.

Židle Jitro®-Baby

Židle Jitro®-Klasik

Židle Jitro®-Baby, je židle se zvýšenou opěrkou. Poskytuje
zdravé a bezpečné sezení i nejmenším dětem, ale začátek používání by měl být raději až v době, kdy se dítě samo posadí,
tzn. ve stáří cca 9 měsíců. Cena základní verze obsahuje
také molitanový sedák.

Židle Jitro®-Klasik, je židle s klasickými, dvěma stejnými
opěrkami zad a s molitanovým sedákem v základní verzi. Začátek využití by měl být od stáří dítěte 1,5 roku, kdy samo na
židličku vyleze. U běžného stolu – výšky 75 cm, má takto
staré dítě již výšku zádové opěrky dostačující. V případě vyššího stolu, pro který židličku kupujete, doporučujeme zvolit
také židli se zvýšenou opěrkou – Jitro®-Baby.

Délka využití je cca do 15 let věku dítěte, to je až do doby,
kdy dítě pohodlně dosáhne na zem na běžné židli, která má
pro něj také optimální hloubku sedu. To znamená, že při
opření o zádovou opěrku, netlačí sedák v podkolení – od
hrany sedáku do podkolení jamky by měla být vzdálenost
5–10 cm.

Délka využití je také do cca 15 let, jako u židle Jitro®-Baby.

Možné doplňky k židli Jitro®-Baby: Samostatné stabilizační
botičky, Stupínek pro snadnější vylezení dítěte na židličku,
Sedák navíc na opěrku zad a Područky se stabilizačními botičkami.

Možné doplňky k židli Jitro®-Klasik: Samostatné stabilizační botičky, Stupínek pro snadnější vylezení dítěte na
židličku, Sedák navíc na
opěrku zad, Područky se
stabilizačními botičkami,
Samostatná zvýšená opěrka
zad.

Přídržná zařízení k židli Jitro®-Baby: Komplet pultík se
stabilizačními botičkami, Vatelínové kalhotky, Kombinace
Kompletu pultík se stabilizačními botičkami a Vatelínových
kalhotek, Poutací pásek pro větší děti.

Přídržná zařízení k židli
Jitro®-Klasik: Vatelínové
kalhotky a Poutací pásek
pro větší děti.

Váš prodejce:

Záruka:

Co všechno židličky Jitro® umí
– nejnižší nastavení horního sedátka do
v. 44 cm (ke stolu o výšce desky min.
70 cm)
– židle má 5 výškových poloh sedátka
a 10 poloh podnožky

Umí růst s dítětem se zachováním
všech důležitých zdravotních a bezpečnostních parametrů, protože u ní lze nastavit:
• hloubka sedu – systém ukotvení sedátek v drážce umožňuje její nastavení třeba po mm,
– cca v 8 letech věku dítěte, pro získání
větší hloubky sedu, zaměníme sedátko
za hlubší podnožku
– max. hloubka sedátka – 31 cm, šířka
sedátka – 39 cm
• výška sedu – nejvyšší nastaveni horního sedátka je až do v. 61,5 cm
(ke stolu o výšce desky max. 84 cm)

Výška stolu 75 cm, židle Baby

Celkové rozměry židle:
výška – 85 cm (Jitro®-Klasik),
88 cm (Jitro®-Baby), šířka – 43 cm,
hloubka 48 cm
Nosnost: Při atestu výrobku podle
normy ČSN EN 14988-1:2006 na
dětské vysoké židle, byla naměřena
její nosnost neuvěřitelných 160 kg!

• výška a hloubka podnožky – možnost nastavení podnožky do maximální
výšky od země 56 cm po 4,5 cm až na
zem
• zádová opěrka má několik možností
nastavení, páteř je podepřena i při měnících se rozměrech vždy ve správné
výšce – v bedrech, v tomto je naše
židle mezi dřevěnými židlemi jedinečná – viz. foto nastavení opěrek

Výška stolu 80 cm, židle Klasik

Výška stolu 75 cm, židle Klasik

Hmotnost židličky je 7 kg a dodává
se v demontu v kartonové krabici
o rozměrech 96 x 50 x 7 cm
Židle Jitro® pomáhají těm nejmenším
„povýšit se“ mezi dospělé u stolu, což
má velký význam pro jejich psychologický vývoj, pro pocit citové a společenské vazby. Dítě získává od nejútlejšího věku vzor při stolování. Tím, že si
může samo na židličku vylézt, i pocit
samostatnosti a vlastní společenské důležitosti.
Rodičům, kromě ušetření peněz za investice do dalšího sedacího nábytku,
židlička usnadní manipulaci s dítětem,
hlavně pokud je maminka podruhé těhotná, nemusí dítě ke stolu zvedat. Také
psaní úkolů je na této židli mnohem
snazší než na židlích otočných. Zvláště,
když ještě z takové židle nedosáhne na
zem. Dítě může psát úkoly v kuchyni
a rodiče nemusí za ním odbíhat do dětského pokoje.

Židle Jitro® – jedna židle po celé dětství

Co nedokáže: Je určena k jídelním a pracovním stolům, nelze proto nastavit k malým dětským stolečkům a vysokým
barovým pultům, protože pak by byla zádová opěrka, i když je nastavitelná, v nevhodné výšce.

Materiál a povrchová úprava
Židle je vyrobena z tvrdého bukového dřeva
v několika barevných provedeních. Boky
židle a spojovací hranolek jsou z bukového
masivu, sedátka a opěrky zad z celobukové
překližky.
Použitá lepidla, lazurovací laky a barvy, jsou
atestovány. Barvy jsou určeny na hračky a jejich výrobcem je švédská firma Becker Acroma. Barevná provedení židlí i sedáků stále
rozšiřujeme, sledujte naše internetové stránky.
Můžete si kombinací barev jednotlivých dílů
poskládat i svůj barevný originál. Při použití
dvou barev, lze vytvořit neuvěřitelných 196
variant! ☺

Příklady barevných kombinací
Pokud si z nabídky nevyberete, můžete si zakoupit židličku bez povrchové úpravy pro vlastní ošetření. Můžeme také židli za
příplatek nabarvit dle vašeho dodaného vzorku nebo podle čísla barvy z palet RAL CLASSIC, RAL EFEKT a RAL DESIGN.

Příklady barevných židlí a označení dílů pro váš barevný originál

Stabilita
Její konstrukce znesnadňuje dětem houpání a je
velmi stabilní i při různé dětské „akrobacii“.
Doplňkové stabilizační botičky, zvyšují stabilitu
židle ve všech směrech, ale hlavně tu boční. Jsou
součástí Kompletu pultík, Samostatných područek i Kombinace pultíku a kalhotek. Zde všude
jsou nutné, protože dítě se může opřít o područky
a vyklonit se do strany. S botičkami i takovéto
„kousky“ židlička ustojí. Jejich zakoupením, zajistíte také bezpečnější používání stupínku.

Židle vč. doplňků je atestována podle nejnovějších norem na bezpečnost vysokých židlí.

Přídržná zařízení k židlím Jitro® pro použití do 2 let
DŘEVĚNÝ
KOMPLET
PULTÍK
Skládá se z područek s drážkou, spojovací
tyčky s kuličkami na fixaci
pultíku ve zvolené poloze,
vlastní desky
pultíku, pásku
mezi nožičky, zamezující podklouznutí
dítěte, kšandiček a stabilizačních botiček. Je určen pouze pro židli Jitro®Baby, která nejmenším poskytuje bezpečnou výšku opěrky. Kšandičky lze
dokoupit i pro starší variantu pultíku.
Dle výšky stolu je pultík redukcí mezi
deskou stolu a dítětem, většinou je
v jedné rovině s jeho hranou, někdy lze
zasunout nad nebo pod.

Výhody
• lze použít ke všem stolům v rozmezí
výšky 72–82 cm, jeho použití není
závislé na lemu pod deskou stolu –
rozměrově poskytuje dostatečné místo
pro kolínka dítěte.
• tyčka lze vysunout, dítě si může na
židli vylézt samo. Přikoupením stupínku to půjde snáze.
• s kšandičkami se dá komplet používat
i bez pultíkové desky (nedá se koupit
ale Komplet pultík bez ní)

• pultíkové područky můžete použít
později i samostatně
• je omyvatelný
Nevýhody
• větší nárok na místo kolem stolu, nelze bez dítěte zastrčit pod stůl
• jednodušší a rychlejší je dávat do Pultíku dítě shora, pro samostatné vylezení dítěte je nutné odsunout židli od
stolu, vysunout pultík, vyšroubovat
jednu z kuliček a vysunout tyčku.

Komplet pultík u různých výšek stolů: zleva 80, 75 a 71 cm

VATELÍNOVÉ KALHOTKY
S KŠANDIČKAMI
Výhody
• dítě si může
na sedátko
samo vylézt
• nižší nároky
na místo kolem stolu,
židli bez dítěte můžete
více přistrčit
ke stolu
• dítě sedí přímo u desky stolu
• jsou výškově nastavitelné
• jsou opatřeny háčky – druhým jištěním zapínání
• kalhotky jsou určeny k židli Baby
i Klasik (při jejich použití se nemusí řešit na židli jiné nastavení
zádových opěrek, protože otvor
pod opěrkami je jimi zabezpečen
proti propadnutí dítěte)
POZOR ale na dostatečnou výšku
zádové opěrky – sedátko může být
nastaveno nejvýše do 57 cm od země
– druhá drážka shora. Jestliže musí
být dítě k vašemu stolu výše, je
vhodnější židle Jitro®-Baby se zvýšenou opěrkou nebo si zvýšenou
opěrku přikoupit.
Nevýhody
• nelze použít ke stolu s vysokým lemem pod jeho deskou, který zasahuje až ke kraji stolu. Dítě takto
nemá prostor pro kolínka. Proto se
sedátko musí dát níž a tím se dostanou oči dítěte do nesprávné
výšky nad desku. Posazením dítěte
na předloktí a podržením v ideální
výšce – ručičky s deskou stolu svírají pravý úhel, zjistíme, jestli jsou
kalhotky pro vaše dítě k tomuto
stolu vhodné.
• musí se často prát
SAMOSTATNÉ STABILIZAČNÍ
BOTIČKY
Botičky jsou automaticky součástí Područek, Kompletu pultík i Kombinací.
• jako samostatné se doporučují přikoupit ke stupínku, kde umožňují jeho
větší vysunutí při zachování vysoké
stability židle
• zvýšení stability židle i pro starší děti
Všechny židle Klasik i Baby mají na botičky předvrtané otvory. Při jejich zakoupení pro starší typ židlí, je nutné
otvory předvrtat.

KOMBINACE VATELÍNOVÝCH KALHOTEK A PULTÍKU

Nepoužívejte Kombinaci bez kšandiček, dítě by se
v židličce mohlo postavit! Lze použít pouze k židličce
Jitro®-Baby.

Doplňky k židli Jitro®
MOLITANOVÝ SEDÁK
Je nutný pro pohodlné, ale hlavně zdravé sezení. Dřevěné sedátko je rovná deska, není tvarované a při sezení na něm za nějaký čas tlačí. Sezením na tvrdé
podložce dochází k zaškrcování cév v oblasti zadečku
i podkolení. Takové nepohodlí dítě dlouho nevydrží.
Hlavně, když se má soustředit např. na psaní úkolů. Jeden molitanový sedák je v ceně židle, druhý si můžete
přikoupit na opěrku zad pro příjemnější opření.
SAMOSTATNÉ PODRUČKY
Pokud chcete židli pořídit pro dítě, které již nemusí sedět za pomoci Kompletu pultík, můžete přiobjednat Samostatné područky. Liší se od těch pultíkových tím, že
nemají drážku, ani otvor na tyčku. Jejich součástí jsou
také stabilizační botičky. Područky se mohou i kombinovat s Vatelínovými kalhotkami.
Područky u stolu 75 cm

DŘEVĚNÝ STUPÍNEK
Pro snazší samostatné vylezení a posazení dětí na židličku, lze také přikoupit další podnožku – Stupínek.
Ten by měl být nastaven nejníže ve čtvrté drážce od
země a vysunutý pouze 10 cm. S přikoupenými Samostatnými stabilizačními botičkami – 16 cm. Špatné
nastavení značně snižuje stabilitu židličky!
SAMOSTATNÁ ZVÝŠENÁ OPĚRKA
• lze přikoupit v případě, že jste již koupili židličku
Jitro®-Klasik nebo i starou židli dříve a chcete ji použít pro dítě do 2 let
• židli potřebujete používat k vysokému stolu, kde i pro
starší dítě musíte využít nastavení sedátka a podnožky v nejvyšších polohách, kde by klasická opěrka
byla nedostačující
• nová opěrka se vám líbí nebo
chcete vytvořit židli zajímavější design
POUTACÍ PÁSEK PRO VĚTŠÍ DĚTI
si můžete přikoupit v případě, že začínáte židličku používat pro děti od stáří 1,5 roku a myslíte si, že by měly být
ještě fixované. Děti, které mají židličku již od 9 měsíců,
jsou na ni zvyklé a po odstranění přídržného zařízení
většinou již takto fixovat neopotřebují.

