






Unikátní židle 
THERAPIA® MINI
představuje zcela
novou koncepci 
dětské ergonomické
židle s mnoha
důležitými funkcemi
pro správnou polohu

těla při práci.
Její hlavní využití je
zejména u dětí 
školního věku při
dlouhodobém sezení
u pracovního stolu 
a zejména u počítače.



Patentovaný SYSTÉM
AKTIVNÍHO SEZENÍ
THERAPIA® vychází ze
současných vědeckých
poznatků o zdravém
držení těla při sedu. Na
vývoji a testování židle
THERAPIA® se podíleli

profesionální fyziotera−
peuti a přední český
výrobce ergonomických
sedadel s mnohaletými
zkušenostmi 
a certifikátem kvality 
ISO 9001 na výrobu 
a vývoj.



4
Patentované, doposud
nepoužité řešení
THERAPIA® představují
4 bioaktivní tvarové
zóny, které zabezpečí 
správnou pozici těla.



svislá 
kontaktní zóna
horní části páteře 
(mírným tlakem nutí 
k vzpřímenému sedu)

vodorovná kontaktní
zóna dolní části
páteře 
(bederní opěrka)

vyvýšená 
kontaktní zóna 
sedu z taškových
pružin pro hýždě
(ochrana páteře při
dosedání a dlouhém
sezení)

vyvýšená 
nekontaktní zóna pro
správnou pozici
nohou 
(výstupek zabraňuje
nesprávnému sedu 
na kraji židle)



THERAPIA® MINI 9600

Plastové doplňky černé, bez
područek, bez posuvu
sedákum.

Dětská ergonomická
židle s unikátními tera−
peutickými vlastnostmi.

THERAPIA® MINI 9610

Plastové doplňky černé,
výškově stavitelné natáčecí
područky, bez posuvu sedáku.

THERAPIA® MINI 9800

Plastové doplňky černé, bez
područek, nastavitelná hloubka
sedáku.

THERAPIA® MINI 9810

Plastové doplňky černé, výškově
stavitelné natáčecí područky,
nastavitelná hloubka sedáku.



THERAPIA® MINI 9609

Plastové doplňky bílé, bez
područek, bez posuvu sedáku.

THERAPIA® MINI 9619

Plastové doplňky bílé, pevné
područky, 
bez posuvu sedáku.

THERAPIA® MINI 9809

Plastové doplňky bílé, 
bez područek, nastavitelná
hloubka sedáku.

THERAPIA® MINI 9819

Plastové doplňky bílé, pevné
područky, 
nastavitelná hloubka sedáku.

Všechny modely mají synchronní mechaniku umožňující dynamické sezení a možnost vybrat kolečka na koberec nebo tvrdou podlahu popř. kluzáky.



THERAPIA® MINI
umožňuje dokonalé individuální
nastavení židle pro Vaše dítě. Toto

nastavení je nezbytné pro

správnou funkci aktivního
sedu a je možné ho upravovat podle

výšky a růstu dítěte. THERAPIA® MINI je

doporučena pro děti od 6 let do výšky

165 cm. Max. nosnost židle je 80 kg.





NASTAVENÍ ŽIDLE
zvládne úplně každý
– nejlépe maminka.

POLOHOVÁNÍ
(A) nastavení výšky
sedu (zvednou páčku,
stlačit nebo odlehčit
sedák)

(B) regulace tuhosti
(menší – otáčení vlevo,
větší – otáčení vpravo)
(C) blokace/uvolnění
pracovní polohy
(blokace – páčka dolů,
uvolnění – páčka
nahoru)

(D) nastavení hloubky
sedu (stisknout tlačítko
a současně posunout
opěru vpřed)

PŘÍPRAVA ŽIDLE
Seznamte se s ovlá−
dacími páčkami 
vespod židle. Nastavte
nejnižší pozici sedu (A). 

Zablokujte 
pracovní pozici (C).
Nastavte nejmenší
regulaci tuhosti (B).
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PRVNÍ POSAZENÍ
Důležitá je výška 
dítěte a délka nohou
(zkontrolujte při
nejnižší poloze
sedáku) ➀.

PODNOŽKA
Pokud dítě nedosáhne
na zem při nejnižší
poloze sedáku ➁,
využijte praktickou
podnožku ➂.

➁

➂

➀



PODNOŽKA
Podnožku nasuňte
otvorem na přední
rameno kříže ➃. 
Měla by být trvale
používána, než dítě
vyroste. 

Protiskluzová
podnožka k dětské
židli THERAPIA® MINI
pro výškovou kom−
penzaci (vhodné
zejména pro menší
děti) ➄. Podnožku
získáte ZDARMA 

v různých barvách ke
každé THERAPIA®

MINI. Výšku lze
upravit dle potřeby
odebráním gumových
nožiček. Pomocí
podnožky se naučí dítě
správné pozici nohou.

➃

➄

slonová kost

zelená

modrá

červená

oranžová

žlutá

bílá

černá



NASTAVENÍ VÝŠKY
SEDU
Ovládací pákou (A)
vpravo. Pro zvýšení se
dítě nadlehčí ➀, pro
snížení zatlačte na
sedák kolenem ➁.

SPRÁVNÁ VÝŠKA
SEDU 
Lýtka se stehny tvoří
cca 100°−105° ➂,
stehna výše než
kolena.

➀

➂

A

➁

Tom Opluštil
Pencil

Tom Opluštil
Pencil

Tom Opluštil
Pencil



SPRÁVNÁ POZICE
CHODIDEL JE
DŮLEŽITÁ
Dítě si na ni časem
zvykne, ale zpočátku
ho opravujte. Přední
výstupek sedáku ➃
pomáhá správné 

pozici nohou (asi 30°) ➄
a zabrání dítěti sedět
na okraji židle 
s ohnutými zády. Celá
chodidla jsou v kontaktu
s podnožkou ➅, mírně
rozkročmo (asi 30°) ➆. 

➃

➄

➆

➅



NASTAVENÍ
HLOUBKY SEDU
Zkrácení hloubky
sedu pro menší děti ➁
provedeme pomocí
tlačítka D. Klekněte na
židli ➂, stiskněte
tlačítko D a současně

tlakem ruky vespod
opěry přisuňte opěru 
k sobě ➃ a tlačítko
uvolněte. Při stisku
tlačítka D se opěra
sama vrátí do původní
pozice ➀.

Při správně nastavené
hloubce sedu zůstává
při opření mezi 
krajem sedáku 
a podkolením 
vůle 2−5 cm ➄.

D

➂ ➃

➄

➀ ➁

D D



NASTAVENÍ BEDERNÍ
OPĚRKY
Zvedáním opěry ➄
najděte správnou
výšku bederní opěrky,
tak aby přesně
kopírovala prohnutí

zad a příjemně pode−
pírala ➅.
Z nejvyšší polohy lze
opěradlem opět sjet
dolů ➆ a celé 
nastavení opakovat.

➄

➅

➆

Tom Opluštil
Pencil



STAVITELNÉ
PODRUČKY 
Výškové nastavení
područek má extrémní
rozsah ➀➁➂.
Područky lze rovněž
vytočit dovnitř ➃,
nebo ven ➄.

➂➁➀

➄➃



PEVNÉ PODRUČKY
jsou bezpečné,
antibakteriální 
a zdravotně nezávadné,
odolají i hyper−
aktivním dětem ➃. 

➃

SYNCHRONNÍ
POLOHOVÁNÍ 
s blokací libovolné
polohy (C) využijí
hlavně větší děti 
s větší hmotností.
Tuhost polohování je
možno regulovat

otočným šroubem (B).
Dynamické sezení 
s odblokovaným
mechanismem, kdy
opěra zlehka tlačí do
zad, je doporučováno
jako prevence bolesti
zad a krční páteře.

CB



THERAPIA® MINI 
při správném 
nastavení pomůže
odstranit většinu 
špatných návyků 
➀➁➂➃➄, 
zpočátku je 
ale nutná 
kontrola 

a vysvětlování 
rodičů, jak ji 
správně 
používat.
Při dlouhém 
sezení je dobré se 
co nejčastěji 
protáhnout ➅.

➀

➀ ➁   

➂ ➃ ➄   ➅   



EXTRÉMNÍ 
STABILITA, 
odolnost židle 
a kvalita všech kom−
ponentů 
THERAPIA® MINI
zajistí maximální
bezpečnost a dlouhou

životnost. Přesto na
dítě dohlížejte, na
židli se sedí, nikoliv
cvičí nebo skáče.

Děti rostou rychle,
hlídejte proto jejich
rovná záda.
Zdraví to je pravidelný
pohyb, cvičení,
správný sed, nenošení
těžkých břemen 
a kvalitní spánek.



SPRÁVNĚ NASTAVENÁ
ŽIDLE
• lýtka se stehny tvoří
cca 100°−105°
• stehna výše než kole−
na
• přední výstupek
pomáhá správné pozici
nohou (asi 30°) a zabrání
dítěti sedět na okraji
židle
• celá chodidla jsou 
v kontaktu s podnožkou
(menší děti) nebo podla−
hou (větší děti) , mírně
rozkročmo (asi 30°)
• bederní opěrka by
měla přesně kopírovat
prohnutí zad a příjemně
podepírat
• správně nastavená
výška u stavitelných
područek 

THERAPIA® MINI 9800 THERAPIA® MINI 9819

THERAPIA®

MINI 9810





Typ čalounění A
jednobarevné = sedák + opěra

Typ čalounění B
sedák / opěra

Varianty čalounění židlí THERAPIA® MINI

Typ čalounění 1
svislá polovina sedáku a opěry
čalouněná stejně (1.barva vpravo
z pohledu sedícího, stejné na
sedáku i opěře)

Typ čalounění 2
svislá polovina sedáku a opěry
čalouněná opačně (1.barva z
pohledu sedícího jevpravo na
sedáku a vlevo na opěře)

Typ čalounění 3
svislé 2/3 sedáku a opěry
čalouněné stejně (1.barva z
pohledu sedícího je vpravo na
sedáku i opěře)

Typ čalounění 4
svislé 2/3 sedáku a opěry
čalouněné opačně (1.barva 
z pohledu sedícího je vpravo na
sedáku a vlevo na opěře)

Typ čalounění 5
jsvislý pruh uprostřed v základní
barvě čalouněný stejně (1.barva je
základní stejná na sedáku i opěře,
2.barva je pruh stejný na sedáku i
opěře)

Typ čalounění 6
svislý pruh uprostřed v základní
barvě čalouněný opačně (1.barva
je základní na sedáku a pruh na
opěře, 2.barva je pruh na sedáku
a základní na opěře)

hlavní potah doplňkový
potah



Různé kombinace potahů THERAPIA® MINI



BX 10 BX 11 BX 12 BX 14 BX 16 BX 17 BX 19 BX 20 BX 21

LX 60 LX 61 LX 62 LX 63 LX 64 LX 65 LX 66 LX 67 LX 68

LX 71 LX 72 LX 73 LX 74 LX 75 LX 76 LX 77 LX 78

Skupina potahů LX 60−68 LX 71−78 BX 10−21 BX 30−38 BX 40−48 KX 40−48

Cenová kategorie potahu a. b.

THERAPIA® MINI • • • • • •
BX 10−21 extra odolné BX 30−38, BX 40−48 zátěžové se světelným efektem

KX 40−48 antibakteriální omyvatelný potah   LX luxus

VZOR OBJEDNÁVKY

MODEL ŽIDLE POTAH TYP ČALOUNĚNÍ PODNOŽKA KOLEČKA

THERAPIA® MINI 9819 BX 33/BX 36 4 oranžová

BX 30 BX 31 BX 32 BX 33 BX 34 BX 35 BX 36 BX 37 BX 38

BX 40 BX 41 BX 42 BX 43 BX 44 BX 45 BX 46 BX 47 BX 48

KX 40 KX 41 KX 42 KX 43 KX 44 KX 45 KX 46 KX 47 KX 48

Vyobrazené barvy potahů se s ohledem na technologii tisku mohou lišit od skutečných materiálů.

Skupiny potahů pro THERAPIA® MINI












