
INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ
SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR sukurta šiuolaikinėms lanksčioms darbo vietoms, nesvarbu, kur esate, biure ar namų 
biure.
Tai taip pat puikus pasirinkimas veikla pagrįstoms darbo vietoms, nes 
ją lengva laikyti. 

Dėl savo sukurtos SUN-FLEX® ERDVĖS TAUPYMO 
SISTEMOS su unikaliais atlenkimo sprendimais 
tiek nugarai, tiek porankiams, yra galimybė 
turėti papildomos erdvės, kai nesėdite, tiesiog 
sulankstykite ir paslėpkite!

Laikymas užima mažai vietos, kai kėdė nenaudojama, nes ji lengvai 
sulankstoma ir padedama po stalu ar kitoje tinkamoje vietoje.
SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR turi juosmens atramą ir ventiliuojantį 
tinklinį audinį nugaroje, sinchronizavimo mechanizmą, kuris padidina 
komfortą, suteikia atramą ir patogesnę sėdėjimo padėtį.

Minkšta sėdynė su patvariu audiniu ir 
ratukai, skirti kietoms ir minkštoms 
grindims.

Kėdės aukštis reguliuojamas šone 
esančia svirtimi, reguliuojamas 
atsparumas pasvirimui ir palenkiami 
porankiai.

Su SUN-FLEX®HIDEAWAY 
CHAIR esate pasiruošę 
naujam darbo būdui!

SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR

SPECIFIKACIJOS
• Produktas: SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR
• Spalva:  Sodriai juoda
  Baltas
• Medžiagos:  Metalas, tekstilė, tinklelis
• Medžiagos 
  apmušalai: 50 000 Martindale
• Našumas:  naudojama 4-8 valandas per dieną
• Apkrova: 150 kg.
• Porankiai:  Taip, pakreipiami
• Nugaros atrama: Taip, sulankstoma
• Bendras plotis: 590 mm.
• Bendras aukštis: 910 mm.- 1010 mm.

• Bendras 
aukštis, sulanksčius:          640 mm.
• Aukščio reguliavimas, sėdynė: Taip, 450 mm. – 550 mm.
• Nugaros atrama, plotis:       450 mm.
• Sėdynė, plotis:        460 mm.
• Sėdynė, gylis:        500 mm.
• Mechanizmas:        Sinchronizavimo mechanizmas
• Atsparumas siūbavimui:       Taip, reguliuojamas
• Sertifikatas:        Taip, žiūrėti www.sun-flex.com
• Prekės Nr.: 250800, SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR 
  (GTIN13: 7350042900763)
  250700, SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR (baltas)
  (GTIN13: 7350042900657)
•Pakuotė:  Viena, 28 vienetai / paletėje

Active Workplaces

SUN-FLEX® yra korporacija, kurios pagrindinis 
dėmesys skiriamas produktų, skirtų moderniai 
biuro darbo vietai, kūrimui, gamybai ir platinimui. 
Turėdama daugiau nei 30 metų patirtį ir supratimą 
apie modernią  darbo vietą biure, SUN-FLEX® įgijo 
gerbiamą lyderio poziciją pramonėje.
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