
PRODUKTINFORMASJON
SUN-FLEX®HIDEAWAY stol er utviklet for moderne fleksible arbeidsplasser og kan brukes både på jobben og 
hjemmekontoret. Siden den er enkel å oppbevare, er den også et 
ypperlig valg på arbeidsplasser med skiftende aktiviteter.

Takket være SPACE SAVING SYSTEM fra  
SUN-FLEX®, med unike løsninger for 
sammenslåing av både rygg og armlene, blir det 
lett å frigjøre plass når du ikke sitter og jobber.

Når stolen ikke er i bruk, er det lett å slå den 
sammen og stue den vekk under skrivebordet 
eller på et annet egnet sted.

SUN-FLEX®HIDEAWAY stol har korsryggstøtte og ventilert nettingtekstil 
i ryggen samt en synkronmekanisme som øker komforten og gir en 
mer behagelig sittestilling.

Polstret sete med slitesterkt tekstil og 
hjul for harde og myke gulv.

Setehøyden kan reguleres med en 
enkel håndkontroll på siden, og 
stolen har justerbar gyngemotstand 
og armlener som kan vinkles.

Med SUN-FLEX®HIDEAWAY 
stol er du klar for den nye 
måten å jobbe på!

SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR

• Høyderegleluring, sete:  ja, 450–550 mm
• Rygglene, bredde:  450 mm
• Setebredde:   460 mm
• Setedybde:   500 mm
• Mekanisme:   synkronmekanisme
• Gyngemotstand:   ja, justerbar
• Sertifisering:   ja, se www.sun-flex.com
• Art.nr.:    250800, SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR, Solid Black
   (GTIN13: 7350042900763)
   250700, SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR, Pure White
   (GTIN13: 7350042900657)
• Forpakning:   1 stk., 28 stk./pall

SPESIFIKASJONER
• Produkt:   SUN-FLEX®HIDEAWAY stol
• Farge:    Solid Black (svart)
   Pure White ((hvit)
• Materiale:   metall, tekstil og netting
• Slitestyrke trekk:   50 000 martindale
• Utførelse:   til 4–8 timers bruk per dag
• Maks. belastning:   150 kg
• Armlener:   ja, kan vinkles
• Rygglene:   ja, kan felles ned
• Totalbredde:   590 mm
• Totalhøyde:   910–1010 mm
• Totalhøyde, sammenfelt:  640 mm

Active Workplaces

SUN-FLEX® is a corporation with focus on developing, 
manufacturing and distribution of products for 
the modern office workplace. With over 30 years 
of experience and understanding of the modern 
office workplace, SUN-FLEX® has gained a respected 
leadership position in the industry.
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