
TOOTE TEAVE
SUN-FLEX®EASYDESK ELITE seab reguleeritava kõrgusega laudade osas uue standardi.
Kompaktne laud, mis tarnitakse osaliselt kokkupanduna ÜHES pakendis kooskõlas SUN-FLEX® loodud ÜHE 
KASTI SÜSTEEMIGA, et välistada vajadus raami ja töölaua jaoks eraldi pakendite järele. 
Kõik tarnitakse ühes pakis! Rootsis välja töötatud, garanteeritud tippkvaliteet ja loodud 
vastama kehtivatele rangetele nõuetele. Mootor on kapseldatud isolatsioonimaterjali, et 
tagada vähene müratase isegi avatud planeeringuga kontorites.
Parim viis SUN-FLEX®EASYDESK ELITE’iga töötamiseks on kasutada meie rakendust, mis 
on saadaval App Store’is või Google Plays. Laadige rakendus oma nutitelefoni ja kasutage 
seda uue töökoha seadistamiseks vastavalt teie isiklikele soovidele ja nõudmistele. 
Saate reguleerida kõrgust, seadistada meeldetuletusfunktsioone, koostada statistikat 
ja palju muud – ja kõik need valikud on saadaval üheksas keeles. Reguleeritava 
kõrgusega töölauda saab juhtida ka mälu juhtpaneeli kaudu, millel on neli individuaalset 
mäluseadet ja LCD-ekraan.
Tänu oma kompaktsele formaadile on SUN-FLEX®EASYDESK ELITE ideaalne valik nii 
tavapäraste kontoriplaneeringute kui ka kodukontorite jaoks. Töölaud on saadaval kahes 
klassikalises värvitoonis – valge või must –, et pakkuda sisustuse kujundamisel paindlikkust.

Ergonoomiline töötamine peaks olema lihtne: SUN-FLEX®EASYDESK ELITE!

SUN-FLEX®EASYDESK ELITE

TEHNILISED NÕUDED
• Toode:  SUN-FLEX®EASYDESK ELITE
• Eelmonteeritud: Jah, raam
• Pakkimissüsteem: ÜKS KASTISÜSTEEM, kõik tarnitakse ühes pakendis
• Materjalid:  Teras, MDF, plast
• Rakenduse juhtimine: Jah, standardne (allalaadimine App Store’ist või Google Playst)
• Juhtpaneel
mälufunktsiooniga: Jah, standardne
• Keelevalikud: Jah, üheksa keelt
• Kokkupõrkevastane: Jah, güropõhine, pehme
• Tõstevõime, staatiline: 120 kg
•  Tõstevõime,  
  dünaamiline: 80 kg
• Värvid:  Must, valge
• Mootorite arv: 1
• Isoleeritud mootor: Jah
• Detsibellid: <30
• Jalasegmentide arv: 2
  

• Reguleeritavad jalad: Jah
• Kõrguse reguleerimine: 710–1,190 mm
• Kiirus:  38 mm/sek
• Toiming:  2 min/18 min välja
• Mõõdud:  Töölaud 1200 x 600 x 15 mm
• Jalad, sügavus: 575 mm
• Garantii.  5 aastat
• Pakend:  Kantav käepidemetega karp
  Üksikud üksused, 18 tk kaubaaluse kohta, Kaasas töölaud
  Kaablihaldur kaasas
• Kaal:  31 kg
• Sertifikaat:  Jah, vaadake aadressi www.sun-flex.com
• HS-kood:  9403105800
• Art. nr.  610703, valge (RAL 9010, puhas valge) 
  (GTIN13: 7350042900354) 
  610803, must (RAL 9017, liiklusmust) 
  (GTIN13: 7350042900361)
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DESK

SUN-FLEX® on ettevõte, mis keskendub toodete 
arendamisele, tootmisele ja turustamisele
moodsas kontori töökohas. Rohkem kui 30-aastase 
kogemusega ja kaasaegse arusaamaga
kontoritöökohast on SUN-FLEX® saavutanud selles 
valdkonnas lugupeetud liidripositsiooni.
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