
INFORMACJE O PRODUKCIE
SUN-FLEX®EASYDESK ELITE wyznacza nowy standard dla biurek z funkcją podwyższania i obniżania. Kompaktowe 
biuro jest dostarczane już częściowo zmontowane w JEDNEJ paczce z wykorzystaniem opracowanego przez firmę 
SUN-FLEX® rozwiązania ONE BOX SYSTEM, dzięki czemu nie potrzeba oddzielnych paczek 
na ramę i blat. Wszystko dostarczamy w jednej paczce!
Produkt zaprojektowano w Szwecji z uwzględnieniem wysokich wymagań rynku.  
Dzięki obudowaniu silnika materiałem izolującym uzyskano poziom dźwięku pracy 
podzespołów akceptowalny nawet w otwartych pomieszczeniach biurowych.
Do sterowania biurkiem SUN-FLEX®EASYDESK ELITE służy nasza aplikacja, którą można 
łatwo pobrać na telefon komórkowy z serwisu App Store lub Google Play. 
Przy użyciu aplikacji można dostosować swoje nowe stanowisko pracy do osobistych 
potrzeb. Można nastawiać wysokości, programować przypomnienia, uzyskiwać dane 
statystyczne itd., a wszystko to jest dostępne w dziewięciu językach! Biurkiem z funkcją 
podwyższania i obniżania można także sterować za pomocą sterownika Memory Control 
Panel, który oferuje cztery indywidualne pamięci ustawień i wyświetlacz LCD.
Kompaktowa konstrukcja sprawia, że biurko SUN-FLEX®EASYDESK ELITE doskonale 
pasuje zarówno do tradycyjnego biura, jak i do biura domowego. Biurko jest dostępne w dwóch klasycznych 
kolorach:  białym albo czarnym, co pozwala na elastyczność przy meblowaniu pomieszczeń.
Ergonomiczna praca powinna być prosta, SUN-FLEX®EASYDESK ELITE!

SUN-FLEX®EASYDESK ELITE

DANE TECHNICZNE
• Produkt:   SUN-FLEX®EASYDESK ELITE
• Wstępnie zmontowane: Tak, rama
• System pakowania:  ONE BOX SYSTEM, wszystkie elementy 
   w jednym kartonie.
• Materiał:   Stal, MDF, tworzywo sztuczne
• Sterowanie z aplikacji: Tak, standard (do pobrania z 
   App Store lub Google Play)
• Panel sterowania z 
  funkcją pamięci:  Tak, standard
• Wybór języka:  Tak, dziewięć języków
• Funkcja antykolizyjna: Tak, żyroskopowa (soft) 
• Maksymalne obciążenie,  
  statyczne:  120 kg
• Maksymalne obciążenie, 
  dynamiczne:  80 kg
• Kolor:   Czarny, biały
• Liczba silników:  1
• Izolowany silnik:  Tak

Active Workplaces

• Decybele:  <30
• Liczba segmentów nogi: 2
• Regulowane stopy:  Tak
• Regulacja wysokości: 710-1190 mm.
• Prędkość:  38 mm/s
• Cykl roboczy:  2 min/18 min wyłączenie
• Wymiary:   Blat 1200x600x15 mm
• Stopy, głębokość:  575 mm
• Gwarancja:  5 lata
• Opakowanie:  Karton z uchwytami do przenoszenia.  
   Jednostkowe, 18 szt./paletę    
   Blat w komplecie
   System organizacji przewodów w komplecie
• Masa:   31 kg
• Certyfikat:   Ja, se www.sun-flex.com
• Kod HS:   9403105800
• Nr art.:   610703, biały (RAL 9010, Pure White) 
   (GTIN13: 7350042900354)
   610803, czarny (RAL 9017, Traffic Black) (
   GTIN13: 7350042900361)

Kompletne biurko  
w jednej paczce!

DESK

SUN-FLEX® jest firmą specjalizującą się w 
projektowaniu, produkcji i dystrybucji produktów 
do nowoczesnych biur. Dzięki ponad 30-letniemu 
doświadczeniu i znajomości specyfiki nowoczesnego 
biura firma SUN-FLEX® zdobyła pozycję uznanego 
lidera branży.
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