
PRODUKTINFORMASJON
SUN-FLEX®EASYDESK ELITE setter en ny standard for høyderegulerbare skrivebord.
Det er et kompakt bord som leveres delvis forhåndsmontert i ÉN pakke i henhold 
til selskapets egenutviklede ONE BOX SYSTEM, for å unngå ulike pakker for ramme 
og bordplate. Alt leveres i én pakke!
Utviklet i Sverige og tilpasset høye krav. Siden motoren er innkapslet i isolerende 
materiale, er lydnivået behagelig også i åpne kontorlandskap.
SUN-FLEX®EASYDESK ELITE styres med appen vår, som du enkelt laster ned til 
mobilen fra App Store eller Google Play. Appen lar deg styre arbeidsplassen 
din som du vil. Du kan regulere høyde, stille inn påminnelsesfunksjoner, hente 
statistikk osv., og alt dette er tilgjengelig på ni språk! Bordet kan også styres via 
Memory Control Panel, som har fire individuelle minneinnstillinger og LCD-display.
Det kompakte formatet gjør at SUN-FLEX®EASYDESK ELITE passer utmerket både 
på jobben og hjemmekontoret. Bordet fås i to klassiske farger, hvit eller svart,  
så du har noen valgmuligheter når du innreder.

Det skal være enkelt å arbeide ergonomisk, og det blir det med SUN-FLEX®EASYDESK ELITE!

SUN-FLEX®EASYDESK ELITE

SPESIFIKASJONER
• Produkt:    SUN-FLEX®EASYDESK ELITE
• Forhåndsmontert:   ja, ramme
• Emballasjesystem:   ONE BOX SYSTEM, alt medfølger i én eske.
• Materiale:   stål, MDF og plast
• App-styring:   ja, standard (lastes ned fra 
   App Store eller Google Play)
• Betjeningspanel med  
minnefunksjon:   ja, standard
• Språkvalg:   ja, ni språk
• Antikollisjon:   ja, gyrobasert myk
• Løftekapasitet, statisk:  120 kg
• Løftekapasitet, dynamisk:  80 kg
• Farge:    svart, hvit
• Antall motorer:   1
• Isolert motor:   ja
• Støynivå:   < 30 dB
• Antall bensegmenter:  2
• Justerbara fötter:  Ja

Active Workplaces

• Justerbare ben:   ja
• Høyderegulering:   710–1190 mm.
• Hastighet:   38 mm/sek
• Operasjon:   2 min / 18 min av
• Mål, bordplate:   1200 × 600 × 15 mm
• Føtter, dybde:   575 mm 
• Garanti:    5 år
• Forpakning:   bærbar pappeske med håndtak 
   1 stk., 18 stk./pall
   Bordplate medfølger
   Kabelstyring medfølger
• Vekt:    31 kg
• Sertifisering:   ja, se www.sun-flex.com
• HS-kode:    9403105800
• Art.nr.:    610703, hvit (RAL 9010, Pure White) 
   (GTIN13: 7350042900354)
   610803, svart (RAL 9017, Traffic Black) 
   (GTIN13: 7350042900361)

Komplett bord i 
én pakke!

DESK

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.

SUN-FLEX AB 
Tegelbruksvägen 1 

SE-517 91 Bollebygd, Sweden 
Tel +46 322 127 00 

info@sun-flex.com 
www.sun-flex.com


