
INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ
SUN-FLEX®EASYDESK RISE yra stovima darbo vieta, kuri bet kokį 
plokščią paviršių paverčia tobulu darbo stalu, o 10 skirtingų 
individualiai reguliuojamų aukščio padėčių užtikrina tinkamą darbinį 
aukštį, kad ir kur stovėtumėte. SUN-FLEX®EASYDESK RISE padaro
darbo dieną lengvesnę, sveikesnę ir patogesnę, nesvarbu, ar dirbate 
namuose, biure ar bet kur kitur.
Naudodami SUN-FLEX®UP-DOWN-IN-SECONDS

sistemą greitai sukursite visiškai ergonomišką 
darbo vietą.
Stovą surinksite per kelias sekundes ir taip pat 
greitai jį išrinksite ir jis užims mažai vietos.
Su dviem lentynomis, iš kurių viena pakankamai 
didelė, kad tilptų tiek išorinė klaviatūrą, tiek pelė 
ir, pavyzdžiui, popierius užrašams, o su kabliukais
 skirtais iPad ir (arba) telefonui, gausite visą darbo 

vietą vienoje pakuotėje.
Visos dalys yra įdėtos.

Su tvirta medžiaga, stabilia 
konstrukcija su fiksavimo įtaisu, SUN-
FLEX®EASYDESK RISE gali
 atlaikyti dideles apkrovas 
neprarandant nei stabilumo, nei 
saugumo. Rašomasis stalas yra dviejų 
versijų: Natūrali juoda arba 
Natūrali balta spalva.

Pilnas gaminio sprendimas 
su dviem lentynomis ir 
kabliukais iPad ir (arba) 
telefonui.

SUN-FLEX®EASYDESK RISE

SPECIFIKACIJOS
• Produktas: SUN-FLEX®EASYDESK RISE
• Apkrova: Iki 70 kg.
• Apsauginis 
  užraktas: Taip
• Reguliuojamas: Taip, 10 skirtingų aukščių
• Medžiaga: 18 mm. Laminuota fanera
• Rėmas:  Aukštis: 755 mm.
  Plotis: 360 mm. (Plačiausias matmuo)

• 1 lentyna (tinka išorinei klaviatūrai, pelei ir pan.) 
  Plotis: 700 mm.
  Gylis: 300 mm.
• 2 lentyna (tinka nešiojamam kompiuteriui, 
  išoriniam monitoriui ir kt.)   
  Plotis: 350 mm.
  Gylis: 230 mm.
• Garantija: 2 metai
• Pakuotė: Viena, 40 vienetų paletėje
• Svoris:  9,5 kg.
• Prekės Nr.: 620703, SUN-FLEX®EASYDESK RISE
       Natūrali balta (GTIN13: 7350042900695)
       620803, SUN-FLEX®EASYDESK RISE
       Natūrali juoda (GTIN13: 7350042900701)
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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.

SUN-FLEX
Tegelbruksvägen 1 

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

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


