SUN-FLEX®EASYDESK RISE

Active Workplaces
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PRODUKTA INFORMĀCIJA
SUN-FLEX®EASYDESK RISE ir stāvoša darbstacija, kas jebkuru plakanu
virsmu pārvērš par ideālu darba galdu un ar 10 dažādām individuāli
regulējamām augstuma pozīcijām nodrošina pareizo darba augstumu,
lai kur jūs stāvētu. SUN-FLEX®EASYDESK RISE padara
Darbu vieglāku, veselīgāku, un daudz ērtāku – vienalga, vai jūs
strādājat birojā, vai no mājām, vai kaut kur citur.
Ar SUN-FLEX®UP-DOWN-IN-SECONDS
sistēmu jūs ātri varat izveidot pilnībā
ergonomisku darbavietu.
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Darbstaciju var uzstādīt dažu sekunžu laikā un
atkal salikt tikpat ātri, turklāt saliktā veidā tā
aizņem maz vietas.
O
Darbstacijai ir divi plaukti, no kuriem viens ir
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pietiekami liels, lai tur ietilptu ārējā klaviatūra,
pele un, piemēram, piezīmju papīrs, kā arī
pakarināmie,
kur var iekārt iPad un/vai tālruni –
tādējādi jūs vienā iepakojumā saņemat
pilnvērtīgu darbstaciju.
Visas detaļas iekļautas komplektā.
No cieta materiāla veidotā, stabilas
konstrukcijas, ar noslēgierīci aprīkotā
SUN-FLEX®EASYDESK RISE spēj
izturēt lielas slodzes, nezaudējot ne
stabilitāti, ne drošību. Pieejamas
divu veidu galda virsmas:
Dabīgi melna vai Dabīgi balta.
Pilnvērtīgs risinājums ar diviem
plauktiem un paliktņiem, kur
uzlikt iPad un / vai telefonu.

SPECIFIKĀCIJAS

• Produkts:		
SUN-FLEX®EASYDESK RISE
• Nestspēja:		
Līdz 70 kg.
• Drošības slēdzis:		
Jā
• Regulējams:		
Jā, 10 dažādi augstumi
• Materiāli:		
18 mm. Laminēts saplāksnis
• Rāmis:		
			Augstums: 755 mm.
			
Platums: 360 mm. (lielākais platums)

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.

• Plaukts 1
(piemērots klaviatūrai, pelei u.c.)
		
Platums: 700 mm.
		
Dziļums: 300 mm.
• Plaukts 2
(piemērots portatīvajam datoram, ārējam monitoram u.c..)
		
Platums: 350 mm.
		
Dziļums: 230 mm.
• Garantija:
2 gadi
• Iepakojums:
Viens, 40 vienības paletē
•Svars:		
9,5 kg.
•Art.no.: 620703, SUN-FLEX®EASYDESK RISE, Dabīgi balts
(GTIN13): 7350042900695
620803, SUN-FLEX®EASYDESK RISE, Dabīgi melns
(GTIN13): 7350042900701
SUN-FLEX
Tegelbruksvägen 1
SE-517 91 Bollebygd, Sweden
Tel +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com

