
INFORMACJE O PRODUKCIE
Stojak SUN-FLEX®EASYDESK RISE pozwoli przekształcić dowolną 
płaską powierzchnię w doskonałe stanowisko robocze z możliwością 
wyboru jednej z 10 indywidualnych wysokości, dzięki czemu, stojąc w 
dowolnym miejscu, można uzyskać prawidłową wysokość do pracy.
Stojak SUN-FLEX®EASYDESK RISE sprawia, że praca w domu, w 
biurze lub w dowolnym innym miejscu staje się prostsza, zdrowsza i 
przyjemniejsza. 

Dzięki systemowi SUN-FLEX®UP-DOWN-IN-
SECONDS można szybko stworzyć kompletne 
ergonomiczne stanowisko pracy 
Stojak można rozłożyć w kilka sekund, a 
jego złożenie przebiega co najmniej tak samo 
szybko. Złożony stojak zajmuje niewiele miejsca. 
Dzięki dwóm pulpitom, z których jeden jest 

wystarczająco duży, by pomieścić zewnętrzną 
klawiaturę, mysz i na przykład 
notatnik oraz zaczepom na iPada lub 
telefon, produkt oferuje kompletne 
stanowisko robocze w jednym 
pakiecie. 
Wszystkie części są w komplecie.

Starannie wyselekcjonowany 
materiał oraz stabilna konstrukcja 
z blokadą sprawiają, że stojak 
SUN-FLEX®EASYDESK RISE 
wytrzymuje duże obciążenie, 
zapewniając jednocześnie 
stabilność i bezpieczeństwo. 
Stojak jest dostępny w dwóch 
wersjach: Natural Black (czarny) 
lub Natural White (biały).
Kompletne rozwiązania z dwoma pulpitami i zaczepami na iPada lub telefon.

SUN-FLEX®EASYDESK RISE

DANE TECHNICZNE
• Produkt: SUN-FLEX®EASYDESK RISE
• Obciążenie: Do 70 kg
• Blokada 
  zabezpieczająca:  Tak
• Regulacja:  Tak, 10 różnych wysokości
• Material: 18 mm laminowana sklejka
• Stelaż:  Wysokość: 755 mm
  Szerokość: 360 mm (
  w najszerszym miejscu)

• Pulpit 1 (odpowiedni do zewnętrznej klawiatury, myszy itp.)
  Szerokość: 700 mm
  Głębokość: 300 mm
• Pulpit 2 (odpowiedni do laptopa, zewnętrznego monitora itp.)
  Szerokość: 350 mm
  Głębokość: 230 mm
• Gwarancja:  2 lata
• Opakowanie:  Jednostkowe, 40 szt./paletę
• Masa:  9,5 kg
• Nr art.:   620703, SUN-FLEX®EASYDESK RISE, Natural White (biały)   
  (GTIN13): 7350042900695
  620803, SUN-FLEX®EASYDESK RISE, Natural Black (czarny)  
  (GTIN13): 7350042900701

Active Workplaces

U
P-DOWN IN SECON

D
S

QUICK & EASY

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


