
PRODUKTINFORMATION
SUN-FLEX®EASYDESK RISE är ett stativ som gör vilken platt yta som 
helst, till det perfekta arbetsbordet och med 10 olika individuellt 
justerbara höjdlägen, ger det den rätta arbetshöjden, var du än står.
SUN-FLEX®EASYDESK RISE gör arbetsdagen enklare, friskare och 
bekvämare, vare sig du jobbar hemma, på kontoret eller varsomhelst. 

Med SUN-FLEX®UP-DOWN-IN-SECONDS-system skapar du en 
komplett ergonomisk arbetsplats snabbt. 
Du sätter upp stativet på några sekunder, och 
plockar ihop det minst lika snabbt, och tar då 
liten plats. Med två avlastningsytor, varav en 
är stor nog för att få plats med både externt 
tangentbord, mus och t ex anteckningspapper, 
och med hängkrokar för iPad och eller telefon, 
får du en komplett arbetsstation i ett paket. 

   Alla delar ingår.

Med gediget material, stabil 
konstruktion med låsanordning, 
tål SUN-FLEX®EASYDESK RISE hög 
belastning utan att det ger avkall 
på vare sig stabilitet eller säkerhet. 
Stativet finns i två utföranden: 
Natural Black (svart) eller Natural 
White (vit).

Komplett produktlösning med 
två avlastningsytor och krokar för 
iPad- och eller telefon.

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

SUN-FLEX®EASYDESK RISE

SPECIFIKATIONER
• Produkt: SUN-FLEX®EASYDESK RISE
• Belastning: Upp till 70 kg
• Säkerhetslås:  Ja
• Justerbar:  Ja, 10 olika höjder
• Material: 18 mm laminerad plywood
• Stomme: Höjd: 755 mm
  Bredd: 360 mm (bredaste mått)

• Avlastningsyta 1 (lämpligt för externt tangentbord mus etc.)
  Bredd: 700 mm
  Djup: 300 mm
• Avlastningsyta 2 (lämpligt för laptop, extern skärm etc.)
  Bredd: 350 mm
  Djup: 230 mm
• Garanti:   2 år
• Förpackning:  Styckvis, 40 st/pall
• Vikt:  9,5 kg
• Art.nr.:   620703, SUN-FLEX®EASYDESK RISE, Natural White (vit)   
  (GTIN13): 7350042900695
  620803, SUN-FLEX®EASYDESK RISE, Natural Black (svart)   
  (GTIN13): 7350042900701
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