SUN-FLEX®EASYDESK RISE

Active Workplaces

PRODUKTINFORMATION
SUN-FLEX®EASYDESK RISE er et stativ, som forvandler en hvilken
som helst flade til det perfekte arbejdsbord – med 10 forskellige
individuelt justerbare højdeindstillinger opnår du den helt rigtige
arbejdshøjde, uanset hvor du står.
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SUN-FLEX®EASYDESK RISE gør arbejdsdagen enklere, behageligere
og mere aktiv, uanset om du arbejder hjemme, på kontoret eller et
andet sted.
Med systemet SUN-FLEX®UP-DOWN-IN&
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SECONDS kan du lynhurtigt skabe en komplet,
ergonomisk arbejdsplads.
Du kan sætte stativet op på få sekunder
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og pakke det sammen igen mindst lige så
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hurtigt, og så fylder det nærmest ingenting.
Med to aflastningsflader, hvoraf den ene er
stor nok til både eksternt tastatur og mus og
eventuelt en notesblok, og med
ophængningskroge til iPad og/
eller telefon får du en komplet
arbejdsstation i ét produkt.
Alle dele medfølger.
Robuste materialer og en stabil
konstruktion med låseanordning
sikrer, at SUN-FLEX®EASYDESK RISE
kan holde til en høj belastning,
uden at det går ud over stabiliteten
eller sikkerheden. Stativet fås i to
versioner: Natural Black
(sort) eller Natural White
(hvid).
Komplet produktløsning
med to aflastningsflader
og kroge til iPad- og/eller
telefon.
SPECIFIKATIONER
• Produkt:
• Belastning:
• Sikkerhedslås:
• Justerbar:
• Materiale:
• Stomme:
		

SUN-FLEX®EASYDESK RISE
Op til 70 kg
Ja
Ja, 10 forskellige højder
18 mm lamineret krydsfiner
Højde: 755 mm
Bredde: 360 mm (bredeste mål)

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.

• Aflastningsflade 1 (velegnet til eksternt tastatur, mus etc.)
		
Bredde: 700 mm
		
Dybde: 300 mm
• Aflastningsflade 2 (velegnet til bærbar computer, ekstern skærm etc.)
		
Bredde: 350 mm
		
Dybde: 230 mm
• Garanti:
2 år
• Emballage:
Stk.
• Vægt:		
9,5 kg
• Art.nr.: 		
620703, SUN-FLEX®EASYDESK RISE, Natural White (hvid) 		
		(GTIN13): 7350042900695
		
620803, SUN-FLEX®EASYDESK RISE, Natural Black (sort) 		
		(GTIN13): 7350042900701

Sun-Flex AB
Tegelbruksvägen 1
SE-517 91 Bollebygd, Sweden
Tel +46 322 127 00
info@sun-flex.com
www.sun-flex.com

