SUN-FLEX®EASYDESK RISE

Active Workplaces
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SUN-FLEX®EASYDESK RISE -teline tekee mistä tahansa tasosta
täydellisen työpöydän. Telineen 10 erikseen säädettävää
korkeusvaihtoehtoa takaavat sopivan työskentelykorkeuden kaikissa
tilanteissa.
SUN-FLEX®EASYDESK RISE tekee työpäivästäsi vaivattomamman,
terveellisemmän ja miellyttävämmän, työskentelitpä sitten kotona,
toimistolla tai jossain muualla.
SUN-FLEX®UP-DOWN-IN-SECONDS-järjestelmä
auttaa käden käänteessä tekemään
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työpisteestäsi täysin ergonomisen.
Telineen pystyttäminen ja kokoon taittaminen
onnistuu parissa sekunnissa, ja kokoon
O
taitettuna se mahtuu pieneenkin tilaan.
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Täydellinen työpiste yhdessä paketissa – kahden
laskutason ansiosta telineessä on tilaa erilliselle
näppäimistölle ja hiirelle sekä esimerkiksi muistiinpanovälineille, ja
näppäriin koukkuihin voit ripustaa
esimerkiksi iPadin tai puhelimen.
Kaikki osat sisältyvät pakkaukseen.
Kestävän materiaalinsa, vakaan
muotoilunsa ja lukituslaitteensa
ansiosta SUN-FLEX®EASYDESK
RISE kestää suurtakin kuormitusta
vakaudesta tai turvallisuudesta
tinkimättä. Telinettä on saatavana
kahdessa eri värissä: Natural
Black (musta) ja Natural White
(valkoinen).
Täydellinen ratkaisu, jossa
on kaksi erillistä tasoa
sekä koukut iPadille tai
puhelimelle.

TEKNISET TIEDOT

• Tuote: 		
SUN-FLEX®EASYDESK RISE
• Kantavuus:
enint. 70 kg
• Turvamekanismi: Kyllä
• Säädettävyys:
10 eri korkeutta
• Materiaali:
18 mm laminoitu vaneri
• Runko: 		
Korkeus: 755 mm
		
Leveys: 360 mm (levein kohta)

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.

• Taso 1 (sopii erilliselle näppäimistölle, hiirelle jne.)
		
Leveys: 700 mm
		
Syvyys: 300 mm
• Taso 2 (sopii kannettavalle tietokoneelle, erilliselle näytölle jne.)
		
Leveys: 350 mm
		
Syvyys: 230 mm
• Takuu: 		
2 vuotta
• Pakkaus:
Yksittäin, 40 kpl/lava
• Paino: 		
9,5 kg
• Tuotenro:
620703, SUN-FLEX®EASYDESK RISE, Natural White (valkoinen)
		(GTIN13): 7350042900695
		
620803, SUN-FLEX®EASYDESK RISE, Natural Black (musta) 		
		(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

