SUN-FLEX®EASYDESK RISE

Active Workplaces

PRODUKTINFORMASJON
SUN-FLEX®EASYDESK RISE er et stativ som gjør en hvilken som helst
plan overflate til et perfekt arbeidsbord. Ti individuelt justerbare
høydeposisjoner gir deg riktig arbeidshøyde uansett hvor du står.
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Med SUN-FLEX®EASYDESK RISE blir arbeidsdagen enklere,
friskere og mer komfortabel, enten du jobber hjemme, på kontoret
eller andre steder.
SUN-FLEX®UP-DOWN-IN-SECONDS-systemet gir
deg en komplett og ergonomisk arbeidsplass
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raskt. Stativet settes opp på noen sekunder og
legges sammen på lite plass like raskt. Det har to
avlastningsflater – den ene er stor nok til både
O
eksternt tastatur, mus og papirer – samt kroker
W
N I N S EC
til å henge opp iPad eller telefon, så her får du
en komplett arbeidsstasjon i én pakke.
Alle deler er inkludert.
Med førsteklasses materiale
og stabil konstruksjon med
låseanordning tåler
SUN-FLEX®EASYDESK RISE høy
belastning uten at det går ut over
verken stabilitet eller sikkerhet.
Stativet fås i to versjoner: Natural
Black (svart) eller Natural White
(hvit).
Komplett produktløsning med to
avlastningsflater og kroker
til iPad og/eller telefon.

SPESIFIKASJONER
• Produkt:
• Belastning:
• Sikkerhetslås:
• Justerbart:
• Materiale:
• Stamme: høyde:
		

SUN-FLEX®EASYDESK RISE
opptil 70 kg
ja
ja, 10 høyder
18 mm laminert kryssfiner
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.

• Avlastningsflate 1 (egnet for eksternt tastatur, mus osv.)
		
bredde: 700 mm
		
dybde: 300 mm
• Avlastningsflate 2 (egnet for bærbar datamaskin, ekstern skjerm osv.)
		
bredde: 350 mm
		
dybde: 230 mm
• Garanti:
2 år
• Forpakning:
1 stk., 40 stk./pall
• Vekt: 		
9,5 kg
• Art.nr.: 		
620703, SUN-FLEX®EASYDESK RISE, Natural White (hvit)
		(GTIN13): 7350042900695
		
620803, SUN-FLEX®EASYDESK RISE, Natural Black (svart)
		(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

