
INFORMACIJA APIE PRODUKTĄ
SUN-FLEX®DESKFRAME II yra naujai sukurta sėdėjimui/stovėjimui skirta stalo atrama, sukurta paskatinti daugiau 
judėti darbe. Naudodami šią aukštos kokybės reguliuojamo aukščio stalo atramą galite pritaikyti stalą pagal 
savo pageidavimus. Kruopščiai apgalvotas dizainas leidžia pritaikyti atramą pagal savo naują darbo vietą arba 
atnaujinti esamą. SUN-FLEX®DESKFRAME II pagamintas iš tvirtos medžiagos, užtikrinančios optimalų stabilumą 
ir funkcionalumą. Variklis yra įdėtas į izoliacinę medžiagą, kad būtų užtikrintas neįkyrus triukšmo lygis net atviro 
plano biuruose.
SUN-FLEX®DESKFRAME II SUN-FLEX®DESKFRAME II yra paprasta valdyti naudojant naujai sukurtą programėlę, 
kurią galite atsisiųsti į savo išmanųjį telefoną iš
App Store arba Google Play. Tada galite naudoti programėlę, kad 
sukurtumėte naują darbo vietą pagal savo individualius pageidavimus. 
Naudodami programėlę galite reguliuoti aukštį, nustatyti atminties 
funkcijas, pasiekti statistiką ir dar daugiau – ir visa tai septyniomis 
skirtingomis kalbomis. Taip pat galite reguliuoti aukštį naudodami 
lengvai pasiekiamus, intuityvius valdiklius palei stalo kraštą. 

Ergonomiškai dirbti turėtų būti paprasta.

SPECIFIKACIJOS
• Produktas:  SUN-FLEX®DESKFRAME II
• Medžiaga:  Plienas
• Valdymas programėle: Taip, standartinis (atsisiųskite iš App 
   Store arba Google Play)
• Atminties valdymas: Taip, standartinis, su LCD ekranu
• Giroskopinė apsauga 
  nuo susidūrimo:   Taip, standartinė
• Keliamoji galia, statinė: 120 kg.
• Keliamoji galia, dinaminė:  80 kg.
• Spalvos:   baltas aliuminis, visiškai balta, juoda
• Variklių skaičius:  1
• Kojų segmentų skaičius: 2
• Reguliuojamos kojelės: Taip
• Aukščio reguliavimo 
  diapazonas:   700–1170 mm.
• Greitis, aukščio 
  reguliavimas:   30 mm/sec.
• Decibelai:  Mažiau nei 30

• Apsauga nuo viršsrovių: 2 min. darbo/18 min. išjungta
• Viršutinio rėmo 
  reguliavimas, plotis: 1000–1600 mm. (600 mm.)
• Viršutinis rėmas, gylis: 600 mm.
• Kojelės, gylis:  680 mm.
• Garantija:  5 metai
• Pakuotė:   Nešiojama dėžė su rankena.. 
   Supakuota atskirai, 36 vnt./paletė   
   Tiekiamas be darbastalio.
• Svoris:   21 kg.
• Sertifikatas:  Žiūrėti www.sun-flex.com
• Prekės Nr.:
 SUN-FLEX®DESKFRAME II, 600602 
 Baltas Aliuminis RAL 9006 (GTIN13: 7350042900121)
 SUN-FLEX®DESKFRAME II, 600702 
 Visiškai balta RAL 9010 (GTIN13: 7350042900008)
 SUN-FLEX®DESKFRAME II, 600802 
 Juoda spalva RAL 9017 (GTIN13: 7350042900015)

Active Workplaces

 Atminties valdymas LCD ekranu

SUN-FLEX®DESKFRAME II

SUN-FLEX® yra korporacija, kurios pagrindinis 
dėmesys skiriamas produktų, skirtų moderniai 
biuro darbo vietai, kūrimui, gamybai ir platinimui. 
Turėdama daugiau nei 30 metų patirtį ir supratimą 
apie modernią  darbo vietą biure, SUN-FLEX® įgijo 
gerbiamą lyderio poziciją pramonėje.
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