
SUN-FLEX®DESKFRAME VI

SPECIFIKĀCIJAS
• Produkts:  SUN-FLEX®DESKFRAME VI
• Virsstrāvas aizsardzība: 2 min. darbībā/18 min. izslēgtā stāvoklī
• Materiāls:  Tērauds
• Vadība caur lietotni: Jā, standarta (lejupielādēt no App 
   Store vai Google Play)
• Atmiņas kontrole:  Jā, standarta ar LCD-displeju
• Antikolīzija uz 
  žiroskopa bāzes:   Jā, standarta
• Pacelšanas kapacitāte, 
  statiskā:   160 kg.
• Pacelšanas kapacitāte, 
  dinamiskā:   120 kg
• Krāsas:   Balta alumīnija, Balta, Melna
• Motoru skaits:  2
• Kāju segmentu skaits: 3
• Pielāgojama pēda: Jā
• Augstuma regulēšanas 
  diapazons:  620–1270 mm. (650 mm.)
• Ātruma, augstuma pielāgošana 30 mm./sec.
• Decibeli:  Zem 30

• Augšējā rāmja regulēšanas platums: 1000–1900 mm. (900 mm.)
• Augšējā rāmja dziļums: 600 mm.
• Pēdas dziļums:  680 mm.
• Garantija:  5 gadi
• Lepakojums:  Pārnēsājama kaste ar rokturi. 
   Individuāli iepakots, 28 vienības/
   paletē. Tiek piegādāts bez darbvirsmas.
• Svars:   33 kg.
• Sertifikāti:  Skatīt www.sun-flex.com
• Art.no.:
 SUN-FLEX®DESKFRAME VI, 600606, Balts alumīnijs 
 RAL 9006 (GTIN13: 7350042900114)
 SUN-FLEX®DESKFRAME VI, 600706, Balts 
 RAL 9010 (GTIN13: 7350042900022)
 SUN-FLEX®DESKFRAME VI, 600806, Melns 
 RAL 9017 (GTIN13: 7350042900039)

Active Workplaces

PRODUKTA INFORMĀCIJA
SUN-FLEX®DESKFRAME VI ir nesen izstrādāta sēdēšanas/ stāvēšanas pults, lai veicinātu vairāk kustības darbvietā. 
Izmantojot šo augstas kvalitātes regulējamā augstuma pulti, jūs varat pielāgot galdu atbilstoši savām vēlmēm. 
Rūpīgi pārdomātais dizains ļauj pielāgot atbalstu jūsu jaunajai darbvietai vai uzlabot esošo.  
SUN-FLEX®DESKFRAME VI ir pagatavots no izturīga materiāla, nodrošinot 
optimālu stabilitāti un funkcionalitāti Motors ir iekapsulēts izolācijas materiālā, 
lai garantētu neuzbāzīgu trokšņa līmeni pat atvērtā plānojuma birojos.

SUN-FLEX®DESKFRME VI ir vienkārši kontrolējams, izmantojot jauno lietotni, 
ko iespējams lejupielādēt viedtālrunī no App Store vai Google Play. Jūs varat 
izmantot lietotni, lai izprojektētu savu darbvietu atbilstoši savām vēlmēm. Ar 
lietotnes palīdzību iespējams pielāgot augstumu, uzstādīt atmiņu, saņemt 
statistiku un vēl daudz ko citu – un to visu septiņās valodās. Varat arī pielāgot 
augstumu, izmantojot viegli pieejamās, intuitīvās vadības ierīces pie 
galda malas.

Strādāt ergonomiski ir viegli.

Divi motori

SUN-FLEX® - ir kompānija, kas nodarbojas 
ar produktu izstrādi, ražošanu un izplatīšanu 
modernām biroju telpām. Ar vairāk nekā 30 
gadu pieredzi un izpratni par mūsdienīgu biroju 
vajadzībām SUN-FLEX® ir ieņēmis līdera pozīciju 
šajā jomā.

SUN-FLEX
Tegelbruksvägen 1 

SE-517 91 Bollebygd, Zviedrija 
Tel +46 322 127 00 

info@sun-flex.com 
www.sun-flex.com


