
SUN-FLEX®DESKFRAME VI

DANE TECHNICZNE
• Produkt:  SUN-FLEX®DESKFRAME VI
• Material:  Stal
• Sterowanie z aplikacji: Tak, standard (do pobrania z 
   App Store lub Google Play)
• Sterownik z pamięcią: Tak, standard, z wyświetlaczem LCD
• Żyroskopowa funkcja  
  antykolizyjna:  Tak, standard
• Maksymalne obciążenie, 
  statyczne:  160 kg
• Maksymalne obciążenie, 
  dynamiczne:  120 kg
• Kolory:   White Aluminium, Pure White,  
   Traffic Black
• Liczba silników:  2
• Liczba segmentów nogi: 3
• Regulowane stopy: Tak
• Regulacja wysokości: 620-1270 mm (650 mm)
• Prędkość regulacji 
  wysokości:  30 mm/s
• Decybele:Poniżej   30

• Cykl roboczy:   2 min/18 min wyłączenie
• Regulacja ramy górnej, szerokość: 1000-1900 mm (900 mm)
• Rama górna, głębokość:  600 mm
• Stopy, głębokość:   680 mm
• Gwarancja:   5 lata
• Opakowanie:   Karton z uchwytami do przenoszenia. 
    Jednostkowe, 28 szt./paletę 
    Dostarczany bez blatu.
• Masa:    33 kg
• Certyfikat:   Se www.sun-flex.com
• Nr art.: 
       o SUN-FLEX®DESKFRAME VI, 600606, White Aluminium
 RAL 9006 (GTIN13: 7350042900114)
       o SUN-FLEX®DESKFRAME VI, 600706, Pure White
 RAL 9010 (GTIN13: 7350042900022)
       o SUN-FLEX®DESKFRAME VI, 600806, Traffic Black
 RAL 9017 (GTIN13: 7350042900039)

Active Workplaces

SUN-FLEX® jest firmą specjalizującą się w 
projektowaniu, produkcji i dystrybucji produktów 
do nowoczesnych biur. Dzięki ponad 30-letniemu 
doświadczeniu i znajomości specyfiki nowoczesnego 
biura firma SUN-FLEX® zdobyła pozycję uznanego 
lidera branży.

SUN-FLEX
Tegelbruksvägen 1 

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

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

INFORMACJE O PRODUKCIE
SUN-FLEX®DESKFRAME VI to nowy stelaż biurka, zaprojektowany po to, by zapewnić użytkownikom więcej ruchu 
w pracy. Wysokiej jakości stelaż biurka z funkcją podwyższania i obniżania można dostosować do własnych 
potrzeb. Przemyślana konstrukcja umożliwia regulację stelaża i dostosowanie go do nowego stanowiska pracy 
lub ulepszenie istniejącego stanowiska. Stelaż SUN-FLEX®DESKFRAME VI jest 
wykonany z wyselekcjonowanych materiałów, które zapewniają mu stabilność 
i funkcjonalność. Silniki są obudowane materiałem izolującym, dzięki czemu 
uzyskano poziom dźwięku pracy podzespołów akceptowalny nawet w 
otwartych pomieszczeniach biurowych. 
Stelażem SUN-FLEX®DESKFRAME VI można łatwo sterować z nowej aplikacji, 
którą można pobrać na telefon komórkowy z serwisu App Store lub Google 
Play. Przy użyciu aplikacji można dostosować swoje nowe stanowisko 
pracy do indywidualnych potrzeb. Aplikacja pozwala regulować wysokość, 
nastawiać przypomnienia, uzyskiwać statystyki itd. Wszystko to jest dostępne 
w dziewięciu językach.  Do regulacji wysokości można także wykorzystać łatwo 
dostępny, intuicyjny sterownik zamontowany przy krawędzi blatu.
Ergonomiczna praca powinna być prosta.

Dwa silniki


