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Arbeta hemma
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SUN-FLEX®
Sun-Flex® är ett företag som fokuserar på utveckling, tillverkning och distribution av produkter för den moderna arbetsplatsen. 
Med över 30 års erfarenhet och insikt i hur den moderna kontorsarbetsplatsen fungerar har vi uppnått en ledande ställning 
i branschen. Sun-Flex® har en stark internationell närvaro i såväl Asien som Europa genom ett nätverk av distributörer och 
återförsäljare. Sun-Flex® produkter är utformade för att förbättra såväl välmående som produktivitet. Sun-Flex® erbjuder 
användarvänliga lösningar på problem som uppstår på de flesta kontorsarbetsplatser antigen det är i en traditionell kontorsmiljö 
eller i hemmamiljö och nutidens moderna hemmakontorslösningar.

SUN-FLEX®ACTIVE
Sitt med rörelse för en aktiv arbetsdag

Vid användande av SUN-FLEX®Active stimuleras 
coremuskulaturen. Detta ger aktivt sittande vilket främjar 

hälsa på flera sätt. En aktiv stol lindrar ryggbesvär och 
stärker kroppen. Stolen justeras i höjden enkelt med ett 

handtag under sittdynan.

Skapa ett  
ergonomiskt hemmakontor
Ländrygg, skulderblad och nacke tar stryk, speciellt för ”ostbågs-arbetarna” i tv-soffan. 

Tidigare har hemmajobbande för de flesta begränsat sig till kvällar och helger, men nu 

handlar det om hela arbetsdagar, -veckor och månader. Nedan produkter ger en enkel 

och ergonomiskt riktig arbetsplats till hemmakontoret.

SUN-FLEX®EASYDESK ELITE sätter ny standard för höj- och sänkbara 
skrivbord. Ett kompakt bord som levereras delvis förmonterat i ETT 
paket enligt SUN-FLEX® egenutvecklade ONE BOX SYSTEM, för att slippa 
olika paket för ram och bordsskiva. Allt levereras i ett paket!
SUN-FLEX®EASYDESK ELITE kontrolleras med vår app som du enkelt 
laddar ner till din mobil från App Store eller Google Play. Med appen 
styr du din nya arbetsplats utefter personliga önskemål. Du kan 
justera höjder, ställa in påminnelsefunktioner, erhålla statistik etc, allt 
detta finns dessutom tillgängligt på nio språk! Det höj- och sänkbara 
bordet kan även manövreras via Memory Control Panel, som har fyra 
individuella minnesinställningar och LCD-display.
Det kompakta formatet gör att SUN-FLEX®EASYDESK ELITE passar 
utmärkt på kontoret likväl som hemmakontoret.  
Bordet levereras i tre klassiska färger; silver/grå, vit eller svart vilket ger 
flexibilitet vid möblering.
Att arbeta ergonomiskt skall vara enkelt, SUN-FLEX®EASYDESK ELITE!

SUN-FLEX®StandMat™Boost ger dig en rejäl energikick. 
Med 254 aktiveringspunkter och 24 mm med maximal komfort sår man 
med glädje och kan arbeta långa stunder. 
Utan skor får man en ökad blodcirkulation genom perfekt utformade 
aktiveringspunkter vilket ”boostar” energinivån på hemmakontoret. 

SUN-FLEX®EASYDESK PRO är ett bord som passar utmärkt för 
hemmakontoret, skolan och för aktivitetsbaserade arbetsplatser. 
Formgivningen har fokus på multianvändaren. 
Bordet är manuellt höj- och sänkbart med gasfjäder via fotpedal, alltså 
helt utan vev eller elsladd. Man kan enkelt variera mellan stående och 
sittande arbete.
De fyra hjulen på stativet rullar smidigt, och två är individuellt låsbara 
genom knapptryckning och bordsskivan är vinklingsbar.
Använd bordet som skrivbord till hemmakontoret, ritbord, 
avlastningsbord, bokställ, notställ eller som podium vid föreläsningar 
eller i klassrummet som portabel kateder.

...  och ett skönt hem.
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Tegelbruksvägen 1, SE-517 91 Bollebygd, Sweden
Tel: +46 322 127 00, info@sun-flex.com

www.sun-flex.com

Auktoriserad återförsäljare

SUN-FLEX®QLITE™ Stilren bordsarmatur med inbyggd QI-laddare i basen som möjliggör enkel 
och smart laddning av telefoner som stödjer trådlös laddning. Perfekt för kontorsarbetsplatsen 
eller hemmakontoret.

Armaturen är enkel att dimra tack vare de smarta touchknapparna med tydliga symboler. 
Likaså justerar man färgtemperaturen i fyra nivåer, från varmvitt till kallvitt ljus. Den låga 
strömförbrukningen om 5W ger en miljöanpassad armatur, dessutom finns det automatisk 
avstängningstimer i basen för både en och två timmars belysning.
Armaturen kopplas till vägguttag med den medföljande adaptern, eller till datorns USB-uttag.

Rätt belysning med
SUN-FLEX®QLITE


