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SUN-FLEX®EASYDESK

ADAPT
SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT er en serie elektriske hæve-/
sænkeborde, som giver øget bevægelighed på arbejdet. 
Hæve-/sænkebordstativet i høj kvalitet kombineret med valgfri 
bordplade gør det enkelt at tilpasse skrivebordet efter dine 
ønsker. 

Nyudviklet

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT er et enkelt produktsystem, som 
gør det nemt at bestille den ønskede model med et enkelt 
klik – alt leveres komplet!

Enkelt

Ét artikelnummer. 
Ét klik. 
72 perfekte borde.

Kvalitet/garanti
Alle dele i SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT er 
fremstillet af bæredygtige materialer og med 
høj kvalitet i udformning og produktion. Fem 
års garanti er en selvfølge. 

Alle bordmodeller er nemme at betjene via et komplet og 
lettilgængeligt panel med hukommelsesfunktioner. 

Nemme at justere

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II
Med SUN-FLEX®EASYDESK 
ADAPT II gør det utroligt 
nemt at skifte mellem at 
sidde ned og stå op i løbet 
af arbejdsdagen. Kvalitet, 
design og funktioner 
er gennemtænkte og 
giver dig mulighed for 
at skabe den optimale 
arbejdsplads. Motoren 
er indkapslet og meget 
støjsvag, hvilket giver et 
behageligt arbejdsmiljø. 
Via kontrolpanelet 
med LCD-display og 
hukommelsesfunktioner.

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI
To motorer og tredelte ben giver SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI en styrke, 
højdevariation og ydeevne ud over det sædvanlige.  
Via kontrolpanelet kan du betjene alle funktioner og administrere 
påmindelser m.m.



SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II
Farve:   White Aluminium (RAL 9006)
   Pure White (RAL 9010)
   Traffic Black (RAL 9017)
Antikollision:  Ja, gyrobaseret
Soft start/stop:  Ja
LCD-display:  Ja, med hukommelsesfunktion
Løftekapacitet:  120 kg (statisk), 80 kg (dynamisk)
Antal motorer:  1, indkapslet
Bensegmenter:  2
Højdejustering:  700-1190 mm (490 mm)
Fleksibel topramme: Ja, 1000-1600 mm (600 mm)
Dybde, topramme:  600 mm
Dybde, bordfødder: 680 mm
Justerbare bordfødder: Ja
Emballage:  Stykpakket med bærehåndtag

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI
Farve:   White Aluminium (RAL 9006)
   Pure White (RAL 9010)
   Traffic Black (RAL 9017)
Antikollision:  Ja, gyrobaseret
Soft start/stop:  Ja
LCD-display:  Ja, med hukommelsesfunktion
Løftekapacitet:  160 kg (statisk), 120 kg (dynamisk)
Antal motorer:  2, indkapslede
Bensegmenter:  3
Højdejustering:  620-1270 mm (650 mm)
Fleksibel topramme: Ja, 1100-1600 mm. (500 mm)
Dybde, topramme:  600 mm
Dybde, bordfødder: 680 mm
Justerbare bordfødder: Ja
Emballage:  Stykpakket med bærehåndtag
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SUN-FLEX® leverer bordplader i højtrykslaminat. 
Takket være en speciel overfladebehandling kaldet ”smoothtouch mat” minimeres 
blændende refleksioner fra belysning i omgivelserne i henhold til EN ISO 2813. 
Bordene er testet og godkendt i henhold til EN438-2 og opfylder høje kvalitetskrav.
Bordpladerne fås i de fire farver grå, hvid, birk og sort, samt i de tre størrelser 
1200x800, 1400x800 og 1600x800. 

SUN-FLEX® – gode materialer er en forudsætning for gode produkter.

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT  leveres altid komplet med stativ, motorer, betjeningspanel 
og bordplade. Du ved, hvad du har brug for, og med et enkelt klik vælger du det perfekte bord. 

Alt i ét artikelnummer. 

BORDPLADER

BORDSTATIV 

Rawmaterial used 
is certified by 

supplier

BIRKGRÅ

1200/1400/1600 mm

800 m
m

HVIT

1200/1400/1600 mm

800 m
m

SORT

1200/1400/1600 mm

800 m
m

Ref. 20220714


