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SUN-FLEX®EASYDESK

ADAPTSUN-FLEX®EASYDESK ADAPT sarjas on valik elektriliselt 
reguleeritava kõrgusega laudu, mis soodustavad töö ajal 
liigutamist. Kvaliteetne, reguleeritava kõrgusega lauaraam 
koos omavalitud lauaplaadiga lubab valida just teie 
eelistustele vastava laua. 

Äsja välja töötatud 

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI

Paindlik süsteem SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT muudab 
soovitud mudeli tellimise lihtsaks – kõik on vaid hiireklõpsu 
kaugusel ja tarnitakse tervikuna!

Lihtne

Kvaliteet/Garantii
Kõik süsteemi SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT 
osad on valmistatud vastupidavatest 
materjalidest, rõhudes igas projekteerimis- ja 
tootmisetapis kvaliteedile.  
 Viieaastane garantii. Otse loomulikult. 

Üks kood. 
Üks hiireklõps. 
54 täiuslikku lauda.

Kõiki laudu saab hõlpsalt kohandada, kasutades kas lihtsat, 
mälufunktsiooniga käsijuhtimissüsteemi või äppi SUN-FLEX®, 
mille saab laadida alla nii App Store'ist kui ka Google Play'st. 

Lihtsasti kohandatav

Äpi abil saate sisustada oma uue töökoha 
selliselt, et see vastab teie isiklikele eelistustele 
ja nõudmistele. Võite kasutada seda kõrguse 
reguleerimiseks, meeldetuletuste seadistamiseks, 
statistika kogumiseks jpm. Kõik eelmainitu on 
saadaval üheksas keeles.

Koos äpiga

DESK

Süsteem SUN-
FLEX®EASYDESK ADAPT II 
teeb tööasendi muutmise 
päeva jooksul lihtsaks 
– istu või seisa. Püsiv 
kvaliteet, kujundus ja 
funktsioonid lubavad seada 
sisse täiusliku töökoha. 
Mootor on kapseldatud 
ja hästi vaikne, tänu 
millele püsib töökeskkond 
meeldivana. Kasutage oma 
maitsele vastava seadistuse 
valimiseks kas LCD-ekraani 
ja mälufunktsiooniga 
juhtpaneeli või äppi SUN-
FLEX®.

Topeltmootori ja kolme jalasegmendiga SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI on 
tõeliselt tugev, reguleeritav ja otstarbekas.  
Juhtpaneel annab juurdepääsu kõigile funktsioonidele ja lubab määrata 
meeldetuletusi. Samuti võite kasutada äppi SUN-FLEX®, millega saate 
koguda statistikat jpm.



SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II
Värvus:   valge alumiinium (RAL 9006)
   puhas valge (RAL 9010)
   liiklusmust (RAL 9017)
Kokkukukkumiskaitse: jah, güropõhine
Sujuv käivitamine/ 
seiskamine:  jah
LCD-ekraan:  jah, koos mälufunktsiooniga
Äpist juhtimine:  jah, SUN-FLEX (saab laadida alla  
   Google Play'st või App Store'ist)
Tõstmisvõimsus:  120 kg (staatiliselt), 80 kg (dünaamiliselt)
Mootorite arv:  1, kapseldatud
Jalasegmendid:  2
Kõrguse reguleeri- 
misvahemik:  700–1190 mm (490 mm)
Paindlik pealisraam: jah, 1000–1600 mm (600 mm)
Pealisraami sügavus: 600 mm
Lauajalgade sügavus: 680 mm
Reguleeritavad lauajalad: jah
Pakend:   komplektina pakendatud, 
   kandesangadega

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI
Värvus:   valge alumiinium (RAL 9006)
   puhas valge (RAL 9010)
   liiklusmust (RAL 9017)
Kokkukukkumiskaitse: jah, güropõhine
Sujuv käivitamine/ 
seiskamine:  jah
LCD-ekraan:  jah, koos mälufunktsiooniga
Äpist juhtimine:  jah, SUN-FLEX (saab laadida alla 
   Google Play'st või App Store'ist)
Tõstmisvõimsus:  160 kg (staatiliselt), 120 kg (dünaamiliselt)
Mootorite arv:  2, kapseldatud
Jalasegmendid:  3
Kõrguse reguleerimi- 
svahemik:  620–1270 mm (650 mm)
Paindlik pealisraam: Jah, 1100–1600 mm (500 mm)
Pealisraami sügavus: 600 mm
Lauajalgade sügavus: 680 mm
Reguleeritavad lauajalad: jah
Pakend:   komplektina pakendatud, 
   kandesangadega
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SUN-FLEX® pakub kõrgsurvelaminaadiga lauaplaate. 
Spetsiaalne pinnatöötlus Smoothtouch Matt aitab kooskõlas standardiga  
EN ISO 2813 vähendada ümbritsevast valgusest tingitud helki. 
Lauaplaate on katsetatud ja need on kiidetud heaks standardi EN438-2 järgi  
ning need vastavad rangetele kvaliteedinõuetele.
Lauaplaate on saadaval kolmes värvitoonis (hall, valge kask) ning kolmes suuruses
(1200 × 800 mm, 1400 × 800 mm ja 1600 × 800 mm) 

SUN-FLEX® – ehtsatest materjalidest kvaliteetsed tooted.

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT  tarnitakse alati tervikuna, mille hulka kuuluvad raam, 
mootorid, juhtpaneel ja lauplaat. Kui teate, mida vajate, siis täiuslik laud ootab vaid hiireklõpsu 

kaugusel! 

Kõik ühe koodiga. 
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