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SUN-FLEX®EASYDESK
Uutuus
SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT -mallisto sisältää erilaisia
sähköisesti nostettavia ja laskettavia työpöytiä, jotka tuovat
työpäivääsi lisää liikettä. Yhdistä laadukas korkeussäädettävä
pöydänrunko valitsemaasi pöytälevyyn, niin saat juuri
tarpeisiisi sopivan työpöydän.

Tilaa helposti
Joustavan SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT -tuotejärjestelmän
ansiosta voit valita haluamasi työpöydän yhdellä napin
painalluksella – ja kaikki toimitetaan yhdessä pakkauksessa!

Helppokäyttöinen
Kaikkien pöytämalliemme säätäminen onnistuu helposti
muistitoiminnolla varustetulla korkeudensäätimellä sekä
SUN-FLEX®-sovelluksella, joka on ladattavissa puhelimeesi
App Storesta ja Google Play -kaupasta.

Ota sovellus käyttöön
Sovelluksen avulla voit ohjata uutta työpistettäsi
mieltymystesi mukaan. Voit säätää korkeutta,
asettaa muistutuksia, koota tilastoja jne. – ja
kaikki tämä onnistuu yhdeksällä eri kielellä.

DESK

ADAPT
Yksi tuotenumero.
Yksi painallus.
54 täydellistä pöytää.

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II
SUN-FLEX®EASYDESK
ADAPT II tarjoaa helpon
tavan vaihdella istumaja seisoma-asennon
välillä pitkin työpäivää.
Korkea laatu, huolellinen
suunnittelu ja kätevät
toiminnot takaavat,
että voit rakentaa
optimaalisen työpisteen
juuri sinun tarpeisiisi.
Koteloitu moottori
on erittäin hiljainen,
mikä on työympäristön
kannalta tärkeää. Vaihtele
työasentoasi käyttämällä
työpöydän LCD-näyttöä
ja muistitoimintoja taikka
SUN-FLEX®-sovellusta.

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI

Laatulupaus ja takuu
Kaikki SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT
-ratkaisun osat on valmistettu kestävistä
materiaaleista ja mahdollisimman
laadukkaasti. Viiden vuoden takuu on meille
itsestäänselvyys.

Kahden moottorinsa ja kolmiosaisten jalkojensa ansiosta SUNFLEX®EASYDESK ADAPT VI -työpöydän voima, säädettävyys ja suorituskyky
ovat aivan omaa luokkaansa.
Ohjauspaneelista voit hallita pöydän eri toimintoja sekä asettaa
muistutuksia, ja SUN-FLEX®-sovelluksen kautta voit lisäksi muun muassa
tarkastella tilastoja.

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT sisältää kaiken tarvittavan: rungon, moottorit,

korkeudensäätimen ja pöytälevyn. Valitse juuri sinulle sopiva pöytäratkaisu vain yhdellä painalluksella.

Kaikki yhdellä tuotenumerolla.

PÖYTÄLEVYT
1200/1400/1600 mm

KOIVU

SUN-FLEX® toimittaa korkeapainelaminaatista valmistettuja pöytälevyjä.
Erityisen Smoothtouch Matt -pintakäsittelyn ansiosta pöydän pinta ehkäisee
heijastuksia EN ISO 2813 -vaatimusten mukaisesti.
Pöytälevyt on testattu ja hyväksytty EN 348-2:n mukaisesti, ja ne täyttävät
korkeat laatuvaatimukset.
Pöytälevyjä on kolmea eri väriä – harmaa, valkoinen ja koivu – sekä kolmea
kokovaihtoehtoa:
1200x800, 1400x800 ja 1600x800.

800 mm

VALKOINEN

1200/1400/1600 mm

800 mm

800 mm

HARMAA

1200/1400/1600 mm

Rawmaterial used
is certified by
supplier

SUN-FLEX® – Laadukkaita tuotteita aidoista materiaaleista.

RUNGOT

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI

Väri:			
			
			
Törmäyksenesto:		
Pehmeä käyttö/pysäytys:
LCD-näyttö:		
Ohjaus sovelluksella:

White Aluminium (RAL 9006)
Pure White (RAL 9010)
Traffic Black (RAL 9017)
Kyllä, GYRO-pohjainen
Kyllä
Kyllä, muistitoiminnolla
Kyllä, SUN-FLEX-sovelluksella (ladatta

Väri:			
			
			
Törmäyksenesto:		
Pehmeä käyttö/pysäytys:
LCD-näyttö:		
Ohjaus sovelluksella:

White Aluminium (RAL 9006)
Pure White (RAL 9010)
Traffic Black (RAL 9017)
Kyllä, GYRO-pohjainen
Kyllä
Kyllä, muistitoiminnolla
Kyllä, SUN-FLEX-sovelluksella (ladatta

			

vissa Google Play -kaupasta tai App Storesta)

			

vissa Google Play -kaupasta tai App Storesta)

Kantavuus:		
120 kg (staattinen), 80 kg (dynaaminen)
Moottorien lkm:		
1, koteloitu
Jalkaosat:		 2
Korkeudensäätö:		
700 – 1 190 mm (490 mm)
Rungon yläosan
säädettävyys:		
1 000 – 1 600 mm (600 mm)
Rungon yläosan syvyys:
600 mm
Jalkojen syvyys:		
680 mm
Säädettävät jalat:		
Kyllä
Pakkaus:			Yksittäispakattu kantokahvoilla

Kantavuus:		
160 kg (staattinen), 120 kg (dynaaminen)
Moottorien lkm:		
2, koteloitu
Jalkaosat:		 3
Korkeudensäätö:		
620 – 1 270 mm (650 mm)
Rungon yläosan
säädettävyys:		
1 100 – 1 600 mm (500 mm)
Rungon yläosan syvyys:
600 mm
Jalkojen syvyys:		
680 mm
Säädettävät jalat:		
Kyllä
Pakkaus:			Yksittäispakattu kantokahvoilla
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