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SUN-FLEX®EASYDESK

ADAPTSUN-FLEX®EASYDESK ADAPT yra elektros pavara reguliuojamo 
aukščio stalų asortimentas, skirtas skatinti žmones daugiau 
judėti darbo vietoje. Ant ypač kokybiško reguliuojamo aukščio 
stalo rėmo tvirtinamas jūsų pasirinktas stalviršis, tad stalas gali 
būti toks, kokio pageidausite. 

Neseniai sukurta 

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI

Lanksčiojoje SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT gaminių sistemoje 
pageidaujamą modelį lengvai užsakysite vienu mygtuko 
spustelėjimu – pirkinį gausite surinktą!

Paprasta

Kokybė / garantija
Visi SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT 
komponentai gaminami iš patvarių medžiagų 
ir kiekviename projektavimo bei gamybos 
etape ypač daug dėmesio skiriama aukštai 
kokybei. Gaminiui suteikiama penkerių metų 
trukmės garantija. Savaime suprantama. 

Vienas prekės kodas. 
Vienas mygtuko 
spustelėjimas. 
54 nepriekaištingi stalai.

Visų modelių stalus paprasta valdyti patogiai pasiekiamu 
universaliu rankinio valdymo mechanizmu, kuriame įdiegtos 
atminties funkcijos, arba SUN-FLEX® programėle, kurią 
į išmanųjį telefoną galima atsisiųsti iš „App Store“ arba 
„Google Play“. 

Patogu reguliuoti

Naująją darbo vietą pagal savo norus ir poreikius 
sukonfigūruoti galėsite programėlėje. Joje galima 
reguliuoti aukštį, nustatyti priminimus, kaupti 
statistinius duomenis ir kita. Visa tai – devyniomis 
kalbomis.

Su programėle

DESK

Su SUN-FLEX®EASYDESK 
ADAPT II per visą dieną 
galėsite lengvai kaitalioti 
kūno padėtį – dirbti 
sėdomis arba stovomis. 
Nuolat aukštos kokybės, 
puikaus dizaino ir 
funkcijų gaminys yra gera 
priemonė tobulai darbo 
vietai susikurti. Variklis 
užsandarintas ir veikia ypač 
tyliai, todėl darbo aplinka 
yra maloni. Pageidaujamą 
konfigūraciją galima 
nustatyti valdymo 
skydelyje, kuriame yra 
skystakristalis ekranas ir 
atminties funkcijos, arba 
SUN-FLEX® programėlėje.

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI, kuriame įrengti du varikliai ir trijų dalių 
kojos, yra ypatingai tvirtas, reguliuojamo aukščio ir puikių eksploatacinių 
savybių. Valdyti visoms funkcijoms ir nustatyti priminimams skirtas 
valdymo skydelis. Tą patį galima atlikti ir SUN-FLEX® programėlėje. Be to, 
joje pateikiama statistinių duomenų ir yra kitų funkcijų.



SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II
Spalva:   Aliuminio balta (RAL 9006)
   Grynai balta (RAL 9010)
   Kelininkų juoda (RAL 9017)
Apsauga nuo susidūrimo: taip, giroskopinis mechanizmas
Laipsniškas paleidimas /  
stabdymas:  taip
Skystakristalis ekranas: taip, su atminties funkcija
Valdymas programėle: taip, SUN-FLEX programėle (galima 
   atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“)
Keliamoji galia:  120 kg (statinė), 80 kg (dinaminė)
Variklių skaičius:  1, užsandarintas
Kojų segmentai:  2
Aukščio reguliavimas: 700–1190 mm (490 mm)
Lankstomas rėmo viršus: taip, 1000–1600 mm (600 mm)
Plotis, rėmo viršus:  600 mm
Plotis, stalo kojos:  680 mm
Reguliuojamos stalo kojos: taip
Pakuotė:   gaminys supakuotas, su nešimo 
   rankenomis

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI
Spalva:   Aliuminio balta (RAL 9006)
   Grynai balta (RAL 9010)
   Kelininkų juoda (RAL 9017)
Apsauga nuo susidūrimo: taip, giroskopinis mechanizmas
Laipsniškas paleidimas / 
stabdymas:  taip
Skystakristalis ekranas: taip, su atminties funkcija
Valdymas programėle: taip, SUN-FLEX programėle (galima 
   atsisiųsti iš „Google Play“ arba „App Store“)
Keliamoji galia:  160 kg (statinė), 120 kg (dinaminė)
Variklių skaičius:  2, užsandarintas
Kojų segmentai:  3
Aukščio reguliavimas: 620-1270 mm (650 mm)
Lankstomas rėmo viršus: taip, 1100–1600 mm (500 mm)
Plotis, rėmo viršus:  600 mm
Plotis, stalo kojos:  680 mm
Reguliuojamos stalo kojos: taip
Pakuotė:   gaminys supakuotas, su nešimo 
   rankenomis
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SUN-FLEX® stalviršiai gaminami iš aukštaslėgio sluoksniuočio. 
Speciali paviršiaus danga, vadinama „Smoothtouch Matt“, mažina aplinkos šviesos 
atspindžius, kaip to reikalaujama standarte EN ISO 2813. 
Stalviršiai bandomi ir tvirtinami pagal standartą EN438-2. Jie atitinka griežčiausius 
kokybės reikalavimus.
Stalviršiai gaminami trijų spalvų – pilkos, baltos ir beržo. Yra trys dydžio variantai:
1200x800 mm, 1400x800 mm ir 1600x800 mm 

SUN-FLEX® – ypač kokybiški autentiški gaminiai iš grynų medžiagų.

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT , kurį sudaro rėmas, varikliai, valdymo blokas ir stalviršis, 
parduodamas surinktas. Jūs žinote, ko jums reikia, tad nepriekaištingą stalą išsirinksite vos vienu 

mygtuko spustelėjimu. 

Viskam – vienas prekės kodas. 

STALVIRŠIAI

STALO RĖMAI 

BERŽO 

1200 mm

800 m
m

PILKAS

1200 mm

800 m
m

BALTAS

1200 mm

800 m
m

Rawmaterial used 
is certified by 

supplier


