
VIENKĀRŠI 
PIELĀGOJAMI 
GALDI



SUN-FLEX®EASYDESK

ADAPTSUN-FLEX®EASYDESK ADAPT ir ar elektromotoru augstumā 
regulējami galdi, kas izveidoti, lai veicinātu lielāku kustīgumu 
darbā. Augstas kvalitātes, regulējama augstuma rakstāmgalda 
rāmis, apvienots ar darbvirsmu pēc jūsu izvēles, ļauj pielāgot 
rakstāmgaldu atbilstoši jūsu vēlmēm. 

Nupat izstrādāts 

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI

Elastīgā produktu sistēma SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT ērti 
ļauj pasūtīt vēlamo modeli, vienkārši nospiežot pogu, un viss 
tiek piegādāts komplektā!

Vienkāršs

Kvalitāte/ garantija
Visas SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT 
sastāvdaļas ir izgatavotas no izturīgiem 
materiāliem, nodrošinot īpaši augstu kvalitāti 
katrā projektēšanas un ražošanas posmā.  
 Ir iekļauta piecu gadu garantija. Dabiski. 

Viens preces numurs. 
Viens pogas klikšķis. 
54 ideāli rakstāmgaldi.

Visi galdu modeļi ir vienkārši lietojami, izmantojot vispusīgu, 
viegli pieejamu rokas vadības bloku ar atmiņas funkcijām vai 
lietotni SUN-FLEX®, ko varat lejupielādēt viedtālrunī no App 
Store vai Google Play. 

Viegli regulējami

Varat izmantot lietotni, lai iestatītu savu jauno 
darba vietu atbilstoši savām personīgajām 
vēlmēm un prasībām. Varat to izmantot, lai 
pielāgotu augstumu, iestatītu atgādinājuma 
funkcijas, apkopotu statistiku un daudz ko citu — 
un visas šīs opcijas ir pieejamas deviņās valodās.

Ar lietotni

DESK

SUN-FLEX®EASYDESK 
ADAPT II jums ļauj ērti 
mainīt darba pozīciju — 
gan sēdēt, gan stāvēt. 
Nemainīgā kvalitāte, 
konstrukcija un funkcijas 
ļauj izveidot ideālu 
darbavietu. Motors ir 
iekapsulēts un ārkārtīgi 
kluss, kas padara darba 
vidi ļoti patīkamu. 
Izmantojiet vadības paneli 
ar LCD displeju un atmiņas 
funkcijām vai SUN-FLEX® 
lietotni, lai mainītu 
iestatījumus atbilstoši 
savām vēlmēm.

Ar diviem motoriem un trīs sekciju kājām SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI 
nodrošina tik tiešām neparastu izturību, augstuma regulēšanu un efektīvu 
lietošanu.  
Vadības panelis ļauj piekļūt visām funkcijām un pārvaldīt atgādinājumus — 
vai arī varat izmantot lietotni SUN-FLEX®, kas piedāvā arī statistiku un vēl 
daudz ko citu.



SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II
Krāsa:   Balts alumīnijs (RAL 9006)
   Pilnīgi balts (RAL 9010)
   Satiksmes melns (RAL 9017)
Pretsadursmes funkcija: Jā, ar žiroskopu
Mīkstais starts/apturēšana: Jā
LCD displejs:  Jā, ar atmiņas funkciju
Vadība ar lietotni:  Jā, ar lietotni SUN-FLEX (var lejupi-
   elādēt no Google Play vai App Store)
Celtspēja:  120 kg (statiskā), 80 kg (dinamiskā)
Motoru skaits:  1, iekapsulēts
Kāju segmenti:  2
Augstuma regulēšana: 700–1190 mm (490 mm)
Pielāgojams augšējais rāmis: Jā, 1000–1600 mm (600 mm)
Dziļums, augšējais rāmis: 600 mm
Dziļums, galda kājas: 680 mm
Regulējamas galda kājas: Jā
Iepakojums:  Prece iepakota, apgādāta ar 
   pārnēsāšanas rokturiem

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI
Krāsa:   Balts alumīnijs (RAL 9006)
   Pilnīgi balts (RAL 9010)
   Satiksmes melns (RAL 9017)
Pretsadursmes funkcija: Jā, ar žiroskopu
Mīkstais starts/apturēšana: Jā
LCD displejs:  Jā, ar atmiņas funkciju
Vadība ar lietotni:  Jā, ar lietotni SUN-FLEX (var lejupi-
   elādēt no Google Play vai App Store)
Celtspēja:  160 kg (statiskā), 120 kg (dinamiskā)
Motoru skaits:  2, iekapsulēti
Kāju segmenti:  3
Augstuma regulēšana: 620–1270 mm (650 mm)
Pielāgojams augšējais rāmis: Jā, 1100–1600 mm. (500 mm)
Dziļums, augšējais rāmis: 600 mm
Dziļums, galda kājas: 680 mm
Regulējamas galda kājas: Jā
Iepakojums:  Prece iepakota, apgādāta ar 
   pārnēsāšanas rokturiem

SUN-FLEX | Tegelbruksvägen 1 | SE-517 91 Bollebygd | Sweden | Tel +46 322 127 00 | info@sun-flex.com | www.sun-flex.com

SUN-FLEX® piegādā darbvirsmas ar augstspiediena lamināta pārklājumu. 
Īpašā virsmas apstrāde „Smoothtouch Matt” samazina apkārtējā apgaismojuma 
atspīdumu saskaņā ar standartu EN ISO 2813. 
Darbvirsmas ir pārbaudītas un apstiprinātas saskaņā ar standartu EN438-2 un atbilst 
stingrām kvalitātes prasībām. Darbvirsmas ir pieejamas trijās krāsās — pelēkā, baltā 
un bērza krāsā — un trijos izmēros: 1200 x 800 mm, 1400 x 800 mm un 1600 x 800 mm 

SUN-FLEX® — autentiski augstas kvalitātes izstrādājumi no oriģināliem 
materiāliem.

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT  vienmēr tiek piegādāts kā pilns komplekts: ar rāmi, 
motoriem, vadības bloku un darbvirsmu. Jūs zināt, kas jums nepieciešams, tāpēc, lai izvēlētos sev 

ideālu galdu, pietiek ar vienu pogas klikšķi. 

Visu apzīmē viens preces numurs. 

DARBVIRSMAS

RAKSTĀMGALDU RĀMJI 

BĒRZS 

1200 mm

800 m
m

PELĒKS

1200 mm

800 m
m

BALTS

1200 mm

800 m
m

Rawmaterial used 
is certified by 

supplier


