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SUN-FLEX®EASYDESK

ADAPTSUN-FLEX®EASYDESK ADAPT er en serie elektriske 
hev- og senkbare skrivebord som legger til rette for mer 
bevegelse på jobben. Med det eksklusive hev- og senkbare 
skrivebordsstativet, i kombinasjon med en valgfri bordplate, 
kan du enkelt tilpasse det etter dine behov. 

Nyutviklet

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI

Med SUN-FLEX®EASYDESK ADAPTs fleksible produktsystem 
bestiller du enkelt den modellen du ønsker med et tastetrykk, 
og alt leveres komplett!

Enkelt

Kvalitet/garanti
Alle deler i SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT er 
laget i solide materialer og utført med tanke 
på kvalitet. Fem års garanti er en selvfølge. 

Ett varenummer. 
Ett trykk på knappen. 
54 perfekte bord.

Alle bordmodeller manøvreres enkelt med en komplett, lett 
tilgjengelig håndkontroll med minnefunksjoner eller med 
SUN-FLEX® app, som du laster ned fra App Store eller Google 
Play til din mobil. 

Lettjustert

Med appen styrer du den nye arbeidsplassen 
din slik du vil. Du kan justere høyde, stille inn 
påminnelsesfunksjoner, føre statistikk osv. Alt 
dette er tilgjengelig på ni ulike språk.

Med app

DESK

Med SUN-FLEX®EASYDESK 
ADAPT II er det svært 
enkelt å variere stilling 
mellom sittende og 
stående gjennom hele 
arbeidsdagen. Den 
gjennomtenkte kvaliteten, 
designen og funksjonene 
legger til rette for en 
optimal arbeidsplass. 
Motoren er innkapslet 
og veldig stillegående, 
noe som bidrar til et 
behagelig arbeidsmiljø. 
Bruk kontrollpanelet 
med LCD-display og 
minnefunksjoner eller SUN-
FLEX® app for variasjon 
etter eget behov.

Med doble motorer og tredelte ben gir SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI en 
styrke, en høydevariasjon og et prestasjonsnivå utenom det vanlige.  
Med kontrollpanelet styrer du alle funksjoner og administrerer påminnelser. 
Eller bruk SUN-FLEX®-appen, der du til og med kan føre statistikk osv.



SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II
Farge:   White Aluminium (RAL 9006)
   Pure White (RAL 9010)
   Traffic Black (RAL 9017)
Antikollisjon:  Ja, gyrobasert
Soft start/stopp:  Ja
LCD display:  Ja, med minnefunksjon
Appstyring:  Ja, med SUN-FLEX app (lastes ned 
   fra Google Play eller App Store)
Løftekapasitet:  120 kg (statisk), 80 kg (dynamisk)
Antall motorer:  1, innkapslet
Bensegment:  2
Høydejustering:  700–1190 mm (490 mm)
Fleksibel toppramme: Ja, 1000–1600 mm (600 mm)
Dybde toppramme: 600 mm
Dybde bordføtter:  680 mm
Justerbare bordføtter: Ja
Forpakning:  Pakket del for del, med bærehåndtak

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI
Farge:   White Aluminium (RAL 9006)
   Pure White (RAL 9010)
   Traffic Black (RAL 9017)
Antikollisjon:  Ja, gyrobasert
Soft start/stopp:  Ja
LCD display:  Ja, med minnefunksjon
Appstyring:  Ja, med SUN-FLEX app (lastes ned 
   fra Google Play eller App Store)
Løftekapasitet:  160 kg (statisk), 120 kg (dynamisk)
Antall motorer:  2, innkapslete
Bensegment:  3
Høydejustering:  620–1270 mm (650 mm)
Fleksibel toppramme: Ja, 1100–1600 mm. (500 mm)
Dybde toppramme: 600 mm
Dybde bordføtter:  680 mm
Justerbare bordføtter: Ja
Forpakning:  Pakket del for del, med bærehåndtak
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SUN-FLEX® leverer bordplater i høytrykkslaminat. 
Takket være en spesialoverflatebehandling som kalles «Smoothtouch Matt», 
minimeres gjenskinn fra belysningen rundt i henhold til EN ISO 2813. 
De er testet og godkjente ifølge EN 438-2 og oppfyller høyt stilte kvalitetskrav.
Bordplatene fins i tre farger: grå, hvit og bjørk – og i tre størrelser: 
1200x800, 1400x800 og 1600x800. 

SUN-FLEX® – genuine materialer gir ekte kvalitetsprodukter.

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT  leveres alltid komplett med stativ, motorer, kontroll og 
bordplate. Du vet hva du trenger, og med et tastetrykk har du valgt det perfekte bordet. 

Alt i ett varenummer 

BORDPLATER

BORDSTATIV

BJØRK

1200/1400/1600 mm

800 m
m

GRÅ

1200/1400/1600 mm

800 m
m

HVIT

1200/1400/1600 mm

800 m
m

Rawmaterial used 
is certified by 

supplier


