DESKING
MADE
EASY

SUN-FLEX®EASYDESK
Nowa konstrukcja
SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT to seria biurek z funkcją
elektrycznego podwyższania i obniżania zaprojektowana po
to, by zapewnić użytkownikom więcej ruchu w pracy. Wysokiej
jakości stelaż biurka z funkcją elektrycznego podwyższania i
obniżania w połączeniu z dowolnie wybranym blatem pozwala
łatwo dostosować produkt do wymagań użytkownika.

ADAPT

Proste rozwiązanie
Elastyczny system produktów SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT
pozwala w prosty sposób zamówić wybrany model jednym
naciśnięciem przycisku, a wszystko zostaje dostarczone w
komplecie!

Łatwa regulacja
Wszystkie modele biurek można w prosty sposób regulować
za pomocą kompletnego, łatwo dostępnego ręcznego
sterownika z funkcją pamięci albo przy użyciu aplikacji SUNFLEX®, którą można pobrać z serwisu App Store lub Google
Play.

Z aplikacją
Przy użyciu aplikacji można dostosować swoje
nowe stanowisko pracy do indywidualnych
potrzeb. Aplikacja pozwala regulować wysokość,
nastawiać przypomnienia, uzyskiwać statystyki
itd. Wszystko to jest dostępne w dziewięciu
językach.

Jakość/gwarancja
Wszystkie elementy biurek SUNFLEX®EASYDESK ADAPT są wykonane z
ekologicznych materiałów i wyprodukowane
z zachowaniem wysokiej jakości. Pięcioletnia
gwarancja to rzecz oczywista.

DESK

Jeden numer artykułu.
Jedno naciśnięcie przycisku.
54 doskonałe biurka.

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II
Dzięki SUN-FLEX®EASYDESK
ADAPT II można w trakcie
dnia pracy w bardzo
prosty sposób zmieniać
pozycję między siedzącą
a stojącą. Przemyślane
funkcje, konstrukcja i jakość
pozwalają na stworzenie
optymalnego stanowiska
pracy. Silnik jest zabudowany
i bardzo cichy, co przyczynia
się do komfortowych
warunków pracy. Do regulacji
biurka zgodnie z własnymi
preferencjami można
użyć panelu sterowania z
wyświetlaczem LCD i funkcją
pamięci lub aplikacji SUNFLEX®.

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI
Dwa silniki i trzyczęściowe nogi sprawiają, że biurko SUN-FLEX®EASYDESK
ADAPT VI ma ponadprzeciętną wytrzymałość, zakres regulacji wysokości i
parametry pracy.
Panel sterowania pozwala sterować wszystkimi funkcjami i zarządzać
powiadomieniami, a aplikacja SUN-FLEX® oferuje dodatkowo statystyki itd.

Biurko SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT jest zawsze dostarczane w komplecie, który
zawiera: stelaż, silniki, sterownik i blat. Sam wiesz, czego potrzebujesz i jednym naciśnięciem
przycisku możesz wybrać idealne biurko dla siebie.

Wszystko pod jednym numerem artykułu.

BLATY
1200 mm

1200 mm

SUN-FLEX® dostarcza blaty z laminatu wysokociśnieniowego.
Specjalne matowe wykończenie o nazwie „smoothtouch matt” ogranicza
do minimum odbicie światła z pobliskiego oświetlenia zgodnie z normą EN ISO 2813.
Blaty zostały przetestowane i uzyskały aprobatę zgodnie z normą EN438-2 i spełniają
wysokie wymagania jakościowe. Blaty są dostępne w trzech kolorach (szary, biały i
brzoza) oraz trzech rozmiarach (1200x800, 1400x800 i 1600x800).

BRZOZA

800 mm

BIAŁY

800 mm

800 mm

SZARY

1200 mm

Rawmaterial used
is certified by
supplier

SUN-FLEX® – Wyselekcjonowane materiały gwarancją bardzo
wysokiej jakości produktów.

STELAŻ BIURKA
SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II
Kolor:			
White Aluminium (RAL 9006)
			
Pure White (RAL 9010)
			
Traffic Black (RAL 9017)
Funkcja antykolizyjna:
Tak, żyroskopowa
Miękki start i stop:		
Tak
Wyświetlacz LCD:		
Tak, z funkcją pamięci
Sterowanie z aplikacji:
Tak, aplikacja SUN-FLEX (do pobran			
ia z Google Play lub App Store)
Maksymalne obciążenie:
120 kg (statyczne), 80 kg
			(dynamiczne)
Liczba silników:		
1, zabudowany
Liczba segmentów nogi:
2
Regulacja wysokości:
700-1190 mm (490 mm)
Regulowana rama górna:
Tak, 1000-1600 mm (600 mm)
Głębokość ramy górnej:
600 mm
Głębokość stóp biurka:
680 mm
Regulowane stopy biurka: Tak
Opakowanie:		
Opakowanie jednostkowe z uchwy			tami do przenoszenia

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI
Kolor:			
White Aluminium (RAL 9006)
			
Pure White (RAL 9010)
			
Traffic Black (RAL 9017)
Funkcja antykolizyjna:
Tak, żyroskopowa
Miękki start i stop:		
Tak
Wyświetlacz LCD:		
Tak, z funkcją pamięci
Sterowanie z aplikacji:
Tak, aplikacja SUN-FLEX (do pobran			
ia z Google Play lub App Store)
Maksymalne obciążenie:
160 kg (statyczne), 120 kg
			(dynamiczne)
Liczba silników:		
2, zabudowane
Liczba segmentów nogi:
3
Regulacja wysokości:
620-1270 mm (650 mm)
Regulowana rama górna:
Tak, 1100-1600 mm (500 mm)
Głębokość ramy górnej:
600 mm
Głębokość stóp biurka:
680 mm
Regulowane stopy biurka: Tak
Opakowanie:		
Opakowanie jednostkowe z uchwy			tami do przenoszenia

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

