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SUN-FLEX®EASYDESK

ADAPT
SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT är en serie elektriska höj- och 
sänkbara skrivbord för att skapa mer rörlighet på arbetet. 
Med det högkvalitativa höj-och sänkbara skrivbordsstativet i 
kombination med en valfri bordsskiva kan du enkelt anpassa 
det efter dina önskemål. 

Nyutvecklat

Med SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT flexibla produktsystem 
beställer du enkelt den modell du vill med en 
knapptryckning, allt levereras komplett!

Enkelt

Ett artikelnummer. 
Ett knapptryck. 
72 perfekta bord.

Kvalitet/garanti
Alla delar i SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT är 
skapade i hållbara material och med kvalitet 
i tanke och tillverkning. Fem års garanti är en 
självklarhet. 

Alla bordsmodeller manövreras enkelt med en komplett, 
lättåtkomlig handkontroll med minnesfunktioner. 

Lättjusterat



SUN-FLEX®EASYDESK

ADAPT

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI

Ett artikelnummer. 
Ett knapptryck. 
72 perfekta bord.

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II
Med SUN-FLEX®EASYDESK 
ADAPT II kan man mycket 
enkelt variera sin arbetsdag 
mellan sittande och 
stående. Den genomtänkta 
kvaliteten, designen 
och funktionerna ger 
dig möjlighet att skapa 
en optimal arbetsplats. 
Motorn är inkapslad och 
mycket tyst vilket bidrar till 
en behaglig arbetsmiljö. 
Använd kontrollpanelen 
med LCD-display och 
minnesfunktioner.

Med dubbla motorer och tredelade ben ger  
SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI en styrka, höjdvariation 
och prestanda utöver det vanliga. 
Med kontrollpanelen styr du alla funktioner och 
administrerar påminnelser etc.



SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT II
Färg:   White Aluminium (RAL 9006)
   Pure White (RAL 9010)
   Traffic Black (RAL 9017)
Antikollision:  Ja, gyrobaserad
Soft start/stopp:  Ja
LCD display:  Ja, med minnesfunktion
Lyftkapacitet:  120 kg (statisk), 80 kg (dynamisk)
Antal motorer:  1, inkapslad
Bensegment:  2
Höjdjustering:  700-1190 mm (490 mm)
Flexibel toppram:  Ja, 1000-1600 mm (600 mm)
Djup toppram:  600 mm
Djup bordsfötter:  680 mm
Justerbara bordsfötter: Ja
Förpackning:  Styckförpackat med bärhandtag

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT VI
Färg:   White Aluminium (RAL 9006)
   Pure White (RAL 9010)
   Traffic Black (RAL 9017)
Antikollision:  Ja, gyrobaserad
Soft start/stopp:  Ja
LCD display:  Ja, med minnesfunktion
Lyftkapacitet:  160 kg (statisk), 120 kg (dynamisk)
Antal motorer:  2, inkapslade
Bensegment:  3
Höjdjustering:  620-1270 mm (650 mm)
Flexibel toppram:  Ja, 1100-1600 mm. (500 mm)
Djup toppram:  600 mm
Djup bordsfötter:  680 mm
Justerbara bordsfötter: Ja
Förpackning:  Styckförpackat med bärhandtag
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SUN-FLEX® levererar bordskivor i högtryckslaminat. 
Tack vare en specialytbehandling som kallas ”smoothtouch matt” minimeras blänk 
från omgivande belysning enligt EN ISO 2813. 
De är testade och godkända enligt EN438-2 och uppfyller högt ställda kvalitetskrav.  
Bordsskivorna finns i fyra färger, grå, vit, björk och svart, och i tre storlekar,
1200x800, 1400x800 och 1600x800. 

SUN-FLEX®EASYDESK ADAPT levereras alltid komplett; stativ, motorer, kontroll och 
bordskiva. Du vet vad du behöver, och med ett knapptryck har du valt ditt perfekta bord. 

Allt i ett artikelnummer. 

BORDSSKIVOR

BORDSSTATIV

BJÖRKGRÅ

1200/1400/1600 mm

800 m
m

VIT

1200/1400/1600 mm

800 m
m

SVART

1200/1400/1600 mm

800 m
m

SUN-FLEX® - Genuina material, ger äkta kvalitetsprodukter.

Råvaran som 
används är 

certifierad av 
leverantör.

1200/1400/1600 mm

800 m
m

Ref. 20220714


