
PRODUKTINFORMATION
När du väljer SUN-FLEX®Active är det ett medvetet och 
hälsoinriktat val som kommer att ge ett ökat välbefinnande och 
glädje lång tid framöver.
Vid användande av SUN-FLEX®Active stimulerar du den s.k. 
coremuskelaturen. Detta ger dig ett aktivt sittande vilket främjar  
din hälsa på flera sätt. Du bygger upp din muskulatur helt  
naturligt och ökar din blodcirkulation. Balansera gärna med  
fötterna på den nedre delen av stolen, du balanserar då på  
samma sätt som när du är ute och cyklar eller ute på en ridtur.  
En aktiv stol lindrar ryggbesvär och stärker kroppen, detta ger  
naturligtvis många fördelar.
Stolens aktiva funktion skapar ett intuitivt träningspass vilket ger 
dig bättre hållning och en starkare kropp. 
Tack vare högsta kvalitet och en enkelhet i stolens funktioner, höjden justerar du enkelt med ett handtag under 
sittdynan, kommer SUN-FLEX®Active att vara en naturlig del av den aktiva arbetsplatsen.
Variera gärna ditt aktiva sittande på SUN-FLEX®Active med ett aktivt stående på SUN-FLEX®StandMat™Boost  
för en optimal arbetsplats.

Sun-Flex® is a corporation with focus on 
developing, manufacturing and distribution 
of products for the modern office workplace. 
With over 30 years of experience and 
understanding of the modern office 
workplace, Sun-Flex™ has gained a respected 
leadership position in the industry.

Sun-Flex AB 
Tegelbruksvägen 1 

SE-517 91 Bollebygd, Sweden 
Tel +46 322 127 00 
Fax +46 322 180 99 
info@sun-flex.com 
www.sun-flex.com

SUN-FLEX®Active

SPECIFIKATIONER
• Justering:  Ja, höj- och sänkbar
• Antiglidbehandlad: Ja, spårad    
   gummibeklädnad
• Material:  Tyg, ABS plast, stål
• Slitstyrka tyg:  110 000 martindale
• Gaskolv:  EU-certifierad
• Färg:   Vit/svart

• Maxbelastning: 120 kg.
• Måttuppgifter:  Sits:  Ø 31 cm.
   Underdel: Ø 29 cm.
• Artikel nr.:  250100 (låg modell, 43-52 cm.) 
• GTIN13:   7350042900077
• Artikel nr.:  250200 (hög modell, 62-71 cm.)
• GTIN13:   7350042900084
• Förpackning:  Styckvis, transportförpackning om 12 st.
• Montering:  Enklare montering, manual medföljer

Spårad gummibeklädnad ger antiglidfunktion
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