
TUOTETIEDOT
SUN-FLEX®DESKFRAME II on uudenlainen pöydänrunko, joka tuo työpäivääsi lisää liikettä. Laadukas ja 
korkeussäädettävä työpöydän runko on säädettävissä juuri sinulle sopivaksi. Harkitun muotoilunsa ansiosta 
tämä runko on loistava valinta työpisteeseesi, halusitpa hankkia kokonaan uuden työpöydän tai muuttaa vanhan 
työpöytäsi korkeussäädettäväksi. 

SUN-FLEX®DESKFRAME II on valmistettu kestävästä materiaalista 
vakaudesta ja toimintavarmuudesta tinkimättä. 
Eristävään materiaaliin koteloitu moottori takaa, että äänentaso pysyy 
miellyttävänä myös avokonttorissa.

SUN-FLEX®DESKFRAME II on helposti ohjattavissa uuden 
puhelinsovelluksemme kautta, joka on ladattavissa App Storesta tai 
Google Play -kaupasta. 
Sovelluksen avulla voit ohjata uutta työpistettäsi mieltymystesi mukaan.
Voit säätää korkeutta, asettaa muistutuksia, koota tilastoja jne. –  ja kaikki tämä onnistuu seitsemällä eri kielellä. 
Korkeudensäätö onnistuu myös helppokäyttöisellä ja intuitiivisella säätimellä, joka sijaitsee pöydän reunassa. 
SUN-FLEX®DESKFRAME II tekee ergonomisesta työskentelystä helppoa! 

SUN-FLEX®DESKFRAME II

TEKNISET TIEDOT
• Tuote:    SUN-FLEX®DESKFRAME II
• Materiaali:   Teräs
• Sovellusohjaus:   Vakiona (ladattavissa App 
   Storesta tai Google Play -kaupasta)
• Muistitoiminto:   Vakiona, LCD-näytöllä
• Gyro-törmäyksenestosensori: Vakiona
• Staattinen kantavuus:  120 kg
• Dynaaminen kantavuus:  80 kg
• Väri:    White Aluminium, Pure White, 
   Traffic Black
• Moottorien lkm:   1
• Jalkojen lkm:   2
• Säädettävät jalat:  Kyllä
• Korkeudensäätö:   700 – 1 170 mm
• Korkeudensäädön nopeus:  30 mm/s
• Äänenvoimakkuus:  Alle 30 dB

• Toiminta-aika:   2 min käytössä / 18 min ei käytössä
• Rungon yläosan 
  säädettävä leveys:  1 000 – 1 600 mm (600 mm)
• Rungon yläosan syvyys:  600 mm
• Jalkojen syvyys:   680 mm
• Takuu:    5 vuotta
• Pakkaus:   Kantokahvoilla varustettu pahvilaatikko.
   Yksittäin, 36 kpl/lava
   Toimitetaan ilman pöytälevyä
• Paino:    21 kg
• Sertifikaatit:   Ks. www.sun-flex.com
• Tuotenro: SUN-FLEX®DESKFRAME II, 600602, White Aluminium
  RAL 9006 (GTIN13: 7350042900121)
  SUN-FLEX®DESKFRAME II, 600702, Pure White
  RAL 9010 (GTIN13: 7350042900008)
  SUN-FLEX®DESKFRAME II, 600802, Traffic Black
  RAL 9017 (GTIN13: 7350042900015)

Active Workplaces

LCD-näytöllä varustettu muistitoiminto

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.
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