
PRODUKTINFORMASJON
SUN-FLEX®DESKFRAME VI er et nyutviklet skrivebordsunderstell som skal gjøre det lettere å bevege seg mens 
man jobber. Understellet har topp kvalitet, og du kan regulere det i høyden og tilpasse det som du vil. Med den 
gjennomtenkte designen kan du justere understellet så det passer på den nye arbeidsplassen din, eller som en 
oppgradering av din nåværende. SUN-FLEX®DESKFRAME VI produseres i kvalitetsmateriale som gir stabilitet 
og funksjonalitet. Motorene er innkapslet i isolerende materiale for å få et behagelig lydnivå – også i åpne 
kontorlandskap.

SUN-FLEX®DESKFRAME VI er enkelt å kontrollere med en nyutviklet app, 
som du laster ned fra App Store eller Google Play til mobilen. Appen 
lar deg styre den nye arbeidsplassen din som vil. Du kan bruke den til å 
regulere høyde, stille inn påminnelsesfunksjoner, hente statistikk osv., og 
alt dette er tilgjengelig på sju språk. Høyden kan også reguleres ved hjelp 
av den lett tilgjengelige, intuitive kontrollen ved bordkanten.

Det skal være enkelt å jobbe ergonomisk!

SUN-FLEX®DESKFRAME VI

SPESIFIKASJONER
• Produkt:   SUN-FLEX®DESKFRAME VI
• Materiale:   stål
• App-styring:   ja, standard (lastes ned fra 
   App Store eller Google Play)
• Intuitiv kontroll:   ja, standard
• Minnekontroll:   ja, ekstrautstyr
• Antikollisjon:   ja, standard
• Løftekapasitet, statisk:  160 kg
• Løftekapasitet, dynamisk:  120 kg
• Farger:    White Aluminium, Pure White, 
   Traffic Black
• Antall motorer:   2
• Antall bensegmenter:  3
• Justerbare føtter:   ja
• Høyderegulering:   620–1270 mm (650 mm)

• Hastighet høyderegulering:  30 mm/sek
• Støynivå:    under 30 dB
• Operasjon:    2 min / 18 min av
• Topprammejustering, bredde:  1100–1600 mm (500 mm)
• Toppramme, dybde:   600 mm
• Føtter, dybde:    680 mm
• Garanti:    5 år
• Forpakning:    bærbar pappeske med håndtak
    1 stk., 28 stk./pall
    Leveres uten bordplate
• Vekt:     33 kg
• Sertifisering:    Se www.sun-flex.com
• Art.nr.:    600606, White Aluminium, RAL 9006 
    (GTIN13: 7350042900114)
    600706, Pure White, RAL 9010 
    (GTIN13: 7350042900022)
    600806, Traffic Black, RAL 9017 
    (GTIN13: 7350042900039)

Active Workplaces

To motorer

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 
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