
PRODUKTINFORMATION
SUN-FLEX®DESKFRAME VI är ett nyutvecklat bordsstativ för att skapa mer rörlighet på arbetet. Med det 
högkvalitativa höj- och sänkbara skrivbordsstativet kan du anpassa det efter dina önskemål. Med den 
genomtänkta designen kan du justera stativet att passa din nya arbetsplats eller uppgradera din nuvarande.  
SUN-FLEX®DESKFRAME VI tillverkas i gediget material vilket ger stabilitet och funktion. Motorerna är inkapslade i 
isolerande material, perfekt för en behaglig ljudnivå även i öppna kontorslandskap.  

SUN-FLEX®DESKFRAME VI kontrolleras enkelt med en nyutvecklad app, 
som du laddar ner från App Store eller Google Play till din mobil. Med 
appen styr du din nya arbetsplats utefter individuella önskemål. Med den 
kan du justera höjder, ställa in påminnelsefunktioner, erhålla statistik etc., 
allt detta finns dessutom tillgängligt på sju olika språk.  
Du kan även sköta höjdjusteringen via den lättåtkomliga, intuitiva 
kontrollen vid bordskanten.

Att arbeta ergonomiskt ska vara enkelt.

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 

info@sun-flex.com 
www.sun-flex.com

SUN-FLEX®DESKFRAME VI

SPECIFIKATIONER
• Produkt:  SUN-FLEX®DESKFRAME VI
• Material:  Stål
• Appstyrning:  Ja, standard (laddas   
   ned från App Store eller   
   Google Play)
• Intuitiv kontroll:  Ja, standard
• Minneskontroll:  Ja, tillval
• Anti kollision:  Ja, standard
• Lyftkapacitet, statisk: 160 kg
• Lyftkapacitet, dynamisk: 120 kg
• Färger:   White Aluminium, Pure White,  
   Traffic Black
• Antal motorer:  2
• Antal bensegment: 3
• Justerbara fötter  Ja
• Höjdjustering:  620-1270 mm (650 mm)

• Hastighet höjdjustering:  30 mm/sek
• Decibel:    Under 30
• Operation:   2 min/18 min av
• Toppram justering, bredd:  1100-1600 mm (500 mm)
• Toppram, djup:   600 mm
• Fötter, djup:   680 mm
• Garanti:    5 år
• Förpackning:   Bärbar kartong med handtag.   
    Styckvis, 28 st/pall 
    Levereras utan bordsskiva.
• Vikt:    33 kg
• Certifikat:   Se www.sun-flex.com
• Art.nr.: 
       o  600606, White Aluminium, RAL 9006 (GTIN13: 7350042900114)
       o  600706 , Pure White, RAL 9010 (GTIN13: 7350042900022)
       o  600806 , Traffic Black, RAL 9017 (GTIN13: 7350042900039)

Active Workplaces

Dubbla motorer


