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Sun-Flex™ har ett högkvalitativt sortiment
av funktionella monitorarmar i utsökt design
som enkelt kan fästas vid bordsskivan eller
på väggen. Genom att använda en av våra
lösningar kan du i ett slag göra skrivbordsytan större och öka tillgängligheten till alla
delar av skrivbordsytan.

Tekniska specifikationer:
Miljövänlig tack vare lång livslängd och att produkten är tillverkad i återvinningsbara material.
Art. nr.: 500100
Robust gaskolvsfunktion för justering i höjdled.
Maximal belastning: 10 kg.
Monitorstorlekar: 10”-24”.
Monitorfästen: VESA 75/100 mm.
Lutning/rotation: 100° uppåt/neråt, 360° rotation.
Vinklingsmöjligheter: Se teknisk skiss.
Montering: klämfäste.
Material: högkvalitativ aluminium.
Räckvidd: 482 mm.
Höjd: 420 mm - 570 mm.
Förpackning: Singelförpackning, masterkartong
om fyra enheter.
Art. nr.: 500000
Maximal belastning: 15 kg.
Monitorstorlekar: 10”-24”.
Monitorfästen: VESA 75/100 mm.
Lutning/rotation: 100° uppåt/neråt, 360° rotation.
Vinklingsmöjligheter: Se teknisk skiss.
Montering: klämfäste.
Material: högkvalitativ aluminium.
Räckvidd: 100 mm.
Höjd: 150 mm - 400 mm.
Förpackning: Singelförpackning, masterkartong
om fyra enheter.
Ett flertal ytterligare alternativ finns för
specialbeställning.

Målet med ergonomi är att hantera arbetsbördan effektivt med minsta möjliga
inverkan på kroppen. Interaktionen mellan
människa och maskin måste vara Så smidig
som möjligt. INZONE™Monitorarms från
Sun-Flex™ gör detta möjligt genom praktiska
och flexibla alternativ för alla typer av skrivbordsmiljöer. De skapar också mer utrymme
på skrivbordet eftersom de enkelt kan
avlägsnas från skrivbordsytan.

Alla våra monitorarmar och monitorfästen är
utformade för att minimera miljöpåverkan.
• Metalldelar kan enkelt sorteras i kategorier,
vilket ökar deras återvinningsvärde.
• Plastdelar kan enkelt avlägsnas för att
återvinnas eller kastas.
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Sun-Flex™ is a corporation with focus on developing,
manufacturing and distribution of products for the modern
office workplace. With over 20 years experience and understanding of the modern office workplace, Sun-Flex™
has gained a respected leadership position in the industry.
Sun-Flex™ has a strong international presence and is well
represented in Asia, Europe and North America through a
refined network of distributors and dealers.
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