
PRODUKTINFORMATION
SUN-FLEX®HIDEAWAY stol är utvecklad för dagens moderna 
flexibla arbetsplatser oavsett var du befinner dig, kontoret 
eller hemarbetsplatsen. Den är också ett ypperligt val vid 
aktivitetsbaserade arbetsplatser då den är enkel att förvara.

Tack vare det utvecklade SPACE SAVING SYSTEM 
från SUN-FLEX®, med unika fällbara lösningar för 
både rygg och armstöd, ges möjlighet till extra 
yta då man inte sitter ner och arbetar.

 Förvaringen tar liten plats när stolen ej används 
då den enkelt fälls ihop och placeras under 

skrivbordet eller på annat lämpligt ställe.

SUN-FLEX®HIDEAWAY stol har svankstöd och ventilerande meshtyg i 
ryggen, synkronmekanism som ökar komforten, ger stöd i ryggen och 
en bekvämare sittställning, 

Stoppad sits med slitstarkt tyg och hjul som 
är avsedda för hårda och mjuka golv. 

Höjden av stolen är ställbar med 
en enkel handkontroll vid sidan, 
justerbart gungmotstånd och 
vinklingsbara armstöd.

Med SUN-FLEX®HIDEAWAY stol 
är du förberedd för det nya 
sättet att arbeta!

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®HIDEAWAY CHAIR

• Höjdinställning, sits: Ja, 450 mm – 550 mm
• Ryggstöd, bredd:  450 mm
• Sits, bredd:  460 mm
• Sits, djup:  500 mm
• Mekanism:  Synkronmekanism
• Gungmotstånd:  Ja, justerbart
• Certifikat:  Ja, se www.sun-flex.com
• Art.nr.:   250800, SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR (svart)
   (GTIN13: 7350042900763)
• Förpackning:  Styckvis, 28 st/pall

SPECIFIKATIONER
• Produkt:  SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR
• Färg:   Solid Black (svart)
• Material:  Metall, textil, mesh
• Material klädsel:  50 000 Martindale
• Utförande:  4-8 timmars användning/dag
• Belastningskapacitet: 150 kg
• Armstöd:  Ja, vinklingsbara
• Ryggstöd:  Ja, fällbart
• Totalbredd:  590 mm
• Totalhöjd:  910 mm- 1010 mm
• Totalhöjd, hopfälld: 640 mm
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