
PRODUKTINFORMATION
SUN-FLEX®HIDEAWAY er en stol udviklet til den moderne, fleksible 
arbejdsplads, som kan anvendes, uanset om du arbejder hjemmefra 
eller på kontoret. Den er også et glimrende valg på aktivitetsbaserede 
arbejdspladser, eftersom den er nem at pakke væk.
Takket være det specialudviklede SPACE SAVING SYSTEM fra  

SUN-FLEX® med unikke muligheder for at folde 
både ryg- og armlæn sammen kan man skabe 
ekstra plads, når man ikke sidder  
ned og arbejder. 
Stolen fylder ikke ret meget, når den opbevares, 
eftersom den nemt kan foldes sammen og stilles 
helt ind under skrivebordet eller på et andet 

passende sted.
SUN-FLEX®HIDEAWAY-stolen har støtte i lænden og ventilerende 
meshstof i ryggen samt synkronmekanisme, som giver øget komfort, 
støtte i ryggen og en mere behagelig siddestilling. 
Polstret sæde med slidstærkt stof, hjul beregnet til både hårde og 

bløde gulve. 
Stolens højde kan enkelt justeres 
med et håndtag i siden, justerbar 
gyngemodstand og vinklingsbare 
armlæn.

Med en SUN-FLEX®HIDEAWAY 
bliver du godt rustet til den 
nye måde at arbejde på!

SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR

• Højdeindstilling, sæde:  Ja, 450-550 mm
• Ryglæn, bredde:   450 mm
• Sæde, bredde:   460 mm
• Sæde, dybde:   500 mm
• Mekanisme:   Synkronmekanisme
• Gyngemodstand:   Ja, justerbar
• Certifikater:   Ja, se www.sun-flex.com
• Emballage:   Stykvis, 28 stk./palle
• Art.nr.:    250800, SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR (sort) 
   (GTIN13: 7350042900763)

SPECIFIKATIONER
• Produkt:   SUN-FLEX®HIDEAWAY CHAIR
• Farve:    Solid Black (sort)
• Materiale:   Metal, tekstil, mesh
• Materiale, stof:   50.000 martindale
• Udførelse:   4-8 timers brug/dag
• Belastningskapacitet:  150 kg
• Armlæn:   Ja, vinklingsbare
• Ryglæn:   Ja, sammenfoldeligt
• Samlet bredde:   590 mm
• Samlet højde:   910-1010 mm
• Samlet højde,  
sammenfoldet:   640 mm

Active Workplaces

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


