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Marts 2021 
 

Produktdatablad 

Steppie Desk Riser 
 
 

Materiale Pulverlakeret stål. 

 

Genbrug Monomateriale. Når levetiden er opbrugt, kan hele  

 produktet afleveres som én enhed til genanvendelse; stål. 

 

Styrke Kan belastes ved almindelig brug med 14 kg.  

 

Rengøring Tør over med en fugtig klud, eventuelt tilsat en smule sulfo. 

 

Oprindelsesland Danmark 

 

Garanti 10 år 

 

Certifikat For sikkerhed og funktionalitet; DTU. 

 

Mål  75 x 58 cm x højde 6,5 - 48 cm 

Vægt 11,5 kg 

Bruttovægt 12,0 kg 

Mål pr. kasse 77 x 60 x 7 cm 

Kasser pr. palle 40 stk. 

Vægt pr. palle 505 kg. 

 

Stregkode 5700002000736 

 

Toldtarifnr.  9403 10 51 00 

 

Brugsanvisning 
En Steppie Desk Riser har til formål at lave en hjemmearbejdsplads ergonomisk forsvarlig. 

✓ Transformerer køkken- eller spisebord om til et hæve-/sænkebord 

✓ Ingen samling, direkte ud af kassen og klar til brug 

✓ Let, trinløs justering af højden 

✓ Stabil ved fuld højde 

✓ Nem at klappe sammen og bære væk 

✓ Fylder lidt i sammenklappet stand, kan stå bag en dør 

✓ Stor plade, sikrer fuld underarmsstøtte, væsentligt for god ergonomi 

✓ Testet for funktionalitet og sikkerhed på Danmarks Tekniske Universitet 

✓ Bør benyttes sammen med tastatur og mus – ikke direkte fra Laptoppen  

✓ Bør benyttes med et Steppie Balance Board, som sikrer at man står dynamisk i stedet 

for statisk 

 

Der er ikke brug for en brugerinstruktion, man kan ikke bruge den forkert eller for meget. 

 

Utilsigtet påvirkning, sikkerhed og reklamation 
I tilfælde af enhver form for utilsigtet påvirkning ved brug af Steppie Desk Riser, bedes dette 

meddelt forhandleren og videregivet til Steppie ApS. 

Tilsvarende bedes ethvert spørgsmål om sikkerhed eller reklamation videregivet til Steppie 

ApS så hurtigt som muligt. 
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