
X A C T



Xact  3

XACT
Den multifunktionelle og ergonomiske elevstol Xact findes i to størrelser - 
Xact og Xact Start. Det giver mulihed for at anvende Xact lige fra børne-
haveklassen til personalerummene og som møde- og konferencestol. 

Praktisk, fleksibel og økonomisk.  

OPFORDRER TIL BEVÆGELSE
Xact er en robust, men samtidig let stol, der er nem at flytte rundt. Vælg 
mellem udførelse i finér, laminat eller i plast. Flere forskellige farver samt 
mulighed for polstret sæde og ryg. Stolen har velgennemtænkt ergonomi og 
opfordrer til naturlig bevægelse, hvilket giver velvære og bedre koncentration.



FOKUS PÅ DETALJER
Indstil og justér. Logisk placerede greb gør  
det nemt at justere stolen efter behov.  
Du kan regulere vægtmodstanden og låse 
vippemekanismen, så stolen er i en fast position. 
Det giver mulighed for variation  
og gør det hurtigt og nemt at indstille stolen  
til hver enkelt bruger. 

FUNKTIONER OG TILVALG
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XACT START
Xact Start er en helt ny mindre udgave af Xact 

stolen, der passer til børn fra 6- til 13-års 

alderen. Stolen har samme ergonomiske 

kvaliteter og giver dermed mindre børn mulighed 

for at opnå god og varieret siddekomfort på lige 

fod med større børn og voksne. 

SIKKER OPHÆNGNING
En bøjle under sædet gør det nemt og sikkert at 
hænge stolen op på bordet. På den måde er det 
nemt at gøre rent på gulvet, og stolen hænger 
sikkert. Ophængsbøjlen fås som tilbehør. 

JUSTERING AF SÆDEDYBDE
Med et let tilgængeligt greb kan du hurtigt og 
nemt flytte sædet frem og tilbage, så stolen pas-
ser til din kropsbygning. Derfor er dette greb 
nemt at nå frem til og nemt at anvende  
til personlige justeringer. 

JUSTERBAR OG INDIVIDUEL 
Xact Start kan indstilles i højden og sæde-

dybden, og den har en Free Float™-vippe-

mekanisme, hvilket betyder, at sæde og ryg 

bevæger sig uafhængigt af hinanden. 

KOMFORTABEL FODSTØTTE
Xact Start kan fås med to højdevandringer. Med 
den høje gaspatron er der en komfortabel fod-
støtte til at hvile fødderne på. Xact Start er lavet 
af de samme materialer og i de samme farver 
som Xact – så det er nemt at skabe en inspire-
rende og sammenhængende indretning af hele 

skolen.





6   Xact

295/295P 590 280-360 390-540 – – – – • – –

295P US 590 280-360 400-550 – – – – • – –

295 HFR/ 295 P HFR 590 280-360 510-660 – – – – • – –

295 US 590 280-360 400-550 – – – – • – –

295 HFR US 590 280-360 520-670 – – – – • – –

295 USB 590 280-360 400-550 – – – – • – –

295 HFR USB 590 280-360 590-780 – – – – • – –

XACT – STOL

MEKANISME FreeFloat™-vippemekanisme: Sædet og ryggen bevæger sig helt uafhængigt af hinanden med indstillelig vippemodstand, indstillelig sædehøjde med 

gaspatron og indstillelig sædedybde. SÆDE/RYG: Sæde/ryg i formpresset træ (bøg, birk og eg), laminat (hvid og sort), plastik. Finér og laminat fås med polstret sæde eller 

sæde/ryg. POLSTRING Polyether. SÆDESTATIV Polyamid. KRYDS Sølvgråt plast kryds med hjul (Ø.60 mm ), som passer til bløde og hårde gulve. TILBEHØR Hjul med 

belastningsbremse, glideknap, ophængningsbøjle, fodstøtte (HRF), gaspatron (295 og 295H). ENHED mm. ANDET Klassificeret til Size mark 5-7 iht. prEN 1729. Design Kinnarps.

295 295 US

295 HFR

295 USB

295P 295P US

295 HFR US 295 HFR USB
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295S/295S P 560 280-360 430-580 – – – – • – –

295S HFR/ 295S P HFR 560 280-360 580-770 – – – – • – –

295S US 560 280-360 440-590 – – – – • – –

295S HFR US 560 280-360 590-780 – – – • – –

XACT START – STOL

MEKANISME FreeFloat™-vippemekanisme: Sæde og ryg bevæges helt uafhængigt af hinanden med indstillelig sædehøjde med gaspatron og indstillelig sædedybde. Sæde/ryg i 

formpresset træ (bøg, birk og eg), laminat (hvid og sort), plastik. Sædestativ polyamid. KRYDS Sølvgråt plastkryds med hjul (Ø.60 mm ), som passer t il bløde og hårde gulve. 

TILBEHØR Hjul med belastningsbremse, glideknap, ophængningsbøjle, fodstøtte (HRF), gaspatron ENHED mm. ANDET Klassificeret til Size mark 2-4 iht. prEN 1729. 

Design Kinnarps.

295S P295S P 295S P
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