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XACT
Den multifunktionella och ergonomiska elevstolen Xact i två storlekar – Xact 
och Xact Start. Det innebär att den kan användas i hela skolan, från 
förskoleklasser till lärarrum, och den passar även utmärkt som mötes- och 
konferensstol. Praktiskt, flexibelt och kostnadseffektivt. 

UPPMUNTRAR TILL RÖRELSE
Xact är en robust och samtidig lätt stol som är enkel att flytta runt. Välj 
mellan flera olika kulörer, materialen laminat, faner och plast – och om du 
vill ha klädd sits och rygg eller inte. Stolen har genomtänkt ergonomi och 
uppmuntrar till naturlig rörelse som gör att du mår bättre och orkar mer.



4  Xact

DESIGN - KINNARPS STUDIO
Tanken med Xact var att designa en stilren och samtidigt karaktärsstark stol 
som passar i många olika miljöer och sammanhang. Rejäla praktiska detaljer 
tillsammans med ryggens eleganta kontur bildar en helhet där estetik och 
funktion går hand i hand. De många valmöjligheterna när det gäller kulör och 
material gör det enkelt att skapa en personlig kombination. 
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Design: Kinnarps StudioDesign: Kinnarps Studio
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FUNKTIONER & TILLVAL

FOKUS PÅ DETALJER
Ställ in och justera. Med ratten anpassar du 
enkelt stolen efter dina personliga behov. 
Reglera motstånd och gunga stolen som du vill. 
Ratten är lätt att nå för att det ska gå snabbt och 
smidigt att ställa in och justera stolen efter varje 
individ. 

XACT START
Xact Start är en stol som är lämplig för barn från 
cirka 6 år och upp till ungefär 13 år. Tack vare att 
den ergonomiskt genomtänkta stolen nu finns i 
en mindre version kan även yngre barn få samma 
höga sittkvalitet som äldre barn och vuxna.

SÄKER UPPHÄNGNING
Bågen gör det enkelt och säkert att hänga upp 
stolen på bordet. På det sättet är det lätt att göra 
golvet fritt vid till exempel städning och stolen 

riskerar inte att falla ner. Bågen är ett tillval. 

ANPASSA STOLEN
Med reglaget flyttar du snabbt och smidigt sitsen 
fram och tillbaka och justerar stolen som det 
passar dig. Därför är reglaget enkelt att nå och 
lätt att använda för att göra personliga 
inställningar. 

REGLERBAR OCH OBEROENDE
Xact Start är reglerbar i höjd och sittdjup, och 
har en Free Float™-mekanism som gör att sits 
och rygg rör sig oberoende av varandra.

BEKVÄMT FOTSTÖD
Xact Start finns i två höjder. På den höga stolen 
finns ett bekvämt fotstöd att vila fötterna på. 
Xact Start finns dessutom i samma material och 
färger som den större stolen – så det är enkelt 
att skapa en inspirerande helhetslösning i 

skolan.
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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 590 280-360 520-670 – – – – • – –

XACT – STOL

MEKANISM FreeFloat™-mekanism: Sits och rygg rör sig helt oberoende av varandra, ställbart gungmotstånd, ställbar sitthöjd med gasfjäder och ställbart sittdjup. SITS/

RYGG Klädd, stoppad alt. formpressat trä (bok, björk och ek), laminat (vit och svart), plast (vit, svart, blå, spearmint och mörkgrå. STOPPNING Polyeter. STOMME 

Polyamid. KRYSS 

Ljusgrått eller svart plastkryss med obromsade hjul (Ø 60 mm) för mjuka och hårda golv. TILLVAL Belastningsbrom sade hjul alt. glidfot, bygel för upphängning, fotstöd 

(HFR), gasfjäder (295 och 295H). ENHET mm. ÖVRIGT  Ingår i Size mark 5-7 enligt prEN 1729. DESIGN Kinnarps Studio.



2015-08

295S P295S P 295S P

Xact  11

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

MEKANISM FreeFloat™-mekanism: Sits och rygg rör sig helt oberoende av varandra, ställbar sitthöjd med gasfjäder och ställbart sittdjup. SITS/RYGG Formpressat trä 

(bok, björk och ek), laminat (vit och svart), plast (vit, svart, blå, spearmint och mörkgrå).  STOMME Polyamid. KRYSS Ljusgrått plastkryss med obromsade hjul (Ø 60 mm) för mjuka 

och hårda golv. TILLVAL Belastningsbrom sade hjul alt. glidfot, bygel för upphängning, fotstöd. ENHET mm. ÖVRIGT Ingår i Size mark 2-4 enl prEN 1729. DESIGN Kinnarps 

Studio.
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www.kinnarpsinterior.se




