
• Hele 7 skallfarger

• Integrerte luftekanaler

• Bred luftekanal langs ryggrad 

• Hygienisk strukturert overflate 

• Ergonomisk utformet for flere sittestillinger

• 3 ulike gripetak – for både voksne og barn

FLEX STOLSKALL

Mål: H82cm B45cm D51cm SH46cm

Materialer: polypropylen, pulverlakkert stål, gummibeslag

Farger : sort, rød, gul, oransje, grønn, blå eller lys grå, understell i 12 ulike standardfarger

Leverandør : A2S

Flex er en serie elevstoler med mange 

muligheter. Det ergonomisk formede skallet er 

støpt i resirkulerbar polypropylen, og leveres i 

hele 7 farger. Skallet har integrerte luftekanaler 

uten perforering, som er hygienisk og lett å 

rengjøre, og sørger for at setet ikke blir klamt å 

sitte på. En bred kanal ned langs ryggraden, 

sammen med gripetaket i ryggen, er med på å 

transportere luft i kanalene. 

Den ergonomiske formen stimulerer musklene 

og innbyr til ulike sittestillinger. 

God sittekomfort, stimulerer 
musklene og innbyr til 
ulike sittestillinger

Flex stolserie

Integrerte 
luftekanaler

Løfteleppe og løftegrep 
i rygg og under sete. 

FLEX Z

Flex med Z-understell har et verdensdekkende patent. Denne 

spesielle konstruksjonen gir en meget god sittekomfort med svikt, 

og tillater i tillegg fleksibel 3D bevegelse med bevegelse sideveis. 

Stabelbar inntil 3 i høyden. Understellet har også Floorsafe® 

gulvbeskyttelse, som forhindrer slitasje på gulvet. Stolen kan 

henges opp på bordet både forfra og bakfra, og har integrert 

beskyttelse av bordplaten. Understell leveres som standard 

lakkert i RAL 9006 aluminium. 

Std sittehøyde: 46 cm. Kan leveres i 6 forskjellige høyder.

-31 cm, 35 cm og 38 cm med lite seteskall

-43 cm, 46 cm og 51 cm med stort seteskall

Varemerkeregistrert
Floorsafe® 
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FLEX Z
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Standard lakkfarger understell 2021 : 

9010 
Pure White

9002 
Grey White

9006 
Chrome
-Silver

7037 
Gray 

9007 
Gray 

Aluminium 

Antracite
Metallic

1003 
Yellow

7021 
Black-Gray 

3020
Red

6018 
Green

5005 
Blue

5003 
Sapphire

Kan også leveres 
i krom-utførelse (pr.gr.2) 

7 standard PP skallfarger

Art. A7853-6 – Flex Z

FLEX Z


