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Vi på X-ponent strävar alltid efter att erbjuda de allra bästa 
förvaringsprodukterna för verkstad, lager och industri. De ger 
en hållbar och genomtänkt arbetsmiljö att trivas i länge. Med 
marknadens bredaste upphängningssystem av krok och  
hållare hjälper vi till att skapa ordning och reda. 

HÅLLBART FÖR ETT ARBETSLIV 
På ett sätt är vi kanske lite gammaldags. Vi tycker att grejer 
ska hålla och vi är inte så förtjusta i slit och släng. Våra 
produkter håller ett arbetsliv. Med svensk industritradition 
i ryggmärgen producerar vi våra produkter i Eskilstuna och 
det tycker vi känns bra.

ANPASSAT FÖR ATT PASSA
Som bas har vi ett standardsortiment. Det brukar räcka 
långt. Men ibland ställs speciella krav och då arbetar 
vi med innovativa kundanpassningar och smarta 
speciallösningar. Detta har blivit något av vår nisch. 
Vi kan ta oss an att planera och skapa förvaring i helt 
nyproducerade produktions- eller verkstadsanläggningar - 
alltså ett helt projekt av ordning och reda. 

VÅRA PRODUKTER ÄR BYGGDA FÖR  
ATT HÅLLA. DET KAN VI GARANTERA.
Vi är säkra på vår sak. Därför lämnar vi 10-års garanti på alla våra premiumprodukter. Garantin gäller ej 
normal förslitning på till exempel hjul. Produkter ur vårt Basicsortiment omfattas av tre års garanti.

HÖR AV DIG!  
Vi älskar kluriga frågor om arbetsplatslösningar. Hör gärna av 
dig. Vi berättar gärna om hur du kan göra det lättare att hitta  
rätt under arbetsdagen. 

X-ponent Inredning AB
Svarvargatan 14
632 29 ESKILSTUNA

info@x-ponent.se
www.x-ponent.se
016-12 56 20

Produktkatalog version 1.0
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Vi är experter på ordning och reda och 
hjälper gärna till med att skapa effektivitet på 
arbetsplatsen. Vi vet vilka krav som ställs för att 
skapa en både trivsam och effektiv arbetsdag. Med 
X-ponent som leverantör till din verksamhet får 
du väl genomtänkta förvaringsprodukter som är 
utvecklade och byggda utifrån mångårig erfarenhet 
och genuin materialkunskap. 

DIN EGEN ARBETSPLATSEXPERT
Hos oss möter du en projektledare som hjälper 
till med att hålla ordning på sladdar, skruvar och 
verktyg. Du får en egen arbetsplatsexpert som 
blir din följeslagare från start till mål och som kan 
ge tips och bidra till en tryggare, trevligare och 
smartare arbetsplats. 

EXPERTER 
PÅ ORDNING 
OCH REDA
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Sluta leta - häng upp dina verktyg istället. 
Vi har marknadens bredaste sortiment 
av krokar. Skapa ordning och reda på 
arbetsplatsen!

KROK

Art nr 201602 | 201615 Art nr 201109 | 201110 Art nr 202002 | 202006

Art nr 202202 | 202205 Art nr 204003 | 204104 Art nr 201410

Art nr 205612 | 205613 Art nr 206402 | 206507 Art nr 201801 | 201802

Art nr 206603 | 206604 Art nr 207008 | 207004 Art nr 207101 | 207102

Scanna QR-koden för 
att se hela utbudet av 
smart upphängning



XA
XA-modellen för väggmontage där det krävs extra stabilitet, tavlan 
tål mycket hög belastning. Svetsade U-profiler på verktygstavlans 
baksida gör denna konstruktion extra robust.

XB
XB rekommenderas vid normaltung belastning. De ombockade 
kanterna ger en stabil verktygstavla som kan monteras på bänk- 
stolpar ovan bänk eller direkt mot vägg. Många lagerförda 
dimensioner ger en stor flexibilitet.

Verktygstavlan är grunden i att skapa 
ordning och reda på arbetsplatsen. Våra 
verktygstavlor finns i modellerna XB och XA. 

MODELL  ART NR
XB-1/1  427x470 Blå 101011

XB-1  903x470 Blå  101001

XB-2  925x903 Blå 101101

XB-2/1  1480x470 Blå 101111

XB-2/2  1480x903 Blå 101201

XB-3  1930x903 Blå 101301

XB-3/2  1930x470 Blå 101401

XB-4  2425x903 Blå 101501

XB-1/1  427x470 Grå 101013

XB-1  903x470 Grå 101003

XB-2  925x903 Grå 101103

XB-2/1  1480x470 Grå 101113

XB-2/2  1480x903 Grå 101203

XB-3  1930x903 Grå 101303

XB-3/2  1930x470 Grå 101403

XB-4  2425x903 Grå 101503

XA-1

XA-2

XA-6

XA-3

XB-2/1

XB-1/1

XB-3/2

XB-2

XB-2/2

XB-1

XB-3

XB-4

MODELL ART NR
XA-1  1000x500 Blå 100101

XA-2  1000x1000 Blå 100201

XA-3  2000x1000 Blå 100301

XA-6  1500x1000 Blå 100501

Förstärkningen gör att 
tavlans plåt inte buktar  
sig vid tyngre belastning. 

VERKTYGSTAVLOR

Vilken färg vill du ha?
Välj fritt från våra lagerförda  
färger eller så målar vi i din  
önskade färg.
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Scanna QR-koden för  
hela vårt sortimentet  
av ordning och reda



6 | X-PONENT.SE – TEL 016 - 12 56 20

Vi har allt från lätta packbord till höj- och 
sänkbara bänkar som tål tuffa arbetsdagar. Välj 
mellan en färdig lösning eller kombinera ihop 
din helt egenanpassade arbetsbänk.

ARBETSBÄNK BAS
En bra start som du kan komplettera allteftersom. Ställbara bänk-
bockar där du enkelt kan anpassa höjden.

1000 mm  Art nr 122001-1
1500 mm   Art nr 122001-2
2000 mm  Art nr 122001-3

Verktygstavla i direkt anslutning 
till bänken sparar tid då dina 
verktyg alltid är nära till hands!

Allt från laminat till rost- 
fritt ger en skyddande  
och lättstädad arbetsyta.

Lådor skapar plats för allt från 
pennor till extra skär till din fräs. 
Komplettera med lådavdelare  
för extra fin ordning.

ARBETSBÄNK 7 KOMPLETT
Komplett bänk med ställbara bänkbockar, 3-lådig hurts, underhylla, 
raskant och verktygstavla. 

1000 mm (utan underhylla) Art nr 120830
1500 mm  Art nr 120831
2000 mm  Art nr 120841
Kroksats för bänk 1500 Art nr 158002
Kroksats för bänk 2000  Art nr 158003

KÖP TILL HÅLLARSATS FÖR DIN ARBETSBÄNK!
Innehåller bland annat plastlåda, krokar, seriehållare, 
verktygshållare och mycket mer. Totalt mellan 76-100  
artiklar beroende på vilken hållarsats du väljer.

ARBETSBÄNKAR

Se alla våra tillbehör så som belysning, 
elanslutning och oljebeständig 
gummimatta på vår hemsida.

Scanna QR-koden 
och inspireras till 
en ny arbetsplats
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VAGNAR

Få plats med allt och spara tid. Våra mobila 
panelvagnar är utprovade i bil-, buss- och 
lastbilsverkstäder. Lämpliga att användas i  
miljöer där stor mobilitet krävs. 

A

B C

PANELVAGN SB-2
Panelvagn som är idealisk för verkstads-
bruk. Stabil konstruktion, lätt att 
transportera. 2 st paneler typ XB-2 som 
standard. Levereras med 2 st svängbara 
hjul med broms och 2 st fasta gummihjul. 
Hjuldiameter 125 mm. A-måttet visar 
stolpens höjd. Panelen är ställbar i höjd.

Önskar du en större eller mindre vagn? Inga problem.  
Denna vagn har 2 st standard verktygspanel modell XB,  
byt ut till den dimension som passar dig.

PANELVAGN SB-3
Helsvetsad, robust men lätthanterlig.
Kraftiga rörhandtag samt kullagrade 
premiumhjul, 160 mm diameter, som 
gör att vagnen rullar lätt trots hög 
belastning. Även försedd med fast hylla. 
Levereras med 2 st svängbara hjul 
med broms och 2 st fasta gummihjul.

PANELVAGN DAN-X
Den mobila verktygstavlan med låsbara hjul av gummi 100 mm. 
Tavlans mått: 925 x 903 mm. A-måttet visar stolpens höjd. 
Panelen är ställbar i höjd. Levereras inkl handtag.

AxBxC: 1370x910x500 mm, art nr 132801

A

B C

H

B L

A

B C

PANELVAGN SA-2
En robust och kraftig panelvagn
med stor upphängningsyta, ca 3 m2 
i standardutförande. Levereras med: 
2 st svängbara hjul med broms, 
2 st fasta gummihjul (hjuldiameter 
125 mm). Levereras inkl handtag. 
Önskas andra mått på panelen 
eller hjul, kontakta oss för offert.

AxBxC: 1660x1000x520 mm,  
art nr 130501

HxLxB: 1620x1000x590 mm,  
art nr 130901

AxBxC: 1430x1000x520 mm,  
art nr 130701

Scanna QR-koden och 
se hela vårt utbud av  
smidiga panelvagnar



Smarta tillbehör, t.ex. 
pappersrullhållare 
med avrivare.

Hurts med modultänk.  
Välj själv vilka lådhöjder  
som passar dig.

Håll ordning och lås in alla  
dina verktyg på ett ställe.

8 | X-PONENT.SE – TEL 016 - 12 56 20

Vad behöver du hänga upp? 
Skåpet är fullt kompatibelt  
med marknadens bredaste 
kroksortiment. 

Kullagrade premiumhjul gör 
vagnen lättrullad även vid  
hög belastning.

MONTÖRVAGNAR



INFO@X-PONENT.SE – TEL 016 - 12 56 20 – X-PONENT.SE | 9 

MONTÖRVAGN X-HUH
Premiumvagn för lastbilsverkstäder. I denna variant av
X-HU-vagnen har underdelen utrustats med 5 st lådor 
som är 140 mm höga. Lådhurtsen är utrustad med 
centrallåsning samt lådspärr på samtliga lådor, vilket 
förhindrar att lådorna åker ut under körning.

1815 X 915 X 600 MM (H X B X D) ART NR 132301

MONTÖRVAGN X-TC
Robust helsvetsat verktygsskåp på hjul med stort ljusinsläpp.
Perforerad insida på dörrsidor, gavlar samt rygg ger stora 
upphängningsmöjligheter både in- och utvändigt. Underdel med 
fullt utdragbara förvaringslådor. Mellan skåp och lådor finns 
även en utdragbar avlastningshylla för t.ex. dator. Samtliga 
utrymmen är låsbara. Kullagrade premiumhjul 160 mm.
 
800 X 1985/1885 X 530 MM (B X H X D) ART NR
X-TC skåp med dörrar fram och hurts  134002

X-TC skåp med dörrar fram & bak och hurts  134001

X-TC skåp med förhöjningsdel  134003

Art nr 134003

Art nr 134001

Mer tillbehör såsom belysning, gummi- 
mattor, elanslutning och lådavdelare 
hittar du på x-ponent.se

Bilden visar 132301 med tillbehören vinklat  
tak 132171, pappershållare 200810 och  
utdragbar mellanhylla 131601.

Scanna QR-koden för att  
se hela vårt sortiment  
av ”slutletat”
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RULLBORD

RULLBORD X-RBT MED TILLVAL
Lättmanövrerat rullbord med femlådig låsbar hurts och med tre upp-
hängningssidor. Kullagrade premiumhjul 160 mm gör att du kan 
belasta denna vagn fullt ut och fortfarande rulla lätt. Kan kombineras 
med XB-panel och 1 par VTS-stolpar. Varje hurts har som standard 
5 st lådor, 140 mm höga men den kan även fås med 70 eller 280 mm 
lådor. Lådhurtsen är utrustad med centrallåsning samt lådspärr på 
samtliga lådor, vilket förhindrar att lådorna åker ut under körning.

H:1073 x B:915 x D:600 mm, art nr 132501

TILLBEHÖR: ART NR
VTS stolpar (par) H:1100 mm 120331

XB-1 panel 903 x 470 mm 101001

RULLHURTS X-TC
Rullbord / Rullhurts X-TC är en kompakt 5-lådig verkstadshurts 
som kombinerar förvaring och avlastningsbord. Den kompakta 
designen gör att hurtsen enkelt kan rullas in under en arbetsbänk.
Levereras som standard med räfflad gummimatta och 2 st handtag. 
Lådhurts utrustad med centrallåsning samt individuell lådspärr. 
Lådhöjd 3 x 100 mm och 2 x 150 mm

Rullhurts: H:826 x B:800 x D:530 mm, art nr 134034

Art nr 301111

Art nr 301010

Komplettera ditt rullbord med 
vår vikbara hylla 121501

Mer tillbehör såsom belysning, gummi- 
mattor, elanslutning och lådavdelare 
hittar du på x-ponent.se

RULLBORD X-PO-601
Flexibel servicevagn för t.ex. bärbar dator, diagnostikutrustning och reservdelar.  
Med tre hyllplan och upphängningsskenor på tre sidor erbjuds skiftande 
användningsmöjligheter. Med rätt krok så kan du hänga det mesta runt om vagnen. 
Tål tung belastning. Hjuldiameter: 100 mm, samtliga hjul är svängbara med broms. 
Till översta hyllan levereras löstagbar räfflad gummimatta. Arbetsyta 550x550 mm, 
vagnen är även ställbar i höjd 854–990 mm.

X-RBT med tillval

Scanna QR-koden  
för att se fler  
smidiga rullbord



VERKTYGSSKÅP

SKÅP X-102
Helsvetsat och robust verktygsskåp idealiskt 
för verktyg som behöver låsas in. Genom att 
både gavlar och rygg är av X-ponentplåt kan 
skåpet användas för såväl in- som utvändig 
verktygsupphängning. Skåpet är tillverkat i 
2 mm plåt och medger tung belastning. 

H:2000 x B:1020 x D:400 mm, art nr 140101

SKÅP X-102MAX
Extra stort och rymligt verktygsskåp. Hjälper 
dig organisera och låsa in även lite större 
produkter och verktyg. Låsbart handtag.

H:2040 x B:1000 x D:670 mm, art nr 145010

KOMPAKTSKÅP X-102B
Skåpet är i standardutförande utrustat med 
3 st utdragbara paneler som löper på kraftiga
expansionsbeslag av hög kvalitet. Varje 
skärm kan belastas med 150 kg. Låsbart
handtag. Upp till 7 st ramar kan monteras

H:2050 x B:1000 x D:820 mm art nr 145001

VERKTYGSSKÅP X-50
Låsbart skåp av kraftig plåt, för t.ex. 
nycklar / sprayburkar. Rygg och 
dörrens insida är i perforerad plåt.

H:650 x B:450 x D:160 mm,  
art nr 141201

VERKTYGSSKÅP X-104
Litet kompakt låsbart verktygs-
skåp. Inbyggt vinklat tak (5S).

H:928 x B:473 x D:280 mm,  
art nr 140801

VERKTYGSSKÅP X-103V
Skåp som erbjuder möjlighet till 
upphängning av verktyg. 
Konstruerat i perforerad plåt. 

H:928 x B:906 x D:400 mm,  
art nr 140601

VERKTYGSSKÅP X-104/2
Mindre skåp som kan användas 
för t.ex. ladda batterier, eldrivna
verktyg m.m.

H:450 x B:473 x D:280 mm,  
art nr 140802

Tillbehör såsom hyllplan, vinklat tak och 
belysning hittar du på x-ponent.se
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X-102 med tillvalen 140201 
hylla, 140211 vinklat tak  
och 140221 förhöjningsfot.

Scanna QR-koden och se hur 
du kan förvara dina verktyg  
på ett smart sätt
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Spara golvyta med X-ponents verktygskassetter. 
Kompakt förvaring på liten yta. Cirka 20 m2  
upphängningsyta eller mer på bara 2 m² golvyta. 
Smart va?

KASSETT

KASSETT X-3005
Stabil kassett med steglöst flyttbara ramar avsedd för tung belastning.
Ca 20 m² upphängningsyta på bara 2 m² golvyta. Upphängning av 
krok och verktyg på ramar (2 sidor), gavelsidor samt baksida. 

Max. belastning per ram: 150 kg. Total belastning på kassetten: 
1100 kg inkl ramar. 

X-3005 komplett inkluderar 10 st XB-3 paneler:  
H: 2260 x B:1950 x D:(taket) 2000 mm, art nr 156103

Välj till så många utdragbara 
kassettramar du önskar. Antalet 
styrs av hur skrymmande gods  
du vill förvara.

Alla kassetter är utdragbara.

KASSETT X-3010
Stabil kassett med steglöst flyttbara ramar avsedd för tung belastning. 
Cirka 14 m² upphängningsyta eller mer på bara 1 m² golvyta. 
Upphängning av krok och verktyg på ramar (2 sidor), gavelsidor samt 
baksida. Kan kompletteras med fler utdragbara skärmar.

Max. belastning per ram: 150 kg. Total belastning på kassetten: 1100 kg
inkl ramar.

X-3010 komplett inkluderar 7 st XB-3 paneler. 
H:2260 x B:1050 x D:1000 mm. Takets djup 2000 mm, art nr: 156111

Placeras med fördel mot en 
gångyta. Då kan hela baksidan 
användas som upphängningsyta  
i verkstadsutrymmet.

Upp till 1100 kg belastning.

Scanna QR-koden och ta del av fler 
effektiva förvaringslösningar
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BORDSVAGNAR 
Bilden visar art nr: 450001
1100x700 H:890 mm. Pulver-
lackerad med laminatskivor. 
Avstånd mellan hyllplan 
580 mm. Mellanrör 25 mm 
stålrör. Två fasta, två länk 
massiva gummihjul 200 x
50 mm. Belastning: 500 kg. 

KEMIKALIESKÅP
Bilden visar art nr: 460040
1990X1000X450 mm - Grå. Kemikalie-
skåp inklusive fem hyllor. 50 mm 
brandisolering. Varje hyllplan och 
skåpets botten har en uppsamlings-
volym på 7 liter vardera. Brand-
hämmande isolering i Euro klass A1 
50 mm i alla sidor. 

HÖJ- & SÄNKBART 
STÅLSTATIV 
Bilden visar art nr: 460062 
Stålstativ 1485x600x670, 
320 kg, 43 mm/sek. Slag-
längd 500 mm. Bänkskiva 
beställs separat. 
Färg: RAL 9006 silver. 

STOLAR
Bilden visar art nr: 450050
Hög stol med gasreglerat 
ryggstöd och sits (390x390 
mm). Rygg i helgjutet, 
mjukräfflat polyuretanskum. 
Kraftigt och elegant matt-
lackerat stålunderrede med 
fotring (480 mm i diameter). 

ARBETSPLATSMATTOR
Bilden visar art nr: 450052
1400x1000 H:11 mm svart.
Ovansida med maximal 
inblandning av nitrilgummi 
för att klara tuffa miljöer. 
Undersida tillverkad av EPDM-
gummi och med förseglade 
kanter. 

LADDVAGNAR
Bilden visar art nr: 460059
DS 230 1200x1000x510 mm- Grå. Plats för 16 datorer med uttag 
för laddning på varje plats. Alla fack är individuellt låsbara med 
nyckel och fyra svängbara hjul varav två är låsbara. 

X-Ponent Basic är prisvärda produkter som 
kompletterar vårt ordinarie sortiment. De ger 
mycket för pengarna och fyller sin uppgift väl på de 
flesta arbetsplatser.

X-PONENT BASIC
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En komplett arbetsplats!
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Låt X-ponent finnas med hela vägen genom projektet, då 
blir det som bäst. Hos oss finns det mesta för en komplett 
arbetsplats, allt från krok och pärmfack till robusta XA-
paneler för väggmontage. Vi kombinerar dina behov med vår 
kompetens och erfarenhet för att skapa den mest effektiva 
lösningen för dina verktyg efter en om– eller nybyggnation. 
Med marknadens bredaste sortiment av krokar hittar vi rätt 
upphängning som håller måttet även i tuffa miljöer. 

För att göra ett bra jobb måste det finnas rätt förutsättningar. 
Därför är vi lite petiga och erbjuder kvalitativa svensktillverkade 
premiumprodukter med 10 års garanti. Behöver arbetsplatsen 
även kompletteras med till exempel stolar eller gummimattor 
lägger du till produkter från vårt Basic-sortiment. 

Vill du utveckla verkstaden för en mer effektiv arbetsdag? 
Hör av dig. Hos oss får du hjälp med planeringen av en 
arbetsplatsexpert. 
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MED VÅR HJÄLP FRÅN START TILL MÅL

OMBYGGNATION PÅ GÅNG?
Vi hjälper dig med inredningsförslag för både  
om- och nybyggnation samt vid olika 5S-projekt.

Från idé, vision och skiss 
till en anpassad och färdig 
produktionslösning hos 
kunden. Detta är ett exempel 
från en installation av svetsbås  
på en industriteknisk 
utbildning.

Alla vassa kanter skall brytas, 
0,5x45 , om inget annat angivits.
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X-PONENT INREDNING AB 
Svarvargatan 14, SE-632 29 Eskilstuna  
016-12 56 20 | x-ponent.se | info@x-ponent.se

Scanna QR-koden med din 
smartphone eller se vårt 
utbud på x-ponent.se


