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ENTRADA II
Nå åpner vi dørene for noe nytt. Vi tar noe bra og gjør det enda bedre. Entrada II er 
en videreutvikling av en populær kontorstol. Et nytt kapittel i en suksesshistorie. 
Som navnet antyder er det et nytt utgangspunkt, men med de samme 
ergonomiske fordelene som før. En stol der form og funksjon er oppdatert med 
en ny brukervennlighet og et nytt uttrykk. Et moderne, slankere design av Daniel 
Figueroa. Med funksjonalitet som er tilpasset dagens måter å arbeide på. Alt for 
å forbedre måten du sitter på. Velkommen - sett deg ned.  

EN MODERNE KONTORSTOL
Entrada II fra Drabert har både eleganse og substans. Både når det gjelder 
utseende og funksjoner. Det er en kontorstol som kombinerer form, funksjon 
og ergonomi på best mulig måte. Og som etterfølgeren til den populære 
stolen Entrada, hviler den på et positivt fundament. Nå kommer den i en 
nyutviklet utgave tilpasset for vår tid, for nye arbeidsmiljøer og nye måter å 
arbeide på. Med sin unike mekanisme og intuitive innstillinger er det lett å 
justere setet etter deg selv og dine behov. Med Draberts velprøvde 
ergonomiske system tilbyr den et dynamisk sittekonsept. En sunn sittestilling 
som lett kan tilpasses til hver enkelt. Siden den er så brukervennlig, er den 
også ideell i aktivitetsbaserte arbeidsmiljøer der ulike personer i ulike 
jobbsituasjoner enkelt kan bruke den. Entrada II fremstilles ved våre egne 
produksjonsanlegg, slik at vi har kontroll over hele prosessen. Våre 
produksjonsprosesser utføres på en energieffektiv og miljømessig 
bærekraftig måte. 
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FUNKSJONALITET FOR ALLE
Med sitt klassiske uttrykk og sin fleksible funksjonalitet er Entrada II vel
egnet for dagens åpne og kreative arbeidsmiljøer. Der store og små grupper 
deler plassen og arbeidsdagen med hverandre. Du kan sette stolene ved 
siden av hverandre. Mot hverandre eller alene. Uansett situasjon og miljø 
utgjør Entrada II en del av gjennomtenkte og tiltalende løsninger tilpasset 
enkeltpersoner og grupper. 
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GJENNOMTENKT OG TILTALENDE
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DESIGN - DANIEL FIGUEROA
Entrada II har et sofistikert design med rene, klassiske linjer. Man kjenner 
igjen stilen fra forgjengeren. Men Entrada II er likevel unik. Skapt på grunn
lag av et velkjent utseende. Og tilpasset for vår tid. Stolens designer er nå 
som tidligere den internasjonalt anerkjente Daniel Figueroa. Han har designet 
for Drabert siden 1995, og blant møblene han har designet er kontor stolene 
Salida og Esencia. Han har vunnet mange priser og har omfattende erfaring 
innen design av møbler for arbeidsmiljøer og offentlige områder.

”Det er en evolusjon, ikke en revolusjon” 
 Daniel Figueroa
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Design: Daniel Figueroa
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NEXT OFFICE™ – AKTIVITETSBASERT ARBEID
I våre dager kan vi ved hjelp av teknologi arbeide når og hvor vi vil. Behovet 
for personlige arbeidsplasser er synkende, og i stedet er det et økende behov 
for fleksible, aktivitetsbaserte miljøer. Der man kan finne en optimal balanse 
mellom private og sosiale sfærer, mellom møter og individuelt arbeid, og 
mellom konsentrasjon og dialog. Med sin intuitive og individualiserte 
funksjonalitet er Entrada II ideell for disse arbeidsmiljøene. Der den samme 
stolen enkelt kan brukes av flere personer i løpet av én og samme arbeidsdag.
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EN VIKTIG DEL AV DIN ARBEIDSDAG
Sammen med skrivebord, skjermvegg og oppbevaringsenhet er Entrada II en 
del av et funksjonelt og ergonomisk utformet arbeidsmiljø. En del av en viktig 
helhet. Din arbeidsdag. Uansett om du setter den ved en benkeløsning eller 
et skrivebord, tilpasser den seg til dine behov og din jobbsituasjon. Og den 
blir en del av et gjennomtenkt og veldesignet miljø som skaper positive 
følelser og velvære.
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FORENKLET ERGONOMI
Drabert kontorstol skaper en følelse av enkelhet og 
komfort. Det vellykkede ergonomiske konseptet er 
basert på følgende retningslinjer:

•  Dynamisk sittestil 
  Forebygger statisk sittestil og oppmuntrer  

til bevegelse og ulike typer sittestillinger.  
Dette har en positiv virkning på musklene  
og blodomløpet. 

•  Kroppsstøtte 
  Armer, ben og rygg får støtte på en god, 

ergonomisk måte av stolens rygg, sete, 
armlener og korsryggstøtte. Polstringen  
i ryggen og setet gir best mulig demping  
og komfort.

•  Brukervennlig betjening 
  Betjeningen er lett å nå og intuitiv å bruke  

og stille inn. Alt du trenger for å gjøre stolen  
til din egen.
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TRADISJON MØTER NYSKAPNING
Drabert har en sterk tradisjon når det gjelder utvikling av kontorstoler med 
fokus på form, funksjon og ergonomi. Det velprøvde ergonomiske systemet 
skaper et dynamisk sittekonsept for en sunn sittestilling. Draberts 
nyskapende produktutvikling har mottatt mange store priser gjennom årene. 
Entrada II er med andre ord et resultat av omfattende kunnskap. Og skapt ut 
fra nyskapende designløsninger. Med fokus på fremtidens arbeidsmiljø 
og brukere.

FORENKLET ERGONOMI 
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Stolryggens vippemotstand
Brukes til å stille inn ønsket vippemotstand for 
stolryggen.

Setehøyde
Du kan enkelt tilpasse stolens sittehøyde til deg selv, 
slik at du sitter komfortabelt og riktig.

ERGONOMI FOR DEG
Det er bra for oss og musklene våre å holde kroppen i bevegelse selv når vi 
sitter. Det er derfor Entrada II oppmuntrer til en dynamisk sittestil. Stolens 
hjerte er den nye og patenterte mekanismen, som gjør at setet og ryggen kan 
bevege seg synkront i et velbalansert bevegelsesmønster. Den intuitive 
betjeningen er lett å bruke. Med en rekke enkle justeringer kan stolen stilles 
inn og tilpasses deg og din jobbsituasjon. Du bestemmer hvor langt bakover 
stolen kan vippes og hvor mye vippemotstand det skal være. Ryggen kan også 
låses i oppreist stilling.

Setedybde
Setet er dybderegulerbart, slik at det gir best mulig støtte 
til bena og lårene.
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Instruksjonsvideo for Entrada II www.kinnarps.com/instructionentrada

Korsryggstøtte
Integrert, høyderegulerbar korsryggstøtte gir  
ekstra støtte til korsryggen.

Armlene
Stolens armlene gir armene dine best mulig støtte. 

Stolryggens posisjon
Fleksibel innstilling av hvor langt tilbake stolen kan vippes.
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KINNARPS COLOUR STUDIO

Finn inspirasjon i vårt unike og brede utvalg av 
stoffer – Kinnarps Colour Studio. Der finner du alt 
du trenger når det gjelder kreative og vakre stoffer. 
En tiltalende kolleksjon med stort utvalg av farger, 
materialer og mønstre. Med ulike karakterer og 
følelser. En kombinasjon av klassisk eleganse og 
de nyeste trendene. Alt for å sette ditt personlig 
preg på interiøret. Finn utseendet og atmosfæren 
som fungerer best med ditt interiør.
www.kinnarps.no/kcs
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BYGG DIN EGEN STOL

På våre websider kan du skape din egen Entrada II 
raskt og enkelt. Du velger mellom ulike 
alternativer, tekstilfarger/versjoner og ulike 
materialer i for eksempel kryssfoten. På den 
måten kan du se hvordan alternativene du velger 
ser ut sammen. Og du kan skape den beste stolen 
for nettopp deg.
www.kinnarps.no/entrada
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FUNKSJONER OG ALTERNATIVER

SETEHØYDE
Du kan enkelt tilpasse stolens setehøyde til deg 
selv. Dette gir kroppen din best mulig støtte

SYNKRONMEKANISME
Synkronmekanismen gjør at setet og rygg støtten 
kan beveges synkront (samtidig) med et forhold 
på 1:2,7. Alt for å fremme en dynamisk sittestil. 
Ved å bruke kontrollene kan du enkelt justere 
stolens vinkel og motstand etter dine ønsker.

SETEDYBDE
Setedybden kan justeres (100 mm) i forhold til 
seteryggen for å gi best mulig sittestilling og 
støtte til bena og lårene.
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STOLRYGGENS POSISJON
Gjør det mulig å stille inn hvor langt tilbake stol
ryggen kan vippes. Ryggen kan også låses i opp
reist stilling.

KORSRYGGSTØTTE
Korsryggstøtten er integrert i stolryggen. Den er 
høyderegulerbar og gir ekstra støtte til kors
ryggen.

STOLRYGGENS VIPPEMOTSTAND
Entrada II har en velbalansert vippebevegelse i 
ryggen. Den gjør at du raskt og enkelt kan stille 
inn ønsket vippemotstand i stolryggen.
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FUNKSJONER OG ALTERNATIVER

2D ARMLENE
Armlenene er festet til mekanismen, og holder 
dem på plass mens setedybden reguleres. Dette 
gir best mulig støtte til underarmene og albuene. 
2Darmlenene har regulerbar høyde og bredde.

5D ARMLENE
De multifunksjonelle 5Darmlenene er til
gjengelige som tillegg. De kan reguleres i høyden, 
fremover og bakover, samt reguleres innover og 
vinkles for å gi optimal støtte.

GASSFJÆR
Gassfjæren er fremstilt av metall, og er til
gjengelig i to utførelser, grafittsvart eller krom 
(brukt på stolmodellen med polert utførelse). En 
gassfjær med ekstra demping for økt komfort er 
tilgjengelig som tillegg.
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KRYSSFOT, STANDARD
Ved å hvile føttene på kryssfoten avlaster du 
trykket fra baksiden av lårene, slik at du får en 
mer avslappet stilling. Kryssfoten leveres som 
standard i en grafittsvart modell i plast.

MYKE HJUL, ALTERNATIV
Velg myke, svarte hjul med lysegrå gummi
kapsling hvis gulvet er hardt.

HARDE HJUL, STANDARD
Hjul kan velges ut fra hvilken type gulv du har. 
Velg de svarte, harde hjulene hvis gulvet er mykt.

KRYSSFOT, TILLEGG
Kryssføtter i grafittsvart, sølv eller støpt, polert 
aluminium er tilgjengelige som tillegg.
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Armleneledd
polert

Ryggstøtte
grafittsvart, sølvgrå, polert

Mekanisme
grafittsvart, sølvgrå, polert

Gassfjær
svart, polert

TILTALENDE UTTRYKK
Entrada II er tilgjengelig i en rekke ulike utførelser og farger. Nedenfor kan 
du se hvilke kombinasjoner som er tilgjengelige når det gjelder kryssfot
materiale, mekanismer, ryggstøtter, gassfjærer og armlener. Alt for et en
hetlig og tiltalende utseende.

Kryssfot
grafittsvart, sølvgrå, polert, svart

Armleneholder
svart

Armlenepolstring
svart

NAVN KRYSSFOT MEKANISME RYGGSTØTTE GASSFJÆR ARMLENE

A10 Svart plast Grafittsvart Grafittsvart Svart Polert

A11 Grafittsvart Grafittsvart Grafittsvart Svart Polert

A23 Sølvgrå Sølvgrå Sølvgrå Svart Polert

A31 Polert Grafittsvart Grafittsvart Svart Polert

A33 Polert Polert Polert Polert Polert
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D-1088-D 470 370  470 400530 410540 – – •  • •

D-1088-DLF 470 370  470 400530 410540 – • 200  300  • •

D-1088-DLM 470 370  470 400530 410540 – • 200  300  • •

D1088D D1088DLF (2Darmlene) / D1088DLM (5Darmlene)

201505

ENTRADA II - KONTORSTOL

MEKANISME Synkronmekanisme: Ved vipping beveger ryggen og setet seg synkront i et forhold på 1:2,7 med variabel vippebevegelse. RYGG Justerbar vippemotstand 

og stolrygg med 17 posisjoner. Integrert høyderegulerbar korsryggstøtte. SETE Regulerbar setehøyde (gassfjær), regulerbar setedybde. POLSTRING Polyeter. 

KRYSSFOT Kryssfot i svart plast (A10) med 5 hjul for myke gulv. TILLEGG Kryssfot i grafittsvart (A11), sølvgrå (A23) eller polert aluminium (støpt) (A31, A33), hjul for harde 

gulv (RW) og gassfjær med ekstra demping (HMTF40). ARMLENE Funksjonelt 2Darmlene. Multifunksjonelt 5Darmlene. Armlenepolstring 244 x 111 mm i svart PP, 

høyderegulerbar (190290 mm) og bredderegulerbar (20 mm/side). ENHET mm. DESIGN Daniel Figueroa
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www.kinnarps.no


