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ESENCIA
Da Daniel Figueroa designet Esencia, ga han stolen både sjel og personlighet. Vi
ga den navnet Esencia etter det latinske ordet essentia. Det betyr det essensielle,
sakens kjerne eller det avgjørende elementet. Og stolen er gjennomtenkt ned til
minste detalj når det gjelder materialer, form og funksjonalitet. Det som er
avgjørende for deg, har høyeste prioritet hos oss.
MED EN FØLELSE FOR DETALJER
Esencia arbeidsstol fra Drabert er veldesignet og gjennomtenkt ned til
minste detalj. Hvert designvalg er gjort for å skape en stol som er både
tiltalende, fleksibel og funksjonell. Den er ideell med tanke på både det
estetiske og det funksjonelle i mange ulike miljøer, enten som arbeidsstol
eller møtestol. Siden den er så brukervennlig og har automatisk
vekttilpassing, er den også ideell i Kinnarps’ Next Office-konsept
(aktivitetsbasert arbeid), der stolen kan brukes av mange forskjellige
personer. Den er tilgjengelig i mange spennende kombinasjoner av farger og
stoffer. Ryggen er trukket med slitesterk 3D-netting som gir både god
komfort og en flott finish. Når det gjelder vekt er Esencia en av de letteste
stolene på markedet. Den er også et miljøvennlig valg, siden det er mulig å
demontere og resirkulere den.
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FUNKSJONELL DESIGN
Esencia er designet med brukeren i tankene, og det er lett å tilpasse den til
enkeltpersoner, aktiviteter eller situasjoner. Den er både brukervennlig og
logisk. Spakene er lett tilgjengelige, og det er enkelt å justere stolen for å
finne best mulig sittestilling. Trinnløs justering av setedybde for optimal
sittestilling er standard. Esencia kan også utstyres med elegante innebygde
armlener, både med 2D- og 5D-funksjonalitet. En høydejusterbar korsryggstøtte for ekstra støtte til ryggen er også tilgjengelig.
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FORENKLET ERGONOMI
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PRISBELØNT DESIGNER
Esencia er en stol som kommer til å vare i mange år, både når det gjelder
design og funksjonalitet. Den har et tiltalende og friskt design med rene og
elegante linjer. Bak designet står den svært anerkjente møbeldesigneren
Daniel Figueroa. Han har samarbeidet med Drabert siden 1995, og har tidligere designet blant annet stolene Salida og Entrada. Han har vunnet flere
prestisjetunge internasjonale priser, mange av dem for Drabert-produkter.
Daniel Figueroa har omfattende erfaring innen møbeldesign for kontorer og
offentlige miljøer, og han liker aller best å designe arbeidsstoler.

”En stol er så uttrykksfull og har så mye sjel og personlighet.”
- Daniel Figueroa
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RIKTIG SITTESTILLING INNEBÆRER BEVEGELSE
Det er bra for oss og musklene våre å holde kroppen i bevegelse, også når vi
sitter. Derfor oppmuntrer Esencia til dynamisk sitting, siden den gir mulighet
for bevegelse. Brukeren bestemmer hvor langt bak stolen kan vippes. Den
kan låses i oppreist stilling. Synkronmekanismen gir en jevn, balansert
bevegelse og sørger for en naturlig sittestilling. Vippefunksjonen er selvjusterende og tilpasses til hver enkelt bruker. Hvis du beveger kroppen også
når du sitter, legger du merke til hvor mye energi du har og hvor mye bedre
du føler deg.
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FUNKSJONER OG ALTERNATIVER

RYGG
Ryggen er trukket med 3D-netting som gir best
mulig komfort og støtte. Stolryggens form følger
ryggraden for å gi optimal støtte. Stolens vippemotstand justeres automatisk men kan også finjusteres av brukeren. Vippefunksjonen kan også
låses i oppreist stilling.

SETE
Setet kan justeres i både høyde og dybde for å gi
best mulig støtte til rygg, ben og lår. Regulerbar
setedybde er standard.

SYNKRONMEKANISME
Den automatiske vektjusteringen tilpasser
stolens motstand og vipping avhengig av hvem
som sitter i den. Den gir balansert justering og
individuelt tilpasset støtte. Stolen kan også
finjusteres ytterligere etter behov. Mekanismen
gjør også at setet og ryggstøtten kan beveges
synkront (samtidig) med et forhold på 1:3 – alt
for å gi bedre holdning.

KORSRYGGSTØTTE
Korsryggstøtten, som er høyderegulerbar for
individuell tilpassing, er et utmerket ergonomisk
tillegg. Den er montert på utsiden av stolryggen,
og gir ekstra støtte til korsryggen.

MYKE HJUL SOM ALTERNATIV
Hjulene kan velges avhengig av gulvtypen. Velg
myke, svarte hjul med lysegrå hus hvis gulvet er
hardt.

HARDE HJUL SOM STANDARD
Velg de svarte, harde hjulene hvis gulvet er mykt.
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DESIGNSETE
Designet sete med nettingstoff øverst og på
sidene er tilgjengelig som alternativ. Fargen på
nettingen i designsetet matcher alltid fargen på
nettingen i stolryggen.

KRYSSFOT
Kryssfot i grafittsvart, sølv eller polert aluminium
er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Kryssfoten
som er inkludert som standard, er en grafittsvart
modell i plast.

2D-ARMLENE
Armlener er et smart alternativ. 2D-versjonen er
festet til mekanismen og holdes på plass når
setedybden justeres. Dette gir beste støtte til
underarmene og albuene. 2D-armlenene kan
justeres i høyde og bredde.

5D-ARMLENE
De multifunksjonelle 5D-armlenene er tilgjengelige som tilleggsutstyr. De kan justeres i
høyden, forover, bakover og innover, og kan
vinkles for å gi optimal støtte.
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KINNARPS COLOUR STUDIO
Bli inspirert av vårt unike og brede stoffsortiment
- Kinnarps Colour Studio. Det inneholder alt du
kan ønske deg når det gjelder kreative og vakre
stoffer. En tiltalende kolleksjon med et stort utvalg
av farger, materialer og mønstre. Med ulike egenskaper og følelse. En kombinasjon av klassisk eleganse og de nyeste trendene. Alt for at du skal
kunne sette ditt personlige preg på innredningen.
Finn det uttrykket og den stemningen som passer
aller best for akkurat dere og deres miljø.
www.kinnarps.no/kcs
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MATERIALE

OMEGA 4324

OMEGA 4345

OMEGA 4360

OMEGA 4377

OMEGA 4398

OMEGA 4399

OMEGA 4391

OMEGA 4380

NETTINGSTOFF TIL RYGG OG DESIGNSETE
Ryggen er trukket med slitesterk 3D-netting som er tilgjengelig i åtte nydelige fargevarianter. Den kan kombineres med et sete trukket i en annen farge
fra vårt stoffutvalg. For eksempel Shimmer. Et ullstoff med en skimrende
følelse og et spennende uttrykk.
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EN HELT NY VERDEN
Esencia er tilgjengelig i mange ulike finisher og farger. Du kan velge en
elegant, fargerik stol der farge og form appellerer til alle sanser. Eller
kanskje du trenger en klassisk stol helt i svart med en finish og en form som
passer diskret inn i alle miljøer. Det er mulig å velge mellom svart ryggramme
kombinert med svarte detaljer eller hvit ryggramme med hvite detaljer
(fargevalg er illustrert på denne siden).

Svart ramme
(svart eller hvit)

Armlenepute
(svart)

Armlenestang
(svart eller hvit)

Armleneledd
(svart)

Armleneholder
(svart eller hvit)

Mekanisme
(svart)
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D-1075-DG

D-1075-DGLF (2D-armlene) / D-1075-DGLM (5D-armlene)

Instruksjon

D-1075-DG

480

385 - 450

385-515

390-520

–

–

•

-

•

•

D-1075-DGLF

480

385 - 450

385-515

390-520

–

•

190 - 290

-

•

•

D-1075-DGLM

480

385 - 450

385-515

390-520

–

•

190 - 290

-

•

•

ESENCIA - ARBEIDSSTOL
MEKANISME Synkronmekanisme: Ved vipping beveger ryggen og setet seg synkront med et forhold på 1:3, variabel vippebevegelse, automatisk vekttilpassing,
finjustering som alternativ SETE Regulerbar setehøyde (gassfjær), justerbar setedybde. POLSTRING Polyeter. KRYSSFOT Grafittsvart kryssfot i plast med 5 hjul for myke
gulv. ALTERNATIVER Grafittsvart (A11), sølv (A12) eller polert kryssfot i aluminium (A31) samt hjul for harde gulv. ARMLENE Funksjonelt 2D-armlene. Multifunksjonelt
5D-armlene. Armlenepolstring 244 x 90 mm i svart PP, regulerbar i høyde (190-290 mm) og bredde (20 mm/side). ANDRE ALTERNATIVER Designsete med nettingsider
(SCD). Hvit ryggramme i kombinasjon med hvite detaljer (RWE). Korsryggstøtte (LSHA) ENHET mm. DESIGN Daniel Figueroa
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