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ESENCIA
När Daniel Figueroa designade Esencia gav han stolen både själ och personlighet. 
Vi gav den namnet Esencia från latinets essentia. Det betyder det väsentliga, 
tingets kärna eller det avgörande. Detta eftersom stolen är genomtänkt in i 
minsta detalj när det gäller val av material, form och funktion. Det som är 
väsentligt för dig är viktigast för oss. 

MED KÄNSLA FÖR DETALJER
Arbetsstolen Esencia från Drabert är väldesignad och genomtänkt in i minsta 
detalj. Varje val i dess konstruktion är gjord för att skapa en både attraktiv, 
flexibel och funktionell stol. Den passar in både utseendemässigt och 
funktionellt i många olika miljöer – som arbetsstol eller mötesstol. I och med 
att den är så användarvänlig och har automatisk viktavkänning passar den 
även bra i Kinnarps koncept Next Office - Activity Based Working, där stolen 
kan komma att användas av flera personer. Det finns många olika spännande 
färger och tygkombinationer att välja på. Ryggen är klädd i slitstark 3D-mesh 
som både ger skön komfort och ett vackert intryck. Esencia är en av 
marknadens viktmässigt lättaste stolar. I kombination med möjligheten att 
demontera den för återvinning är den ett miljövänligt alternativ.
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FUNKTIONELL DESIGN
Esencia är konstruerad med användaren i fokus och är enkel att anpassa 
efter individen, positionen och situationen. Den är både användarvänlig och 
logisk. Du når enkelt reglagen och anpassar smidigt stolen för att uppnå 
bästa möjliga sittställning. Smidig sitsdjupsjustering för optimal sittposition 
ingår som standard. Esencia kan också utrustas med elegant integrerade 
armstöd, både med 2D- och 5D-funktion. Du kan även välja till ett höj- och 
sänkbart svankstöd för att få extra stöd för ländryggen.
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FÖRENKLAD ERGONOMI 
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PRISBELÖNT DESIGNER
Esencia är en stol som kommer att hålla i många år, både vad gäller design 

och funktion. Den har en ny och tilltalande design med rena och eleganta 

linjer. Bakom designen står en mycket känd möbeldesigner - Daniel Figueroa. 

Han har samarbetat med Drabert sedan 1995 och har bl. a. designat stolarna 

Salida och Entrada. Han har vunnit många internationellt erkända 

utmärkelser, många av dem för Drabert-produkter. Daniel Figueroa har stor 

erfarenhet av att designa möbler för arbetsmiljöer och offentlig miljö och 

allra helst designar han arbetsstolar. 

”En stol är så uttrycksfull och har så mycket själ och personlighet.”
- Daniel Figueroa
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ATT SITTA RÄTT ÄR ATT RÖRA PÅ SIG
Det är bra för oss och våra muskler att hålla kroppen i rörelse även när vi 
sitter ner. Det är därför Esencia gynnar dynamiskt sittande genom möjligheter 
till rörelse. Du ställer själv in hur långt du vill att stolsryggen ska kunna 
gunga bakåt. Den går även att låsa i upprätt läge. Synchrone-mekanismen 
uppmuntrar till en lugn och balanserad rörelse och ger dig en naturlig 
sittställning. Gungan är självinställande och anpassas efter individen. Genom 
att röra dig även när du sitter ner kommer du märka att du orkar mer och 
mår bättre.
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FUNKTIONER & TILLVAL

RYGG
Ryggen är klädd med 3D-mesh som ger bästa 
möjliga komfort och stöd. Formen på ryggen 
följer ryggraden för att ge optimal support. 
Stolen hjälper dig automatiskt med inställning 
av gungmotstånd men ger även möjlighet till 
finjustering. Du kan även välja att låsa gungan i 
upprätt läge.

SYNCHRONE MEKANISM
Den automatiska viktinställningen anpassar 
stolens motstånd och gungning efter personen 
som sitter i den. Detta ger en balanserad 
justering och ett individanpassat stöd. Sedan 
kan stolen även finjusteras ytterligare efter 
behov. Mekanismen innebär även att sitsen och 
ryggstödet rör sig synkront (samtidigt) i 
förhållandet 1:3 - detta för att gynna rörligt 
sittande.

SITS
Sitsen går att anpassa både i höjd- och djupled 
för att ge rygg, ben och lår bästa möjliga support. 
Sitsdjupjustering ingår som standard. 

SVANKSTÖD
Svankstödet, som är individuellt justerbart i 
höjdled, är ett utmärkt ergonomiskt tillval. Det 
sitter på utsidan av ryggen och ger extra stöd för 
ländryggen. 

MJUKA HJUL TILLVAL
Du kan anpassa hjul efter vilken typ av golv du 
har. Om du har ett hårt golv väljer du de mjuka 
hjulen i svart med ljusgråa ytterdelar.

HÅRDA HJUL STANDARD
Om du har mjuka golv ska du välja de hårda 
hjulen i svart.
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ARMSTÖD 5D
Som tillval kan du välja de multifunktionella 
5D-armstöden. Dessa kan justeras i höjdled, 
framåt och bakåt men även inåt och vinklat för 
att ge optimalt stöd.

ARMSTÖD 2D
Armstöd är ett smart tillval. 2D-varianten är 
fixerade till mekanismen vilket gör att de 
stannar på plats medan sittdjupet justeras, detta 
ger bästa stöd åt underarmar och armbågar. 
2D-armstöden går att justera i höjd och bredd. 

DESIGNSITS
Som ett tillval kan du även välja en designad sits 
med meshtyg även på sidorna av sitsen. Färgen 
på designsitsens mesh följer alltid färgen på 
ryggens mesh.

KRYSS
Som tillval kan du välja ett kryss av aluminium i 
grafitsvart, silver eller polerat. Som standard-
kryss ingår ett grafitsvart kryss i plast.
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KINNARPS COLOUR STUDIO
Låt dig inspireras av vårt unika och breda tyg-
sortiment - Kinnarps Colour Studio. Det innehåller 
allt du kan önska dig gällande kreativa och vackra 
tyger. En tilltalande kollektion med ett stort utbud 
av färger, material och mönster. Med olika egen-
skaper och känsla. En kombination av klassisk 
elegans och de senaste trenderna. Allt för att du 
ska kunna sätta din personliga prägel på er 
inredning. Hitta det uttryck och den stämning som 
passar er miljö allra bäst.
www.kinnarpsinterior.se/kcs
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OMEGA 4360

OMEGA 4380

OMEGA 4345 OMEGA 4377

OMEGA 4391OMEGA 4399OMEGA 4398

OMEGA 4324

MATERIAL

MESHTYG FÖR RYGG OCH DESIGNSITS
Ryggen är klädd i slitstarkt 3D-mesh som finns att få i åtta härliga färg-
varianter. Du kan kombinera detta med en sits med tyg i annan färg ur vår 
tygkollektion. Till exempel Shimmer, ett ylletyg med en skimrande känsla 
och ett spännande uttryck.
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EN HELT NY VÄRLD
Du kan få Esencia i ett flertal olika utföranden och färger. Du kan välja en 
elegant, färgsprakande stol som med färg och form tilltalar alla sinnen. Eller 
kanske vill du ha en klassisk helsvart stol som i utseende och form diskret 
och inbjudande passar in i alla miljöer. Du kan välja mellan svart ryggram i 
kombination med svarta detaljer eller vit ryggram med vita detaljer (färg-
valen illustreras här på sidan).

Ryggram
(svart eller vit)

Armstödsplatta
(svart)

Armstödskropp
(svart eller vit)

Armledare
(svart)

Armstödshållare
(svart eller vit)

Mekanism
(svart)
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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 - ARBETSSTOL

MEKANISM Synchrone-mekanism: Vid gungning rör sig rygg och sits synkront i förhållande 1:3, steglös gungrörelse, och automatisk viktavkänning, möjlighet till finjustering. 

SITS Ställbar sitthöjd (gasfjäder), ställbart sittdjup. STOPPNING Polyeter. KRYSS Grafitsvart plastkryss med 5 hjul för mjuka golv. TILLVAL Grafitsvart (A11), silver (A12) eller 

polerat kryss i aluminium (A31) samt hjul för hårda golv. ARMSTÖD Funktionellt 2D-armstöd. Multifunktionellt 5D-armstöd. Armstödsplatta 244 x 90 mm i svart PP, ställbara 

i höjd (190–290 mm) och bredd (20 mm/sida). ÖVRIGA TILLVAL Designad sits med mesh på sidorna (SCD). Vit ryggram i kombination med vita detaljer (RWE). Svankstöd 

(LSHA) ENHET mm. DESIGN Daniel Figueroa

Instruktion

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