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ENTRADA II
Nu åbner vi døren til noget helt nyt. Vi har taget noget godt og har gjort det 
endnu bedre. Entrada II er en videreudvikling af en populær kontorstol. Et nyt 
kapitel i en succeshistorie. Som navnet antyder, er det en ny indgang til emnet, 
men baseret på de samme ergonomiske fordele som før. Det er en stol, hvor 
form og funktion er blevet opdateret med en ny, brugervenlig funktionalitet og 
et helt nyt udtryk. Et moderne, slankere design, skabt af Daniel Figueroa. Med 
skræddersyede funktioner, tilpasset nutidens arbejdsmåde. For at forbedre den 
måde, du sidder på. Velkommen – sæt dig ned. 

EN MODERNE KONTORSTOL
Entrada II fra Drabert er både sofistikeret og gedigen. Det gælder udseende 
og funktioner. Det er en kontorstol, der kombinerer form, funktion og 
ergonomi på den bedst mulige måde. Og som efterfølgeren til den populære 
Entrada-stol, bygger den på et solidt fundament. Men nu står den nyudviklet 
og tilpasset nutiden, nye arbejdsmiljøer og nye måder at arbejde på. Med 
dens unikke mekanisme og intuitive betjening er det nemt at justere sædet til 
dig og dine behov. Kombineret med Draberts anerkendte ergonomiske 
system  giver den dynamiske siddemuligheder. En sund siddeposition, der 
nemt kan tilpasses den enkelte. Fordi den er så brugervenlig, er den 
også egnet i aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer, hvor forskellige mennesker i 
forskellige arbejdssituationer nemt kan gøre brug af den. Entrada II 
produceres på vores egne produktionsanlæg, hvilket giver os fuld kontrol 
over hele processen. Vores produktionsproces foregår på energieffektiv og 
miljømæssigt bæredygtig vis. 
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FUNKTIONALITET FOR ALLE
Det klassiske udtryk og den fleksible funktionalitet betyder, at Entrada II er 
yderst velegnet til nutidens åbne og kreative arbejdsmiljøer. Hvor større og 
mindre grupper deler pladsen og arbejdsdagen med hinanden. Du kan 
placere stolene side om side. Over for hinanden eller for sig selv. Uanset 
situation eller miljø er Entrada II en gennemtænkt og fleksibel løsning, der er 
tilpasset både enkeltpersoner og grupper. 
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GENNEMTÆNKT OG INDBYDENDE
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DESIGN – DANIEL FIGUEROA
Entrada II har et sofistikeret design med rene, klassiske linjer. Stilen kan 
genkendes fra forgængeren. Men Entrada II er stadigvæk helt sin egen. Skabt 
ud fra et velkendt look. Og tilpasset til nutiden. Stolens designer er, nu som 
dengang, den internationalt anerkendte Daniel Figueroa. Han har designet 
for Drabert siden 1995, og han er blandt andet manden bag kontorstolene 
Salida og Esencia. Han har vundet mange priser og har omfattende erfaring 
i at designe møbler til arbejdsmiljøer og til offentlige miljøer.

”Det er en evolution, ikke en revolution” 
- Daniel Figueroa
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Design: Daniel Figueroa
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NEXT OFFICE™ – AKTIVITETSBASERET ARBEJDSMILJØ
I dag kan vi, takket være teknologien, arbejde når som helst og hvor som 
helst, vi vil. Behovet for personlige arbejdspladser bliver mindre, og i stedet 
er der et stigende behov for fleksible, aktivitetsbaserede miljøer. Hvor du 
finder en optimal balance mellem den private og den sociale sfære, mellem 
møder og individuelt arbejde og mellem koncentration og dialog. Den intuitive 
og individualiserede funktionalitet betyder, at Entrada II er meget egnet til 
arbejdsmiljøer af den type. Fordi den samme stol nemt kan bruges af flere 
forskellige mennesker i løbet af en og samme arbejdsdag.
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EN VIGTIG DEL AF DIN ARBEJDSDAG
Sammen med arbejdsbordet, skærmvæggen og opbevaringsmodulet er 
Entrada II en del af et funktionelt og ergonomisk designet arbejdsmiljø. En 
del af en vigtig helhed. Din arbejdsdag. Uanset om du placerer den ved siden 
af work bench-løsningen eller arbejdsbordet, tilpasser den sig til dine behov 
og din arbejdssituation. Og bliver en del af et gennemtænkt og godt designet 
miljø, der skaber trivsel.
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ERGONOMI PÅ DEN NEMME MÅDE
Kontorstole fra Drabert giver en følelse af enkelhed  
og komfort. Det populære ergonomiske koncept er 
baseret på følgende retningslinjer:

•  Sid dynamisk 
  Forhindrer, at du sidder statisk, fremmer 

bevægelse og forskellige siddepositioner.  
Det har en positiv effekt på muskler og 
blodcirkulation. 

•  Støtte til kroppen 
  Arme, ben og ryg støttes på en god, ergonomisk 

måde af stolens ryg, sæde, armlæn og lænde-
støtte. Polstring i ryg og sæde giver den bedst 
mulige støtte og komfort.

•  Brugervenlig betjening 
  Betjeningsgrebene er nemme at nå og intuitive 

at bruge og indstille. Alt det, du har brug for, til 
at gøre stolen personlig.
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TRADITION MØDER INNOVATION
Drabert har en stærk tradition for udvikling af kontorstole med fokus på 
form, funktion og ergonomi. Det anerkendte ergonomiske system udgør et 
dynamisk siddekoncept, der giver en sund siddeposition. Draberts innovative 
produktudvikling har fået mange anerkendte priser i årenes løb. Med andre 
ord er Entrada II skabt på basis af et betydeligt knowhow. Og skabt ud fra 
innovative designløsninger. Med fokus på fremtidens arbejdsmiljøer og 
deres brugere.

ERGONOMI PÅ DEN NEMME MÅDE 
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Stoleryggens vippemodstand
Det gør det muligt for dig at sætte den vippe-
modstand, du gerne vil have, på stoleryggen.

Sædehøjde
Du kan nemt justere stolens siddehøjde, så den passer 
til dig og du sidder behageligt og korrekt.

ERGONOMI TIL DIG
Det er godt for os og vores muskler, at kroppen bevæger sig, når vi sidder 
ned. Det er derfor, Entrada II fremmer dynamiske siddepositioner. Hjertet af 
stolen er den nye og patenterede mekanisme, der bevirker, at sædet og 
ryggen kan bevæge sig synkront i et velafbalanceret bevægelsesmønster. 
Den intuitive betjening er nem at bruge. Med et par enkle justeringer kan 
stolen sættes, så den passer til dig og din arbejdssituation. Du beslutter, 
hvor langt stoleryggen skal kunne vippe bagud og hvor meget vippe-
modstand, der skal være. Ryggen kan også låses i oprejst position.

Sædedybde
Sædedybden kan justeres, så du får den bedst mulige  
ben- og lårstøtte.
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Instruktionsvideo for Entrada II www.kinnarps.com/instructionentrada

Lændestøtte
Integreret, højdejustérbar lændestøtte giver ekstra støtte  
af den nederste del af ryggen.

Armlæn
Stolens armlæn giver dine arme den bedst mulige støtte. 

Stoleryggens position
Fleksibel indstilling af, hvor langt stoleryggen  
kan vippe tilbage.
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KINNARPS COLOUR STUDIO

Bliv inspireret af vores unikke og brede udvalg af 
stoffer – Kinnarps Colour Studio. Her er alt, hvad 
du har brug for, når det drejer sig om kreative og 
smukke stoffer. En bred kollektion med et stort 
udvalg af farver, materialer og mønstre. Med 
forskellige karakteristika og følelser. En 
kombination af klassisk elegance og de seneste 
trends. Alt, der skal til for at give indretningen dit 
eget personlige præg. Find frem til det udtryk og 
den atmosfære, der fungerer bedst sammen med 
din indretning.
www.kinnarps.dk/kcs
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BYG DIN EGEN STOL

På vores website kan du hurtigt og nemt skabe din 
egen Entrada II. Du vælger mellem forskellige 
muligheder, stoffarver/-udgaver og forskellige 
materialer til f.eks. fodkrydset. Så du kan se, 
hvordan de ting, du vælger, ser ud sammen. 
Og dermed skabe den bedste stol til dig.
www.kinnarps.dk/entrada
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400-530

370-470

27°

10°

FUNKTIONER OG TILVALG

SÆDEHØJDE
Du kan nemt indstille stolens sædehøjde, så den 
passer til dig. På den måde får din krop den 
bedst mulige støtte.

SYNKRONMEKANISME
Synkronmekanismen gør det muligt at vippe 
sædet og ryglænet synkront (samtidigt) i for-
holdet 1:2,7. Og fremmer dynamiske sidde-
positioner. Ved hjælp af betjeningsgrebene kan 
du nemt justere stolens vip og modstand, så den 
passer til dig.

SÆDEDYBDE
Sædedybden kan justeres (100 mm) i forhold til 
stoleryggen, så du får den bedst mulige sidde-
position og støtte til ben og lår.
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STOLERYGGENS POSITION
Den lader dig indstille, hvor langt tilbage, stole-
ryggen kan vippes. Ryggen kan også låses i 
oprejst position.

LÆNDESTØTTE
Lændestøtten er integreret i stoleryggen. Den er 
højdejustérbar og giver ekstra støtte til den 
nederste del af ryggen.

STOLERYGGENS VIPPEMODSTAND
Entrada II har en velafbalanceret vippe-
bevægelse i stoleryggen. Med den kan du hurtigt 
og nemt indstille den nødvendige vippe-
modstand for stoleryggen.
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410-540

70

100

+/-15°

40

FUNKTIONER OG TILVALG

2D-ARMLÆN
Armlænene er fastgjort til mekanismen, så de 
bliver holdt på plads, når sædedybden justeres. 
Det giver den bedste støtte til underarmen og 
albuen. 2D-armlænene kan justeres i højden og 
bredden.

5D-ARMLÆN
De multifunktionelle 5D-armlæn kan fås som 
tilvalg. De kan justeres i højden, fremad og 
bagud samt indad og vinklet, så de giver optimal 
støtte.

GASPATRON
Gaspatronen er af metal og findes i to udførel-
ser; grafitsort eller krom (anvendes på stole-
modellen i poleret udførelse). Der kan tilvælges 
en gaspatron med ekstra dæmpning, der øger 
komforten.
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FODKRYDS, STANDARD
Når du hviler fødderne på fodkrydset, letter du 
trykket på bagsiden af lårene og får en afslappet 
hvileposition. Det kryds, der medfølger som 
standard, er grafitsort i plast.

BLØDE HJUL, TILVALG
Hvis gulvet er hårdt, bør du vælge bløde, sorte 
hjul med lysegrå gummibelægning.

HÅRDE HJUL, STANDARD
Du kan vælge hjul ud fra den type gulv, du har. 
Vælg de sorte, hårde hjul, hvis gulvet er blødt.

FODKRYDS, TILVALG
Grafitsorte, sølvfarvede eller formstøbte fod-
kryds i poleret aluminium, kan fås som tilvalg.
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Armlænsled
poleret

Rygstøtte
grafitsort, sølvgrå, poleret

Mekanisme
grafitsort, sølvgrå, poleret

Gaspatron
sort, poleret

INDBYDENDE STIL
Entrada II findes i flere forskellige udførelser og farver. Nedenfor kan du se, 
hvilke kombinationer, der findes inden for fodkrydsmaterialer, mekanismer, 
rygstøtter, gaspatroner og armlæn. Elementer, der alle giver en harmonisk 
og indbydende stil.

Fodkryds
grafitsort, sølvgrå, poleret, sort

Armlænsstang
sort

Armlænsplade
sort

NAVN FODKRYDS MEKANISME RYGSTØTTE GASPATRON ARMLÆN

A10 Sort plast Grafitsort Grafitsort Sort Poleret

A11 Grafitsort Grafitsort Grafitsort Sort Poleret

A23 Sølvgrå Sølvgrå Sølvgrå Sort Poleret

A31 Poleret Grafitsort Grafitsort Sort Poleret

A33 Poleret Poleret Poleret Poleret Poleret
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D-1088-D 470 370 - 470 400-530 410-540 – – • - • •

D-1088-DLF 470 370 - 470 400-530 410-540 – • 200 - 300 - • •

D-1088-DLM 470 370 - 470 400-530 410-540 – • 200 - 300 - • •

D-1088-D D-1088-DLF (2D-armlæn) / D-1088-DLM (5D-armlæn)

2015-05

ENTRADA II - KONTORSTOL

MEKANISME Synkronmekanisme: Under vipning bevæger ryglænet og sædet sig synkront i forholdet 1:2,7 og med variabel vippebevægelse. RYG Justerbar vippemodstand 

og 17 tilbagelæningspositioner. Integreret, højdejusterbar lændestøtte. SÆDE Justerbar sædehøjde (gaspatron), justerbar sædedybde. POLSTRING Polyether. 

FODKRYDS Fodkryds i sort plast (A10) med fem hjul til bløde gulve. TILVALG Fodkryds i grafitsort (A11), sølvgrå (A23) eller poleret, formstøbt poleret aluminium (A31, A33), 

hjul til hårde gulve (RW) og gaspatron med ekstra dæmpning (HMTF40). ARMLÆN Funktionelt 2D-armlæn. Multifunktionelt 5D-armlæn. Armlænsplade 244 x 111 mm i sort 

PP, kan indstilles i højden (190-290 mm) og bredden (20 mm/side). ENHED mm. DESIGN Daniel Figueroa
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