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ESENCIA
Daniel Figueroas stol har fået sit navn Esencia fra det latinske essentia. Det betyder 
det væsentlige, en tings kerne eller det afgørende. Vi gav stolen dette navn, fordi 
den er gennemtænkt ned til den mindste detalje, hvad angår valg af materiale, 
form og funktion. Og det som er væsentligt for dig, er det vigtigste for os.

MED EN FORNEMMELSE FOR DETALJER
Esencia passer ind både udseendemæssigt og funktionelt i mange for skellige 
miljøer – som kontorstol eller mødestol. Takket være dens anvendelighed og 
automatiske tilpasning af vægtmodstand passer den godt ind i Kinnarps  
koncept Next Office – Activity Based Working, hvor stolen anvendes af flere 
personer. Du kan vælge mellem mange forskellige, spændende farver og 
stofkombinationer. Ryggen er betrukket med slidstærkt 3D-mesh, som både 
giver komfort og et smart udseende. Esencia er en af de letteste stole på 
markedet. Den er desuden et miljøvenligt valg, da det er muligt at demontere 
og genanvende den.
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FUNKTIONELT DESIGN
Esencia er konstrueret med fokus på brugeren og er nem at tilpasse hver 
enkelt person, aktivitet og situation. Den er både brugervenlig og logisk. Du 
kan nemt nå indstillingsgrebene og tilpasse stolen for at opnå den bedst 
mulige siddeposition. Den er som standard udstyret med sædedybde-
justering for optimal siddeposition. Esencia kan også udstyres med elegante 
integrerede armlæn, både med 2D- og 5D-funktion. Som tilvalg fås desuden 
en højdejusterbar lændestøtte, der giver ekstra støtte for lænden.
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FORENKLET ERGONOMI  



6  Esencia

PRISBELØNNET DESIGNER
Esencia er en stol, der holder i mange år, både hvad gælder design og funk-

tion. Bag det tidløse design med rene og elegante linjer står den kendte 

møbeldesigner Daniel Figueroa. Han har samarbejdet med Drabert siden 

1995 og har bl.a. designet stolene Salida og Entrada. Han har vundet flere 

internationalt anerkendte priser, mange af dem for Drabert-produkter. 

Daniel Figueroa har stor erfaring med design af møbler til kontorer og offent-

lige miljøer, og han designer allerhelst kontorstole. 

”En stol er så udtryksfuld og har så meget sjæl og personlighed.”
- Daniel Figueroa
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AT SIDDE RIGTIGT ER AT BEVÆGE SIG
Det er godt for os og vores muskler at holde kroppen i bevægelse, også selv 
om vi sidder ned. Det er derfor, Esencia fremmer en dynamisk siddemåde 
ved at give mulighed for at bevæge sig. Du indstiller selv, hvor langt ryglænet 
skal kunne vippe bagud. Den kan også låses i en lodret stilling. Synchrone- 
mekanismen sørger for en rolig, afbalanceret bevægelse og giver dig en 
naturlig siddeposition. Vippemekanismen tilpasser sig automatisk til den 
enkelte bruger. Hvis du bevæger dig, mens du sidder ned, vil du føle dig bedre 
tilpas og få mere energi.
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FUNKTIONER OG TILVALG

RYGLÆN
Ryggen er betrukket med 3D-mesh, der giver 
bedst mulig komfort og støtte. Ryggens form 
giver rygraden optimal støtte. Stolen justerer 
automatisk vippemodstanden, men brugeren 
kan selv foretage finjusteringer. Vippefunktionen 
kan også låses i en lodret stilling.

SYNKRONMEKANISME
Stolen har en synkron vippemekanisme. Sædet 
og ryglænet bevæger sig i et afstemt vippe-
forhold på 1:3. Indstilling af vægtmodstanden 
sker automatisk, når man sætter sig i stolen. 
Derefter er der mulighed for finjustering.  
Ryggen kan desuden låses i lodret position.

SÆDE
Sædet kan både tilpasses i højden og dybden for 
at give ryggen, benene og lårene bedst mulig 
støtte. Sædedybdejustering indgår som standard. 

LÆNDESTØTTE
Lændestøtte med individuel indstilling i højden, 
der sidder på ryggens yderside og giver lænden 
ekstra støtte. 

BLØDE HJUL SOM TILVALG
Hjulene kan vælges i overensstemmelse med 
gulvbelægningen. Vælg bløde, sorte hjul med 
lysegråt hus, hvis gulvbelægningen er hård.

BLØDE HJUL SOM TILVALG
Hjulene kan vælges i overensstemmelse med 
gulvbelægningen. Vælg bløde, sorte hjul med 
lysegråt hus, hvis gulvbelægningen er hård.
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5D-ARMLÆN
En anden variant er de multifunktionelle 
5D-armlæn. De kan justeres i højden, frem og 
tilbage, men også indad og i vinklen for at give 
optimal støtte.

2D-ARMLÆN
Armlæn er tilvalg. 2D-varianten er fastgjort til 
mekanismen, hvilket gør, at de bliver på plads, 
mens sædedybden justeres. Dette giver optimal 
støtte for underarmene og albuerne. 2D-arm-
lænet kan justeres i højden og bredden. 

SÆDEPOLSTRING
Som tilvalg kan vælges en sædepolstring med 
mesh-stof på siderne af sædet. Farven på 
sædets mesh følger altid farven på ryggens 
mesh.

KRYDS
Som tilvalg kan du vælge et kryds af aluminium i 
grafitsort, sølv eller poleret. Som standard leve-
res et grafitsort plastkryds.
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KINNARPS COLOUR STUDIO
Lad dig inspirere af vores unikke og brede stof-
sortiment - Kinnarps Colour Studio. Det inde-
holder alt, hvad du kan ønske dig af kreative og 
flotte stoffer. En mangfoldig kollektion med et 
stort udvalg af farver, materialer og mønstre. Med 
forskellige egenskaber og præg. En kombination 
af klassisk elegance og de seneste tendenser. Så 
du kan sætte dit personlige præg på jeres indret-
ning. Find det udtryk og den stemning, der passer 
allerbedst til netop jer og jeres miljø.
www.kinnarps.dk/kcs
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OMEGA 4360

OMEGA 4380

OMEGA 4345 OMEGA 4377

OMEGA 4391OMEGA 4399OMEGA 4398

OMEGA 4324

MESH-RYGLÆN OG -SÆDE
Ryggen er betrukket med slidstærkt 3D-mesh, som fås i otte flotte farver. Det 
kan kombineres med et sæde, der er polstret med en anden farve fra vores 
stofkollektion. Eksempelvis Shimmer. Et uldstof med et glimtende præg og et 
spændende udtryk.

MATERIALER
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EN HELT NY VERDEN
Du kan få Esencia i mange forskellige udførelser og farver. Du kan vælge en 
farverig stol, eller måske foretrækker du en helt sort, klassisk stol, hvis 
udseende og form passer ind i alle miljøer. Du kan vælge imellem en sort 
rygramme kombineret med sorte detaljer eller en hvid rygramme med hvide 
detaljer (farvekombinationerne er illustreret på denne side).

Rygramme
(sort eller hvid)

Armlænsplade
(sort)

Armlænselement
(sort eller hvid)

Armlænsbøjle
(sort)

Armlænsholder
(sort eller hvid)

Mekanisme
(sort)
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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 - KONTORSTOL

MEKANISME Synkronmekanisme: Når stolen vippes, bevæger sædet og ryglænet sig synkront i et forhold på 1:3, variabel vippebevægelse og automatisk vægtregistrering, 

finjusteringsmulighed SÆDE Justerbar siddehøjde (gaspatron), justerbar sædedybde. POLSTRING Polyether. KRYDSFOD Grafitsort sternefod i plast med 5 hjul til bløde 

gulvbelægninger. TILVALG Grafitsort (A11), sølvfarvet (A12) eller poleret krydsfod i aluminium (A31) samt hjul til hårde gulve. ARMLÆN Funktionelt 2D-armlæn. Multi-

funktionelt 5D-armlæn. Armlænsplade 244 x 90 mm i sort PP, justerbar i højden (190-290 mm) og bredden (20 mm/side). ANDRE TILVALG Sæde med sider i mesh (SCD). 

Hvid rygramme i kombination med hvide detaljer (RWE). Lændestøtte (LSHA) ENHED mm. DESIGN Daniel Figueroa

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

Instruktion
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