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ENTRADA II
Właśnie wpuściliśmy powiew nowości. To nasz następny krok. Entrada II to kolejna 
odsłona naszego popularnego fotela obrotowego. Nowy rozdział w historii pełnej 
sukcesów. Nawet nazwa fotela sugeruje wkroczenie na nowe terytorium, ale 
przy zachowaniu dotychczasowych zalet ergonomii. Jest to fotel, w którym forma 
i funkcjonalność współgrają z nowymi potrzebami i estetycznymi oczekiwaniami 
użytkownika. Zawdzięcza swój nowoczesny, smukły wygląd projektowi Daniela 
Figueroi. Możliwość swobodnego wyboru funkcji dostosowuje do współczesnego 
stylu pracy. A wszystko to, by poprawić komfort użytkownika. Zapraszamy — 
usiądź wygodnie. 

NOWOCZESNY FOTEL OBROTOWY
Entrada II marki Drabert to fotel elegancki i solidny zarówno, jeśli chodzi 
o jego wygląd, jak i funkcje. To optymalne połączenie formy, funkcjonalności 
i ergonomii, które dziedziczy po popularnym fotelu Entrada. Teraz w formie 
odświeżonej i dostosowanej do wymagań współczesnych środowisk i metod 
pracy. Fotel można łatwo dopasować do swoich potrzeb dzięki wyjątkowemu 
mechanizmowi i intuicyjnej regulacji. Sprawdzony ergonomiczny mechanizm 
marki Drabert oferuje nowy, dynamiczny sposób siedzenia, który umożliwia 
przyjęcie prawidłowej postawy i łatwe dostosowanie do każdego użytkownika. 
Dzięki temu Entrada II doskonale się sprawdza w środowiskach pracy 
opartych na aktywności, gdzie różne osoby, wykonujące różne zadania, 
korzystają z tego samego fotela. Entrada II powstaje w naszych własnych 
fabrykach, co zapewnia nam pełną kontrolę nad procesem produkcji, który 
odbywa się przy efektywnym wykorzystaniu energii zgodnie z  zasadami 
ochrony środowiska. 
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FUNKCJONALNOŚĆ DLA WSZYSTKICH
Fotel Entrada II o klasycznym wyglądzie i szerokim zakresie regulacji 
to  świetny wybór do dzisiejszych otwartych i twórczych środowisk pracy, 
w  których mniejsze i większe grupy osób dzielą ze sobą przestrzeń i czas 
pracy. Fotele można ustawić obok, naprzeciwko siebie lub pojedynczo. 
Niezależnie od sytuacji i środowiska pracy Entrada II stanowi część 
przemyślanego i atrakcyjnego rozwiązania przeznaczonego dla grup 
oraz indywidualnych użytkowników. 
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PRZEMYŚLANA I ATRAKCYJNA
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PROJEKT — DANIEL FIGUEROA
Projekt fotela Entrada II wyróżnia się elegancją i czystą, klasyczną linią. 
Stylem wyraźnie nawiązuje do swojej poprzedniczki, lecz Entrada II jest 
jedyna w swoim rodzaju. Z wyglądu podobna, ale uwzględnia wymagania 
naszych czasów. Tak samo jak w poprzedniej wersji autorem projektu jest 
cieszący się międzynarodowym uznaniem designer — Daniel Figueroa, który 
współpracuje z marką Drabert od 1995 roku. Wśród jego dokonań znajdują 
się m.in. fotele Salida i Esencia. Daniel Figueroa zdobył wiele nagród i posiada 
duże doświadczenie w projektowaniu mebli przeznaczonych do biur 
i przestrzeni publicznych.

„To ewolucja, nie rewolucja” 
– Daniel Figueroa
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Projekt: Daniel Figueroa
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NEXT OFFICE™ — PRACA OPARTA NA AKTYWNOŚCI
Obecnie dzięki technologii możemy pracować tam, gdzie chcemy, i wtedy, 
kiedy chcemy. Zapotrzebowanie na indywidualne stanowiska pracy maleje, 
ustępując miejsca elastycznym środowiskom opartym na aktywności, 
w których znajdziemy optymalną równowagę pomiędzy prywatną a społeczną 
sferą życia, pomiędzy spotkaniami a pracą indywidualną oraz pomiędzy 
skupieniem a dialogiem. Dzięki intuicyjności i indywidualności regulacji 
Entrada II świetnie się sprawdza w tego rodzaju środowiskach pracy, gdzie 
w ciągu dnia pracy wiele osób korzysta z tego samego fotela.
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NIEODŁĄCZNY TOWARZYSZ DNIA PRACY
Wraz z biurkiem, ścianką działową i szafą na dokumenty fotel Entrada  II 
stanowi część funkcjonalnego i ergonomicznego środowiska pracy. Ważna 
część otoczenia, w którym pracujemy. Niezależnie od tego, czy fotel Entrada II 
postawimy przy biurku, czy w grupie stanowisk typu bench, on z łatwością się 
dopasuje do potrzeb użytkownika i sytuacji, stając się częścią przemyślanej 
i  dobrze zaprojektowanej przestrzeni, która wywołuje pozytywne emocje 
i sprzyja dobremu samopoczuciu.
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ERGONOMIA W UPROSZCZENIU
Fotele obrotowe marki Drabert to połączenie estetyki 
i wygody. Skuteczna koncepcja ergonomii opiera się 
na następujących założeniach:

•  Dynamiczny sposób siedzenia 
  Zapobieganie siedzeniu statycznemu i zachęta 

do ruchu oraz zmiany pozycji w trakcie siedzenia. 
To pozytywnie oddziałuje na układ mięśniowy 
oraz krążenie krwi. 

•  Podparcie ciała 
  Siedzisko, podłokietniki i podparcie dolnej  

części pleców zapewniają dobrą, ergonomiczną 
pozycję ramion, nóg oraz pleców. Wyściółka 
oparcia i siedziska daje odpowiednią miękkość 
oraz wygodę.

•  Łatwość regulacji fotela 
  Dźwignie do regulacji fotela są łatwo dostępne, 

a ich użycie i konfiguracja intuicyjne. Wszystko, 
czego potrzeba, aby polubić swój fotel.
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GDZIE TRADYCJA ŁĄCZY SIĘ Z INNOWACJĄ
Marka Drabert posiada długą tradycję w  projektowaniu foteli obrotowych, 
których głównymi zaletami są forma, funkcjonalność i ergonomia. 
Sprawdzony ergonomiczny mechanizm zachęca do dynamicznego siedzenia, 
które służy zdrowiu. Innowacyjne projekty marki Drabert przez lata uzyskały 
wiele czołowych nagród. Innymi słowy Entrada II zrodziła się z głębokiej, 
specjalistycznej wiedzy wykorzystującej nowatorskie rozwiązania projektowe. 
Entrada II to fotel zaprojektowany z myślą środowisku pracy przyszłości i jego 
użytkownikach.

ERGONOMIA W UPROSZCZENIU 
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Opór odchylania oparcia fotela
Umożliwia ustawienie żądanego poziomu oporu 
podczas odchylania oparcia.

Wysokość siedziska
Można z łatwością dostosować wysokość siedziska do swoich 
potrzeb, aby zajmować prawidłową i wygodną pozycję.

ERGONOMIA DLA CIEBIE
Ruch dobrze nam służy, nawet gdy siedzimy przy biurku. Dlatego właśnie 
Entrada II zachęca do dynamicznego siedzenia. Sercem fotela jest nowy 
opatentowany mechanizm, który umożliwia synchroniczne i dobrze wyważone 
ruchy siedziska razem z oparciem. Dźwignie do regulacji są intuicyjne i łatwe 
w obsłudze. Wystarczy kilka drobnych korekt, aby dostosować fotel 
do własnych wymagań i sytuacji. Użytkownik sam ustawia stopień odchylenia 
oparcia fotela do tyłu oraz poziom oporu przy odchylaniu. Oparcie można też 
zablokować w pozycji pionowej.

Głębokość siedziska
Głębokość siedziska jest regulowana, co zapewnia 
optymalne oparcie dla nóg i ud.



Entrada II  15

Film instruktażowy dla fotela Entrada II jest dostępny na stronie www.kinnarps.com/instructionentrada

Podparcie dolnej części pleców
Zintegrowane podparcie dolnej części pleców z możliwością 
regulacji wysokości zapewnia dodatkowe podtrzymanie 
odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

Podłokietnik
Podłokietniki fotela zapewniają optymalne  
podparcie ramion. 

Regulacja oparcia fotela
Elastyczna regulacja stopnia odchylenia oparcia.
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KINNARPS COLOUR STUDIO

Kinnarps Colour Studio — inspirująca, wyjątkowa 
i szeroka gama tkanin. Jeśli chodzi o pomysłowe 
i  piękne tapicerki, jest tu wszystko. Atrakcyjna 
kolekcja obejmująca szeroki wybór kolorów, 
materiałów i deseni. O różnych charakterach 
i  stylach. Połączenie klasycznej elegancji 
z  najnowszymi trendami. Aby nadać każdemu 
wnętrzu indywidualny charakter. Styl i atmosfera, 
które najlepiej odpowiadają specyfice danego 
wnętrza.
www.kinnarps.pl/kcs
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SKONSTRUUJ SWÓJ FOTEL

Za pośrednictwem naszej strony internetowej 
można łatwo i szybko stworzyć własną wersję 
fotela Entrada II. Do wyboru są różne opcje 
kolorystyczne, tkaniny oraz materiały, z których 
wykonanano np. podstawę fotela. Wszystko po to, 
aby zobaczyć, jak wybrane warianty ze sobą 
współgrają i stworzyć swój idealny fotel.
www.kinnarps.pl/entrada
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400-530

370-470

27°

10°

FUNKCJE I OPCJE

WYSOKOŚĆ SIEDZISKA
Można z łatwością dostosować wysokość 
siedziska do własnych potrzeb. To zapewnia 
doskonałe podparcie ciała.

MECHANIZM SYNCHRONICZNY
Mechanizm synchroniczny umożliwia jednocze-
sny ruch siedziska i oparcia w stosunku 1:2,7 — 
co wspomaga dynamiczne siedzenie. Za pomocą 
dźwigni regulujących można z łatwością dopaso-
wać stopień odchylenia oparcia oraz jego opór 
do własnych potrzeb.

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA
Głębokość siedziska jest regulowana (100 mm) 
w stosunku do oparcia fotela, aby umożliwić 
przyjęcie optymalnej pozycji w trakcie siedzenia 
i zapewnić podparcie nogom.
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POZYCJA OPARCIA FOTELA
Umożliwia ustawienie stopnia odchylenia opar-
cia fotela do tyłu. Oparcie można też zablokować 
w pozycji pionowej.

PODPARCIE DOLNEJ CZĘŚCI PLECÓW
Podparcie dolnej części pleców zintegrowano 
z oparciem fotela. To zapewnia dodatkowe pod-
trzymanie odcinka lędźwiowego. Jego wysokość 
jest regulowana.

OPÓR ODCHYLANIA OPARCIA FOTELA
Fotel Entrada II umożliwia wyważone odchylanie 
oparcia. Pozwala też na łatwe i szybkie ustawie-
nie żądanego poziomu oporu dla oparcia fotela.
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FUNKCJE I OPCJE

PODŁOKIETNIKI 2D
Podłokietniki są mocowane do mechanizmu, 
dzięki czemu pozostają we właściwym położe-
niu, mimo zmiany głębokości siedziska. Zapew-
nia to optymalne podparcie przedramion i łokci. 
Wysokość i oddalenie podłokietników 2D można 
regulować.

PODŁOKIETNIKI 5D
Wielofunkcyjne podłokietniki 5D są dostępne 
opcjonalnie. Można je regulować w pięciu płasz-
czyznach: zmieniać wysokość, przesuwać 
do  przodu i do tyłu oraz do wewnątrz i na 
zewnątrz, a także zmieniać kąt odchylenia, co 
zapewnia optimum komfortu.

PODNOŚNIK GAZOWY
Podnośnik gazowy wykonano z metalu. Jest 
dostępny w dwóch standardach wykończenia: 
grafitowa czerń oraz chrom (wykorzystywanym 
w wariancie polerowanym). Jako opcja dostępny 
jest też podnośnik gazowy z dodatkową amorty-
zacją, zapewniający większy komfort.
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PODSTAWA PIĘCIORAMIENNA — STANDARD
Stawiając stopy na pięcioramiennej podstawie, 
zmniejsza się napięcie ud i przyjmuje naturalną, 
swobodną pozycję. Standardowa podstawa jest 
wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze 
grafitowej czerni.

MIĘKKIE KÓŁKA — OPCJA
Do twardych podłóg zalecamy miękkie kółka 
z jasnoszarą, gumową osłoną.

TWARDE KÓŁKA — STANDARD
Kółka można dopasować do rodzaju podłogi. 
Do wykładzin podłogowych radzimy wybór twar-
dych czarnych kółek.

PODSTAWA PIĘCIORAMIENNA — OPCJA
Opcjonalnie dostępne są pięcioramienne pod-
stawy w wersji grafitowej, srebrnej lub z polero-
wanego aluminium.
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Przegub podłokietnika
polerowany

Oparcie pleców
grafitowa czerń, srebrnoszary, polerowany

Mechanizm
grafitowa czerń, srebrnoszary, polerowany

Podnośnik gazowy
czarny, polerowany

CIEKAWY WYGLĄD
Fotel Entrada II jest dostępny w różnych wykończeniach i kolorach. Poniżej 
można zobaczyć dostępne połączenia pięcioramiennej postawy, mechanizmów, 
oparcia, podnośników gazowych oraz podłokietników. Dzięki nim można 
uzyskać harmonijny i ciekawy wygląd.

Pięcioramienna podstawa
czarna grafitowa, srebrnoszara, polerowana, czarna

Trzonek podłokietnika
czarny

Wierzch podłokietnika
czarny

NAZWA PODSTAWA PIĘCIORAMIENNA MECHANIZM PODPARCIE PLECÓW PODNOŚNIK GAZOWY PODŁOKIETNIK

A10 Czarny plastik Grafitowa czerń Grafitowa czerń Czarny Polerowany

A11 Grafitowa czerń Grafitowa czerń Grafitowa czerń Czarny Polerowany

A23 Srebrnoszary Srebrnoszary Srebrnoszary Czarny Polerowany

A31 Polerowany Grafitowa czerń Grafitowa czerń Czarny Polerowany

A33 Polerowany Polerowany Polerowany Polerowany Polerowany
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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 (podłokietnik 2D) / D-1088-DLM (podłokietnik 5D)

2015-05

ENTRADA II — FOTEL OBROTOWY

MECHANIZM Mechanizm synchroniczny: Podczas odchylania oparcie wraz z siedziskiem poruszają się synchronicznie w stosunku 1:2,7 ze zmiennym oporem odchylania. 

OPARCIE Regulacja oporu odchylania i 17 ustawień oparcia fotela. Zintegrowane podparcie dolnej części pleców z możliwością regulacji wysokości. SIEDZISKO Regulacja 

wysokości siedziska (podnośnik gazowy), regulacja głębokości siedziska. WYŚCIÓŁKA Polieter. PODSTAWA PIĘCIORAMIENNA Podstawa z tworzywa sztucznego 

w kolorze czarnym (A10) z 5 kółkami do podłóg miękkich. OPCJE Podstawa pięcioramienna w kolorze grafitowej czerni (A11), srebrnoszarym (A23) lub z polerowanego 

aluminium (odlew) (A31, A33), kółka do podłóg twardych (RW) oraz podnośnik gazowy z dodatkową amortyzacją (HMTF40). PODŁOKIETNIKI Funkcjonalne podłokietniki 2D. 

Wielofunkcyjne podłokietniki 5D. Wierzch podłokietnika 244 x 111 mm z czarnego polipropylenu, regulacja wysokości (190-290 mm) i odległości od siedziska (20 mm z każdej 

strony). JEDNOSTKA mm. PROJEKT Daniel Figueroa
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www.kinnarps.pl


