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ESENCIA
Projektując fotel Esencia, Daniel Figueroa nadał mu osobowość i tchnął w niego 
duszę. Jego projekt nazwaliśmy Esencia od łacińskiego słowa „essentia”, które 
oznacza esencję, istotę sprawy lub kluczowy, niezbędny element. W kwestii 
doboru materiałów, kształtu i funkcjonalności fotel został gruntownie 
przemyślany. To, co stanowi esencję komfortu dla użytkownika, ma dla nas 
największe znaczenie. 

DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY
Fotel obrotowy Esencia marki Drabert jest świetnie zaprojektowany i przemy-
ślany w najdrobniejszych szczegółach. Niezależnie od wybranego modelu jest 
atrakcyjny, elastyczny i funkcjonalny. Zarówno pod względem estetycznym, 
jak i funkcjonalnym idealnie sprawdza się w różnorodnych sytuacjach – jako 
fotel biurowy lub konferencyjny. Przyjazny dla użytkownika, wyposażony 
w funkcję automatycznego wykrywania obciążenia, fotel ten idealnie wpisuje 
się w koncepcję Kinnarps Next Office (Activity Based Working), zgodnie 
z którą różne osoby mogą korzystać z tych samych mebli. Fotele Esencia są 
dostępne w wielu atrakcyjnych kombinacjach kolorów i materiałów. Oparcie 
fotela jest wykonane z trwałej siatki 3D, która zapewnia wygodę i piękne 
wykończenie. Esencia to jeden z najlżejszych foteli dostępnych na rynku. 
Ponadto jest przyjazny dla środowiska – można go zdemontować, przetwo-
rzyć i wykorzystać powtórnie.
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FUNKCJONALNE WZORNICTWO
Fotel Esencia został zaprojektowany z myślą o użytkowniku i łatwo jest go 
dopasować do konkretnej osoby, czynności lub sytuacji. Jest przyjazny  
dla użytkownika i intuicyjny w obsłudze. Dźwignie są łatwo dostępne i umoż-
liwiają bezproblemową regulację ustawień fotela, co gwarantuje najlepszą 
pozycję do siedzenia. Standardowo fotel jest wyposażony w funkcję płynnej 
regulacji głębokości siedziska. Dodatkowo fotel Esencia można wyposażyć 
w eleganckie wbudowane podłokietniki regulowane w 2. i 5. płaszczyznach. 
Ponadto istnieje możliwość zamówienia dodatkowego regulowanego podpar-
cia dolnej części pleców.
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ERGONOMIA W UPROSZCZENIU 
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NAGRADZANY PROJEKTANT
Zarówno wzornictwo, jak i funkcjonalność fotela Esencia wytrzymają próbę 

czasu. Dzięki eleganckim liniom, fotel sprawia miłe dla oka wrażenie.  

Autorem Esencii jest bardzo znany projektant mebli – Daniel Figueroa, który 

współpracuje z marką Drabert od 1995 roku, a wśród jego wcześniejszych 

projektów znajdują się m.in. fotele Salida i Entrada. Designer ten zdobył wiele 

uznawanych na całym świecie nagród – znaczną część z nich za produkty 

marki Drabert. Daniel Figueroa może pochwalić się bogatym doświadcze-

niem w dziedzinie projektowania mebli do biur i przestrzeni publicznych, 

a najlepiej czuje się, tworząc fotele obrotowe. 

„Fotel jest przecież tak ekspresyjny, ma swoją duszę i osobowość”.
- Daniel Figueroa
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SIEDZENIE W PRAWIDŁOWEJ POZYCJI TO RUCH
Ruch dobrze nam służy, nawet gdy siedzimy przy biurku. Dlatego fotel Esencia 
pozawala na siedzenie dynamiczne, które zachęca do poruszania się. Sam 
użytkownik ustawia stopień odchylenia oparcia fotela do tyłu. Może również 
zablokować oparcie w pozycji pionowej. Mechanizm Synchrone zapewnia 
płynny, wyważony ruch i naturalną pozycję w trakcie siedzenia. Funkcja 
odchylania reguluje się automatycznie, dzięki czemu fotel dopasowuje się  
do swoich użytkowników. Gdy w trakcie siedzenia możemy się swobodnie 
poruszać, to od razu odnotowujemy wzrost energii i poprawę samopoczucia.
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FUNKCJE I OPCJE

OPARCIE
Oparcie jest wykończone siatką 3D, która 
gwarantuje użytkownikowi wygodę i najlepsze 
podparcie pleców. Oparcie jest wyprofilowane 
i  dopasowane do kształtu kręgosłupa. Regulacja 
oporu odchylania odbywa się automatycznie,  
ale umożliwia użytkownikowi dokładne 
dopasowanie tej funkcji. Ponadto oparcie  
można zablokować w pozycji pionowej.

MECHANIZM SYNCHRONICZNY
Funkcja automatycznej regulacji obciążenia 
dopasowuje opór i zakres odchylania fotela  
do osoby siedzącej, co zapewnia płynność regu-
lacji i indywidualizację ustawień. Istnieje również 
możliwość zmian w większym zakresie. Mecha-
nizm umożliwia ponadto zsynchronizowany (jed-
noczesny) ruch siedziska i oparcia w stosunku 
1:3 – wszystko to pomaga zadbać o odpowiednią 
postawę.

SIEDZISKO
Możliwa jest regulacja wysokości i głębokości 
siedziska, zapewniająca optymalne oparcie  
dla pleców i nóg. Funkcje regulacji głębokości 
siedziska są dostępne w standardzie. 

PODPARCIE DOLNEJ CZĘŚCI PLECÓW
Podparcie dolnej części pleców z regulacją 
wysokości, która umożliwia dopasowanie  
do potrzeb użytkownika, to doskonałe rozwiąza-
nie ergonomiczne. Mocowane do zewnętrznej 
części oparcia krzesła dodatkowo podpiera krę-
gosłup w odcinku lędźwiowym. 

MIĘKKIE KÓŁKA – OPCJA
Kółka można dopasować do rodzaju podłogi.  
Do twardych podłóg zalecamy czarne miękkie 
kółka z jasnoszarą osłoną.

TWARDE KÓŁKA – STANDARD
Do wykładzin podłogowych radzimy wybór twar-
dych czarnych kółek.
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PODŁOKIETNIKI 5D
Wielofunkcyjne podłokietniki 5D są dostępne 
jako opcja. Można regulować je w pięciu płasz-
czyznach: zmieniać wysokość, przesuwać  
do przodu i do tyłu oraz do wewnątrz i na 
zewnątrz, a także zmieniać kąt nachylenia, co 
zapewnia optimum komfortu.

PODŁOKIETNIKI 2D
Podłokietniki to dobry wybór. Podłokietniki 2D są 
mocowane do mechanizmu, dzięki czemu pozo-
stają we właściwym położeniu, mimo zmiany 
głębokości siedziska. Zapewnia to optymalne 
podparcie przedramion i łokci. Wysokość i odda-
lenie podłokietników 2D można regulować. 

SPECJALNE SIEDZISKO
Opcjonalnie dostępne jest specjalnie zaprojekto-
wane siedzisko, którego boki pokryte są siatką. 
Kolor siatki na siedzisku jest zawsze dopaso-
wany do jej barwy na oparciu fotela.

PIĘCIORAMIENNA PODSTAWA
Opcjonalnie dostępne są pięcioramienne pod-
stawy w wersji grafitowej, srebrnej lub z polero-
wanego aluminium. Standardowa podstawa jest 
wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze  
grafitowym.
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KINNARPS COLOUR STUDIO
Kinnarps Colour Studio — inspirująca, wyjątkowa 
i  szeroka gama tkanin. Jest tu wszystko, czego 
potrzebujesz, jeśli chodzi o pomysłowe i piękne 
tkaniny. Atrakcyjna kolekcja obejmująca szeroki 
wybór kolorów, materiałów i deseni. O różnych 
charakterach i stylach. Połączenie klasycznej ele-
gancji z najnowszymi trendami. Wszystko po to,  
by nadać każdemu wnętrzu indywidualny charak-
ter. Znaleźć styl i atmosferę, które najlepiej odpo-
wiadają specyfice danej przestrzeni. 
www.kinnarps.pl/kcs
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OMEGA 4360

OMEGA 4380

OMEGA 4345 OMEGA 4377

OMEGA 4391OMEGA 4399OMEGA 4398

OMEGA 4324

SIATKA NA OPARCIU I SIEDZISKU SPECJALNYM
Oparcie wykończone trwałą siatką 3D dostępną w ośmiu ciekawych wersjach 
kolorystycznych można połączyć z siedziskiem pokrytym tkaniną w innym 
kolorze, pochodzącą z naszej kolekcji. Na przykład Shimmer. Wełnianą poły-
skliwą tkaniną o intrygującym wyrazie.

MATERIAŁ
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CAŁKIEM NOWY ŚWIAT
Fotel Esencia jest dostępny w różnych wykończeniach i kolorach. Możliwy jest 
wybór energetycznego, pełnego kolorów fotela, którego barwy i kształt będą 
oddziaływać na wszystkie zmysły. A może potrzebny jest raczej elegancki, 
klasyczny, czarny fotel, którego stonowane wykończenie i forma pasują  
do każdego otoczenia? Dostępne są: czarna rama z czarnymi detalami i biała 
rama z białymi detalami (wersje kolorystyczne przedstawiono na tej stronie).

Rama oparcia
(czarna lub biała)

Wierzch podłokietnika
(czarny)

Trzonek podłokietnika
(czarny lub biały)

Przegub podłokietnika
(czarny)

Podstawa podłokietnika
(czarna lub biała)

Mechanizm
(czarny)
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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 – FOTEL OBROTOWY

MECHANIZM mechanizm synchroniczny: W trakcie odchylania ruch oparcia i siedziska jest zsynchronizowany w stosunku 1:3, zmienne opcje regulacji odchylenia, auto-

matyczne wykrywanie obciążenia, opcja dokładnej regulacji SIEDZISKO Regulacja wysokości siedzenia (podnośnik gazowy), regulacja głębokości siedziska. WYŚCIÓŁKA Polie-

ter. PODSTAWA PIĘCIORAMIENNA Grafitowa baza z tworzywa sztucznego z 5. kółkami do miękkich podłóg. OPCJE Podstawa w kolorze grafitowym (A11), srebrnym (A12)  

lub z polerowanego aluminium (A31) oraz z kółkami do twardych podłóg. PODŁOKIETNIK Funkcjonalne podłokietniki 2D. Wielofunkcyjne podłokietniki 5D. Wierzch podło-

kietnika 244 x 90 mm z czarnego polipropylenu, regulacja wysokości (190–290 mm) i odległości od siedziska (20 mm z każdej strony). POZOSTAŁE OPCJE Specjalne siedzisko 

z bokami z siatki (SCD). Biała rama oparcia w połączeniu z białymi detalami (RWE). Podparcie odcinka lędźwiowego (LSHA) JEDNOSTKA mm. PROJEKT Daniel Figueroa

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

Instrukcja
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www.kinnarps.pl


