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ENTRADA II
Olemme avaamassa oven johonkin uuteen. Ottamassa jotakin hyvää ja tekemässä 
siitä vieläkin parempaa. Entrada II on suositun työtuolin seuraava sukupolvi, 
menestystarinan uusi luku. Kuten nimi antaa ymmärtää, lähestymistapa on uusi, 
mutta ergonomiset edut säilyvät entisinä. Tuolin muoto ja toiminnot on päivitetty 
entistä ehommalla käyttäjäystävällisyydellä  sekä ulkoasulla. Ajanmukaista 
kevennettyä designia Daniel Figueroalta. Mukautettua toimivuutta tämän päivän 
työtapaan. Kaikki, jotta voisit istua paremmin. Tervetuloa - istu, ole hyvä. 

AJANMUKAINEN TYÖTUOLI
Drabertin Entrada II on hienostunut ja vankka – sekä ulkonäkönsä että 
ominaisuuksiensa suhteen. Se on työtuoli, joka yhdistää muodon, toiminnan 
ja ergonomian parhaalla mahdollisella tavalla. Suositun Entrada-tuolin 
seuraajana se on varmalla pohjalla. Mutta se on nyt kehitetty ja mukautettu 
tähän päivään ja aikaan, uusiin työympäristöihin ja uusiin työtapoihin. Voit 
helposti säätää istuimen itsellesi ja omiin tarpeisiisi sen ainutlaatuisen 
mekanismin ja intuitiivisten säätöjen ansiosta. Drabertin tehokas ergonomia 
tarjoaa dynaamisen istumisen. Terveellisen istuma-asennon, jota voidaan 
mukauttaa helposti. Käyttäjäystävällinen tuoli sopii myös ihanteellisesti 
tehtävän mukaisiin monitila-työympäristöihin, joissa erilaiset ja eri 
työtehtäviä tekevät henkilöt voivat käyttää sitä. Entrada II valmistetaan 
omissa tuotantotiloissamme, minkä ansiosta voimme hallita koko prosessia. 
Valmistusprosessimme ovat energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä. 
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TOIMIVUUTTA KAIKILLE
Klassisen muotoilunsa ja joustavan toimivuutensa ansiosta Entrada II sopii 
hyvin tämän päivän avoimiin ja luoviin työympäristöihin, joissa pienet ja suu-
ret ryhmät jakavat tilan ja työpäivän toistensa kanssa. Voit asettaa tuolit vie-
rekkäin, toisiaan vastapäätä tai erikseen. Olipa tilanne tai ympäristö mikä 
tahansa, Entrada II muodostaa osan harkittuja ja houkuttelevia ratkaisuja 
mukautettuina yksilölle ja ryhmille. 
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HARKITTU JA HOUKUTTELEVA
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DESIGN – DANIEL FIGUEROA
Entrada II:ssa on hienostunut muotoilu puhtaine, klassisine linjoineen. Sen 
tyyli voidaan tunnistaa sen edeltäjästä, mutta Entrada II on silti yksilöllinen. 
Siinä on tuttu ilme, mukautettuna päiväämme ja aikaamme. Tuolin, kuten 
sen edeltäjänkin,  on muotoillut  kansainvälisesti tunnettu Daniel Figueroa. 
Hän on suunnitellut Drabertille vuodesta 1995 asti, ja hänen työnsä käsittää 
myös  Salida- ja Esencia-työtuolit. Hän on voittanut monia palkintoja, ja 
hänellä on laaja kokemus kalusteiden suunnittelusta työympäristöihin ja jul-
kisiin tiloihin.

”It´s an evolution not a revolution” – se on kehitystä, ei vallankumousta 
- Daniel Figueroa
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Design: Daniel Figueroa
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NEXT OFFICE™ – TEHTÄVIEN MUKAINEN TYÖSKENTELY
Teknologian avulla voimme nykyään tehdä työtä milloin ja missä tahansa. 
Henkilökohtaisten työpisteiden tarve vähenee, ja sen sijaan kasvaa jousta-
vien, työtehtäviin perustuvien ympäristöjen tarve, joissa voit löytää optimaali-
sen tasapainon yksityisten ja sosiaalisten tehtäviesi välillä, kokousten ja yksi-
löllisen työn välillä sekä keskittymisen ja vuoropuhelun välillä. Entrada II on 
intuitiivisen ja yksilöllisen toimivuutensa ansiosta ihanteellinen näihin työ-
ympäristöihin, joissa useat henkilöt voivat helposti käyttää samaa tuolia 
yhden päivän aikana.
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TÄRKEÄ OSA TYÖPÄIVÄÄSI
Entrada II on pöydän, näytön ja säilytysyksikön ohella osa toiminnallista ja 
ergonomisesti suunniteltua työympäristöä, osa tärkeää kokonaisuutta, 
työpäivääsi. Asetitpa sen penkkityöpisteen tai pöydän viereen, se mukautuu 
tarpeisiisi ja työtilanteeseesi. Siitä tulee osa harkittua ja hyvin suunniteltua 
ympäristöä, joka luo myönteisiä tunteita ja hyvinvointia.
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YKSINKERTAISTA ERGONOMIAA
Drabert-työtuolit tarjoavat helppouden ja mukavuuden 
tunteen. Menestynyt ergonomisuus perustuu seuraa-
viin suuntaviivoihin:

•  Dynaaminen istuminen 
  Estää staattisen istumisen rasitusta   

rohkaisten liikkeeseen ja erilaisiin istuma- 
 asentoihin. Tällä on myönteinen vaikutus  
 lihaksiimme ja verenkiertoomme. 

•  Kehon tuki 
  Käsivarsia, jalkoja ja selkää,    

hyvällä ja ergonomisella tavalla tukeva   
selkänoja, istuin, käsinoja ja lannetuki.   
Selkänojan ja istuimen pehmuste tarjoaa   
optimaalista pehmustusta ja mukavuutta.

•  Käyttäjäystävälliset säätimet 
 Intuitiiviset säätimet voidaan helposti ottaa  
 käyttöön ja hyödyntää. Kaikki, millä voit tehdä  
 tuolista omasi.
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PERINNE KOHTAA INNOVAATION
Drabertilla on vahva perinne työtuolien muodon, toimivuuden ja ergonomian 
kehittämisessä. Toteen näytetty ergonomisuus tarjoaa hyvän istuma-asennon 
ja dynaamisuuden tunteen. Drabertin innovatiivinen tuotekehitys on saanut 
vuosien aikana monia huippupalkintoja. Toisin sanoen Entrada II syntyi 
huomattavasta osaamisesta. Se luotiin innovatiivisista muotoiluratkaisuista 
keskittyen tulevaisuuden ja sen käyttäjien työympäristöihin.

YKSINKERTAISTA ERGONOMIAA 
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Tuolin selkänojan keinuvastus
Voit asettaa haluamasi keinuvastuksen tuolisi 
selkänojalle.

Istuinkorkeus
Voit helposti mukauttaa tuolin istuinkorkeuden sellaiseksi, 
että istut mukavasti ja oikein.

ERGONOMIAA SINULLE
Kehollemme on hyväksi, jos voimme pitää sen liikkeessä silloinkin kun 
istumme. Siksi Entrada II suosii dynaamista istumista. Tuolin ydin on uusi ja 
patentoitu mekanismi, joka mahdollistaa istuimen ja selkänojan liikkumisen 
tasapainoisessa liikekuviossa ja synkronisesti. Tuolin intuitiivisia säätimiä on 
helppo käyttää. Useilla yksinkertaisilla säädöillä voit työtilanteesi mukaan 
säätää tuolin itsellesi sopivaksi. Sinä päätät, miten kauas taaksepäin 
selkänoja voi keinua ja mikä on sen keinuvastus. Selkänoja voidaan myös 
lukita normaaliasentoon.

Istuimen syvyys
Istuimen syvyys voidaan säätää antamaan paras mahdollinen 
tuki säärillesi ja reisillesi.
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Entrada II:n opasvideo osoitteessa www.kinnarps.com/instructionentrada

Lannetuki
Integroitu, korkeussäädöllä varustettu lannetuki tarjoaa 
alaselän lisätuen.

Käsinoja
Tuolin käsinojat antavat käsillesi parhaan  
mahdollisen tuen. 

Tuolin selkänojan asento
Joustava asetus sille, miten kauas taaksepäin tuolin 
selkänoja voi keinua.
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KINNARPS COLOUR STUDIO

Inspiroidu ainutlaatuisesta ja laajasta kangas-
valikoimastamme – Kinnarps Colour Studiosta. Se 
sisältää kaiken, mitä voit toivoa luovilta ja kauniilta 
kankailta. Houkuttelevassa kokoelmassa on laaja 
valikoima värejä, materiaaleja ja kuvioita; erilaisia 
ominaisuuksia ja tunnelmia; yhdistelmä klassista 
eleganssia ja uusimpia trendejä. Ne kaikki antavat 
sisustuksellesi oman henkilökohtaisen kosketuk-
sen. Etsi visuaalinen ulkoasu ja tunnelma, joka 
sopii parhaiten sisustukseesi.
www.kinnarps.fi/kcs
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RAKENNA OMA TUOLISI

Verkkosivustollamme voit helposti ja nopeasti 
luoda oman Entrada II -tuolisi. Valitset erilaisten 
vaihtoehtojen, kangasvärien/-versioiden ja erilais-
ten materiaalien välillä käytettäväksi esimerkiksi 
sakararistikkoon. Tämä kaikki siksi, että voit nähdä, 
miltä valitsemasi vaihtoehdot näyttävät yhdessä, ja 
luoda juuri sinulle itsellesi parhaan tuolin.
www.kinnarps.fi/entrada
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400-530

370-470

27°

10°

TOIMINNOT JA VALINNAT

ISTUINKORKEUS
Voit helposti asettaa istuinkorkeuden itsellesi 
sopivaksi. Tämä antaa kehollesi optimaalisen 
tuen.

SYNCHRONE-MEKANISMI
Synchrone-mekanismi mahdollistaa istuimen ja 
selkänojan synkronisen (samanaikaisen) liikku-
misen suhteessa 1:2,7. Tämä kaikki edistää 
dynaamista istumista. Säädinten avulla voit  
helposti säätää tuolin keinunnan ja vastuksen 
itsellesi sopiviksi.

ISTUINSYVYYS
Istuinsyvyys voidaan säätää (100 mm) suhteessa 
tuolin selkänojaan, jotta saat parhaan mahdollisen 
istuma-asennon sekä tuen säärillesi ja reisillesi.
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TUOLIN SELKÄNOJAN ASENTO
Voit säätää, miten kauas taaksepäin selkänoja 
voi kallistua. Selkänoja voidaan myös lukita 
normaaliasentoon.

LANNETUKI
Lannetuki on integroitu tuolin selkänojaan. Sen 
korkeus on säädettävä ja se antaa alaselälle 
lisätukea.

TUOLIN SELKÄNOJAN KEINUVASTUS
Entrada II:n selkänojassa on tasapainotettu 
keinuliike. Sen avulla voit nopeasti ja helposti 
asettaa selkänojalle haluamasi keinuvastuksen.
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410-540

70

100

+/-15°

40

TOIMINNOT JA VALINNAT

2D KÄSINOJA
Käsinojat on kiinnitetty mekanismiin, joka pitää 
ne paikallaan, kun istuinsyvyys säädetään. Tämä 
antaa parasta tukea alaselälle ja kyynärpäille. 
2D-käsinojissa on säädettävä korkeus ja leveys.

5D-KÄSINOJA
Monitoimiset 5D-käsinojat ovat saatavissa lisä-
hintaan. Niitä voidaan säätää korkeussuun-
nassa, taakse-, eteen ja sisäänpäin sekä kallis-
taa optimaalisen tuen saamiseksi.

KAASUJOUSI
Kaasujousi on tehty metallista, ja se on saata-
vissa kahtena viimeistelynä, grafiitinmustana tai 
kromina (tuolimalli, jossa on kiillotettu viimeis-
tely). Mukavuutta lisäävä pehmeäliikkeinen  
kaasujousi on saatavissa lisähintaan.
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RISTIKKOALAOSA, VAKIO
Jalkojen lepuuttaminen ristikon päällä vähentää 
reisien alapuolelle kohdistuvaa painetta ja takaa 
levollisen asennon. Vakiona toimitettava ristikko 
on grafiitinmustaa muovia.

PEHMEÄT PYÖRÄT, LISÄVARUSTE
Valitse pehmeät mustat pyörät, joissa on 
vaaleanharmaa kumikotelo, jos lattia on kova.

KOVAT PYÖRÄT, VAKIO
Pyörät voidaan valita lattiatyypin mukaan. Valitse 
kovat mustat pyörät, jos lattia on pehmeä.

RISTIKKO, LISÄVARUSTE
Grafiitinmustat, hopeanväriset tai ruiskuvalettua 
kiillotettua alumiinia olevat ristikkojalustat ovat 
saatavissa lisähintaan.
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Käsinojan liitososa
kiillotettu

Selkätuki
grafiitinmusta, hopeanharmaa, kiillotettu

Mekanismi
grafiitinmusta, hopeanharmaa, kiillotettu

Kaasujousi
musta, kiillotettu

HOUKUTTELEVA ULKOASU
Entrada II -mallistosta on saatavana erilaisia viimeistelyjä ja värejä. Näet 
alta, mitä yhdistelmiä ristikkomateriaaleista, mekanismeista, selkätuista, 
kaasujousista ja käsinojista on saatavana. Kaikilla on yhtenäinen ja houkutte-
leva ilme.

Ristikko
grafiitinmusta, hopeanharmaa, kiillotettu, musta

Käsinojan varsi
musta

Käsinojan pehmuste
musta

NIMI RISTIKKO MEKANISMI SELKÄTUKI KAASUJOUSI KÄSINOJA

A10 Musta muovi Grafiitinmusta Grafiitinmusta Musta Kiillotettu

A11 Grafiitinmusta Grafiitinmusta Grafiitinmusta Musta Kiillotettu

A23 Hopeanharmaa Hopeanharmaa Hopeanharmaa Musta Kiillotettu

A31 Kiillotettu Grafiitinmusta Grafiitinmusta Musta Kiillotettu

A33 Kiillotettu Kiillotettu Kiillotettu Kiillotettu Kiillotettu
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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-käsinoja) / D-1088-DLM (5D-käsinoja)

2015-05

ENTRADA II - TYÖTUOLI

MEKANISMI Synchrone-mekanismi: Keinuttaessa selkänoja ja istuin liikkuvat synkronisesti suhteessa 1:2,7 ja vaihtelevassa keinuliikkeessä. SELKÄNOJA Säädettävä 

keinuvastus ja 17 selkänoja-asentoa. Integroitu, korkeussäädöllä varustettu lantiotuki. ISTUIN Säädettävä istuinkorkeus (kaasujousi), säädettävä istuinsyvyys. 

PEHMUSTE Polyeetteri. RISTIKKO Musta muoviristikko (A10), jossa on 5 pehmeän lattian pyörää. LISÄVARUSTEET Grafiitinmusta (A11), hopeanharmaa (A23) tai kiillotettua 

alumiinia oleva (ruiskuvalettu) ristikko (A31, A33), kovan lattian pyörät (RW) ja kaasujousi, jossa on lisäpehmuste (HMTF40). KÄSINOJA Toiminnallinen 2D-käsinoja. 

Monitoiminen 5D-käsinoja. Käsinojan pehmuste 244 x 111 mm mustaa polypropeenia (PP), säädettävä korkeus (190–290 mm) ja säädettävä leveys (20 mm/puoli). 

YKSIKKÖ mm. DESIGN Daniel Figueroa
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