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ESENCIA
Kun Daniel Figueroa suunnitteli Esencian, hän antoi tuolille sekä sielun että 
persoonallisuuden. Nimesimme Esencian latinankielisen essentia-sanan 
mukaan. Se tarkoittaa olennaista, asian ydintä tai ratkaisevaa elementtiä. Ja tuoli 
on harkittu pienimpään yksityiskohtaan asti materiaalivalintojen, muotoilun ja 
toimivuuden osalta. Se, mikä on sinulle olennaista, on meille erittäin tärkeää. 

YKSITYISKOHTIEN TUNTEMUS
Drabertin Esencia-työtuoli on suunniteltu harkiten pienimpään 
yksityiskohtaan asti. Jokaisella muotoiluvalinnalla on pyritty luomaan 
miellyttävä, joustava ja toimiva tuoli. Se on sekä esteettisesti että 
toiminnallisesti ihanteellinen monissa eri ympäristössä, joko työ- tai 
kokoustuolina. Tuoli on käyttäjäystävällinen ja siinä on automaattinen 
painontunnistus, joten se sopii täydellisesti myös Kinnarpsin Next Office 
(tehtäviin perustuva työympäristö) -konseptiin, missä useat ihmiset voivat 
käyttää samaa tuolia. Siitä on saatavana useita jännittäviä värejä ja 
kangasyhdistelmiä. Selkänoja on verhoiltu kestävällä 3D-verkkokankaalla, 
joka tekee tuolista sekä mukavan että kauniin. Mitä painoon tulee, Esencia on 
yksi markkinoiden kevyimmistä tuoleista. Se on myös ympäristöystävällinen 
vaihtoehto, koska sen voi purkaa ja kierrättää.
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TOIMINNALLINEN MUOTOILU
Esencian suunnittelussa on ajateltu käyttäjää, ja se on helppo mukauttaa 
yksilön, tehtävien tai tilanteiden mukaan. Se on sekä käyttäjäystävällinen että 
looginen. Vivut ovat helposti tavoitettavissa, ja niiden avulla tuoli on helppo 
säätää parhaan mahdollisen istuma-asennon saamiseksi. Kätevä istuin-
syvyyden säätö optimaalisen istuma-asennon saamiseksi kuuluu vakiotoi-
mintoihin. Esencian voi varustaa myös tyylikkäillä käsinojilla, valittavissa on 
2D- ja 5D-toiminnot. Saatavana on myös korkeussäädöllä varustettu ristise-
län/lantiotuki, joka antaa lisätukea alaselälle.
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YKSINKERTAISTETTUA ERGONOMIAA
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PALKITTU MUOTOILIJA
Esencia on tuoli, joka kestää vuosia sekä muotoilultaan että toimivuudeltaan. 

Sen puhtaan tyylikkäät linjat tekevät muotoilusta miellyttävää ja raikasta. 

Muotoilun takana on erittäin tunnettu muotoilija - Daniel Figueroa. Hän on 

tehnyt yhteistyötä Drabertin kanssa vuodesta 1995, ja hänen aiempiin suun-

nittelutöihinsä lukeutuvat tuolimallit Salida ja Entrada. Hän on saanut lukui-

sia kansainvälisesti arvostettuja palkintoja, monet niistä Drabertin tuotteista. 

Daniel Figueroalla on laaja kokemus kalusteiden suunnittelusta toimistoihin 

ja julkisiin ympäristöihin, ja mieluisinta hänelle on työtuolien suunnittelu. 

”Tuoli on niin ilmaisuvoimainen, sillä on paljon sielua ja persoonallisuutta.”
- Daniel Figueroa
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OIKEIN ISTUMISEEN KUULUU LIIKKUMINEN
Meille ja lihaksillemme on hyvä pitää keho liikkeessä myös istuessa. Siksi 
Esencia suosii dynaamista istumista ja mahdollistaa liikkumisen. Käyttäjä 
säätää sen, miten pitkälle taakse selkänoja pääsee kallistumaan. Sen voi 
myös lukita pystyasentoon. Synron-keinumekanismi mahdollistaa sujuvan ja 
tasaisen liikkeen ja antaa luonnollisen istuma-asennon. Kallistustoiminto 
säätyy itsestään ja mukautuu jokaisen käyttäjän tarpeisiin. Liiku myös istues-
sasi, niin huomaat, kuinka paljon enemmän energiaa sinulla on ja kuinka 
paljon paremmalta sinusta tuntuu.



Esencia  9



Esencia  10

TOIMINNOT JA ASETUKSET

SELKÄNOJA
Selkänoja on verhoiltu 3D-verkkokankaalla, joka 
takaa parhaan mahdollisen mukavuuden ja 
tuen. Selkänojan muoto noudattaa selkärangan 
kaarta antaen optimaalisen tuen. Tuoli säätää 
kallistusvastusta automaattisesti mutta mah-
dollistaa myös käyttäjän tekemän hienosäädön. 
Selkänojan voi myös lukita pystyasentoon.

SYNKRON-KEINUMEKANISMI
Automaattinen painosäätö mukauttaa tuolin 
vastuksen ja kallistuksen sen mukaan, kuka 
tuolissa istuu. Se takaa tasapainoisen ja 
yksilöllisesti säädetyn tuen. Tuolia voi myös 
hienosäätää tarpeen mukaan. Mekanismin 
avulla istuin ja selkänoja liikkuvat synkronoidusti 
(samanaikaisesti) 1:3-suhteessa - paremman 
ryhdin tukemiseksi.

ISTUIN
Istuimessa on korkeus- ja syvyyssäädöt, joilla 
pyritään saavuttamaan paras mahdollinen 
selän, pohkeiden ja reisien tuki. Istuinsyvyyden 
säätö kuuluu vakiovarustukseen. 

RISTISELÄNTUKI
Ristiseläntuki, jonka korkeus on säädettävissä 
yksilöllisesti, on erinomainen ergonominen lisä-
ominaisuus. Se on sijoitettu tuolin selkänojan 
ulkopuolelle ja antaa lisätukea alaselälle. 

PEHMEÄT PYÖRÄT
Pyörät voi valita lattiatyypin mukaan. Valitse 
pehmeät mustat pyörät vaaleanharmaassa kote-
lossa, jos lattiapinta on kova.

KOVAT VAKIOPYÖRÄT
Valitse mustat kovat pyörät, jos lattiapinta on 
pehmeä.
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5D-KÄSINOJAT
Monipuoliset 5D-käsinojat on saatavana lisä-
varusteina. Niitä voi säätää korkeussuunnassa, 
eteen ja taakse sekä sisään- ja ulospäin, sopi-
vaan kulmaan optimaalisen tuen saamiseksi.

2D-KÄSINOJAT
Käsinojat ovat nokkela lisävaruste. 2D-käsinojat 
on kiinnitetty mekanismiin, joka pitää ne 
paikallaan vaikka istuinsyvyyttä säädettäisiin. 
Tämä antaa parhaan tuen kyynärvarsille ja 
kyynärpäille. 2D-käsinojien korkeus ja leveys 
ovat säädettäviä. 

DESIGNISTUIN
Lisävarusteena on saatavana designistuin, jossa 
istuinosan sivut on verhoiltu verkkokankaalla. 
Designistuimen verkkokankaan väri vastaa aina 
tuolin selkänojan väriä.

JALKARISTIKKO
Grafiitinmustia, hopeanvärisiä tai kiillotettuja 
alumiinisia jalkaristikkoja on saatavana lisäva-
rusteina. Vakiovarustukseen kuuluu musta 
muovinen jalkaristikko.
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KINNARPS COLOUR STUDIO
Inspiroidu ainutlaatuisesta ja laajasta kangas-
valikoimastamme - Kinnarps Colour Studiosta. Se 
sisältää kaikenlaisia luovia ja kauniita kankaita, 
joita voit toivoa. Näyttävä mallisto, joka sisältää 
runsaasti erilaisia värejä, materiaaleja ja kuvioita. 
Erilaisia ominaisuuksia ja tunnelmia. Klassisen 
eleganssin ja tuoreimpien trendien yhdistelmä. 
Kaikki siksi, että voisit antaa sisustukselle oman 
yksilöllisen leimasi. Etsi ilme ja tunnelma, joka 
sopii parhaiten juuri teidän ympäristöönne.
www.kinnarps.fi
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OMEGA 4360

OMEGA 4380

OMEGA 4345 OMEGA 4377

OMEGA 4391OMEGA 4399OMEGA 4398

OMEGA 4324

VERKKOKANGAS SELKÄNOJAAN JA DESIGNISTUIMEEN
Selkänoja on verhoiltu kestävällä 3D-verkkokankaalla, josta on saatavana 
kahdeksan upeaa väriä. Sen voi yhdistää istuimeen, joka on verhoiltu jollakin 
toisella kangasvalikoimamme värillä. Esimerkiksi Shimmer-kankaalla. Se 
on villakangas, joka luo hohtavan tunnelman ja jännittävän ilmeen.

MATERIAALI
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TÄYSIN UUSI MAAILMA
Esenciasta on saatavana useita eri viimeistelyjä ja värejä. On mahdollista 
valita tyylikäs, värikäs tuoli, jonka väri ja muotoilu vetoavat kaikkiin aisteihin. 
Tai ehkä tarvitsetkin täysin mustan klassisen tuolin, jonka viimeistely ja 
muoto sopivat huomaamattomasti ja kutsuvasti kaikkiin ympäristöihin. Voit 
valita mustan selkänojan kehyksen, jonka yksityiskohdat ovat mustia, tai val-
koisen selkänojan kehyksen, jonka yksityiskohdat ovat valkoisia (värivalintoja 
kuvataan tarkemmin tällä sivulla).

Musta kehys
(musta tai valkoinen)

Käsinojan pehmuste
(musta)

Käsinojan varsi
(musta tai valkoinen)

Käsinojan nivel
(musta)

Käsinojan pidike
(musta tai valkoinen)

Mekanismi
(musta)
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2014-05

 
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 - TYÖTUOLI

MEKANISMI Synkron-keinumekanismi: Kallistettuina selkänoja ja istuin liikkuvat synkronoidusti 1:3-suhteessa, vaihtelevana kallistusliikkeenä, lisäksi automaattinen 

painon tunnistus, hienosäätömahdollisuus ISTUIN Säädettävä istuinkorkeus (kaasujousi), säädettävä istuinsyvyys. PEHMUSTE Polyeetteriä. JALKARISTIKKO Muovinen 

grafiitinmusta ristikko, jossa on 5 pyörää pehmeälle lattiapinnalle. LISÄVARUSTEET Grafiitinmusta (A11), hopeanvärinen (A12) tai kiillotettu ristikko alumiinia (A31) sekä 

pyörät kovalle lattiapinnalle. KÄSINOJAT Toiminnalliset 2D-käsinojat. 5D-monitoimikäsinojat. Käsinojan pehmuste 244 x 90 mm, materiaalina musta PP, säädettävä korkeus 

(190-290 mm) ja leveys (20 mm/puoli). MUUT LISÄVARUSTEET Designistuin, jossa verkkokangassivut (SCD). Valkoinen selkänojan kehys ja valkoiset yksityiskohdat (RWE). 

Ristiseläntuki (LSHA) YKSIKKÖ mm. DESIGN Daniel Figueroa

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

Ohje
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