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Gino

Tidløs og stilren modulsofa
Gino er en modulsofa, der er let at placere i forskellige typer arbejds- eller læringsmiljøer.  

Takket være den enkle form er den nem at placere i flere miljøer, hvilket er ideelt til  

f.eks. kantiner, caféer og enklere mødelokaler. 

En komplet sofaserie i forskellige varianter og designs, hvor man nemt kan skabe sin egen  

løsning. Den kan både kobles sammen og skilles ad. Sofaen har et enkelt og tidløst udtryk,  

der gør den nem at kombinere med andre produkter og løsninger.

Gino har flere funktionelle tilvalg, hvilket gør den nem at tilpasse til forskellige anvendelses- 

områder. Der er også et udvalg af stel at vælge imellem afhængigt af, hvilket udseende og  

hvilken funktion man ønsker – klassiske rørben, trendy medeben, afrundede træben eller  

stabile hjul for nem flytning. Gino har et mellemrum mellem siddedel og ryg, hvilket gør  

sofaen let at tørre af og holde ren. 

Som tilvalg fås også beslag til at fastgøre den i gulvet, hvilket gør den til et sikkert valg  

i f.eks. læringsmiljøer. Den er også et holdbart alternativ med et design, der er skabt  

til at holde længe, og med få komponenter, der kan udskiftes, adskilles og genbruges. 

Vælg blandt hundredvis af tekstiler fra Kinnarps Colour Studio, som alle har gennemgået  

strenge kvalitetskrav.
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Gino

GIP1 GIP2 GIP3 GIP0

GI1A GIA1

GI3 GI0GI1 GI2

GIP1     600 515  460 600 515 400* 10 

Gino

GIP2     1200 515  460 1200 515 400* 15 

GIP3     1800 515  460 1800 515 400* 23 

GIP0     515 515  460 515 515 400* 9 

GI1     600 663 853  600 520 400* 16 

GI2     1200 663 853  1200 520 400* 27 

GI3     1800 663 853  1800 520 400* 38 

GI0     663 663 853  515 515 400* 21 

GI1A      668 663 853  585 520 400* 23 

Enhed mm, kg. 
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Varianter

* Målene gælder for det belastede sæde.



Gino

Funktioner og tilvalg

KAN SAMMENKOBLES

Gino er nem både at koble sammen og skille ad  
med tilvalg af koblingsbeslag. Alt sammen  
funktionelle løsninger, som er nemme at tilpasse  
efter behov og situation.

ELUDTAG ENKELT/DOBBELT

Tilvælg eludtag til siddemodulerne, der giver  
nem og lettilgængelig strømtilførsel. Som tilvalg 
fås også eludtag med dobbelt udgang, som giver 
flere udtag.

ARMLÆN TIL SAMMENKOBLING

Polstret armlænsgavl til placering mellem 
sammenkoblede sofasektioner. Afgrænser 
siddefladen til en personlig plads.

MELLEMRUM I RYGGEN

Gino har et mellemrum mellem siddedel og ryg, 
hvilket gør sofaen let at tørre af og holde ren.

GULVFORANKRING RØRBEN

Som tilvalg fås beslag til rørben til forankring  
i gulvet. Det gør, at sofaen står stabilt  
– en sikker løsning i f.eks. læringsmiljøer.

AFTAGELIGT BETRÆK

Gino fås med aftageligt betræk som tilvalg.  
Det gør det nemt at skifte betræk på sofaen  
efter behov. Vælg et af vores vaskbare  
tekstiler, så du også kan vaske betrækket.

GULVFORANKRING MEDESTEL

Som tilvalg fås også beslag til medestel, hvilket  
gør, at disse også kan forankres i gulvet, så sofaen  
står stabilt.

ARMLÆNSGAVL

Gino fås med og uden armlænsgavl (B 410 mm,  
D 650 mm, H 725 mm). De indrammer siddefladen  
og giver en behagelig støtte at læne sig op ad. Vælg  
mellem et eller to armlæn for at få en åben afslutning  
på den ene side og lukket på den anden side.

KINNARPS.DK

SÆDEHYNDE I KONTRASTSTOF

Gino fås med kontraststof på sædet (tilvalg).  
Det giver et interessant og personligt udtryk.



Gino KINNARPS.DK

Kinnarps Colour Studio (KCS) er vores materialesortiment til kontor, skole og pleje 
med fokus på bæredygtighed, kvalitet og harmoni. Det tilbyder attraktive materialer, 
som er gennemtestede og afprøvede for at passe til og holde til forskellige typer 
miljøer. Sortimentet gør det nemt at finde det udtryk og den funktionalitet, man 
søger. Træ, metal, plast og tekstil, farvetoner og mønstre, der er nemme at matche 
med hinanden og den øvrige indretning. Et gennemtænkt sortiment, der giver  
et harmoniseret og bæredygtigt helhedsindtryk, og som giver mulighed for at  
vælge de rigtige materialer og farver til det rigtige sted og den rigtige aktivitet.

Se flere oplysninger om farver og materialer på kinnarps.dk/kcs.

Farver og materialer

Rørben Medestel

Træben Hjul

Sølv SølvHvid Hvid Sort Sort

Birk Sølv Hvid Sort


