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LIBRA
En siddeplads inspireret af en bevægelse. Af en bølge. Et blødt og naturligt 
udtryk. Der indbyder til dialog. En social stund. Eller egen tid. Et tiltrængt hvil. 
Den naturlige form gør Libra fleksibel. Giver den et levende udtryk. Du kan sætte 
dig fra begge sider. Eller placere den op ad en væg. Og læne dig bagud. Med en, 
to eller tre siddepladser. Eller flere på række. Tilpas efter behov. Efter situatio-
nen. Libra er latin for stjernetegnet vægten. En social og udadvendt natur. Som 
Libra indbyder til, når du slår dig ned.

IØJNEFALDENDE SIDDEMØBEL
Libra er en spændende siddeplads. Til én, to eller tre personer. Brugt enkelt-
vis. Eller med flere ved siden af hinanden. Eller sat sammen i en gruppe. Den 
passer ind i mange forskellige typer miljøer. Forskellige slags rum, åbne 
arbejdsmiljøer, pausearealer eller korridorer. Og bidrager med siddepladser 
og et kreativt udtryk. Fleksibel og let at placere for eksempel på steder, der 
normalt ikke udnyttes. Der giver ny funktionalitet. Til møder og samtaler.  
En lejlighed til at slå sig ned for en stund. Som rumdeler. Både visuel og 
praktisk. Bølgeformen signalerer dynamik og kreativitet. 
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BØLGEFORMET AFSLAPNING
Libra er en ny type siddemøbel. Inspireret af og formet som en bølge-
bevægelse bidrager den med dynamik og harmoni til forskellige miljøer. 
Dens fleksibilitet gør, at den kan anvendes på mange forskellige måder.  
Og give ny funktionalitet. En siddeplads eller et mødested på uudnyttede are-
aler. Placeret op ad bagsiden af et opbevaringsmodul. Langs væggene i en 
korridor eller et mødelokale. Libra kan bruges enkeltvis eller stilles sammen 
i rækker og grupper. Du kan kombinere med forskellige typer sofaborde for 
at skabe en siddegruppe. Det åbne design gør, at du kan sætte dig fra begge 
sider. Du bestemmer. Og situationen eller mødet. En pause alene. Eller en 
samtale eller et spontant møde med en kollega.
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KINNARPS COLOUR STUDIO
Lad dig inspirere af vores unikke og brede stof-
sortiment - Kinnarps Colour Studio. Det inde-
holder alt, hvad du kan ønske dig af kreative og 
flotte stoffer. En kollektion med et stort udvalg af 
farver, materialer og mønstre. Med forskellige 
egenskaber og præg. En kombination af klassisk 
elegance og de seneste tendenser. Så du kan 
sætte dit personlige præg på jeres indretning. Find 
det udtryk og den stemning, der passer allerbedst 
i netop jeres miljø. 
www.kinnarps.dk/kcs
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MATERIALER

Hvid

Sort

Krom

Sølvfarvet

METAL
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LIBRA

SÆDE Fuldpolstret siddemøbel. Sæde polstret med skind eller kunstlæder er altid quiltet. POLSTRING Polyether. STEL Lakeret metalstel, sort (B), sølvgråt (S) eller 

hvidt (W). Glideknap i plast. TILVALG Forkromet metalstel. Glideknap med filt. ANDET Libra fås i tre udførelser: helt i stof, helt polstret med skind/kunstlæder (altid 

quiltet) eller helt polstret med stof/skind/kunstlæder med mulighed for kontrastfarver på sæder. Der skal vælges inden for samme stoftype. ENHED mm, kg. 

DESIGN The Snowroom
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VÆLG VARIANT
Libra fås med ét, to eller tre sæder. Vælg variant afhængigt af funktion eller 
udtryk. Du kan vælge stof ud fra vores brede sortiment og finde den løsning, 
der passer allerbedst i jeres miljø. Der er mulighed for at kombinere med 
andre farver på sædet inden for samme type stof for at opnå et spændende 
udtryk.  

LIB3
Bredde 1.800
Dybde 500
Samlet højde:  480
Siddehøjde  440
Vægt 23,6

LIB2
Bredde 1.210
Dybde 500
Samlet højde:  480
Siddehøjde  440
Vægt 17,5

LIB1
Bredde 620
Dybde 500
Samlet højde:  480
Siddehøjde  440
Vægt 12,2
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