
Gino

Gino

Tidløs og stilren modulsofa
Gino er en modulsofa som er lett å plassere i ulike typer arbeids- eller læremiljøer. Takket være  

sin enkle form, kan den fleksibelt plasseres i for eksempel spisesaler, kafeer og enklere møterom. 

En komplett sofaserie i ulike varianter og utførelser, der man enkelt kan skape sin egen løsning.  

Den kan både kobles sammen og deles opp. Sofaen har et enkelt og tidløst uttrykk, noe som  

gjør den lett å kombinere med andre produkter og løsninger.

Gino har flere funksjonelle tilvalg som gjør den enkel å tilpasse ulike bruksområder. Det finnes  

også et utvalg av understell å velge mellom avhengig av hvilket utseende og funksjon man  

vil ha – klassiske rørben, trendy meieunderstell, avrundede treben eller stabile hjul for smidig 

forflytning. Gino har en glipe mellom sete og rygg, slik at sofaen er lett å tørke av og holde ren. 

Som tillegg finnes det også fester for å feste den til gulvet, noe som gjør den til et sikkert valg  

i for eksempel læremiljøer. Den er også et bærekraftig alternativ med et design som er skapt  

for å holde lenge, og med få komponenter, som kan byttes ut, separeres og gjenvinnes. 

Velg blant hundrevis av tekstiler fra Kinnarps Colour Studio, som alle har gjennomgått  

tøffe kvalitetskrav.

SERTIFIKAT

MER INFORMASJON

DESIGNER
Kinnarps studio

kinnarps.no

EN 1729-2
EN 16139

KINNARPS.NO



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 

Enhet mm, kg. 
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Varianter

* Målene gjelder belastet sete.



Gino

Funksjoner og tillegg

SAMMENKOBLINGSBAR

Gino er lett å koble sammen og ta fra hverandre, 
med tilvalget koblingsbeslag. Det gir funksjonelle 
løsninger som er enkle å tilpasse etter behov  
og situasjon.

STRØMUTTAK ENKELT/DOBBELT

Velg strømuttak til sittemodulene for smidig og  
lett tilgjengelig strømforsyning. Som tillegg finnes 
også dobbelt strømuttak som gir flere uttak.

ARMLENER FOR KOBLING

Trukket armlenegavl for plassering mellom 
sammenkoblede sofaseksjoner. Avgrenser 
sitteflaten og skaper et personlig rom.

GLIPE I RYGGEN

Gino har en glipe mellom sete og rygg,  
slik at sofaen er lett å tørke av og holde ren.

GULVFORANKRING RØRBEN

Som tillegg finnes fester til rørben for å forankre 
den i gulvet. Det gjør at sofaen står stille –  
en sikker løsning i for eksempel læremiljøer.

AVTAKBART TREKK

Gino finnes med avtakbart trekk som tillegg. 
Dette gjør det enkelt å skifte tekstil på sofaen  
ved behov. Velg ett av våre vaskbare tekstiler  
for også å kunne vaske trekket.

GULVFORANKRING MEIEUNDERSTELL

Som tillegg finnes det fester for meieunderstell, 
noe som gjør at også disse kan forankres  
i gulvet slik at sofaen står stille.

ARMLENEGAVL

Gino finnes med og uten armlenegavl (B 410 mm,  
D 650 mm, H 725 mm). De rammer inn sitteflaten 
og gir en behagelig støtte å lene seg mot. Velg 
mellom ett eller to armlener for åpen avslutning  
i den ene enden og lukket i den andre.
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AVVIKENDE TEKSTIL SETEPUTE

Gino kan fås med avvikende tekstil på setet (tilvalg). 
Dette gir et interessant og personlig uttrykk.



Gino KINNARPS.NO

Kinnarps Colour Studio (KCS) er vårt materialsortiment for kontorer,  
skoler og helseinstitusjoner med fokus på bærekraft, kvalitet og harmoni.  
Det tilbyr attraktive materialer som er nøye testet og utprøvd for å passe  
til ulike typer miljøer. Sortimentet gjør det enkelt å finne det uttrykket og  
den funksjonaliteten man leter etter. Tre, metall, plast og tekstil, fargetoner  
og mønstre som er enkle å matche med hverandre, og øvrig innredning.  
Et gjennomtenkt sortiment som gir et harmonisert og holdbart helhetsinntrykk,  
og som gir mulighet til å velge riktig materiale og farge til riktig sted og aktivitet.

For mer informasjon om farger og materialer, se kinnarps.no/kcs

Farger og materialer

Rørben Meieunderstell

Treben Hjul

Sølv SølvHvit Hvit Svart Svart

Bjerk Sølv Hvit Svart


