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LIBRA
En sitteplass skapt av en bevegelse. Av en bølge. En spennende fluiditet. Som 
innbyr til dialog. En sosial stund. Eller tid for seg selv. Velfortjent hvile. Den 
naturlige formen gjør Libra fleksibel. Gir den et levende uttrykk. Du kan sette deg 
fra to sider. Eller plassere den mot en vegg. Og lene deg bakover. En, to eller tre 
sitteplasser. Eller flere på rad. Den tilpasses etter deg og dem du møter. Etter 
situasjonen. Libra er latin for stjernetegnet vekten. En sosial og utadvent natur. 
Som vil være delaktig i møtet. I stunden. Sammen med deg når du slår deg ned.

SPENNENDE SITTEPLASS
Libra er en spennende sitteplass. En sittebenk med én, to eller tre sitte-
plasser. Du kan plassere den individuelt. Ved siden av hverandre for å skape 
flere sitteplasser. Eller sammen i en gruppe. Den passer inn i mange ulike 
typer miljøer. Ulike typer rom, åpne arbeidsmiljøer, pausearealer eller 
korridorer. Og bidrar med sitteplasser og et vakkert uttrykk. Ved at den er så 
fleksibel og lettplassert, kan den brukes på steder som ellers ikke er i bruk. 
Bidra med ny funksjonalitet. Nye møter og samtaler. En anledning til å slå 
seg ned en stund. En romdeler. Både visuelt og praktisk. Den spennende 
bølgeformen bidrar med bevegelse og et kreativt uttrykk. 
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BASERT PÅ BØLGEBEVEGELSEN
Libra er en kreativ sittebenk. Formet av en bølgebevegelse bidrar den med 
dynamikk og funksjonalitet til ulike typer miljøer. Gjennom sin fleksibilitet 
kan den brukes på mange ulike måter. Og bidra med ny funksjonalitet. Bli en 
sitteplass eller møteplass på arealer som vanligvis kanskje ikke brukes på 
den måten. Plassert mot baksiden av en oppbevaring ved en arbeidsplass. 
Langs veggene i en korridor eller et møterom. Libra kan settes sammen i 
rader eller grupper, og passer også til å stå alene der du trenger sitteplass. 
Du kan kombinere med ulike typer sofabord for å skape en hel sittegruppe. 
Den åpne designen gjør at du kan sette deg fra to sider. Det er du som 
bestemmer. Og anledningen eller møtet. Sitt alene og ta en pause. Eller 
sammen med en kollega for en samtale eller et spontant møte.
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KINNARPS COLOUR STUDIO
Bli inspirert av vårt unike og brede stoffsortiment 
- Kinnarps Colour Studio. Det inneholder alt du 
kan ønske deg når det gjelder kreative og vakre 
stoffer. En tiltalende kolleksjon med et stort utvalg 
av farger, materialer og mønstre. Med ulike egen-
skaper og følelse. En kombinasjon av klassisk ele-
ganse og de nyeste trendene. Alt for at du skal 
kunne sette ditt personlige preg på innredningen. 
Finn uttrykket og stemningen som passer aller 
best i akkurat ditt miljø. 
www.kinnarps.no/kcs
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MATERIALE

Hvit

Svart

Krom

Sølv

METALL
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LIBRA

SITS Helpolstret sittebenk. Sittepute trukket i skinn eller kunstskinn er alltid quiltet. POLSTRING Polyeter. UNDERSTELL Pulverlakkert metallstativ, svart (B), sølv-

grå (S) eller hvit (W). Glidefot i plast. TILLEGG Forkrommet metallstativ. Glidefot med filt. ANNET Sittebenk Libra kan fås i tre utførelser: heltrukket i stoff, heltrukket 

i skinn/kunstskinn (alltid quiltet) eller heltrukket i stoff/skinn/kunstskinn med mulighet for avvikende farger på sitteputer. Valgene skjer innen samme stoffamilie. 

ENHET mm, kg. DESIGN The Snowroom
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VELG VARIANT
Libra finnes som én-, to- eller treseters variant. Velg variant avhengig av 
funksjon eller uttrykk. Du velger stoff fra vårt brede sortiment for å finne den 
løsningen som passer aller best i ditt miljø. Du kan også blande stoffarger 
med samme type stoff på setene for et spennende uttrykk. 

LIB3
Bredde 1800
Dybde 500
Total høyde  480
Sittehøyde  440
Vekt 23,6

LIB2
Bredde 1210
Dybde 500
Total høyde  480
Sittehøyde  440
Vekt 17,5

LIB1
Bredde 620
Dybde 500
Total høyde  480
Sittehøyde  440
Vekt 12,2
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