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Tidlös och stilren modulsoffa
Gino är en modulsoffa som är lättplacerad i olika typer av arbets- eller lärmiljöer. Tack vare sin enkla 

form är den flexibel att placera i exempelvis matsalar, café och enklare mötesrum. 

En komplett soffserie i olika varianter och utföranden där man enkelt kan skapa sin egen lösning. 

Den går att både koppla ihop och ta isär. Soffan har ett enkelt och tidlöst uttryck vilket gör den 

smidig att kombinera med andra produkter och lösningar.

Gino har flera funktionella tillval vilket gör den enkel att anpassa efter olika användningsområden. 

Det finns även ett urval av underreden att välja på beroende på vilket utseende och funktion man vill 

ha – klassiska rörben, trendiga medben, rundade träben eller stadiga hjul för att smidig förflyttning. 

Gino har en glipa mellan sittdel och rygg vilket gör soffan lätt att torka av och hålla ren. 

Som tillval finns även fästen för att fästa den i golvet vilket gör den till ett säkert val i exempelvis 

lärmiljöer. Den är också ett hållbart alternativ med en design som är skapad för att hålla länge och 

med få ingående komponenter som går att byta ut, separera och återvinna. 

Välj bland hundratals tyger ur Kinnarps Colour Studio som alla genomgått tuffa kvalitetskrav.
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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

* Måttet avser belastad sits.
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Funktioner & tillval

KOPPLINGSBAR

Gino är smidig att både koppla ihop och ta isär 
med tillval kopplingsbeslag. Allt för funktionella 
lösningar som är enkla att anpassa efter behov 
och situation.

ELUTTAG SINGEL/DUBBEL

Välj till eluttag till sittmodulerna för smidig och 
lättillgänglig strömtillförsel. Som tillval finns även 
eluttag dubbel som erbjuder fler uttag.

ARMSTÖD FÖR KOPPLING

Klädd armstödsgavel för placering mellan 
sammankopplade soffsektioner. Gränsar av 
sittytan för ett personligt utrymme.

GLIPA I RYGGEN

Gino har en glipa mellan sittdel och rygg vilket 
gör soffan lätt att torka av och hålla ren.

GOLVANKRING RÖRBEN

Som tillval finns fästen för rörben för att förankra 
den i golvet. Detta gör att soffan står still – en 
säker lösning i exempelvis lärmiljöer.

AVTAGBAR KLÄDSEL

Gino finns med avtagbar klädsel som tillval. 
Detta gör det enkelt kan byta tyg på soffan vid 
behov. Välj ett av våra tvättbara tyger för att  
även kunna tvätta klädseln.

GOLVANKRING MEDUNDERREDE

Som tillval finns även fästen för medunderrede 
vilket gör att även dessa går att förankra i golvet 
så att soffan står stilla.

ARMSTÖDSGAVEL

Gino finns med och utan armstödsgavel  
(B 410 mm, D 650 mm, H 725 mm). De ramar in 
sittytan och ger ett skönt stöd att luta sig mot. 
Välj mellan ett eller två armstöd, för ett öppet 
avslut på ena sidan och stängt på andra sidan.

KINNARPS.SE

AVVIKANDE TYG SITSDYNA

Gino går att få med avvikande tyg på sitsen (tillval). 
Detta ger ett intressant och personligt uttryck.
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Kinnarps Colour Studio (KCS) är vårt materialsortiment för kontor, skola och 
omsorg med fokus på hållbarhet, kvalitet och harmoni. Det erbjuder attraktiva 
material som är noga testade och utprovade för att passa och hålla för olika typer 
av miljöer. Sortimentet gör det enkelt att hitta det uttryck och den funktionalitet 
man söker. Trä, metall, plast och textil, färgtoner och mönster som är enkla att 
matcha med varandra och övrig inredning. Ett genomtänkt sortiment som ger  
ett harmoniserat och hållbart helhetsintryck och som erbjuder möjlighet att välja 
rätt material och färg till rätt plats och aktivitet.

För mer information om färger och material se kinnarps.se/kcs.

Färger & material

Rörben Medunderrede

Träben Hjul

Silver SilverVit Vit Svart Svart

Björk Silver Vit Svart


