
Gino

Gino

Ponadczasowa sofa modułowa
Gino to sofa modułowa, która doskonale pasuje do wielu różnych przestrzeni pracy i nauki.  

Jej prosty kształt pozwala na dużą elastyczność zastosowań również w przestrzeniach takich  

jak stołówki, kawiarnie i sale konferencyjne. 

Szeroka gama naszych sof obejmuje wiele różnych wersji i wykończeń, co ułatwia tworzenie 

indywidualnych rozwiązań. Sofy można łączyć w wiele zestawów. Prosty, klasyczny styl naszych 

sof sprawia, że doskonale pasują do innych rozwiązań i mebli.

Dostępne opcje umożliwiają sofie Gino różne zastosowania. Seria Gino oferuje różne ramy, 

które pozwolą uzyskać pożądany wygląd i funkcje: klasyczne nogi z rurek, płozy, nogi z giętego 

drewna lub solidnie wykonane kółka, umożliwiające szybkie przestawienie. Szczelina pomiędzy 

siedziskiem a oparciem ułatwia utrzymanie czystości. 

Opcjonalnie dostępne jest mocowanie, które pozwala na przytwierdzenie sofy do podłogi,  

np. dla bezpieczeństwa w pomieszczeniach szkolnych. Sofa Gino to ekologiczne rozwiązanie 

o trwałej konstrukcji i niewielkiej liczbie elementów, które można zdemontować, wymienić  

i na koniec poddać recyklingowi. 

W Kinnarps Colour Studio oferujemy setki rozmaitych tapicerek, które spełniają najsurowsze 

wymagania jakościowe.

CERTYFIKATY

WIĘCEJ INFORMACJI

PROJEKTANT
Kinnarps Studio

kinnarps.pl

PN-EN 1729-2
PN-EN 16139
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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 

Jednostka mm, kg 

KINNARPS.PL

Warianty

* Pomiar odnosi się do obciążonego siedziska.



Gino

Funkcje i opcje

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA
Dzięki dodatkowym łącznikom moduły sofy Gino 
można łączyć. Oferujemy funkcjonalne rozwiązania, 
które można łatwo dostosować do potrzeb i sytuacji.

POJEDYNCZE/PODWÓJNE  
GNIAZDO SIECIOWE 
Siedzisko sofy można wyposażyć w gniazdo sieciowe, 
które ułatwi dostęp do zasilania. Opcjonalnie dostępne 
jest także podwójne gniazdo sieciowe.

PODŁOKIETNIKI NA  
ŁĄCZENIACH MODUŁÓW
Tapicerowane podłokietniki można zastosować 
na łączeniach pomiędzy modułami siedzisk sofy, 
wyznaczając w ten sposób osobistą przestrzeń.

SZCZELINA HIGIENICZNA
Szczelina pomiędzy siedziskiem a oparciem ułatwia 
utrzymanie czystości.

NOGI Z RUREK MOCOWANE DO PODŁOGI
Opcjonalnie dostępne są specjalne uchwyty, które 
umożliwiają przymocowanie nóg do podłogi. Dzięki 
temu sofa nie będzie się przesuwać, co zapewnia 
bezpieczeństwo, np. w pomieszczeniach szkolnych.

ZDEJMOWANA TAPICERKA
Opcjonalnie sofa Gino jest dostępna ze zdejmowaną 
tapicerką. W razie potrzeby ułatwia to szybką wymianę 
obicia. Oferujemy wybór tkanin tapicerskich, które 
nadają się do prania.

PŁOZY MOCOWANE DO PODŁOGI
Mocowanie, które pozwala na przytwierdzenie sofy 
do podłogi dla zwiększenia bezpieczeństwa, jest 
również dostępne dla nóg na płozach.

PODŁOKIETNIK BOCZNY
Sofa Gino jest dostępna w wersji z podłokietnikami  
bocznymi lub bez nich (szer. 410 mm, głęb. 650 mm, wys.  
725 mm). Podłokietniki wyznaczają miejsce do siedzenia 
i pozwalają wygodnie się oprzeć. Wybierając jeden  
podłokietnik zamiast dwóch można uzyskać rozwiązanie 
otwarte po jednej stronie a zamknięte po drugiej.
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KONTRASTOWA TAPICERKA SIEDZISKA
Sofa jest dostępna z kontrastową tapicerką na siedzisku. 
Pozwala to nadać sofie interesujący i wyjątkowy wygląd.



Gino KINNARPS.PL

Kinnarps Colour Studio (KCS) to oferta wykończeń mebli do biur, szkół 
i placówek służby zdrowia, które wyróżniają się walorami ekologicznymi,  
wysoką jakością i harmonią barw. Dostępne materiały zostały starannie 
wyselekcjonowane i przetestowane pod względem przydatności i trwałości  
w wielu różnych przestrzeniach. Bogaty wybór pozwala uzyskać pożądany  
wygląd i funkcję. Drewno, metal, plastik, tkaniny oraz ich kolory i wzory można 
łatwo dopasować do aranżacji wnętrz. To przemyślana oferta, która pozwala 
uzyskać harmonijne i zrównoważone efekty poprzez wybór materiałów  
i kolorów odpowiednich do konkretnych miejsc i typów aktywności.

Więcej informacji na temat kolorów i materiałów znajduje się na stronie  
kinnarps.pl/kcs.

Kolory i materiały

Nogi z rurek Płozy

Nogi drewniane Kółka

srebrny srebrnybiały biały czarny czarny

brzoza srebrny biały czarny


