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LIBRA
Siedzisko zaprojektowane przez ruch. Fali. Ekscytująca płynność. Która zachęca 
do rozmowy. Spotkania towarzyskiego. Chwili prywatności. Zasłużonego odpo-
czynku. Dzięki naturalnemu kształtowi Libra łatwo dopasowuje się do sytuacji. 
Dodaje energii. Można wybrać sposób siedzenia. Albo postawić przy ścianie. 
I oprzeć się wygodnie. Jedno, dwa lub trzy miejsca do siedzenia. Lub więcej w jed-
nym rzędzie. Dostosowuje się do użytkowników. Do sytuacji. Libra to po łacinie 
waga jako znak zodiaku. Otwarty i towarzyski charakter. Kto chce wziąć udział 
w spotkaniu? Skorzystać z chwili. I przysiąść obok.

EKSCYTUJĄCE MIEJSCE DO SIEDZENIA
Libra to ekscytujące miejsce do siedzenia. Sofa dla jednej, dwóch lub trzech 
osób. Można używać jej niezależnie. Obok innych sof, żeby zapewnić więcej 
miejsc siedzących. Lub razem w grupie. Pasuje do różnych środowisk pracy. 
Do różnych pomieszczeń, otwartych przestrzeni biurowych, powierzchni 
wypoczynkowych czy korytarzy. Dobrze się prezentuje i zapewnia miejsce  
do siedzenia. Łatwa do ustawienia, dobrze adaptuje się do niewielkich prze-
strzeni, dzięki czemu można jej używać w miejscach zwykle nieużywanych. 
Wprowadza do biur nowe funkcje. Więcej spotkań i rozmów. Stwarza okazję, 
żeby przysiąść na chwilę. Dzieli pomieszczenie. Optycznie i praktycznie. 
Sugestywny kształt fali wnosi energię, ruch i twórczą atmosferę. 
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INSPIROWANA RUCHEM FALI
Libra to pomysłowa sofa. Design oparty na motywie fal wprowadza dynamikę 
i funkcjonalność do różnych rodzajów pomieszczeń. Jest elastyczna, co ozna-
cza, że może być wykorzystywana na wiele różnych sposobów, oferując przy 
tym nowe funkcje. Służy jako mebel do siedzenia i miejsce spotkań w prze-
strzeniach zazwyczaj nieużywanych. W miejscu za plecami szafy lub wzdłuż 
ścian korytarza, czy sali konferencyjnej. Sofy Libra można zestawiać w rzę-
dach lub grupach; równie dobrze sprawdza się jako siedzisko wolnostojące. 
Można ją łączyć z różnymi rodzajami stolików do kawy, aby stworzyć całe 
przestrzenie wypoczynkowe. Zaprojektowana w sposób otwarty, umożliwia 
siedzenie w dwóch kierunkach i różne sposoby wykorzystania. Decyzja należy 
do użytkownika. Można usiąść samemu i zrobić sobie przerwę. Albo we 
dwójkę, żeby spotkać się z kimś w biegu i porozmawiać.
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KINNARPS COLOUR STUDIO
Kinnarps Colour Studio — inspirująca, wyjątkowa 
i szeroka gama tkanin. Jeśli chodzi o pomysłowe 
i piękne tapicerki, jest tu wszystko, czego potrzeba. 
Atrakcyjna kolekcja obejmująca szeroki wybór 
kolorów, materiałów i deseni. O różnych charakte-
rach i stylach. Połączenie klasycznej elegancji 
z najnowszymi trendami. Wszystko po to, by nadać 
wnętrzu indywidualny charakter. Styl i atmosfera, 
które najlepiej odpowiadają specyfice danego  
wnętrza. 
www.kinnarps.pl/kcs
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LIBRA

SIEDZISKO Sofa tapicerowana. Poduszki tapicerowane skórą naturalną lub sztuczną są zawsze pikowane. WYŚCIÓŁKA Polieter. RAMA NOŚNA Lakierowana rama 

metalowa, czarna (B), szarosrebrna (S) lub biała (W). Plastikowe nakładki. OPCJE Chromowana rama metalowa. Nakładka filcowa. OPCJE Sofa Libra jest dostępna 

w trzech rodzajach wykończeń: w pełni tapicerowana tkaniną, w pełni tapicerowana skórą/sztuczną skórą (zawsze pikowana) lub w pełni tapicerowana tkaniną/skórą/

sztuczną skórą z możliwością zastosowania poduszek w kontrastujących kolorach. Można wybierać w ramach tej samej rodziny tkanin. JEDNOSTKA mm, kg. 

PROJEKT The Snowroom
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WYBIERZ MODEL
Libra jest dostępna w wersji dla 1, 2 i 3 osób. Wybierz model w zależności od 
funkcji i stylu. Można wybrać jedną z szerokiej palety oferowanych przez nas 
tkanin, by znaleźć najlepsze rozwiązanie do danego wnętrza. Można także 
łączyć kolory tkanin tego samego rodzaju, by tworzyć atrakcyjne wykończenia. 

LIB3
Szerokość 1800
Głębokość 500
Całkowita wysokość  480
Wysokość siedziska  440
Waga 23,6

LIB2
Szerokość 1210
Głębokość 500
Całkowita wysokość  480
Wysokość siedziska  440
Waga 17,5

LIB1
Szerokość 620
Głębokość 500
Całkowita wysokość  480
Wysokość siedziska  440
Waga 12,2
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