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LIBRA
Liikkeen inspiroima istumapaikka. Aaltoilevuutta. Jännittävä lainehdinta. Joka 
kutsuu keskusteluun. Yhteiseen hetkeen. Tai omaan aikaan. Ansaittuun lepoon. 
Luonnollinen muoto tekee Librasta joustavan. Antaa sille erilaisen ilmeen. Voit 
istuutua kahdelta eri suunnalta. Tai asettaa seinää vasten. Ja nojata taakse. Yksi, 
kaksi tai kolme istumapaikkaa. Tai useita rivissä. Sen voi muokata sinun ja 
tapaamiesi ihmisten mukaan. Tilanteen mukaan. Libra on latinaa ja tarkoittaa 
vaaka-tähtimerkkiä. Sosiaalista ja ulospäin suuntautunutta luonnetta. Joka 
haluaa osallistua tapaamiseen. Hetkeen. Yhdessä kanssasi kun viivyt.

JÄNNITTÄVÄ ISTUMAPAIKKA
Libra on jännittävä istumapaikka. Istuinpenkki, jossa on joko yksi, kaksi tai 
kolme istumapaikkaa. Voit sijoittaa sen yksilöllisesti. Vierekkäin useiden 
istuttavaksi. Tai ryhmäksi. Se sopii monentyyppisiin ympäristöihin. Erilaisiin 
tiloihin, avoimiin työympäristöihin, taukotiloihin tai käytäville. Se tarjoaa 
istumapaikkoja ja luo kauniin ilmeen. Koska se on niin joustava ja helposti 
sijoitettava, se sopii myös tiloihin, joita yleensä ei hyödynnetä. Tarjoaa uutta 
toiminnallisuutta. Uusia kokouksia ja keskusteluja. Tilaisuuden oikaista 
hetkeksi. Tilanjakaja. Sekä visuaalinen että käytännöllinen. Jännittävä 
aaltomuoto luo liikettä ja luovan ilmeen. 
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POHJANA AALTOLIIKE
Libra on luova istuinpenkki. Aaltoliikkeen muotoilemana se tuo dynamiikkaa 
ja toimivuutta erilaisiin ympäristöihin. Joustavuutensa ansiosta sitä voi 
käyttää monilla eri tavoilla. Se luo myös uudenlaista toiminnallisuutta. Sen 
avulla voi luoda istuma- tai tapaamispaikan kohtaan, jota ei ehkä tavallisesti 
käytetä sellaisena. Sijoitettuna säilytyskalusteen takaseinää vasten 
työpisteessä. Käytävän tai kokoustilan seiniä vasten. Libra-penkkejä voi 
yhdistellä riveihin tai ryhmiin, ja se sopii myös yksittäiseksi penkiksi, kun 
tarvitaan istumatilaa. Yhdistele erilaisiin sohvapöytiin luodaksesi kokonaisen 
istuinryhmän. Avoimen muodon ansiosta voit istuutua kahdelta eri suunnalta. 
Sinä päätät. Lepohetki tai kokous. Istu yksin ja pidä tauko. Tai yhdessä 
kollegan kanssa, keskustelun tai spontaanin kokouksen merkeissä.
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KINNARPS COLOUR STUDIO
Inspiroidu ainutlaatuisesta ja laajasta kangas-
valikoimastamme - Kinnarps Colour Studiosta. Se 
sisältää kaikkkea, mitä voit toivoa luovilta ja kau-
niilta kankailta. Näyttävä mallisto, joka sisältää 
runsaasti erilaisia värejä, materiaaleja ja kuvioita. 
Erilaisia ominaisuuksia ja tunnelmia. Klassisen 
eleganssin ja tuoreimpien trendien yhdistelmä. 
Kaikki siksi, että voisit antaa sisustukselle oman 
yksilöllisen leimasi. Löydä ilme ja tunnelma, joka 
sopii ympäristöönne parhaiten. 
www.kinnarps.fi
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MATERIAALI

Valkoinen

Musta

Kromi

Hopea

METALLI
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LIBRA

ISTUIN Kokonaan pehmustettu istuinpenkki. Nahalla tai keinonahalla verhoiltu istuintyyny on aina tikattu. PEHMUSTE Polyeetteriä. JALUSTA Maalattu metallirunko, 

musta (B), hopeanharmaa (S) tai valkoinen (W). Liukunastat muovia. LISÄVARUSTE Kromattu metallirunko. Huopapintaiset liukunastat. MUUTA Libra-penkki on 

saatavissa kolmella eri viimeistelyllä: kokonaan kankaisena, kokonaan nahalla/keinonahalla verhoiltuna (aina tikattuna) tai kokonaan kankaalla/nahalla/keinonahalla 

verhoiltuna ja mahdollisuudella saada istuintyynyihin erikoisia värejä. Valinta tehdään saman kangasryhmän sisällä. YKSIKÖT mm, kg. DESIGN The Snowroom
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VALITSE VERSIO
Librasta on saatavana yksi-, kaksi- ja kolmipaikkaiset versiot. Valitse versio 
tehtävän tai ilmeen mukaan. Valitse laajasta valikoimastamme kangas 
löytääksesi ympäristöönne parhaiten sopivan ratkaisun. Voit myös yhdistellä 
istuimiin saman kangastyypin eri värejä jännittävän ilmeen luomiseksi. 

LIB3
Leveys 1800
Syvyys 500
Kokonaiskorkeus  480
Istuinkorkeus  440
Paino 23,6

LIB2
Leveys 1210
Syvyys 500
Kokonaiskorkeus  480
Istuinkorkeus  440
Paino 17,5

LIB1
Leveys 620
Syvyys 500
Kokonaiskorkeus  480
Istuinkorkeus  440
Paino 12,2
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