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Gino

Ajaton ja tyylipuhdas moduulisohva
Gino on moduulisohva, joka on helppo sijoittaa erilaisiin työ- tai oppimisympäristöihin. Selkeän 

muotokielensä ansiosta sohva sopii esimerkiksi ruokaloihin, kahviloihin ja kokoushuoneisiin. 

Täydellinen sohvasarja, jonka osista voi sommitella erilaisia kokonaisuuksia omien tarpeidensa  

mukaan. Sohvan osat voi liittää yhteen ja irrottaa toisistaan. Sohva on ilmeeltään selkeä ja ajaton,  

joten se on helppo yhdistää muihin tuotteisiin ja ratkaisuihin.

Gino-mallistoon kuuluu useita toiminnallisia lisävarusteita, joiden ansiosta se on helppo mukauttaa 

erilaisiin käyttötarkoituksiin. Saatavana on myös erilaisia jalustoja eri tyyleihin ja käyttötarkoituksiin  

– klassiset putkijalat, trendikkäät jalakset, pyöristetyt puujalat tai tukevat pyörät sujuvaan siirtämiseen.  

Gino-sohvan istuinosan ja selkänojan välissä on rako, jonka ansiosta sohva on helppo pyyhkiä puhtaaksi. 

Lisävarusteena on saatavana myös kiinnikkeitä, joilla sohvan voi kiinnittää lattiaan, mikä tekee  

siitä turvallisen valinnan esimerkiksi oppimisympäristöihin. Sohva on myös ympäristön kannalta  

kestävä vaihtoehto. Sen muotoilu on tehty kestämään aikaa ja siinä on vain vähän komponentteja,  

joita voi vaihtaa, erottaa toisistaan ja kierrättää. 

Valitse mieleisesi sadoista Kinnarps Colour Studion kankaista, jotka kaikki ovat läpäisseet  

tiukat laatuvaatimukset.
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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 

Yksiköt mm, kg. 
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Versiot

* Mitat koskevat kuormitettua istuinta.



Gino

Toiminnot ja lisävarusteet

YHTEENKYTKETTÄVÄ

Ginon osat on helppo yhdistää ja irrottaa 
lisävarusteena saatavien kytkentähelojen 
avulla. Sen ansiosta tilaan on helppo luoda 
toiminnallisia ratkaisuja, jotka mukautuvat 
tarpeen ja tilanteen mukaan.

PISTORASIA YKSI/KAKSI

Istuinmoduuleihin on saatavana lisävarusteena 
pistorasia kätevää ja helppoa virransaantia varten. 
Lisävarusteena myös kaksiosainen pistorasia.

YHDISTÄVÄ KÄSINOJA

Verhoiltu käsinojapääty, joka sijoitetaan  
yhteen liitettyjen sohvaosien väliin.  
Rajaa henkilökohtaisen istumatilan.

RAKO SELKÄNOJASSA

Gino-sohvan istuinosan ja selkänojan  
välissä on rako, jonka ansiosta sohva  
on helppo pyyhkiä puhtaaksi.

LATTIAAN KIINNITETTÄVÄ PUTKIJALKA

Lisävarusteena on saatavana putkijalkojen 
kiinnikkeitä, joilla sohvan voi kiinnittää 
lattiaan. Sen ansiosta sohva pysyy varmasti 
paikallaan – turvallinen ratkaisu esimerkiksi 
oppimisympäristöihin.

IRROTETTAVA VERHOILU

Gino-sohvaan on saatavana valinnainen irrotettava 
verhoilu. Sohvan kangas on tarvittaessa helppo  
vaihtaa. Valitse jokin pestävistä kankaistamme,  
kun pesumahdollisuus on sinulle tärkeä.

JALASTEN LATTIAKIINNITYS

Lisävarusteena on saatavana myös jalasalustan  
kiinnikkeet, joiden avulla myös ne voidaan kiinnittää  
lattiaan niin, että sohva pysyy paikallaan.

KÄSINOJAPÄÄTY

Gino-sohvaan on saatavana tarvittaessa käsinojapäädyt  
(L 410 mm, S 650 mm, K 725 mm). Ne rajaavat 
henkilökohtaisen istumatilan, lisäksi niihin on mukava 
nojata. Valitse yksi tai kaksi käsinojaa sen mukaan,  
haluatko sulkea yhden vai molemmat päädyt.
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POIKKEAVA ISTUINTYYNYN KANGAS

Ginon istuinosaan voi tilata erilaisen kankaan  
(lisävaruste).Se antaa sohvalle mielenkiintoisen ja  
persoonallisen ilmeen.
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Kinnarps Colour Studio (KCS) on materiaalivalikoimamme toimistoihin, kouluihin  
ja hoivaympäristöihin. Valikoimassa on panostettu kestävyyteen, laatuun ja 
harmoniaan. Valikoimaamme kuuluu mielenkiintoisia materiaaleja, jotka on 
huolellisesti testattu sopimaan erilaisiin ympäristöihin ja kestämään käyttöä. 
Valikoimastamme on helppo löytää etsimänsä tyyli ja toiminnalliset yksityiskohdat. 
Tarjolla on puuta, metallia, muovia ja tekstiilejä, eri värisävyjä ja kuvioita, jotka 
on helppo sovittaa yhteen toistensa ja muun sisustuksen kanssa. Tarkkaan 
suunnitellun valikoimamme avulla on helppo luoda yhtenäinen ja kestävä 
kokonaisuus ja löytää oikeat materiaalit ja värisävyt eri tiloihin ja toimintoihin.

Lisätietoja väreistä ja materiaaleista on osoitteessa kinnarps.fi/kcs.

Värit & materiaalit

Putkijalka Jalasjalusta

Puujalat Pyörät

Hopea HopeaValkoinen Valkoinen Musta Musta

Koivu Hopea Valkoinen Musta


