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Időtlen és stílusos moduláris kanapé
A moduláris Gino kanapé számos különféle munkakörnyezetben és oktatási térben jól használható. 

Letisztult vonalainak köszönhetően többféleképpen elhelyezhető olyan terekben, mint az étkezők, 

kávézók és tárgyalók. 

A termékcsaládban számos felület és kivitel közül választhat, így könnyen létrehozhatók személyre 

szabott megoldások. Az elemek összekapcsolhatók de különállóak is lehetnek. Ez az egyszerű, 

klasszikus megjelenésű kanapé kiválóan illeszkedik más termékekhez és megoldásokhoz.

Különböző funkcióival a Gino könnyen személyreszabható a különféle felhasználási területeknek 

megfelelően. A vázszerkezet is a kívánt megjelenéshez és funkcióhoz igazítható – hagyományos 

csőlábakat, trendi szánkótalpat, ívelt falábakat vagy a mozgatást megkönnyítő görgőket is választhat. 

Az ülés és a támla közötti résnek köszönhetően a Gino könnyen letakarítható és tisztán tartható. 

Az opcionális rögzítőelemek segítségével a Gino a padlóhoz erősíthető, ami biztonságos megoldás 

lehet például az oktatási terekben. A termék ugyanakkor fenntartható: tartós kialakítással  

és korlátozott számú alkatrésszel rendelkezik, amelyek mindegyike cserélhető, szelektíven  

gyűjthető és újrahasznosítható. 

A Kinnarps Colour Studio több százféle szövetet kínál, amelyek mind eleget tesznek a legszigorúbb 

minőségi követelményeknek.
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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 

Mértékegység mm, kg. 
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Változatok

* A méretek terhelt ülőkére vonatkoznak.
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Funkciók és opciók

ÖSSZEKAPCSOLHATÓ

Az opcionális csatlakozók segítségével  
a Gino kanapék könnyen összekapcsolhatók és 
szétválaszthatók. Ezzel is a különféle igényekhez 
és a helyzetekhez könnyen hozzáigazítható, 
funkcionális megoldásokat támogatjuk.

EGYES/KETTES HÁLÓZATI ALJZAT

A kényelmesen és könnyen hozzáférhető 
áramforrás biztosítása érdekében  
az ülőegységek elektromos aljzatokkal  
is felszerelhetők. A hálózati aljzat  
opcióként kettes kivitelben is rendelhető.

ÖSSZEKAPCSOLÓ KARFÁK

Az összekapcsolt kanapéelemek között 
kárpitozott karfás zárópanel helyezhető el,  
amely meghatározza a személyes teret a kanapén.

RÉS A TÁMLA ALATT

Az ülés és a támla közötti résnek köszönhetően 
a Gino könnyen letakarítható és tisztán tartható.

PADLÓHOZ RÖGZÍTHETŐ CSŐLÁBAK

Az opcióként rendelhető rögzítő csőlábak 
segítségével a kanapé a padlóhoz erősíthető. 
Szilárdan a helyén tartják a kanapét,  
ami biztonságos megoldás például  
oktatási környezetben.

ELTÁVOLÍTHATÓ KÁRPITOZÁS

A Gino cserélhető kárpitozással is rendelhető.  
Ez szükség esetén megkönnyíti a szövet  
cseréjét. Ha mosható szöveteink közül  
választ, egyszerűbb lesz a kárpit tisztítása.

PADLÓHOZ RÖGZÍTHETŐ SZÁNKÓTALP

Szánkótalphoz ugyancsak rendelhetők  
opcionális rögzítőelemek, amelyek segítségével  
a kanapé szilárdan a padlóhoz rögzíthető.

KARFÁS ZÁRÓPANEL

A Gino karfás zárópanellel és a nélkül is rendelhető 
(szé. 410 mm, mé. 650 mm, ma. 725 mm). Ezek 
meghatározzák a személyes ülőteret a kanapén,  
és kényelmes támaszként is szolgálnak. A kialakítás 
lehet egy vagy két karfás, az egyik oldalon nyitott,  
a másikon zárt felülettel.
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KONTRASZTOS ÜLŐPÁRNASZÖVET

A Gino ülése kontrasztos szövettel borítható.  
Ez izgalmas, egyedi megjelenést kölcsönöz  
a kanapénak.



Gino KINNARPS.HU

A Kinnarps Colour Studio (KCS) az irodák, iskolák és egészségügyi létesítmények 
számára a fenntarthatóság, a minőség és a harmónia szem előtt tartásával 
összeállított anyagválasztékunk. A kínálatában szereplő vonzó anyagokat gondosan 
kipróbáltuk és teszteltük az alkalmasság és a fenntarthatóság szempontjából 
a különféle típusú terekben. A széles skálában könnyen megtalálható a kívánt 
megjelenésnek és funkciónak megfelelő anyag. A fa, fém, műanyag és textíliák,  
a színek és minták jól variálhatók egymással és a további belsőépítészeti elemekkel. 
A jól átgondolt skála harmonizált és fenntartható összbenyomást kelt, lehetővé  
téve az adott helynek és tevékenységnek megfelelő anyag és szín kiválasztását.

A színekkel és anyagokkal kapcsolatban további információkat itt találhat:  
kinnarps.hu/kcs.

Színek és anyagok

Csőlábak Szánkótalp

Falábak Görgők

Ezüst EzüstFehér Fehér Fekete Fekete

Nyír Ezüst Fehér Fekete


