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Tijdloze en stijlvolle modulaire zitbank
Gino is een modulaire zitbank die vlot past in verschillende werk- of leeromgevingen. De eenvoudige  

vorm maakt hem flexibel voor ruimtes als refters, koffiebars en vergaderruimtes. 

Een compleet assortiment zitbanken in diverse versies en afwerkingen, zodat je eenvoudig een  

oplossing op maat kunt creëren. Hij kan vrij staan of aan andere modules worden gekoppeld.  

Door zijn eenvoudige en klassieke uitstraling kan deze zitbank naadloos worden gecombineerd  

met andere producten en oplossingen.

Gino biedt verschillende functionele opties, waardoor hij gemakkelijk aangepast kan worden aan 

verschillende toepassingsgebieden. Je kunt ook kiezen uit verschillende onderstellen, afhankelijk  

van de gewenste look en functie – klassieke ronde poten, een trendy sledeframe, gebogen houten  

poten of stevige wieltjes om eenvoudig te verplaatsen. Gino heeft een opening tussen de zitting  

en de rugleuning, waardoor hij gemakkelijk proper te vegen en schoon te houden is. 

Er zijn bevestigingen verkrijgbaar om de zitbank aan de vloer vast te maken, waardoor hij een veilige  

keuze is voor bijvoorbeeld opleidingsruimtes. Hij is ook een duurzaam alternatief, met een ontwerp  

dat lang meegaat en een beperkt aantal componenten heeft, die bovendien allemaal apart kunnen  

worden vervangen en gerecycleerd. 

Kies uit de honderden stoffen van Kinnarps Colour Studio, die allemaal voldoen aan  

strenge kwaliteitseisen.

CERTIFICATEN

MEER INFORMATIE

ONTWERPER
Kinnarps Studio

kinnarps.be

EN 1729-2
EN 16139

KINNARPS.BE



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 

Model mm, kg. 
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Versies

* De meting geldt voor een belaste zitting.



Gino

Functies & opties

KOPPELBAAR
Gino is eenvoudig te koppelen en te ontkoppelen 
met optionele koppelstukken. Alles voor functionele 
oplossingen die eenvoudig kunnen worden 
aangepast aan je behoeften en situatie.

ENKEL/DUBBEL STOPCONTACT
Voeg stopcontacten toe aan de zitelementen voor 
een handige en gemakkelijke stroomvoorziening. 
Voor meer flexibiliteit is als optie ook een dubbel 
stopcontact verkrijgbaar.

ARMSTEUN VOOR KOPPELING
Gestoffeerd eindpaneel voor armleggers voor plaatsing 
tussen gekoppelde zitbankdelen. Het maakt van de  
zitruimte een persoonlijke ruimte.

OPENING AAN DE ACHTERKANT
Gino heeft een opening tussen de zitting en de 
rugleuning, waardoor hij gemakkelijk proper te  
vegen en schoon te houden is.

VLOERVERANKERING RONDE POTEN
Ronde pootkoppelingen om de zitbank aan de vloer 
te verankeren zijn optioneel verkrijgbaar. Ze houden 
de bank stevig op zijn plaats – een veilige oplossing 
in bijvoorbeeld leeromgevingen.

AFNEEMBARE BEKLEDING
Gino is optioneel verkrijgbaar met afneembare 
bekleding. Hierdoor kan de stof op de bank 
gemakkelijk worden vervangen als dat nodig is.  
Kies een van onze wasbare stoffen, zodat  
de bekleding ook kan worden gereinigd.

VLOERVERANKERING SLEDEFRAME
Ook voor sledeframes zijn bevestigingen beschikbaar  
voor verankering aan de vloer om de bank stevig op  
zijn plaats te houden.

EINDPANEEL ARMLEGGER

Gino is leverbaar met en zonder eindpaneel met  
armleggers (B 410 mm, D 650 mm, H 725 mm). Zij 
benadrukken het zitgedeelte en bieden comfor tabele 
ondersteuning om tegen te leunen. Kies tussen  
een of twee armleggers, met een open afwerking  
aan de ene kant en gesloten aan de andere kant.
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ZITKUSSEN IN CONTRASTERENDE STOF
De bank is verkrijgbaar met een contrasterende  
stof op de zitting.Dit geeft de bank een interessante 
en persoonlijke look.
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Kinnarps Colour Studio (KCS) is ons assortiment materialen voor kantoren,  
scholen en zorginstellingen, met de nadruk op duurzaamheid, kwaliteit en 
harmonie. Het biedt aantrekkelijke materialen die zorgvuldig zijn getest op 
geschiktheid en duurzaamheid in verschillende soorten ruimtes. Het brede 
assortiment maakt het gemakkelijk om de gewenste look en functionaliteit  
te vinden. Hout, metaal, kunststof en textiel, kleuren en patronen die gemakkelijk 
kunnen worden gecombineerd met elkaar en met de rest van het interieurontwerp. 
Dit is een goed doordacht assortiment dat een geharmoniseerde en duurzame 
totaalindruk geeft en het mogelijk maakt om het juiste materiaal en de juiste  
kleur te kiezen voor de juiste plaats en activiteit.

Zie kinnarps.be/kcs voor meer informatie over kleuren en materialen.

Kleuren en materialen

Ronde poten Sledeframe

Houten poten Wieltjes

Zilver ZilverWit Wit Zwart Zwart

Berk Zilver Wit Zwart


