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SQUARE
REOLEN

®

- den alsidige reol, der kan ændre sig i takt med dit liv.

Square Reolen er velegnet til alle formål, lige fra en flot skænk i opholdsstuen
til en praktisk reol på kontoret.
Square Reolen består af 5 forskellige moduler i malet MDF og massiv fingertappet
eg og valnød, udvendige mål på henholdsvis 35,4 og 70,8 cm. Det er et grundprincip,
at de udvendige mål på elementerne er faste og derfor altid flugter på alle leder
og kanter, når flere moduler sættes sammen.
Reolen , der fås i 3 dybder – 20, 34 og 42 cm – kan forsynes med tilbehørsdele i form
af hylder, låger eller skuffer i flere forskellige varianter.
Som en af de få på markedet, har Square Reolen en hjørne-sektion,
således at reolen kan bygges ind i et hjørne.
Alle skuffer er med soft-close, hvilket udover den lækre
automatiske lukning, også giver fuldt udtræk af skufferne.
Reolen fås i hvid, lysegrå, antrasit, rød, sort, massiv eg ubehandlet,
massiv eg hvidolie og massiv valnød.
Tilbehør fås også i ovenstående farver samt i grøn og gul.
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NYT
BYGGEPROGRAM
Design din egen reol
på www.kidi.dk
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MASSIV FINGERTAPPET
VALNØD
1

SMUKT RUSTIKT
LOOK

Til den der ønsker høj kvalitet med et elegant
rustikt look, hvor farverne spiller sammen i
både mørke og lyse nuancer.
Bemærk at alt massivt fingertappet Square,
oser af kvalitet. Her er kredset for selv den
mindste detalje, selv låger, skuffe-fronter
og hylder er i massivt træ.
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Valnød kan selvfølgelig også
kombineres med malet eller
andre træsorter, lige efter dit
ønske. Gå ind på vores hjemmeside på ”byg selv” og se hvor
”frækt” farve-kombinationer
kan se ud.

NYHED!
MASSIV VALNØD
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MASSIV FINGERTAPPET
EG OG VALNØD.

På dette billede
er eg ubehandlet
blevet olieret

STUEN

Massiv eg hvidolie
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Square Eksklusive i massiv
eg eller valnød er lavet i 12
mm tykt materiale og sideren
er fingertappet, så den har et
meget let og elegant look.
Massiv Eg fås i dybderne 20,
34 og 42 cm. Valnød fås i
dybden 34 cm.
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TV BORDE

TV MØBLER
Et CD-kryds, hvor skufferne kan trækkes
helt ud, er en praktisk og smart måde at
opbevare sine CD'er på.
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TV-bordene fås i henholdsvis 100 cm, 120 cm og 180 cm
i farverne sort og hvid. 120 cm fås også i massiv eg
ubehandlet/hvidolie. TV-bordene i 120 cm og 180 cm
kan kombineres lige som du vil med skuffer, trælåger
eller låger med stof, ligesom de også kan sammensættes
med alle vore reoler i dybden 42 cm (se billede 7).
TV-bordene er alle ”født” med ophængsliste, så de er
lige til at hænge på væggen, men man kan også sætte
ben, sokkel eller hjul på.
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B: 100 cm.
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B: 100 cm.

B: 180 cm.
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B: 120 cm.

TV-BORD I MASSIV EG
Bredde 120 cm.
Se tilbehørsprogram i prislisten.
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Square Reolen i dybden 42 cm er super velegnet til at
udbygge dit TV-bord. Den levner masser af muligheder
for opbevaringaf CD’er, DVD og videoer mm.

B: 120 cm.

Max belastning ved brug af vægophæng er 35 kg.

B: 120 cm.
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KLASSISK OG
SMUKT DESIGN

Alle reoler er forsynet med ophængs
liste, så de kan hænges på væggen.
Reolen kan også stå på ben, sokkel
eller på hjul. Disse artikler kan tilkøbes
– se side 13, 14 og 15 i prislisten.
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Traditionel som utraditionel.
Det er kun din fantasi der
sætter begrænsningen.
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SQUARE REOLEN

MASSIV EG UBEHANDLET KAN OLIERES.
DET GIVER EGETRÆET EN DEJLIG
MØRK GLØD.

Har også specialiteterne
Som noget nyt kan man nu få skråhylder til vin.
Med de mange varianter af skuffer og låger er opbevaringsmulighederne utallige.
Square reolen har fået designet en hjørne sektion,
som giver mulighed for at bygge reolen helt ind i
hjørnet uden spildplads.
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MASSIV EG

Square Reolens helt specielle egenskab er, at 2
halve reoler ovenpå hinanden har nøjagtig samme
højde som et hel square. Dvs. alle kombinationer
er mulige og stadigvæk holder man en helt lige
over- og underkant på reolen.
20

DESIGN DIN EGEN REOL

21

på www.kidi.dk

Skænk, opbevaring eller blot til
pynt. I massiv eg bliver det blot
lidt mere lækkert.
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SQUARE CIRCLE

ELEGANT LOOK
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Du kan narturligvis også kombinere
square malet med massiv eg eller
valnød.
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Det behøver ikke være firkantet for at give elegance og design
mæssigt korrekthed. Udsmykning er mange ting og hvem ved
– måske har vi her nutidens svar på den gamle ”amager hylde”.
Square Circle kan fås i 2 størrelser: Ø 90 cm med dybden 15 cm
og Ø 120 cm med dybden 24 cm. Circle fås i farverne; sort, hvid,
gul og brændt orange. NYHED, nu ogå sokkel til 120 cm reol.
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NYHED
Nu også træben
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SKÆNK MED TRÆBEN
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NYHED!
Mulighederne er utallige.
Blot til pynt eller til alle
former for opbevaring.
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Nu fås Square reolen også som en hel stor skænk
– Selvfølgelig kombinerer du skænken med tilbehøret fra Square reolens store tilbehør-program.
Bredde 174,5 cm, dybde 42 cm og højde 84,5 cm
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NYHED!
33

NU OGSÅ STOFFRONTER

Nu fås der også stof-fronter til Square Reolen.
Fronterne bruges hvis du ønsker at gemme højtaler og
lign. væk bag en pæn front. Fjernbetjening fungerer fint
igennem stoffet.

Lidt sjov og ballade skal der også være plads til
– sæt et harlekin ophæng på den lille reol (modul
06, 56 og 66) og den kommer til at hæng på skrå.
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Små hyggekasser eller blot en svævehylde til lidt
pynt. Udsmyk din væg præcis som du ønsker.
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En god kombination af både låger og skuffer giver
en masse plads til opbevaring.
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TOP-PLADER
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"Samler reolen"
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Her ses top-pladen lagt på reolerne.
Denne kan bruges for at ”samle reolen”
hvis man ønsker en hel enkelt overflade
på opstillingen. Top-pladerne fås i dybden
34 og 42 cm og spænder fra 1½ modul på
106,5 cm op til 3 hele moduler på 213,2 cm.
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DESIGN DIN
EGEN REOL
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Kombiner farverne og
modulerne som du vil
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Prøv byggeprogrammet
på vores hjemmeside.
www.kidi.dk
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CD/DVD REOL

SVÆVEHYLDER
Til mange formål
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Square reolen fås også i dybden 20 cm. Dette gør
den velegnet til bogreol, CD/DVD reol eller evt.
som pokalskab.
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Reolens 20 cm dybde giver mulighed for at "gemme"
CD'er eller DVD'er bag malet låger eller glaslåger.

Hylderne monteres nemt på væggen med de medfølgende 2 små beslag – og vupti så har du en hylde på
væggen. (For hylden på 106,2 medfølger der 3 beslag)

En CD reol har plads til 256 CD'er.

Hylderne fås i 7 forskellige farver samt i eg hvidolie og
flere forskellige længder – se side 7 i prislisten.
Hylde-beslagene kan bære 10 kg
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SENGE GAVLE

NATBORDE
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Sengebordet findes i mange forskellige kombinationer med en eller flere skuffer, låge eller
blot en hylde. De kan naturligvis hænge på
gavlen/væggen eller stå på ben/sokkel/hjul.

Sengegavlene fås i malet sort og
antrasit samt i egefiner i hvidolie
eller ubehandlet. Gavlene findes
til 140/150 og 180 cm brede senge.
Gavlen er forberedt til sengeborde
i begge sider, men kan sagtens
bruges uden.
Som en smart lille detalje, er gavlene
konstrueret således, at man nemt
kan montere en lampe på gavlen og
”køre” ledningen ned på bagsiden af
gavlen, så den ikke er synlig.
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KONTORET/
HJEMMEKONTORET
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Som noget nyt kan man nu få brevbakker til at montere i reolen,
så det er nemt at få styr på papirbunkerne. Disse er velegnet
både til privat og professionelt brug.
Bemærk at der er plads til ringbind bag lågen, selv i
dybden 34 cm.
Med bagbeklædning og hjul, giver Square reolen også den
professionelle bruger mulighed for en mobil reol, som altid
er inden for rækkevidde
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RUMDELER
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Med mulighed for at få reolen leveret med
formonteret bagplader, er Square reolen super
velegnet som rumdeler.
Sæt lidt ekstra ”spræl” på reolen og vælg en
anden farve som bagbeklædning, hvilket giver
en spændende effekt.
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SKUFFEKASSETTE
Skuffekassetterne fås i 4 varianter og føres i antrasit og
sort. Skuffer og låger kan naturligvis fås i alle farver.
H. 64,5 cm B. 36 cm D. 45 cm
Højden er incl. hjul.
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PRAKTISK VIDEN

Hvid

Lys grå

Antrasit

Square systemet består af 6 forskellige
moduler i dybderne 20 cm, 34 cm og 42 cm.
· Materialet er malet MDF.
· Ophængslisten er formonteret på
modulerne.

Rød

70,8 x 70,8 x 20/34/42 cm

·3
 5 kg's bæreevne pr. modul
(gælder dog ikke for harlekin-ophæng).

Sort
Reolen kan også monteres
med låsbare hjul, der gør
reolen nem at flytte med og
samtidig står den stabilt.
Dog anbefales hjul kun til
moduler med dybden 42 cm.

·A
 lle skuffer er med metal soft-close på
nær det lille cd-kryds.
· Låger er med selvlukkende hængsler.
· Alle moduler leveres samlet for at opnå
maksimal styrke, således at kun tilbehør
skal monteres i reolerne.

35,4 x 70,8 x 20/34/42 cm

· Reolen er samlet vinkelret med dyvler.

Man kan også tilkøbe
en cylender-lås. Den er
altid formonteret i skuffen
eller lågen.

Eg

Nød

· Skufferne er med udskiftelige fronter.
· De flotte hjørnesamlinger giver en markant
firkant når flere reoler er sat sammen.

Square reolen fås i 5
forskellige farver og 2
forskellige træsorter.

35,4 x 35,4 x 20/34/42 cm
70,8 x 35,4 x 20/34/42 cm
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Sokkel

Hylde beslag

Metal ben

Cylendergreb

Låsbar hjul

Standardgreb

Lås

Max belastning
ved brug af vægophæng er 35 kg.
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