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Square Reolen består af 6 forskellige moduler i malet MDF 
samt i 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 
hjørnesektion, 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 olieret.
Tilbehør fås også i ovenstående farver samt i grøn og 
grågrøn.

SQUARE®

REOLEN
DER KAN ÆNDRE SIG I TAKT  
MED KONTORET VOKSER

TILBEHØR 

Er altid 
færdigmonteret 

ved levering
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Med mulighed for at få reolen leveret med  
formonteret bagplader, er Square reolen  
super velegnet som rumdeler i kontorlandskabet.

Sæt lidt ekstra ”spræl” på reolen og vælg en  
anden farve som bagplade, hvilket giver en  
spændende effekt.

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.

RUMDELER
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Man kan naturligvis også få brevbakker, 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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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 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. 

Circle ø 120 cm kan også stilles på sokkel.

SQUARE 
CIRCLE



11  |  SQUARE REOLEN

Perfekt i mødelokalet, hvor elektronikken skal 
gemmes lidt af vejen. Fjernbetjening fungerer 
igennem stoffet.

TV BORDE
MED STOF FRONTER
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Standardgreb 

Valnød Sort

Antrasit

Rød

Grå

Hvid

Eg

Hvidolie eg

Grågrøn

Grøn

Max 35 kg Cylendergreb Låsbar hjulLås Hylde beslag

• Modulerne leveres altid færdig -  
 monteret med tilbehør.

• Materialet er malet MDF eller  
 massiv eg, massiv valnød.

• Ophængslisten er altid monteret  
 på modulerne.

• 35 kg’s bæreevne pr. modul.  
 

• Alle skuffer er med soft-close 
 på nær det lille cd-kryds og  
 brevbakker.

• Reolerne er samlet vinkelret  
 med dyvler.

• Fronterne kan udskiftes på  
 skufferne.

PRAKTISK VIDEN

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

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

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

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

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

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