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Square Reolen er velegnet til alle formål, lige fra en flot skænk i 
opholdsstuen til en praktisk reol på kontoret.

Square Reolen består af 8 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.

Gå ind på www.kidi.dk og design din egen reol på vores byggeprogram.
Her får du også oplyst prisen på opstillingen du har lavet.

SQUARE®

REOLEN
DER KAN ÆNDRE SIG I TAKT MED DIT LIV

TILBEHØR 

Er altid 
færdigmonteret 

ved levering
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 MASSIV
VALNØD

Til den der ønsker høj kvalitet  
med et elegant rustikt look,  
hvor farverne spiller sammen  
i både mørke og lyse nuancer.
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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.

SMUKT
RUSTIKT LOOK

2
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Square Eksklusive i massiv eg eller 
valnød er lavet i 12 mm tykt materiale 
med fingertappede samlinger,  
hvilket giver et let og elegant look.

Massiv eg fås i dybderne 20, 34 og  
42 cm. Valnød fås i dybden 34 cm.

STUEN
MASSIV EG HVIDOLIE
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TV MØBLER
Et CD-kryds, hvor skufferne kan trækkes helt ud, er en 
praktisk og smart måde at opbevare sine CD'er på. 

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.

7

8



SQUARE REOLEN  |  9

TV BORDE
TV-bordene fås i henholdsvis 100 cm, 120 cm og 
180 cm i farverne sort og hvid. 120 cm fås også  
i massiv eg hvidolie. TV-bordene i 120 cm og  
180 cm kan kombineres lige som du vil med 
skuffer eller låger i træ eller stof.

TV- bordene er alle ”født” med ophængsliste,  
så det er lige til at hænge på væggen, men man 
kan også sætte ben, sokkel eller hjul på.  

Max belastning ved brug af vægophæng er 35 kg.

9
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Fronterne bruges hvis du ønsker at gemme 
højtaler og lign. væk bag en pæn front.
Fjernbetjening fungerer fint igennem stoffet.

TV BORDE
MED STOF FRONTER
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En god kombination af både låger og skuffer 
giver en masse plads til opbevaring.

 KLASSISK
DESIGN 
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Square Reolen har fået designet en hjørne  
sektion, som giver mulighed for at bygge  
reolen helt ind i hjørnet uden spildplads.

Skråhylderne er perfekte til opbevaring  
af vin. 

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

25

MASSIV EG
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Det behøver ikke være firkantet for at give elegance 
og design mæssig 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. 

Circle ø 120 cm kan også stilles på sokkel.

SQUARE 
CIRCLE
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KLASSISK DESIGN
32

33

Med Square Reolen kommer du aldrig 
til at mangle opbevaringsplads.
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Kombiner dit eget vitrineskab med store og
små glaslåger, glashylder og LED lys.

GLAS VITRINE
HAR OGSÅ SPECIALITETERNE
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37

Med de nye trekvart høje låger, er det nu muligt
at kombinere både låger og skuffer i et enkelt
modul.

Her er den som en lille skænk eller et fantastisk  
møbel til entreen. Vælg selv om den skal stå på  
træben eller hænge på væggen.

REOLEN 
TIL GANGEN
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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.

TOP-PLADER
SAMLER REOLEN
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DESIGN DIN REOL
PRØV VORES BYGGEPROGRAM PÅ 
WWW.KIDI.DK
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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 bagplade, hvilket  
giver en spændende effekt.

RUMDELER
41
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Alle skænke er 42 cm dybe
og overskabene der passer  
til skænkene er 34 cm dybe.

Bredden på skænkene vist på  
side 26 og 27 er alle 174,5 cm  
og højden 84,5 cm incl. ben.

Kombinationsmuligheder er
utallige – her ses et udpluk
af mulighederne. Skænkene
fås i malet hvid og eg hvidolie
og tilbehøret fås i alle vores
farver.

SKÆNKE  
MED TRÆBEN

43



SQUARE REOLEN  |  27

44

45

46



28  |  SQUARE REOLEN

Nu fås vores skænk også i højde 53 cm excl. ben  
og 78,6 incl. ben. Bredden 212 cm og dybden 42 cm.

På billederne ses også vores nye lækre lædergreb,  
som fås i 3 forskellige farver: hvid, lysebrun og mørkebrun.

SKÆNK I 15 MM MASSIV
FINGERTAPPET TRÆ

NYHED!  
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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).

Hylderne fås i 7 forskellige farver samt i eg hvidolie  
og olieret valnød og flere forskellige længder  
– se side 7 i prislisten.

Hylde-beslagene kan bære 10 kg.

SVÆVEHYLDER
TIL MANGE FORMÅL

51
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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.

Reolens 20 cm dybde giver mulighed for at "gemme"
CD'er eller DVD'er bag malede låger eller glaslåger.
En CD reol har plads til 256 CD'er.

BOGREOL 52
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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.

SENGEBORDE
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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.

SENGEGAVL
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Vores helt ny-designet Lædergreb laves i 3 
farver Hvid, lysebrun og mørkebrun. Disse 
bliver produceret på IBOS – Instituttet for 
Blinde og Svagsynede.

Medarbejderne på IBOS har grundet deres 
helt eller delvis manglende syn udviklet en 
helt fantastisk evne til at føle med deres  
fingre/hænde, hvilket gør dem utrolig dygtige  
til at udfører udstansning og pakning af 
vores lædergreb. 

De sikre med deres fingre at produktet er 
fuldstændig korrekt lavet og at kvaliteten 
er helt perfekt. Hvilket er optimalt når  
der er tale om et greb.

Vi er her hos Kidi utrolig glade for at arbejde 
sammen med IBOS, og det er vores erfaring at 
det er til fælles gavn, da vi får et helt perfekt 
greb og samtidig bidrager til at medarbejderne 
hos IBOS kan bruge deres specielt udviklede 
evner 100%.

LÆDERGREB
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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.  
 Harle kin ophæng kan kun  
 bære 10 kg.

• 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


