
TETRIS
Med förvaringssystemet Tetris kan du skapa din egen unika möbel. 

Modulerna, som finns i två storlekar, kan monteras liggande eller stående 
och de varierade djupen gör det möjligt att bygga möbeln med en reliefef-
fekt som gör att Tetris sticker ut i rummet. Färger, handtag och ben kan vari-
eras i snudd på oändliga kombinationer. Tetris kan väggmonteras, placeras 
vid väggar eller bli väggar om de placeras fristående som rumsavdelare. 

– Vi vill att du som kund ska kunna designa din egen möbel. En förvar-
ingsmöbel har många uppgifter att fylla och med Tetris går det att välja 
mellan en öppen låda som fungerar utmärkt som bokhylla, ett vitrinskåp 
med glasdörrar eller så kan du skapa dig en extra flexibel arbetsyta med det 
utfällbara skrivbordet. 

Front och Horreds har skapat förutsättningarna – nu är det din tur att bygga 
vidare! 

FÖRVARINGSMÖBLER

DESIGN front design

Genom valmöjligheten som de olika materialen som filt, koppar, skinn, mässing och stål erbjuder går det att göra Tetris 
till en personlig möbel. Allt från stora, praktiska enheter för kontoret till små och roliga möbler för hemmet går att 
skapa med systemet. Det är bara att blanda och bygga! 



FÖRVARINGSMÖBLER > TETRIS

www.horreds.se

Välj mellan olika typer av handtag, mässing, koppar, rostfritt, läder eller varför inte ett infräst handtag i samma eller 
avvikande färg som dörren.

Stomme finns i vitlack och dörrar och klaffar i Filt(Ljusgrå, 
Mellangrå, Antracitgrå) Vit, Ask, Betsad ask och Plywood 
furu. 



FÖRVARINGSMÖBLER

Förvaringssystem med moduler i två storlekar och varierande djup. Monteras liggande eller stående. Ger reliefeffekt som gör att Tetris sticker ut i rummet. 
Färger, handtag och ben kan varieras i många olika kombinationer med material som filt, koppar, mässing och stål. Går även att montera på vägg.

För alla kombinationer och tillbehör se prislistan.

Djupa stommar & fronter
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