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Igloo IGL

Iceberg IBE 
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Tetris TTS
DESIGN av Claudio Dondoli og Marco Pocci
Et nytt tilbud innen Pedralis møbleringskomplement, 
Tetris bar er egnet for både innendørs og utendørs bruk, 
catering og uformelle arrangementer. Tetris er modulær, 
tilgjengelig også i en lysende versjon: takket være den 
nøytrale fargen på polyetylen blir den en av de ledende 
elementene i rommet. Baren kan også utstyres med en 
arbeidsplate i børstet rustfritt stål. Barens materiale er 
motstandsdyktig og lett å rengjøre. Tetris er miljøvennlig, 
100% resirkulerbar.

Send oss en forespørsel med mål og en liten skisse på 
epost, får du et raskt pristilbud.

Pris: 17.660,-
Prisen inkluderer arbeidsplate og hyller i 
rustfritt stål og ledlys (se bilde øverst på siden) 
i rød, gul grønn, violet, blå, lys blå og trådløs 
controller. 

Pris: 35.325,-
Prisen inkluderer arbeidsplate og hyller i rustfritt 
stål og ledlys (se bilde øverst på siden) i rød, gul 
grønn, violet, blå, lys blå og trådløs controller. 
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Igloo IGL_BI/RIP_BI
DESIGN av PEDRALI R&D 
Igloo er en bardisk laget av rotasjonsformet 
polyetylen med stålplate. Det er hvitt opalin, 
lett håndtere ved flytting og ripebestandig. 
Alternativer: indre hyller (maks 3), øvre topp, 
belysningssystem.

Send oss en forespørsel med mål og en liten 
skisse på epost, får du et raskt pristilbud.

Mål i mm
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Iceberg 
DESIGN AV CLAUDIO DONDOLI OG MARCO POCCI
Modular bardisk eller høyt buffetbord. Ideell for utendørsbar ved bassenget, på stranden, i hagen for en 
“happy hour” eller en matbit. Laget av rotasjonsformet polyetylen. Modulene, med en dobbel pentagonform, 
er utformet for å skape endeløse kombinasjoner. Det kan ha hyller inne og en topp for å fullføre overflaten. 
Det kan også være utstyrt med intern belysningssystem.

Pris: 26.880,-
Pris komplett som på bildet, to moduler med inkludert 
toppplate og hyller i rustfritt stål og med lys.
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