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Geen zomerterras zonder een glaasje wit of rosé, geen heerlijke maaltijd zonder die perfect
passende rode wijn. Een perfecte stockage van je voorraad wijn is dan ook een absolute must. Dit
kan in traditionele nissen in je wijnkelder, maar ook in handige stapelrekken, met functionele “1 per 1”
stockage van diverse genres 75 cl flessen.
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VERCHROOMDE WIJNREKKEN

Verchroomde wijnrekken - systeem LWR (75 cl)
Deze Linum wijnrekken zijn perfect om flessen stijlvol “fles-per-fles” te stockeren, en tegelijk ook te presenteren.
De stevige en golvende draadstructuur in verchroomd metaal zorgt voor een stabiele en veilige opslag van
allerlei 75 cl flessen. De LWR-reeks is een modulair systeem gekenmerkt door vlotte montage, en vlot
aanpasbaar aan de ondergrond dankzij de regelvoetjes. Er zijn 2 modellen : het lage rek met 3 niveaus goed
voor 27 flessen, of het hoge rek van 14 niveaus waarop je 168 flessen stockeert. Het rek is langs beide zijden
toegankelijk.
> verchroomd
> diepte rek: 360 mm
> fles-per-fles stockage

> flessen liggen genest
> alle 75 cl flessen, ook champagne
> inclusief regelvoetjes

> vaste legroosters (niet uitneembaar)
> golvende draadstructuur
> ± 10 cm tussen 2 legvlakken

Art. nr.

ACO

niveaus

flessen

breedte

hoogte

info

LWR-1003

LWR-011

3

27

910 mm

425 mm

geleverd in 1 doos

LWR-1014

LWR-066

14

168

1220 mm

1820 mm

geleverd in 2 dozen

fles-per-fles stockage zorgt
voor vlotte behandeling en
zeer snelle identificatie

Met de meegeleverde koppelstukken kunnen tot 4 rekjes van
3 niveaus op elkaar bevestigd worden. Totaalhoogte wordt
1700 mm, goed voor max. 108 flessen (LWR-1003)
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VERCHROOMDE WIJNREKKEN

Verchroomde wijnrekken - systeem LN100 (75 cl)
Deze Linum wijnrekken zijn perfect voor een maximale opslagcapaciteit op een beperkte ruimte. De vlakke,
uitneembare draadroosters in verchroomd metaal zorgen voor een optimale opslag van 75 cl flessen type
Bordeaux of Bourgogne. Dit Linum LN100 systeem heeft een kruisschoor om het rek te verstevigen. Hierdoor
is het slechts eenzijdig toegankelijk. Er kunnen meerdere rekken in rechte lijn aan elkaar verbonden worden,
hiervoor dient er om de 2 rekken een kruisschoor toegevoegd te worden. De optionele regelvoetjes geven extra
stabiliteit.
> verchroomd
> diepte rek: 300 mm
> fles-per-fles stockage

> 75 cl flessen, type bordeaux of bourgogne
> uitneembare legroosters
> vlakke draadstructuur

Art. nr. basisrek

Art. nr. aanbouwrek

niveaus

flessen

hoogte

breedte

CHR-7110-845

CHR-8110-845

10

100

1050 mm

1000 mm

CHR-7210-845

CHR-8210-845

10

120

1050 mm

1200 mm

CHR-7160-845

CHR-8160-845

15

150

1600 mm

1000 mm

CHR-7260-845

CHR-8260-845

15

180

1600 mm

1200 mm

CHR-7190-845

CHR-8190-845

18

180

1900 mm

1000 mm

CHR-7290-845

CHR-8290-845

18

216

1900 mm

1200 mm

Opties
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> optioneel : set regelvoetjes (2 stuks)
> staaldraaddikte staander en travers : 6 mm
> staaldraaddikte draden : 5 mm

Art. nr.

info

CHR-4000-845

set regelvoetjes

CHR-3000-845

kruisschoor 1050 mm

CHR-3060-845

kruisschoor 1600 mm

CHR-3090-845

kruisschoor 1900 mm
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VISIORACK WANDSYSTEMEN
VisioPlus® & VisioPlan® - wandsystemen (75 cl)
VisioPlus en VisioPlan zijn 2 stijlvolle verchroomde systemen voor wandmontage, met fles-per-fles
presentatie van de wijnflessen. VisioPlus toont de flessen frontaal en licht gekanteld. Bij VisioPlan liggen
de flessen lateraal.
> gekantelde legvlakken (VisioPlus) of horizontale legvlakken (VisioPlan)
> voor wandmontage
> perfecte uitlijning

www.visiorack.com

> verchroomd
> fles-per-fles stockage
> 75 cl flessen

Visio

VisioRack®

N2

N3

224

M2

320

NH3 = 3 flessen na elkaar

25

NF3 = 3 flessen naast elkaar

NH2 = 2 flessen na elkaar

80

M12

niveaus

flessen

wandlathoogte

info

VSR-2130-845

4

12

540 mm

1 lat + 4 legvlakken type NF3

VSR-2230-845

8

24

1020 mm

Vis ø 6
Screw ø 6
1 lat + 8 legvlakken
type NF3
Sthraub ø 6
125

VSR-1120-845

4

8

540 mm

1 lat + 4 legvlakken type NH2

VSR-1220-845

8

16

1020 mm

1 lat + 8 legvlakken type NH2

VSR-1130-845

4

12

540 mm

1 lat + 4 legvlakken type NH3

VSR-1230-845

8

24

1020 mm

1 lat + 8 legvlakken type NH3

360

Art. nr.
VisioPlus

M8

420

420

420
100

Ook beschikbaar :

100

360
540

80

1020

S4

100

excl.
bevestigingsmateriaal
(vijsjes ø 6 mm)

420

80

VisioPlan

EU-NT-VRP-0421
Stockagesystemen
in hout
voor wijnflessen of kisten
contacteer ons

VisioPlus® is een geregistreerd merk van VisioRack.
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