
Professionele inrichtingssystemen

Brumorek
Houten stellingen

Oerdegelijk, 
natuurlijk en al jaren 
een topproduct

Brumorek is het voormalige “Bruynzeel Monta systeem” 

van het Bruynzeel imperium uit Zaandam. Na enige 

omzwervingen uiteindelijk bij QuickRack in het pro-

gramma opgenomen. 

De onderdelen van het Brumorek zijn gemaakt uit eer-

steklas Scandinavisch vurenhout en is van Nederlands 

fabrikaat. Brumorek heeft een authentieke en natuurlij-

ke uitstraling.
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Het Brumorek-systeem

Winkelinrichting Wijnwinkel Reformwinkel

QuickRack    Petersweg 1  7711 GC  NIEUWLEUSEN

+31 (0) 529 - 48 04 23   info@quickrack.nl  www.quickrack.nl

Een degelijk eersteklas en natuurlijk product voor uw winkelinrichting.

Brumorek is bij uitstek geschikt voor winkelinrichting. 

Het gebruik van natuurlijke materialen geeft de winkel 

een warme uitstraling en een uitnodigend karakter. 

De producten die in de stellingen worden gepresen-

teerd komen goed naar voren door de rustige uitstra-

ling van het blanke hout.

Waarom Brumorek?

Voor een warme uitstraling!§



Beugels zijn verkrijgbaar als enkele en als dubbele beugel 

(zie tekening) en in verzinkte uitvoering. De hoeklijnen zijn 

verkrijgbaar in witte en verzinkte uitvoering.

Voor de stabiliteit van uw stelling maakt u gebruik van een 

achterwand of een kruisschoor. Eventueel kunt u het meubel 

met muurbeugels aan de wand vastzetten.
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Uw winkel (opnieuw) 
inrichten?

Het Brumorek-systeem kan uw 

winkel een prachtige nieuwe 

uitstraling geven. Wij komen 

vrijblijvend op bezoek voor een 

gratis advies voor uw inrichting!

www.QuickRack.nl

De basis van het Brumorek-systeem bestaat uit zijstukken en 

verschillende soorten legplanken, daarnaast zijn nog diverse 

accessoires te verkrijgen.

Een zijstuk heeft twee stijlen en afhankelijk van de hoogte, 

twee of drie dorpels (dwarsverbindingen). De stijl is voorzien 

van zaagsneden (om de 53 mm.) waar de ophangbeugels in 

worden geplaatst.

De ophangbeugels worden in de zaagsnede in het zijstuk 

geschoven, de hoeklijnen (metalen strips) die onder de leg-

plank zijn gemonteerd vallen in de beugels. Hierdoor komt 

een verbinding tussen de legplanken en de zijstukken tot 

stand. Voor een extra stevige verbinding is het eventueel 

mogelijk om de hoeklijnen aan het zijstuk vast te schroeven, 

zoals u kunt zien zitten hiervoor gaten in de hoeklijnen. In de 

meeste gevallen is vastschroeven echter niet noodzakelijk, 

schroeven worden niet extra meegeleverd.

De voordelen op een rij

•	 Gemaakt uit natuurlijk FSC gecertificeerd Scandinavisch 

vurenhout

•	 Warme uitstraling

•	 Grote stabiliteit en hoog draagvermogen

•	 Snel leverbaar

•	 Makkelijk te monteren

•	 Hoge flexibiliteit bij uitbreidingen of aanpassingen

•	 Voor diverse branches toepasbaar

•	 Uit te breiden met diverse accessoires

•	 Scherpe prijzen

Afmetingen 

Zijstukken, te leveren in zowel open als gesloten uitvoering, 

zijn verkrijgbaar in de hoogtes: 

94 / 121 / 137 / 153 / 179 / 211 / 232 / 264 cm.

Leverbare dieptes van de zijstukken zijn:  20 / 30 / 40  / 50 / 

60  cm.  De vurenhouten legplanken zijn 18 mm. dik en de 

standaardbreedtes zijn: 45 / 60 / 90 / 100 / 120 cm.

Systeemuitleg


