
Professionele inrichtingssystemen

Vinorek
MDF stellingen

Wijn verdient een 
uitstekende en 
functionele opslag

Ideaal voor wijnkelder, wijnwinkel of slijterij. Creatief 

een wijnkelder, wijnopslag of wijnwinkel inrichten? Dat 

kan met Vinorek! Door het gebruik van diverse hoogtes 

en breedtes kan elke centimeter funcitoneel gebruikt 

worden. Bovendien kunt u te allen tijde het systeem 

uitbreiden; uw wijncollectie zal immers ook groeien. 

QuickRack heeft de exclusieve verkooprechten voor 

het Vinorek voor de Nederlandse markt.
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Het Vinorek-systeem

Wijnkelder Wijnwinkel Slijterij

QuickRack    Petersweg 1  7711 GC  NIEUWLEUSEN

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

De buitenlandse benaming voor Vinorek is Wintower. 

De gepatenteerde groeven in de zijkanten van het rek 

zijn de basis van het systeem, waardoor de leggers om 

de 2 cm. in hoogte verplaatst kunnen worden. Elke fles 

kan perfect geplaatst worden door de unieke wijnre-

kregels. Een perfect en eenvoudig opbergsysteem!

Vinorek = Wintower

Een perfect en eenvoudig opbergsysteem, voor uw waardevolle wijnen

Creatief en functioneel!
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Ook  in vochtige ruimte!

De Vinorek kan ook in vochti-

ge ruimte geplaatst worden; 

een sokkel als basis voorkomt 

het intrekken van vocht in het 

materiaal.

Belangstelling?

Belangrijk:

•	 Vinorek is verkrijgbaar in ongelakt naturel MDF of 

in kersenbruin of antraciet

•	 De kleuren kersenbruin of antraciet zijn afgelakt 

met een lak waardoor vuil en stof makkelijk te ver-

wijderen zijn

•	 Metalen kruisschoren zorgen voor voldoende sta-

biliteit

•	 Ook zijn de bijpassende wijnfleshouders leverbaar

De basis van Vinorek bestaat uit: 

Enkelzijdig te gebruiken staanders in hoogtes van 95,7, 

138,6 en 192,5 cm. en 2 dieptes van 33 en 53 cm.

•	 Dubbelzijdig te gebruiken staanders (leggers aan 

beide zijden) in dezelfde hoogtes en dieptes.

•	 Uitschuifbare leggers in 5 breedte en uiteraard 2 

dieptes:

www.QuickRack.nl

Wijnwinkel

Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met 

onze afdeling verkoop: +31 (0) 529 - 48 04 23.

- Voor 1 fles (van 70 tot 84 mm. diameter)

- Voor 1 champagne/magnum ( van 84 tot 108 mm. 

  diameter

- Voor 3 flessen (van 70 tot 84 mm. diameter)

- Voor 4 flessen (van 70 tot 84 mm. diameter) of 

  3 flessen (van 84 tot 108 mm. diameter)

- Voor 6 flessen (van 70 tot 84 mm. diameter) of 

  4 flessen (van 84 tot 108 mm. diameter)

•	 Wijnrekregels (Winlock) ter stabilisering van de 

flessen; een belangrijk onderdeel door deel uit-

maakt van het Vinorek-systeem; de winlock. De 

winlocks zijn flessensteunen die ervoor zorgen dat 

alle flessen perfect kunnen opgeborgen worden 

ongeacht hun diameter. Van 70 tot 84 mm. in de 

meeste zuilen en van 84 tot 121 mm. diameter in 

de speciale zuilen.

U kunt uiteraard uw eigen opstelling samenstel-

len. Hiervoor kunnen wij u de prijslijst mailen. Graag 

een reactie naar info@quickrack.nl. We willen graag                   

behulpzaam zijn bij een complete inrichting; schroom 

niet om hulp te vragen.


