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Læg den første række stivere ud og hold dem 
sammen ved at montere den første tværstiver.
Sæt den første række stave på tværstiveren 
for at låse rammen.
Stavene kan let presses på plads uden brug 
af værktøj.
Sæt den næste tværstiver på og monter 
stavene på den.
Færdiggør hele den ene side.
Monter nu stivere og tværstivere på toppen af 
stavene.
Slå stiverne på plads med en gummihammer.
Monter Protectex® clipsene der beskytter 
etiketterne.
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Reoler højere end 1.2 m 
skal fastgøres ved at
bruge Attachex® clipsen.

Med en kapacitet på 100 
flasker pr. kvadratmeter 
er Bordex vinreol 
designet til maksimalt at 
udnytte den anvendte 
plads.
 

Bordex modulare reoler 
er for vinentusiasten der 
har behov for et 
prisvenligt reolsystem 
som kan vokse med 
samlingen.

Protectex® clips er unikt 
for Bordex og leveres 
med alle vinreoler for at 
yde optimal beskyttelse af 
vinetiketten ved 
håndtering af flasken.
 

Med Cellartex® clipsene 
kan man let opmærke 
vinene i reolen. De kan 
genbruges og er lette at 
clipse af og på.

Bordex vinreoler er stærke og smidige, og samtidig 
et smukt stykke møbel fremstillet af ædelt træ og 
ovnlakeret stål i farver der passer mange 
omgivelser. Bordex vinreolen er den krævende 
kenders første valg når vinen skal lagres i mange år.
 

Bordex vinreolen kan købes i følgende størrelser:
    12 flasker (325 x 325 mm)   240 Dkr.
    20 flasker (325 x 325 mm)   352 Dkr.
    30 flasker (515 x 515 mm)   456 Dkr.
    42 flasker (610 x 610 mm)   684 Dkr.
    72 flasker (800 x 800 mm) 1.152 Dkr.
    110 flasker (990 x 990 mm) 1.800 Dkr.
    120 flasker (1085 x 990 mm) 1.980 Dkr.

De viste priser er vejl. udsalgspriser
 

Til at stille reolen på kan der købes et stålstel med 
instillelige ben så reolen kan stå helt plant.

990x235 mm. 850 Dkr.
800x235 mm. 850 Dkr.

De viste priser er vejl. udsalgspriser
 
Ønskes der reoler i specielle mål kan disse bestilles. 
Send blot målene på vinrummet eller den plads der 
skal bruges til vinopbevaring, så sender vi et 
designforslag samt et tilbud.

Udbyg i takt med at samlingen vokser

Ved at bruge Connectex® 
clipsen er det nemt at 
udbygge reolen i højden og 
bredden efter ønske.

42 flasker
(610 mm x 610 mm)

72 flasker
(800mm x 800mm)

110 flasker
(990mm x 990mm)

Vist med understel

Ønskes der vinreoler til kommercielt brug kan der 
rekvireres brochure over reoler specielt tilpasset hoteller, 
restauranter og vinforretninger. Der laves også reoler 
tilpasset designkoncepter og til kampagner.


