
Handleiding : 

montage wijnrekken van wijnwand Kabinett 

 
      Algemeen:  

 

1. Snijd de verpakking voorzichtig open zodat de houten onderdelen niet worden 

beschadigd 

2. Leg een doek of deken op de ondergrond om krassen te voorkomen 

3. Gebruik geen lijm 

4. Gebruik voor de onderste oplegplankjes altijd de korte schroeven 

  

 

Kabinett 1-2-3 

 
De onderdelen 

          
Maak het kruis: hamer de 2 deuvels  

in 1 korte plank van het kruis. De 

lange plank op 2 stapels van 2 

planken van de buitenzijden leggen 

zodat de deuvels de vloer of 

werktafel niet raken. Hamer 

voorzichtig (met een rubberhamer) 

de deuvels door de lange plank. 

Plaats daarna de tweede korte plank 

van het kruis.                       

 

Schroef de bodem en twee zijkanten 

aan elkaar. Plaats vervolgens het 

kruis er in en monteer de bovenzijde 

                  
 

Gemonteerd wijnrek 

                      



  

 

Kabinett 6-7-8-9 

 
De onderdelen 

                 
 

Sla voorzichtig de deuvels in de 

gaatjes in de zijpanelen. 

Het is belangrijk dat de 

oplegplankjes juist worden 

gemonteerd ten opzichte van de 

zijkanten: let op de voor – en 

achterzijde en op de boven- en 

onderzijde van de houten zijpanelen. 

De achterste oplegplankjes staan iets 

naar het midden van de zijkant 
                 

 

Plaats het andere zijpaneel 

        
 

Monteer de overgebleven hoge en 

lage oplegplankjes op de bodem. Let 

op voor- en achterzijde: het achterste 

lage oplegplankje staat iets naar het 

midden 

     

voorzijde 

achterzijde 

voorzijde 

achterzijde 



 

Monteer daarna de bodem en als 

laatste de bovenzijde 

                  
 

Gemonteerd wijnrek 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kabinett 10-11-12-13 

 
De onderdelen 

         
 

Monteer eerst de opleglatten op de 

bodem. Let op voor- en achterzijde: 

het achterste lage oplegplankje staat 

iets naar het midden 

        
 

Schroef daarna de zijkanten aan de 

bodem en monteer de smallere plank 

aan de bovenzijde 

           
 

Leg het rek op de rugzijde en spijker 

de boog op het wijnrek. Let er op dat 

de randen aan de voorzijde zijn 

geschaafd. Sla eerst de punt van de 

spijkers bot om splijten van het hout 

te voorkomen. Gebruik eventueel een 

drijvertje om de spijkers goed in het 

hout te drijven. 
    

 
Gemonteerd wijnrek 

                          
  

voorzijde 

achterzijde 

voorzijde 



 

Kabinett 14 

 
De onderdelen 

             
 

Sla de deuvels voorzichtig in de 

gaatjes van de zijkanten en plaats de 

2 latten op een zijde. Monteer daarna 

de andere zijde er boven op. 

 
Monteer  de opleglatten op de 

bodem. Let op de voor- en 

achterzijde: het achterste lage 

oplegplankje staat iets naar het 

midden 

      
Monteer de bodem en als laatste de 

bovenzijde 

 

                 
 
Gemonteerd wijnrek 

                     
 

voorzijde 

achterzijde 

 


