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Montagehandleiding Wijnpaal - Steel serie 
In enkele stappen jouw wijnpaal eenvoudig geplaatst! 
 
Deze handleiding bestaat uit verschillende delen: 

- Verpakkingsinhoud 
- Benodigdheden  
- Belangrijke informatie 
- Montage 
- Montage gipsplafond 
- Plaatsen flessenpaal 

 
Heb je een ander soort materiaal plafond (riet met een stuc laag bijvoorbeeld), dan adviseren wij je om advies in te winnen bij een specialist op welke manier je de 
Wijnpaal kunt bevestigen. Heb je twijfels over het materiaal van jouw plafond? Tip: klop tegen het plafond om te bepalen welk materiaal dit is. Hoor je een hol, laag 
geluid, dan is het plafond van gispplaat. Hoor je een hoog geluid en voelt het plafond ‘koud’ en ‘hard’ aan, dan heb je een betonplafond. Beton voelt overigens 
kouder en harder aan dan gips. 
 
 
 
1. Algemeen: 
 
Praktische tips: 
Houd rekening met de afmeting van uitstekende flessen. De totale breedte van de wijnpaal inclusief een fles aan één zijde is 30 centimeter. Een fles steekt ca. 20 
centimeter uit. Let er op dat er genoeg ruimte bestaat om de flessen in de paal en ook weer uit de paal te plaatsen! 
Plaats de Wijnpaal zo dat de flessen in de lengterichting tegen de muur hangen zodat de etiketten altijd goed zichtbaar zijn, dus evenwijdig aan de muur. Op deze 
wijze voorkomt u ook dat de flessen uitsteken en er iemand tegenaan kan lopen met kans op beschadiging. 
 

Contactgegevens: 
Mocht je tijdens het monteren van de wijnpaal vragen hebben neem dan contact met ons op via info@wijnpaal.nl.  
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Meegeleverde artikelen: 
1x Wijnpaal Steel serie op maat 
4x Plug 
4x Schroef 5x50mm 
2x montageblokken 
1x Tube lijmkit 
 
Exclusief levering, wel noodzakelijk: 
1x steenboor om te boren. Alleen van toepassing bij een betonplafond  
1x schroevendraaier of accuboormachine; 
1x Waterpas om de wijnpaal recht te stellen. 
1x Potlood  

 

Belangrijke informatie  
Het plafond 

Het is belangrijk om duidelijk te weten wat voor soort plafond je hebt. Dit kan verschillen tussen een betonnen plafond, een gipsplaatplafond of een houten 
plafond.  

Alle drie hebben ze een andere bevestigingsmethode.  
- Voor het betonnen plafond gebruik je de rood/grijze plug. 
- Voor het gipsplaten plafond gebruik je de rood/grijze plug. Let er op dat je deze plug anders gebruikt als bij een betonnen plafond. 
- Voor het houten plafond gebruik je enkel de schroeven.  

Vloerverwarming en tegels 
Wanneer er vloerverwarming op de desbetreffende locatie ligt is het verstandig de montageblokken te verlijmen op de vloer. Dus niet boren!  

Bij tegels geven wij het advies om de montageblokken ook te verlijmen op de vloer. Hierdoor hoef je niet door de tegels te boren is de kans op barsten 
uitgesloten.  
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Stap 1. 

Bepaal waar jij jouw flessenpaal wil plaatsen. Meet de afstand tussen de muur en de achterkant van de flessenpaal, en teken deze af op het plafond.  

Stap 2. 

Houdt de achterkant van het montageblokje gelijk met het streepje op het plafond. Je kunt nu de voorgeboorde gaten overnemen op het plafond. 

Stap 3. 

Bij een betonnen plafond boor je de gaten  met een (klop)boormachine. Gebruik een boor van 8mm. Bij een gipsplaat plafond boor je de gaten met een normaal 
boormachine. Gebruik een boor van 8mm.   

Stap 4. 

Schroef het montageblok vast. Let er op dat je bij een gipsplaatplafond door blijft draaien totdat de plug aan de binnenzijde opgekruld is.  Bij een houtenplafond 
zijn geen pluggen nodig en kan het montageblokje direct vast geschroefd worden.  

Stap 5. 

Bepaal de positie van het montageblokje op de vloer. Schuif de paal over het montageblokje op het plafond en zet deze waterpas. Je kunt nu aan de achterzijde 
van de paal een streep op de grond zetten waar het montageblokje moet komen.  

Stap 6. 

Verwijder de paal weer om het montageblokje te bevestigen. Bij een schroefbevestiging ga je op dezelfde manier te werk als bij het plafond. Bij het gebruik van de 
kit smeer je het blokje in met de meegeleverde lijmkit. Plak het montageblokje gelijk met het streepje en verwijder eventuele overtollige lijm. Laat de lijmkit goed 
uitharden.  
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Stap 7. 

Wanneer de lijmkit voldoende uitgehard is kan de flessenpaal geplaatst worden. Schuif de paal eerst over het montageblokje op het plafond en daarna over het 
montageblokje op de vloer.  

Stap 8. 

Schroef de meegeleverde zwarte schroef aan de zijkant in de paal. Hierdoor staat de paal vast aan het blokje, en staat de paal verzekerd.  

 

Vul de Wijnpaal pas na minimaal 24 uur met flessen zodat de lijmkit volledig uitgehard is. 
 
 
 

Wij wensen jou veel plezier met jouw wijnpaal! 


