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GEFELICITEERD!

Wat leuk, je hebt een Wijnpaal gekocht! Je hoeft hem nu alleen nog maar te 

monteren voordat er genoten kan worden van een welverdiend wijntje. Door 

middel van deze handleiding leiden wij je stap voor stap door dit proces. Kom 

je er echter toch niet uit, dan kun je natuurlijk altijd even contact met ons 

opnemen via info@wijnpaal.nl.

Veel plezier!

EN: Manual in English from page 21.
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TYPE PLAFOND

In deze handleiding begeleiden wij je bij het plaatsen van de Wijnpaal aan 

een beton- of een gipsplafond. Heb je echter een ander soort plafond, dan 

adviseren wij om advies in te winnen bij een specialist. Heb je twijfels over het 

materiaal van het plafond? Klop dan tegen het plafond. Is het geluid hol en 

laag, dan heb je te maken met een gipsplaat. Is het geluid hoog en voelt het 

plafond koud en hard? Dan heb je te maken met een betonplafond.

PRAKTISCHE TIP

Houd bij het plaatsen van de Wijnpaal rekening met de afmeting van de uit-

stekende flessen. De totale breedte van de wijnpaal inclusief een fles aan 1 

zijde is 30 centimeter. Een fles steekt ongeveer 20 centimeter uit. Let er 

voor het plaatsen van de Wijnpaal op dat er genoeg ruimte bestaat om de 

flessen er in te hangen en uit te halen.

HOE TE PLAATSEN

Wij raden aan om de Wijnpaal evenwijdig aan de muur te plaatsen. Op deze 

manier hangen de flessen in de lengterichting tegen de muur en zijn de eti-

ketten altijd goed zichtbaar zijn. Je voorkomt ook dat de flessen uitsteken en 

er iemand tegenaan kan lopen.

BELANGRIJKE
INFORMATIE
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BENODIGDHEDEN
MEEGELEVERD

(A) (B)

(C) (D)

(E)

1 X RVS SCHROEF - 4,5 X 40 MM 1 X STEENPLUG BETONPLAFOND

1 X GIPSPLUG GIPSPLAFOND 1 X BEVESTIGINGSBLOKJE

1 X TUBE LIJMKIT
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BENODIGDHEDEN
NIET  MEEGELEVERD

ACCUBOORMACHINE/
KLOPBOORMACHINE

STEENBOOR 6 MM (ALLEEN 
NODIG BIJ BETONPLAFOND)

SCHROEVENDRAAIER WATERPAS
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BEVESTIGING TEGEN
 BETONPLAFOND

Hieronder lees je de beschrijving voor het bevestigen van de Wijnpaal tegen 

een betonplafond. Hebben jullie een gipsplafond? Ga dan naar pagina 11 van 

deze handleiding.

Zet de Wijnpaal op de gewenste 

positie in de betreffende ruimte. 

Bepaal de zijde waar de flessen 

uitsteken (links of rechts). Check 

of de Wijnpaal goed staat door 

er een wijnfles in te hangen en er 

ook weer uit te halen. De fles kan 

maar op 1 manier helemaal recht 

hangen. Indien dit niet het geval 

is, dan dien je hem om te draaien. 

1
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Teken met een potlood de positie 

van het blokje af op het plafond. 

2
Bepaal de positie van de Wijnpaal 

door het blokje (D) op de gewenste 

positie tegen het plafond te hou-

den.
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4
Alleen voor betonplafond! 

Boor een gat van 6 mm in het pla-

fond met een klopboormachine op 

de plek van het afgetekende blokje. 

Pak de steenplug (B) en plaats deze. 

Ga verder naar bladzijde 14.



11

BEVESTIGING TEGEN
 GIPSPLAFOND

Hieronder lees je de beschrijving voor het bevestigen van de Wijnpaal tegen 

een gipsplafond. Hebben jullie een betonplafond? Ga dan naar pagina 8 van 

deze handleiding.

Zet de Wijnpaal op de gewenste 

positie in de betreffende ruimte. 

Bepaal de zijde waar de flessen 

uitsteken (links of rechts). Check 

of de Wijnpaal goed staat door 

er een wijnfles in te hangen en er 

ook weer uit te halen. De fles kan 

maar op 1 manier helemaal recht 

hangen. Indien dit niet het geval 

is, dan dien je hem om te draaien. 

1
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3

Teken met een potlood de positie 

van het blokje af op het plafond. 

2
Bepaal de positie van de Wijnpaal 

door het blokje (D) op de gewenste 

positie tegen het plafond te hou-

den.
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Plaats de gipsplug zo dat de kraag 

van de plug het gips raakt.

Ga verder naar bladzijde 14.

4
Bij een gipsplafond hoef je niet 

voor te boren om de gipsplug (C) 

te plaatsen. De plug kan direct in 

het plafond worden geschroefd. Wij 

raden aan om hiervoor een (accu)

boormachine te gebruiken.
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2

Schuif vervolgens de Wijnpaal 

over het blokje tegen het plafond.

1
Bevestig nu het blokje (D) met de 

schroef (A) in de plug.

BEVESTIGING VAN DE
 WIJNPAAL
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Teken de positie op de vloer af 

met een potlood.

3
Stel de Wijnpaal waterpas.
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Let op: de onderzijde van de 

Wijnpaal dient altijd gelijmd of 

geschroefd te worden. Zonder 

bevestiging aan de vloer staat de 

Wijnpaal niet stevig.

5
Voorzie de vloer van voldoende 

lijmkit (E). Het is aanbevolen om ook 

het blokje van lijmkit te voorzien.

Schuif de Wijnpaal over het blokje 

tegen het plafond.
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Verschuif alleen de onderzijde van 

de Wijnpaal totdat deze geheel 

waterpas staat. Veeg overtollige 

lijmresten op de vloer direct weg 

om vlekken te voorkomen.

7
Controleer nogmaals de stand van 

de Wijnpaal met een waterpas.
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Vul de Wijnpaal pas na minimaal 

24 uur met flessen zodat de kit 

volledig uitgehard is.

9
Kit de aansluiting van de Wijnpaal 

met het plafond af, zodat de naad 

netjes is afgewerkt.

18
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INSTALLATION MANUAL 
WIJNPAAL
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CONGRATULATIONS!

Super cool, you own a Wijnpaal now! The only thing that needs to be done 

is to install the Wijnpaal and then enjoy a well deserved glass of wine. This 

manual will guide you through the installation process step-by-step. If you 

have questions despite reading the manual, do not hesitatie to contact us via 

info@wijnpaal.nl

Cheers!
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TYPE OF CEILING

This manual describes the steps to install the Wijnpaal with either a plaster 

or a concrete ceiling. If you have a different type of ceiling, it is advised to 

consult a specialist. You are not sure which kind of materials are used for 

your ceiling? Then knock the ceiling. If the sound is hollow and low, it should 

be plaster. If the sound is higher and the material feels colder, it should be 

concrete.

PRACTICAL

Installing the Wijnpaal, consider the dimension including bottles of wine. A 

bottle of wine approximately extends the Wijnpaal with 20 centimeter. Leave 

enough space to take out a bottle of wine from your Wijnpaal and the other 

way around to put in a bottle of wine into your Wijnpaal.

POSITIONING

We recommend to position your Wijnpaal parallel to a wall. In this position the 

labels are presented nicely and you reduce the chance that someone walks 

into your wine collection with the chance of one falling out.

ADDITIONAL 
INFORMATION
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ACCESSORIES INCLUDED 
WITH DELIVERY

(A) (B)

(C) (D)

(E)

1 X STAINLESS STEEL SCREW 

– 4,5 X 40 MM

1 X CONCRETEPLUG CONCRETE 

CEILING

1 X PLASTERPLUG PLASTER 

CEILING

1 X INSTALLATION CUBE

1 X TUBE GLUE

26
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ACCESSORIES NOT 
INCLUDED WITH DELIVERY

(IMPACT) DRILLING MACHINE CONCRETE DRILL 6 MM (ONLY RE-
QUIRED FOR CONCRETE CEILING)

SCREWDRIVER PLUMB RULE



 INSTALL WITH CONCRETE 
CEIL ING

Below you will find the guidance to install the Wijnpaal with a concrete 

ceiling. Do you have a plaster ceiling? Then go to page 31 of this manual.

Position the Wijnpaal on the desi-

red place. Choose on which side 

you want to jut out the bottles, 

left or right. Since there is only 

one way to put in a bottle and 

have it positioned horizontal it is 

advised to test this by putting in 

a bottle and check if it sticks hori-

zontal. If this is not the case, you 

have to turn the Wijnpaal around. 

28
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Draw the position for the cube 

with a pencil on the ceiling.

2
Position the Wijnpaal by deciding 

where to install the cube (D).
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Only for concrete ceiling! 

Drill a 6mm hole in the ceiling with 

a (impact) drilling machine on the 

position of the cube. Put the con-

creteplug (B) into the hole.

Proceed to page 34.

30



INSTALL WITH PLASTER 
CEIL ING

Below you will find the guidance to install the Wijnpaal with a plaster ceiling. 

Do you have a concrete ceiling? Then go to page 28 of this manual.

31

Position the Wijnpaal on the desi-

red place. Choose on which side 

you want to jut out the bottles, 

left or right. Since there is only 

one way to put in a bottle and 

have it positioned horizontal it is 

advised to test this by putting in 

a bottle and check if it sticks hori-

zontal. If this is not the case, you 

have to turn the Wijnpaal around. 

1



Draw the position for the cube 

with a pencil on the ceiling.

2
Position the Wijnpaal by deciding 

where to install the cube (D).

32

3



5

Install the plasterplug in such a 

way that the collar of the plug is 

connected with the plaster.

Proceed to page 34.

4
With a plaster ceiling you do not 

have to drill a hole first to install 

the plasterplug (C). The plug can be 

drilled directly into the ceiling. It is 

recommended to use a drill.
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Slide the Wijnpaal over the cube 

against the ceiling.

1
Install the cube (D) with the screw 

(A) into the plug.

INSTALLATION OF THE 
WIJNPAAL
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Draw a line on the floor of the 

leveled position.

3
Level the Wijnpaal with a plumb 

rule.
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Note: the bottom side of the Wijn-

paal should always be installed with 

glue or a similar method with equal 

strength. Without the fixation on 

the bottom side the installation 

won’t be strong enough.

5
Provide the floor with glue (E). 

Additional, it is recommended to 

provide the cube on the ceiling with 

glue as well for the best result. Slide 

the Wijnpaal over the cube to the 

ceiling.
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Only move the bottom side if 

needed to level the Wijnpaal again. 

Afterwards, directly clean the floor 

from reduntant glue.

7
Check the position of the Wijnpaal 

again with a plumb rule.
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Wait for at least 24 hours before 

you fill your Wijnpaal with bottles 

so that the glue has dried to full 

strength.

9
Finish the top side with glue for the 

best end result.
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