modulo|thèque

Een edele opslag voor uw beste crus
Een exclusief opslagconcept
Een modulair systeem, dat geheel kan worden afgestemd op uw
behoeften
Een harmonieuze combinatie van soliditeit en esthetiek
Aanbevolen door John Euvrard
«Meilleur Ouvrier de France - Sommellerie»*
*Winnaar Beste Sommelier van Frankrijk

Een uniek opslagconcept
De Modulothèque biedt de ideale oplossing voor een veilige opslag van uw wijn, of dat nu in een natuurlijke wijnkelder is of in een volledig
ingerichte woonkamer.
Het originele en innovatieve concept is gebaseerd op de samenvoeging van verschillende modules, zodat u uw eigen opslag kunt creëren.
De Modulothèque kan voortdurend worden uitgebreid aan de hand van uw capaciteit en wensen.

Een harmonieuze combinatie van soliditeit en esthetiek
• De Modulothèque is vervaardigd uit massief eiken, een edele en duurzame houtsoort met een niet te evenaren traditionele
uitstraling.
• Door zijn uitzonderlijke duurzaamheid en vochtbestendigheid behoudt eiken zijn waarde en is het een ideaal materiaal om
maximale stabiliteit te bieden aan uw flessen.
• De afwerking met kleurloze lijnzaadolie voedt het hout en garandeert de prachtige uitstraling en vochtbestendigheid van uw
Modulothèque voor vele jaren.

Een modulair systeem
dat geheel kan worden
afgestemd op uw
behoeften
Dankzij een assortiment van vijftien modules kan
Modulothèque alle hindernissen in uw wijnkelder of
-ruimte overwinnen (vliering, hoeken, gewelven…)

Laag plafond
B2426 x D584 x H1336 mm

Hoekopstelling
Lengte eerste muurzijde: 2215,7 mm
Lengte tweede muurzijde: 1631,7mm x D584 x H2008 mm

De eenvoudig aan elkaar te koppelen modules kunnen
worden gedemonteerd om ze te vervoeren of de
opstelling van Modulothèque te veranderen.
De breedte, hoogte en opslagcapaciteit variëren,
afhankelijk van het aantal geïnstalleerde modules en
de gekozen plateaus: de opbouwmogelijkheden van
Modulothèque zijn onbeperkt!

Gewelfde kelder
B2426 x D584 x H2008 mm

Onder een trap
B1842 x D584 x H2008 mm

Rondom een pilaar
Ø1800 mm H2060 mm

Technische gegevens

Topafwerking (MV3)

Basismodule (MV1/MV16)

Leg tot 27 flessen perfect stabiel en
veilig bovenop uw wijnmeubel.
B584 x H85 x D20 mm - 0,90 kg

Presentatiemodule (MV7)

MV1 : B584 x H587 x D584 mm - 11,60 kg
(Deze module bestaat ook in een breedte van 40 cm)
MV16 : B584 x H587 x D698 mm - 13,50 kg

B550 x H20 x D120 mm - 1,78 kg

Bodemmodule (MV2/MV17)

Met deze module kunt u uw
flessen verticaal presenteren.

Met 4 verstelbare voetjes biedt deze module een
perfecte stabiliteit op iedere vloer. Ook verkrijgbaar
als hoekvariant.

Verticale flessenhouder (MV4)

MV2 : B584 x H162 x D584 mm - 6,50 kg
(Deze module bestaat ook in een breedte van 40 cm)
MV17 : B584 x H162 x D698 mm - 4,20 kg

Eenvoudig en zonder risico tot vier
geopende flessen veilig opslaan.
B550 x H20 x D120 mm - 1,30 kg

Module Bar (MV6)

Deze barmodule maakt het serveren van wijn tot
een nog groter genot. Richt uw Modulothèque in
met een glazenrek en uitschuifbaar serveerblad.

Flessenhouder (MV21)

In deze draaibare flessenhouder
kunt u een mooie fles extra in het
oog laten springen.

B540 x H70 x D540 mm - 11,30 kg

B85 x H270 x D105 mm - 0,24 kg

Horizontale flessenhouder (MV5)

In deze module kunt u vier magnums
of acht normale flessen liggend
presenteren.
Kruismodule (MV18)**
B122,7 x H640 x D584 mm - 7,20 kg
In deze kruismodule kunt u tot
72* flessen op een verrassende
en praktische wijze opslaan.

Hekwerkmodule (MV19)**

Bewaar uw beste wijnen in alle
veiligheid, achter dit hekwerk
met hangslot.

4,40 kg

B580 x H550 x D55 mm - 4,2 kg

De plateaus

Vul uw Modulothèque
aan met schuifplateaus
of opslag met eiken
afwerking.

Kistmodule (MV8)**:

In de kistmodule kunt u uw flessen in hun originele
kisten bewaren, ordelijk en eenvoudig onder
handbereik. De module is verder uitgerust met een
opberglade en drie vakken voor magnumflessen.
B543 x H582 x D543 mm - 20,20 kg
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* Traditionele Bordeaux-flessen .** Module geïntegreerd in de basismodule.

De standaardmodule waarmee u uw Modulothèque
opbouwt, en die u naar eigen inzicht in kunt richten.
Capaciteit tot 99 flessen*.
Ook verkrijgbaar in hoekvariant voor 44 flessen, om
uw ruimte optimaal te benutten.

