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Article Number: 170372 – WINESTAX WINERACK
Imported and manufacturered by BrandBase,
Danzigerkade 2E, 1013AP Amsterdam,
The Netherlands, +31 (0)20 470 35 70.

Made in China.
Designed in Amsterdam.
WineStax is a registered Trademark and
Registered Community Design (RCD).
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Max. 3 WineStax high

1.	Find an open, flat area in which to work.
Carefully remove all components from
the box. Check the parts list to verify package
contents.
2.	Using the provided Pole, Screw one end into
one of the Hexagon Pieces. Make sure the
Pole is securely in place and has reached the
bottom of the hexagon piece.
3.	Repeat the same procedures for the other
Hexagon Piece.
4.	Slightly adjust the position of the two
Hexagon Pieces until they both sit flat on the
chosen surface, as shown in image 5.
5.	When stacking your WineStax, use the
Securing Clips shown in image 2, to connect
front and back with the adjacent WineStax
as shown in image 6, 8 and 9. Ensure the
clips are pressed tightly together and are
securely in place. Take care not to damage
the Securing Clips.
6.	When stacking WineStax vertically, always
ensure there are 2 WineStax beneath every
WineStax as shown in image 7.
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ASSEMBLY GUIDE:
Visit brand-base.com/winestax for unboxing and
demonstration of assembly.
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CAUTION: Read and follow this instruction
sheet in full before first use of this product.
Retain this document for future reference.
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SPECIFICATIONS:
•	Capacity: 3 bottles per WineStax
•	WineStax Dimensions:
19.6 x 16 x 19.2 cm (LxWxD)
•	Recommended bottle size: diameter
5 to 9.5 cm and length: 20 to 30 cm.
•	Maximum Stack: 3 WineStax stacked
vertically and 10 WineStax horizontally. Stack
in a triangle arrangement as shown in image
9.

SAFETY WARNINGS AND CAUTIONS:
•	The product is intended for one-timeassembly and it should not be re-assembled.
•	DO NOT stand on this product. You may fall
which may cause personal injury.
•	DO NOT mount this product on a wall.
This may cause personal injury or product
damage.
•	DO NOT place this product on wet surface.
A wet surface may result in slipping of the
product and cause personal injury.
•	Keep the product on level surfaces.
The product may become unstable and tip
if stored or moved on an un-even surface,
which may cause personal injury or product
damage.
•	This product is intended to be placed on a
table or hard flat surface. The recommended
surfaces are wood, metal, hard composite
work surfaces, tiles or plastic floor tiles. Not
carpet. Please note, the WineStax are metal
and may scratch soft or delicate surfaces.
•	DO NOT alter this product in any manner. For
example, DO NOT weld external attachments
or attach electrical equipment. This may
cause personal injury or product damage.
•	Appropriately secure this product and
remove all bottles before moving it.
•	When expanding your WineStax with another
unit, remove all bottles first.
•	The maximum stack height of this product
is 10 WineStax horizontally and 3 WineStax
vertically. As shown in image 9 the WineStax
should be stacked so that the row beneath is
wider than the row above.
•	Maximum weight limit must not exceed 5.0
Kgs per WineStax. For reference, a standard
75cl bottle of wine weighs approximately
1.2 Kg). If the limit is exceeded, the product
could collapse and cause personal injury or
product damage. Ensure these weight limits
are not exceeded.
•	Fill your WineStax from the bottom up and
place heavier/bigger bottles at the bottom
of your WineStax. Ensure bottles are evenly
distributed in your stack.
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PARTS INCLUDED:
•	2 Hexagon Pieces;
•	1 Pole;
• 3 Securing Clips;
•	Instruction manual.
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Max. 10 WineStax wide
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Geproduceerd in China.
Designed in Amsterdam.
WineStax is een geregistreerd handelsmerk en
een geregistreerd Gemeenschapsmodel (RCD).
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Max. 10 WineStax wijnrekken
breed

Max. 3 WineStax wijnrekken hoog

Modelnummer: 170372 – WINESTAX WINERACK
Geïmporteerd en geproduceerd door
BrandBase BV, Danzigerkade 2E, 1013AP
Amsterdam, Nederland, 020 470 35 70.
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1.	Zoek een vlak oppervlak met voldoende werkruimte.
Open de doos en haal alle onderdelen er voorzichtig
uit. Controleer of de inhoud van de doos compleet is
aan de hand van de onderdelenlijst.
2.	Draai de verbindingspaal vast aan een hexagon.
Controleer of de verbindingspaal goed vastzit en niet
verder gedraaid kan worden in de hexagon.
3.	Bevestig de verbindingspaal op dezelfde manier aan
de tweede hexagon.
4.	Verstel de twee hexagons totdat die beide stabiel
liggen op het oppervlak (zie afbeelding 5).
5.	Gebruik de bevestigingsclips (zie afbeelding 2) als je
de WineStax wijnrekken wilt stapelen en deze voor
en achter met elkaar te verbinden (zie afbeeldingen
6, 8 en 9). Klik de clips vast en controleer of ze stevig
vastzitten. Let erop dat je de bevestigingsclips niet
beschadigt.
6.	Als je de WineStax wijnrekken verticaal wilt
stapelen, let er dan op dat je altijd 1 WineStax
wijnrek bovenop 2 WineStax wijnrekken plaatst
(zie afbeelding 7).
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MONTAGE-INSTRUCTIES:
Ga naar brand-base.com/winestax voor een
instructievideo van het uitpakken en monteren van de
WineStax wijnrekken.
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LET OP: Lees deze handleiding goed door voordat je
dit product in gebruik neemt en volg de instructies op.
Bewaar deze handleiding goed. Misschien wil je deze
later nog eens raadplegen.
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SPECIFICATIES:
•	Capaciteit: 1 WineStax wijnrek voor maximaal 3
flessen
•	Afmetingen WineStax:
19,6 x 16 x 19,2 cm (LxBxH)
•	Aanbevolen flesformaat: diameter 5 tot 9,5 cm en
lengte: 20 tot 30 cm.
•	Stapelbaar tot: 3 WineStax wijnrekken verticaal
en 10 WineStax wijnrekken horizontaal. Stapel de
WineStax wijnrekken in een driehoekige opstelling
(zie afbeelding 9).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN:
•	Dit product is bedoeld voor eenmalige montage.
Het is niet de bedoeling om het product te
demonteren en opnieuw te monteren.
•	Ga NIET staan op dit product. Je kunt vallen en
persoonlijk letsel oplopen.
•	Bevestig dit product NIET aan de muur. Er is een
risico op persoonlijk letsel en schade aan het
product.
•	Plaats dit product NIET op een nat oppervlak.
Op een nat oppervlak kan het product gaan
schuiven, met het risico op persoonlijk letsel.
•	Plaats het product op een vlakke ondergrond.
Zo voorkom je dat het product kantelt of gaat
schuiven. Bij plaatsing op een ongelijkmatige
ondergrond is er een risico op persoonlijk letsel en
schade aan het product.
•	Dit product moet op een tafel of een andere vlakke
ondergrond worden geplaatst. Aanbevolen wordt
om het product op een ondergrond van hout,
metaal of composiet te plaatsen, of op keramische
of kunststof (vloer)tegels. Plaats het product niet
op tapijt of op een vloerkleed. Houd er rekening
mee dat de WineStax wijnrekken zijn uitgevoerd in
metaal en bij plaatsing op een zachte of kwetsbare
ondergrond krassen kunnen veroorzaken.
•	Breng op GEEN enkele wijze wijzigingen aan het
product aan. Bijvoorbeeld: las er NIETS aan vast,
bevestig GEEN elektrische apparaten, enz. Er is
een risico op persoonlijk letsel en schade aan het
product.
•	Als je het product wilt verplaatsen, moet je eerst
alle flessen verwijderen en controleren of de
constructie nog stevig is.
•	Als je je WineStax wijnrek wilt uitbreiden met een of
meerdere WineStax wijnrekken, moet je eerst alle
flessen verwijderen.
•	Je kunt maximaal 10 WineStax wijnrekken
horizontaal stapelen en 3 WineStax wijnrekken
verticaal. Let bij stapeling van de WineStax
wijnrekken erop dat 1 WineStax wijnrek altijd op
2 WineStax wijnrekken rust (zie afbeelding 9).
•	De maximale belasting van 1 WineStax wijnrek is 5
kg. Ter referentie: een standaardwijnfles van
75 cl weegt ca. 1,2 kg. Bij een hogere belasting kan
de constructie het begeven en is er een risico op
persoonlijk letsel en schade aan het product. Let
erop dat je de maximale belasting niet overschrijdt.
•	Vul je WineStax wijnrek van onder naar boven en
plaats zwaardere/grotere flessen onderin. Let ook
goed op een evenwichtige verdeling van de flessen
in je WineStax wijnrek.
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INHOUD:
•	2 hexagons;
•	1 verbindingspaal;
• 3 bevestigingsclips;
•	Instructiehandleiding.
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