
wijnboom.nl | massiefeikenkubus.nl | ho-hout.nl
zijn onderdeel van Juulke.nl

DE WIJNBOOM™ MASSIEF EIKEN KUBUS™ HERINNERINGEN OP HOUT™

DE WIJNBOOM™

Vinkesteeg 9, 6065 BG Montfort

+31 (0) 6 51 24 31 03

+31 (0) 475 54 19 65

info@wijnboom.nl

www.wijnboom.nl

KENMERKEN
DE

DE WIJNBOOM™VAN

capaciteit van 3 tot 72 �essen

maatvast door cnc freeswerk

levering in NL, BE en DU

leverbaar in 30 kleuren olie

ieder logo mogelijk in 3D graveerwerk

grote houtvoorraad, snelle levering



PUUR
DE WIJNBOOM™
IS IS EERLIJK

EENVOUDIGIS

De Wijnboom™ is een exclusief wijnrek gemaakt 
van massief eiken. Dutch Design & made in NL. 
Dit unieke wijnrek kan tot wel 72 �essen wijn 
opslaan. De Wijnboom™ is leverbaar in 2 varian-
ten (30x30x90 cm en 35x35x100 cm) en vele 
kleuren. Wijnbomen worden geleverd met 
rubber stootvoetjes aan de onderzijde ter 
bescherming van uw vloer. 

De Wijnboom™ is een uniek geschenk dat tot in 
lengte van dagen blijft bestaan. Een mooi 
verjaardagscadeau, huwelijkscadeau, afstudeer-
cadeau of cadeau voor een andere belangrijke 
gebeurtenis die vastgelegd moet worden in 
eeuwigheid.

Maak uw Wijnboom persoonlijk en uniek door 
het laten 3D graveren van uw logo, spreuk, 
datum of foto. 3D graveren heeft als unieke 
eigenschap dat de diepte van de lijnen variabel 
is. Wij fresen dus niet in 1 lijndiepte, maar onze 
lijnen lopen in een punt toe, dit geeft een veel 
mooier e�ect dan normaal fresen.

Bestellingen of meer informatie kunt u krijgen 
door te mailen naar info@wijnboom.nl.

NATUUR
DE

WOONKAMER
IN  UWMIDDEN

Iets unieks, dat naar eigen wens op maat is 
gemaakt. Door ons drukke leven en alle digitali-
sering is de mens steeds verder afgeraakt van de 
natuur, de basis. De producten die wij aanbieden 
brengen de natuur weer een stukje dichterbij. 
Een Wijnboom maakt je, door de natuurlijk 
gevormde jaarringen, noesten en scheuren, 
bewust dat hout uit de natuur komt en niet uit 
een fabriek. De biologische houtolie die gebruikt 
wordt voor de afwerking van onze producten 
zorgt ook voor een stukje duurzaamheid waar 
we trots op zijn.

Design by Nature is een trend die nog jaren zal 
aanhouden en misschien ook wel nooit meer uit 
het beeld zal verdwijnen.


