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W I J NBENODIGDHEDEN 2020

Mgr. Ladeuzeplein 22 
B-3000 Leuven

Bisschoppenhoflaan 575 
B-2100 Deurne

Mechelsesteenweg 313 
B-2550 Kontich (Waarloos)

Leuvensesteenweg 474 
B-1930 Zaventem

Alle artikels in deze lijst 'Wijnbenodigdheden' 
kan u bij ons kopen tegen de in deze folder 
vermelde prijzen, of u kan ze betalen met 
uw gespaarde punten. Lees er meer over 
hieronder.

Het punten-spaarsysteem
Bij elke aankoop* die u bij 'Magnus Kwaliteits-
wijnen' doet krijgt u punten! Deze punten worden 
automatisch bijgeteld in onze computer, u hoeft 
hier niets voor te doen. Regelmatig zullen we u 
op de hoogte houden van uw aantal gespaarde 
punten, bij het verzenden van een nieuwe prijslijst of 
promotie bijvoorbeeld. Voor elke 2 euro die u bij ons 
aankoopt* krijgt u 1 punt. Met die punten kan u wijn-
benodigdheden kiezen uit deze folder. Uw punten 
blijven uiteraard onbeperkt in tijd geldig, zo kan u 
gerust enkele jaren sparen voor een bepaald artikel. 

U hoeft niets te doen, alleen wijn drinken, is 
dat geen heerlijke gedachte…?

* Niet van toepassing indien in één van onze uitgaven of op de website 
vermeld staat dat er op een bepaald product geen punten worden 
gegeven of op individueel gemaakte offertes of –prijsafspraken, 
tenzij anders vermeld.



2

Gilde

1  Wijnglas 'Gilde' 20 cl. voor witte wijn G01
Per doos van 6: 6,20 + btw = 7,50 euro  150 PUNTEN

2  Wijnglas 'Gilde' 24 cl. voor rode wijn G04
Per doos van 6: 6,20 + btw = 7,50 euro  150 PUNTEN

Viticole

1 INAO degustatieglas 'Viticole' 12 cl. (H 13,1 cm) G10
Per doos van 6: 13,02 + btw = 15,75 euro 315 PUNTEN

2 INAO degustatieglas 'Viticole' 21,5 cl. (H 15,5 cm) G11
Per doos van 6: 13,02 + btw = 15,75 euro 315 PUNTEN

3 INAO degustatieglas 'Viticole' 31 cl. (H 17,5 cm) G12
Per doos van 6: 16,41 + btw = 19,85 euro 397 PUNTEN

4 INAO degustatieglas ZWART  
(om blind te proeven) 21,5 cl. (H 15,5 cm) G11Z
Per GLAS: 8,22 + btw = 9,95 euro 199 PUNTEN

Natalie

1  Champagneglas 'Natalie' 19 cl. (H 23 cm)  G63
Per doos van 6: 14,83 + btw = 17,95 euro  359 PUNTEN

2  Wijnglas 'Natalie' witte wijn 26 cl. (H 20,5 cm)  G64
Per doos van 6: 14,83 + btw = 17,95 euro  359 PUNTEN

3  Wijnglas 'Natalie' rode wijn 35 cl. (H 21,5 cm)  G65
Per doos van 6: 15,66 + btw = 18,95 euro  379 PUNTEN

4  Wijnglas 'Natalie' Bourgogne 57 cl. (H 21,5 cm)  G66
Per doos van 6: 18,14 + btw = 21,95 euro  439 PUNTEN

glazen
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Clarillo

1 Champagneglas 'Clarillo' 22 cl. (H 24,5 cm) G85
Per geschenkdoos van 3: 9,79 + btw = 11,85 euro 237 PUNTEN

2 Wijnglas 'Clarillo' Rosé/Witte 27 cl. (H 21 cm) G86
Per geschenkdoos van 3: 9,79 + btw = 11,85 euro 237 PUNTEN

3 Wijnglas 'Clarillo' Rode wijn 38 cl. (H 23 cm) G87
Per geschenkdoos van 3: 9,79 + btw = 11,85 euro 237 PUNTEN

Schott Zwiesel 'Taste'

1  Champagneglas 'Schott Zwiesel Taste' 28,3 cl. (H23 cm) G70A
Per doos van 2: 7,36 + btw = 8,90 euro 178 PUNTEN

2  Wijnglas 'Schott Zwiesel Taste' witte wijn 35,6 cl. (H21 cm) G71A
Per doos van 6: 22,07 + btw = 26,70 euro 534 PUNTEN

3  Wijnglas 'Schott Zwiesel Taste' rode wijn 49,7 cl. (H22,5 cm) G72A
Per doos van 6: 22,07 + btw = 26,70 euro 534 PUNTEN

4  Wijnglas 'Schott Zwiesel Taste' water/Bourgogne 78,2 cl. (H22,5 cm) G73A
Per doos van 6: 22,07 + btw = 26,70 euro 534 PUNTEN

glazen

Absolus (loodvrij kristal)

1  Champagneglas (loodvrij kristal) 'Absolus 20' 20 cl. (H 20 cm) G79
Per doos van 6: 37,15 + btw = 44,95 euro 899 PUNTEN 

2  Champagneglas (loodvrij kristal) 'Absolus 30' 30 cl. (H 21,5 cm) G80
Per doos van 6: 37,15 + btw = 44,95 euro 899 PUNTEN 

3 Wijnglas (loodvrij kristal) 'Absolus 38' 38 cl. (H 22 cm) G81
Per doos van 6: 37,15 + btw = 44,95 euro 899 PUNTEN 

4 Wijnglas (loodvrij kristal) 'Absolus 47' 47 cl. (H 22,5 cm) G82

Per doos van 6: 37,15 + btw = 44,95 euro 899 PUNTEN 

5 Wijnglas (loodvrij kristal) 'Absolus 62' 62 cl. (H 23,5 cm) G83

Per doos van 6: 37,15 + btw = 44,95 euro 899 PUNTEN 
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1   Decanteerkaraf 'Carafon' 1000 ml.  KA50

Per karaf: 3,71 + btw = 4,49 euro  90 PUNTEN

2   Decanteerkaraf Bohemia Cristal 'Milano' 1200 ml. KA44

Per karaf: 18,88 + btw = 22,85 euro  457 PUNTEN

3   Decanteerkaraf 'Capitaine' 1000 ml. KA51

Per karaf: 28,84 + btw = 34,90 euro  698 PUNTEN

4   Decanteerkaraf 'Merlino' 1300 ml. KA40A

Per karaf: 28,84 + btw = 34,90 euro  698 PUNTEN

5   Decanteerkaraf 'Mystère' 1000 ml. KA54

Per karaf: 40,41 + btw = 48,90 euro  978 PUNTEN

6   Decanteerkaraf 'Umbria' 1300 ml. KA41

Per karaf: 41,24 + btw = 49,90 euro 998 PUNTEN

7   Decanteerkaraf met systeem   
om witte wijn te koelen 'Frio' 1000 ml. KA36

Per karaf: 41,24 + btw = 49,90 euro 998 PUNTEN

karaffen
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8   Decanteerkaraf 'Grand Vin' 1200 ml. KA55

Per karaf: 45,37 + btw = 54,90 euro 1098 PUNTEN

9   Decanteerkaraf met stop 'Variation' 850 ml. KA09

Per karaf: 53,64 + btw = 64,90 euro 1298 PUNTEN

10   Decanteerkaraf met stop 'Ibis Magnum' 1500 ml. KA10

Per karaf: 61,90 + btw = 74,90 euro  1498 PUNTEN

Decanteerbenodigdheden

1   Uitlekstaaf om karaf te laten uitlekken en drogen KA14

14,83 + btw = 17,95 euro 359 PUNTEN

2   Borstel om karaf te kuisen 'Pulltex'  KA37

10,66 + btw = 12,90 euro 258 PUNTEN

3   Glazen trechter om in karaf te plaatsen, met 2 openingen   
om jonge rode wijn goed te verluchten bij het decanteren KA19 
10,66 + btw = 12,90 euro 258 PUNTEN

4   Trechter met filter om in karaf te plaatsen zodat   
jonge rode wijn extra lucht krijgt bij het decanteren KA53

28,84 + btw = 34,90 euro 698 PUNTEN

karaffen
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2   Wijnrek in staaldraad (heeft anti-roest behandeling gekregen),   
10 jaar garantie, Frans fabrikaat 

Voor 25 flessen (H 50 cm, B 50 cm, D 26,5 cm):  WB03
24,71 + btw = 29,90 euro 598 PUNTEN

Voor 50 flessen (H 100 cm, B 50 cm, D 26,5 cm) WB04
32,98 + btw = 39,90 euro 798 PUNTEN

Voor 75 flessen (H 150 cm, B 50 cm, D 26,5 cm) WB05
41,24 + btw = 49,90 euro 998 PUNTEN

Voor 100 flessen (H 100 cm, B 100 cm, D 26,5 cm) WB06
53,64 + btw = 64,90 euro 1298 PUNTEN

Voor 150 flessen (H 150 cm, B 100 cm, D 26,5 cm) WB07
82,56 + btw = 99,90 euro 1998 PUNTEN

Voor 200 flessen (H 200 cm, B 100 cm, D 26,5 cm) WB08
131,40 + btw = 159,00 euro 3180 PUNTEN

4   'Modulo Rack' WB15

Om uw wijnkisten in te stockeren, dankzij het zeer praktische schuifsysteem 
hoeft u uw kisten niet telkens allemaal te verzetten al u een fles nodig heeft. 
1 set is voor 2 kisten van 12 flessen en u kan verscheidene sets aan en op 
elkaar bouwen

74,30 + btw = 89,90 euro 1798 PUNTEN

3   Wijnnissen in steen 

Waar u een volledige kelder op maat mee kunt bouwen zonder metselwerk, 
verkrijgbaar in 2 kleuren: Mergel-wit/crème en Terracotta-rood (T), altijd 
40 cm B en 20 cm diep, verschillende hoogtes verkrijgbaar:

Wijnnis 'Mini' voor 8 flessen (H 26 cm) WB20T
24,71 + btw = 29,90 euro 598 PUNTEN

Wijnnis '2/3' voor 12 flessen (H 34,4 cm) WB21T
32,98 + btw = 39,90 euro 798 PUNTEN

Wijnnis 'Standaard' voor 19 flessen (H 52 cm) WB22T
36,28 + btw = 43,90 euro 878 PUNTEN

Wijnnis 'Maxi' voor 24 flessen (H 52 cm) WB23T
41,24 + btw = 49,90 euro 998 PUNTEN

1   Flessenrek (te monteren) in hout en metaal 

Voor 15 flessen (34 x 52 cm) WB31
21,45 + btw = 25,95 euro 519 PUNTEN

Voor 30 flessen (44 x 63 cm) WB32
30,54 + btw = 36,95 euro 739 PUNTEN

Voor 56 flessen (62 x 81 cm) WB33
49,55 + btw = 59,95 euro 1199 PUNTEN

Voor 90 flessen (84 x 101 cm) WB34
61,94 + btw = 74,95 euro 1499 PUNTEN

4

1

wijn bewaren
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'Le Nez du Vin' van 'Jean Lenoir' is een verzameling wijnaroma's in kleine flesjes 
om uw reukvermogen te oefenen en te ontwikkelen zodat u beter aroma's in 
wijn zou kunnen herkennen. Van elk aroma zit er een uitgebreide informatiefi-
che in de doos. Er bestaan verschillende formaten en thema's, we zetten ze hier 
even op een rijtje. 

1   Le Nez du Vin 6 aroma's 'Le Clin du Nez' WA01

Een eerste kennismaking met 6 wijnaroma's, verkrijgbaar in het Frans en En-
gels (WA01E) (+ op bestelling in vele andere talen, hiervoor ons contacteren 
aub). 

27,36 + BTW 6% = 29,00 euro 580 PUNTEN

2   Le Nez du Vin 12 aroma's 'Les vins rouges' WA02

De 12 belangrijkste wijnaroma's voor rode wijn, verkrijgbaar in het Frans en 
Engels (WA02E) (+ op bestelling in vele andere talen, hiervoor ons contacteren 
aub.. 

70,75 + BTW 6% = 75,00 euro 1500 PUNTEN

3   Le Nez du Vin 12 aroma's 'Vins blancs et Champagnes' WA03

De 12 belangrijkste wijnaroma's voor witte wijn en Champagne, verkrijgbaar 
in het Frans en Engels (WA03E) (+ op bestelling in vele andere talen, hiervoor 
ons contacteren aub). 

70,75 + BTW 6% = 75,00 euro 1500 PUNTEN

4   Le Nez du Vin 12 aroma's 'Le fût de chêne neuf' WA04

12 wijnaroma's die men terugvindt in wijnen die op nieuwe eiken vaten 
hebben gelegen, verkrijgbaar in het Frans en het Engels (WA04E) (+ op bestel-
ling in vele andere talen, hiervoor ons contacteren aub). 

70,75 + BTW 6% = 75,00 euro 1500 PUNTEN

5   Le Nez du Vin 12 aroma's 'Les défauts' WA05

12 wijnaroma's van alles wat kan fout zijn aan een wijn: stopsmaak, oxida-
tie, reductie… Verkrijgbaar in het Frans, Nederlands (WA05N) en Engels (WA05E)  
(+ op bestelling in vele andere talen, hiervoor ons contacteren aub). 

70,75 + BTW 6% = 75,00 euro 1500 PUNTEN

6   Le Nez du Vin 24 aroma's 'Le Duo' WA06

Een combinatieset van de 12 belangrijkste wijnaroma's voor witte wijn en 
de 12 belangrijkste wijnaroma's voor rode wijn, verkrijgbaar in het Frans en 
Engels (WA06E) (+ op bestelling in vele andere talen, hiervoor ons contacteren 
aub). 

141,51 + BTW 6% = 150,00 euro 3000 PUNTEN

7   Le Nez du Vin 54 aroma's 'Le Grand Coffret' WA07N

De volledige set met 54 wijnaroma's, verkrijgbaar in het Nederlands, het 
Frans (WA07) en het Engels (WA07E) (+ op bestelling in vele andere talen, hier-
voor ons contacteren aub). 

283,02 + BTW 6% = 300,00 euro 6000 PUNTEN

8   Le Nez du Whisky 54 aroma's 'Whisky' WA08E

Geeft u de aroma's en de woorden om het ruime assortiment aan whisky-
geuren te beschrijven, verkrijgbaar in het Frans (WA08F) en het Engels (WA08E). 

283,02 + BTW 6% = 300,00 euro 6000 PUNTEN

1
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1   Capsulesnijder 'Vacuvin' KU25

3,51 + btw = 4,25 euro 85 PUNTEN

2   Capsulesnijder Le Creuset 'Screwpull' FC100 KU02

8,22 + btw = 9,95 euro 199 PUNTEN

3   Lamellenkurkentrekker KU03

Om zeer oude en/of delicate wijnstoppen (die door een gewone kurken-
trekker zouden verpulverd worden) te verwijderen zonder hem te doorbo-
ren

7,15 + btw = 8,65 euro 173 PUNTEN

4   Sommelier kurkentrekker 'Pulltap's' KU07

Met ingebouwd een mesje om de capsule te snijden en een teflon spiraal.

5,74 + btw = 6,95 euro 139 PUNTEN

5   Kurkentrekker 'Boomerang' met ingebouwde capsulesnijder KU05

Verkrijgbaar in zwart

6,53 + btw = 7,90 euro 158 PUNTEN

6   Sommelier kurkentrekker 'Pulltap's' chrome uitvoering  

Met ingebouwd een mesje om de capsule te snijden en een teflon spiraal.  
- zilver chrome 'Classic Evolution' KU08 
- grafietgrijs chrome 'Graphite Evolution' KU08B

24,71 + btw = 29,90 euro 598 PUNTEN

7   Sommelier kurkentrekker 'Pulltex Toledo' in geschenkdoosje  
en met lederen opbergtasje  KU26

Met ingebouwd een mesje om de capsule te snijden en een teflon spiraal.

57,77 + btw = 69,90 euro 1398 PUNTEN

8   Kurkentrekker Le Creuset 'Screwpull zakmodel' PM100 KU13

Met ingebouwd een mesje om de capsule te snijden, teflon spiraal 

18,93 + btw = 22,90 euro 458 PUNTEN

kurkentrekkers

3

2

1

5

4

7

6

8



9

WI JNBENOD IGDHEDEN  2020

9   Kurkentrekker Le Creuset 'Screwpull tafelmodel' TM100 KU14

Met een staandertje om de kurkentrekker in te bewaren en een teflon spiraal 

18,93 + btw = 22,90 euro 458 PUNTEN

10   Kurkentrekker Le Creuset 'Screwpull tafelmodel'   
+ aparte capsulesnijder GS100 KU15

Met een aparte capsulesnijder en een staandertje om de kurkentrekker en 
de capsulesnijder in te bewaren, teflon spiraal.

22,23 + btw = 26,90 euro 538 PUNTEN

11   Champagnetang 'Vacuvin' KU29

Om champagne of schuimwijn te openen. Met kniptang om de 'muselet' 
te verwijderen.

9,88 + btw = 11,95 euro 239 PUNTEN

12   Champagnetang 'Pulltex' KU27

Om champagne of schuimwijn te openen. Met haakje om de 'muselet' te 
verwijderen.

16,45 + btw = 19,90 euro 398 PUNTEN

13   Hefboom kurkentrekker 'Vacuvin' KU30

20,62+ BTW = 24,95 euro 499 PUNTEN

14   Kurkentrekker Levermodel 'Vacuvin' KU31

20,62 + btw = 24,95 euro 499 PUNTEN

15   Kurkentrekker Levermodel Le Creuset   
'Screwpull First' LM250 KU21

Met een aparte capsulesnijder, teflon spiraal

81,82 + btw = 99,00 euro 1980 PUNTEN

16   Elektrische kurkentrekker 'Pulltex Monza' met een aparte  
capsulesnijder, oplaadbare batterij en oplader KU33

41,24 + btw = 49,90 euro 998 PUNTEN

kurkentrekkers
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1   'Rapid Ice' WIJN 'Vacuvin Innovations',   
koelzakje dat u rond uw wijnfles hangt KOE01 

Koelt uw wijn in 5 à 10 minuten en houdt hem uren koud, te bewaren in 
uw diepvries

6,57 + btw = 7,95 euro 159 PUNTEN

2   'Rapid Ice' CHAMPAGNE 'Vacuvin Innovations', koelzakje   
dat u rond uw Champagne- of schuimwijnfles hangt KOE02

Koelt uw Champagne- of schuimwijnfles in 5 à 10 minuten en houdt hem 
uren koud, te bewaren in uw diepvries

9,88 + btw = 11,95 euro 239 PUNTEN

3   'Rapid Ice' PRESTIGE, 'Vacuvin Innovations' koelemmer   
voor wijnflessen met ingebouwde 'Rapid Ice'  KOE03 

Koelt uw wijn in 5 à 10 minuten en houdt hem uren koud, het koelzakje is te 
bewaren in uw diepvries. 

11,12 + btw = 13,45 euro 269 PUNTEN

4   'Rapid Ice' BOTTLE BAG & COOLER, 'Vacuvin Innovations',  
flessentas & koeler  KOE29 

Om makkelijk flessen gekoeld (ingebouwde 'Rapid Ice' koeler) in te trans-
porteren naar bv. een barbecue of picknick. 

12,36 + btw = 14,95 euro 299 PUNTEN

5  'Le Creuset' Zwarte koeler WIJN/CHAMPAGNE 'Screwpull',  
koelzakje dat u rond uw wijn- of Champagnefles hangt  KOE30 

Koelt uw wijn/Champagne in 5 à 10 minuten en houdt hem uren koud, te 
bewaren in uw diepvries. 

18,10 + btw = 21,90 euro 438 PUNTEN

6  Koelemmer in matte plexi, doorschijnend, 'Freezebag'  KOE31 

Om d.m.v. ijsblokjes uw wijn of Champagne te koelen, voor 1 fles 

6,60 + btw = 7,99 euro 160 PUNTEN

7   Koelemmer in RVS, mat KOE34

Om d.m.v. ijsblokjes uw wijn of Champagne te koelen, voor 1 fles 

7,36 + btw = 8,90 euro 178 PUNTEN

wijn koelen
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8   Koelemmer in plexi, doorschijnend, Iceberg 'Clear' KOE18

Om d.m.v. ijsblokjes uw wijn of Champagne te koelen, voor 1 of 2 flessen 

12,36 + btw = 14,95 euro 299 PUNTEN

9   Koelemmer 'Tulip'  KOE22

Om d.m.v. ijsblokjes uw wijn of Champagne te koelen, voor 1 fles 

19,79 + btw = 23,95 euro 479 PUNTEN

10   Koelemmer in geborsteld aluminium  KOE35

Om d.m.v. ijsblokjes uw wijn of Champagne te koelen 

32,98 + btw = 39,90 euro 798 PUNTEN

11   Koelemmer 'Classico' KOE10

Om d.m.v. ijsblokjes uw wijn of Champagne te koelen

41,24 + btw = 49,90 euro 998 PUNTEN

12   Element om koelemmer aan tafel te hangen  KOE13B

6,53 + btw = 7,90 euro 158 PUNTEN

Vasque

13   Koelemmer 'Vasque' in plexi, doorschijnend, 'Eclipse'   
voor 6 tot 7 flessen KOE32

Om d.m.v. ijsblokjes uw wijn of Champagne te koelen.

32,98 + btw = 39,90 euro 798 PUNTEN

14   Koelemmer 'Vasque' in plexi, doorschijnend, 'Alaska'  
voor 6 tot 8 flessen KOE33 

Om d.m.v. ijsblokjes uw wijn of Champagne te koelen.

38,76 + btw = 46,90 euro 938 PUNTEN

wijn koelen
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1

2 2  Wijnkaarten in kleur 'Benoit France' 
gevouwen versie: 8,18 + btw = 9,90 euro 198 PUNTEN

opgerolde versie: 16,41 + btw = 19,85 euro 397 PUNTEN

 
Er is keuze uit volgende streken/gebieden:

• Vignobles d'Europe (88 x 65,5 cm) WK13 *

• Carte de France des vins et eaux de vie (88 x 88 cm.)   
alle Franse AOC. wijnen en eaux de vie's WK14 

• Vignobles de Bourgogne WK18 *

• Vignobles de Chablis (110 x 88 cm) WK19 

• Vignobles de la Côte Chalonnaise (66 x 110cm) WK20 

• Vignobles du Maconnais  WK21G **

• Vignobles de Pommard WK22 *

• Vignobles de Volnay WK23 *

• Vignobles de Meursault WK24 *

• Vignobles de Pomerol (44 x 62 cm)  WK27G **

• Vignobles de Sauternes et Barsac WK28 *

• Vignobles du Languedoc WK30 *

• Vignobles du Minervois (55 x 88 cm) WK31 

• Vignobles de Limoux (55 x 88 cm) WK32 

• Vignobles des Coteaux du Languedoc (55 x 88 cm) WK33 

• Vignobles de St.-Chinian (55 x 88 cm) WK34 

• Vignobles de Jura WK39 *

• Eaux de vie d'Armagnac WK40 *

• Vignobles Côte de Nuits (30 x 40 cm) WK41 **

• Vignobles Côte de Beaune (30 x 40 cm) WK42 **

 
* NIET GEVOUWEN leverbaar, alleen opgerold.

** NIET OPGEROLD leverbaar, alleen opgevouwen.

1  Wijnkaarten in kleur 60 x 39 cm 

opgerold geleverd: 1,61 + btw = 1,95 euro 39 PUNTEN

 
Er is keuze uit volgende streken/gebieden:

• Bordeaux WK02

• Bourgogne WK03

• Val de Loire WK04

• Champagne WK05

• Rhône-vallei WK06

• Elzas WK07

• Beaujolais WK08

• Provence en Corsica WK09

• Languedoc-Roussillon WK10

• Zuid-West Frankrijk WK11

• Jura-Savoie WK12

wijnkaarten
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1  'Drop Stop' 
Om morsen bij het uitschenken te vermijden, herbruikbaar na afspoelen 
met water.

A07  Verpakking met 2 stuks: 2,47 + btw = 2,99 euro 60 PUNTEN

A07V  Verpakking met 4 stuks: 4,88 + btw = 5,90 euro 118 PUNTEN

2  Siliconen wijnstop 'Pulltex' A01B 

Siliconen champagnestop 'Pulltex' A01C 
Door zijn flexibele constructie moeiteloos op de fles te plaatsen en te ver-
wijderen. Sluit volledig hermetisch af, fles kan zelfs plat gelegd worden.

4,55 + btw = 5,50 euro 110 PUNTEN

3  'Wine Server' (van Vacuvin Innovations) A35 

Set met 2 schenkdoppen om wijn soepel en zonder druppelen of morsen 
uit te schenken.

4,04 + btw = 4,89 euro 98 PUNTEN

4  Afsluit- en schenkstop voor Champagne  
of schuim wijn 'Vacuvin Champagne Saver' A02 
Zodat het koolzuur niet ontsnapt en de belletjes in de fles blijven, de stop 
kan op de fles blijven staan tijdens het uitschenken. 

6,98 + btw = 8,45 euro 169 PUNTEN

5  'Wine Aerator' (van Vacuvin Innovations) A36 

Wijnbeluchter om makkelijk en snel zuurstof te geven aan jonge wijn waar-
door die zich sneller opent en vlotter laat drinken. Past op bijna alle wijn-
flessen.

6,98 + btw = 8,45 euro 169 PUNTEN

6  Pomp 'Vacuvin' 1 wit pompje + 1 stop in 'blister' verpakking A03

Om de lucht uit een geopende fles jonge wijn (oude wijn is te delicaat en 
kan u best dezelfde dag leeg drinken) te kunnen trekken en deze zodoende 
nog ongeveer een week te kunnen bewaren. 

6,98 + btw = 8,45 euro 169 PUNTEN

7  Pomp 'Vacuvin' 1 zwart pompje   
+ 2 stoppen in 'gift' verpakking A04

Om de lucht uit een geopende fles jonge wijn (oude wijn is te delicaat en 
kan u best dezelfde dag leeg drinken) te kunnen trekken en deze zodoende 
nog ongeveer een week te kunnen bewaren. 

8,64 + btw = 10,45 euro 209 PUNTEN

8  Pomp 'Vacuvin Concerto' 1 zwart 'Concerto' pompje  
(maakt geluid als de fles voldoende ontlucht is) + 4 stoppen A05

Om de lucht uit een geopende fles jonge wijn (oude wijn is te delicaat en 
kan u best dezelfde dag leeg drinken) te kunnen trekken en deze zodoende 
nog ongeveer een week te kunnen bewaren.

10,54 + btw = 12,75 euro 255 PUNTEN
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9  2 extra stoppen voor 'Vacuvin' in 'blister' verpakking A06

2,85 + btw = 3,45 euro 69 PUNTEN

10  'AntiOx' (van Pulltex) wijnafsluitdop met actieve koolfilter A38

Wijnafsluitdop die het oxidatieproces vertraagt door een ingebouwde ver-
wisselbare koolstoffilter. Een geopende fles kan zo een week worden be-
waard en de aroma's blijven behouden doordat de fles niet vacuum wordt 
getrokken. Met datumring om dag van opening te onthouden. 

16,49 + btw = 19,95 euro 399 PUNTEN

11  30 onderzetters met leuke vragen voor de: 

- wijnliefhebber 'Test je wijnkennis' A39 
- whiskyliefhebber 'Test je whiskykennis' A39A 
- ginliefhebber 'Test je ginkennis' A39B

11,15 + btw = 13,49 euro 270 PUNTEN

12  'Kaola' Stain remover (ontvlekker) 100 ml. A21

Om wijnvlekken te verwijderen

6,60 + btw = 7,98 euro 160 PUNTEN

13  'Snap Thermometer' (van Vacuvins Innovations) A37

Wijnthermometer om uw wijnen op de juiste temperatuur te schenken. 
Flexibele band die past op iedere fles. Op de achterkant staat een overzicht 
van de verschillende schenktemperaturen.

6,57 + btw = 7,95 euro 159 PUNTEN

14  Wijnthermometer in styloformaat A12

16,45 + btw = 19,90 euro 398 PUNTEN

15  Kelder thermometer/hygrometer 'Sommelier' (klein model,   
doorsnede ± 7 cm.) A16

Om de temperatuur en vochtigheid in uw wijnkelder te meten.

12,98 + btw = 15,70 euro 314 PUNTEN

16  Kelder thermometer/hygrometer electronisch model A18

Om de temperatuur en vochtigheid in uw wijnkelder te meten, met weergave  
van minimum en maximum voor zowel vochtigheid als temperatuur. 

24,71 + btw = 29,90 euro 598 PUNTEN

allerlei
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9  2 extra stoppen voor 'Vacuvin' in 'blister' verpakking A06

2,85 + btw = 3,45 euro 69 PUNTEN

10  'AntiOx' (van Pulltex) wijnafsluitdop met actieve koolfilter A38

Wijnafsluitdop die het oxidatieproces vertraagt door een ingebouwde ver-
wisselbare koolstoffilter. Een geopende fles kan zo een week worden be-
waard en de aroma's blijven behouden doordat de fles niet vacuum wordt 
getrokken. Met datumring om dag van opening te onthouden. 

16,49 + btw = 19,95 euro 399 PUNTEN

11  30 onderzetters met leuke vragen voor de: 

- wijnliefhebber 'Test je wijnkennis' A39 
- whiskyliefhebber 'Test je whiskykennis' A39A 
- ginliefhebber 'Test je ginkennis' A39B

11,15 + btw = 13,49 euro 270 PUNTEN

12  'Kaola' Stain remover (ontvlekker) 100 ml. A21

Om wijnvlekken te verwijderen

6,60 + btw = 7,98 euro 160 PUNTEN

13  'Snap Thermometer' (van Vacuvins Innovations) A37

Wijnthermometer om uw wijnen op de juiste temperatuur te schenken. 
Flexibele band die past op iedere fles. Op de achterkant staat een overzicht 
van de verschillende schenktemperaturen.

6,57 + btw = 7,95 euro 159 PUNTEN

14  Wijnthermometer in styloformaat A12

16,45 + btw = 19,90 euro 398 PUNTEN

15  Kelder thermometer/hygrometer 'Sommelier' (klein model,   
doorsnede ± 7 cm.) A16

Om de temperatuur en vochtigheid in uw wijnkelder te meten.

12,98 + btw = 15,70 euro 314 PUNTEN

16  Kelder thermometer/hygrometer electronisch model A18

Om de temperatuur en vochtigheid in uw wijnkelder te meten, met weergave  
van minimum en maximum voor zowel vochtigheid als temperatuur. 

24,71 + btw = 29,90 euro 598 PUNTEN

17  Gekleurde ringetjes om rond de voet van een   
wijnglas te hangen 'Pulltex Identity' (10 stuks) A33

Om u nooit meer te vergissen van glas op bv. een feestje 

9,83 + btw = 11,90 euro 238 PUNTEN

18  'Cold Pack' Stenen ijsblokjes (8 stuks) om uw glas  
whisky te koelen zonder smaakverlies A23

Brengt uw glas whisky van 20° naar 10° zonder dat er water aan te pas komt. 
Daardoor behoudt de whisky zijn smaak en kracht. De stenen zijn afwasbaar.

16,45 + btw = 19,90 euro 398 PUNTEN

19  Donkerblauwe sommelier-schort met het 'Magnus' logo A24 

14,79 + btw = 17,90 euro 358 PUNTEN

20  Kelderetiketten Pulltex (ongeveer 13 op 4 cm.) A25B

Zeer handig in wijnkelders waar veel individuele flessen worden opgesla-
gen, een eenvoudige manier om de fles die u zoekt terug te vinden zonder 
ze onnodig te moeten verplaatsen, verpakt per set van 36 etiketten. 

9,83 + btw = 11,90 euro 238 PUNTEN

21  Gin tonic & Spritz cocktail set 'Pulltex' A42

Met pincet, menger, lepel, kurkentrekker en maatbeker. 

32,98 + btw = 39,90 euro 798 PUNTEN

22  Collectiekader voor Champagne capsules A28

2 kaders (± 21 op 38 cm. elk) voor elk 60 stuks die u aan de muur kan hangen 
of als 'Champagne-pupitre' kan opstellen d.m.v. bij geleverde verbindings-
stukjes. 

65,29 + btw = 79,00 euro 1580 PUNTEN

23  Origineel eiken wijnvat uit Bordeaux (225 liter). A30

74,30 + btw = 89,90 euro 1798 PUNTEN
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Bezoek ook onze website www.magnuswijnen.be | T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be

 Via e-mail info@magnuswijnen.be 
Webshop www.magnuswijnen.be

  Per telefoon 03 326 55 33

  Per fax 03 326 58 99

  Per post (d.m.v. bestelbon) 
Mechelsesteenweg 313 
B-2550 Kontich (Waarloos)

  Openingsuren te Kontich, Deurne, Leuven en Zaventem 
Maandag tot en met zaterdag van 9u00  
tot 18u00 doorlopend - Zondag gesloten 
Er zijn altijd een 20 tot 25-tal wijnen te proeven.

  Transport - De aan huis levering is gratis vanaf 85 euro 
aankoop inclusief BTW. Voor aankopen beneden de 
85 euro betaalt u slechts 5,95 euro transportkost. 
De artikels die u met punten betaalt, tellen hier niet mee.

  Kortingen (op bedrag incl. BTW) 
2% vanaf 250 euro 
3% vanaf 500 euro 
4% vanaf 1.000 euro 
5% vanaf 1.500 euro

HOE  BESTELLEN

Mgr. Ladeuzeplein 22 
B-3000 Leuven

Bisschoppenhoflaan 575 
B-2100 Deurne

Mechelsesteenweg 313 
B-2550 Kontich (Waarloos)

Leuvensesteenweg 474 
B-1930 Zaventem


