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Een kast hoeft niet duur en ook niet plomp te zijn.

Voor een grote klerenkast heeft u te weinig plek? Supermagneten helpen! Wij
stellen U hier een heel eenvoudig te realiseren magnetische garderobe voor,
waarvan vooral bewoners van kleine ruimtes kunnen profiteren.

Staalplaat als
hechtingsondergrond
Her vervaardigen van een low-cost
garderobe is heel eenvoudig:

Schroeft u eerst een langwerpige
gelakte staalplaat aan het plafond. De
laklaag wordt dringend aanbevolen; bij
ongelakte platen raspt de magneet bij
het verschuiven zwart ijzerstof af, dat de
kleren vuilmaakt.

Opmerking van het supermagnete-team: In plaats van een staalplaat kunt u ook een
metalen strip (www.supermagnete.es/dut/group/metal_strips) uit onze online
shop (in verschillende kleuren verkrijgbaar) aan het plafond schroeven. Ev. zijn ook
de voordelige metalenstrips om te plakken geschikt; dit zou u echter eerst met
lichte kleidng moeten proberen.

Magneten in plaats van
kledingstang
Laat u nu al naar gelang de lengte van
de plaat ongeveer 20 magneten 10x10
mm (www.supermagnete.es/dut/
S-10-10-N) aan de ijzeren plaat
vastklikken.

Daarna kunt u de klerenhangers samen
met de kleren elk aan een magneet
bevestigen.

Zo'n magneet houdt zelfs broeken, normale mantels of 2 kledinghaken tegelijk.
Omdat de gebogen kledinghaken slechts op een punt contact hebben met de
magneet, kunt u de houdkracht niet door bredere magneten zoals bijv. blokken
verhogen, maar wel door langere staven zoals bijv. staafmagneten 10x40 mm
(www.supermagnete.es/dut/S-10-40-N).
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Douchegordijn als
stofbescherming
Het is aan te bevelen, als bescherming
tegen stof een douchegordijn te
gebruiken. Dit kan met andere
magneten aan de rand van de plaat
worden bevestigd.

Wanneer de kleding nog minder plek in
beslag dient te nemen, kunt u de
kleerhangers samen met de magneten
heel dicht naar elkaar schuiven (zie
onder).

Gebruikte artikelen
20 x S-10-10-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 10 mm (www.supermagnete.es/
dut/S-10-10-N)
MB-18: Metalen strip zelfklevend 50 cm (www.supermagnete.es/dut/MB-18)
MB-19: Metalen strip zelfklevend 80 cm (www.supermagnete.es/dut/MB-19)
MB-17: Metalen strip „Element Big“ 70 cm (www.supermagnete.es/dut/MB-17)
S-10-40-N: Staafmagneet Ø 10 mm, hoogte 40 mm (www.supermagnete.es/dut/
S-10-40-N)
S-10-20-N: Staafmagneet Ø 10 mm, hoogte 20 mm (www.supermagnete.es/dut/
S-10-20-N)
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De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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