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In een handomdraai meer plek en overzicht

Orde op zaken te stellen in het
badkamerkastje (om dan van ordelijk
houden maar niet te spreken) kan een
behoorlijke uitdaging zijn. Snel staat
alles weer door elkaar en weet men
helemaal niet meer, waar men iets kan
vinden. En wanneer zalf en pleisters snel
nodig zijn is de chaos in het
badkamerkastje al bijna
voorgeprogrammeerd.

Meer overzicht verkrijgt men heel snel met onze praktische magneten. Wij laten u
verschillende mogelijkheden zien, hoe u uw badkamerkastje kunt organiseren.

Magneten aan kastplankje
Voor deze "lifehack" heeft men alleen
zelfklevende magneetschijfjes (www.
supermagnete.at/dut/group/
self_adhesive_magnets), bijvoorbeeld
van het type S-15-01-STIC (www.
supermagnete.at/dut/S-15-01-STIC) en
foldback clips 19 mm (www.
supermagnete.at/dut/M-MLY-19) of
foldback clips 13 mm (www.
supermagnete.at/dut/M-MLY-13)
nodig, . De magneetschijfjes worden op de gewenste punten aan de onderkant
van een kastplankje aangebracht en goed vastgedrukt.

Let u alstublieft op het volgende: het oppervlak, waar de magneetschijfjes op
worden aangebracht, dient stofvrij, schoon en droog te zijn. Maakt u het oppervlak
dus nog met een schoonmaakmiddel schoon, voor u de magneten aanbrengt, en
wacht u, totdat het oppervlak weer droog is. Brengt u dan de magneten aan en laat
u de lijm gedurende de nacht drogen (nog beter zouden natuurlijk de officieel
aanbevolen 72 uur zijn). Daarna zijn de magneten klaar von gebruik en het
opruimen in het badkamerkastje kan beginnen. De tubes worden gewoon in de
papierklemmetjes vastgeklemd en de klemmetjes dan aan een schijfmagneet
gehangen.

Dit principe functioneert overigens ook prachtig in voorraadskasten en -rekken,
zoals u in de toepasing "Opbergruimte in de voorraadkast creëren" (www.
supermagnete.at/dut/project102) kunt nalezen.
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Een andere creatieve bevestiging kan
met zelfklevende roestvrijstalen schijfjes
(www.supermagnete.at/dut/FO-9) of
zelfklevende metalen schijfjes in het
grijs of wit (link zie onder) en
kubusmagneten van het type W-05-N
(www.supermagnete.at/dut/W-05-N)
worden gerealiseerd. Hierbij worden
roestvrijstalen schijfjes als
hechtingsondergrond aan de onderzijde
van het kastplankje aangebracht en na
de opdroogtijd de kubusmagneetjes er aan bevestigd. Vervolgens kunnen er
nagelschaartjes, pincetten en zelfs kleine zakmesjes aan worden opgehangen.

Magneten aan de binnenkant
van de spiegelkast
Aanvulling door onze klant A.L. uit Bern
(CH):

We kennen allemaal het probleem met
het spiegelkastje in de badkamer: Men
stopt daar alle mogelijke voorwerpen in
en na verloop van tijd wordt het zo onoverzichtelijk dat men niet eens meer weet,
wat men er alles in bewaart. Wanneer men dan een keer het pincet nodig heeft
moet men langere tijd op zoek.

Mijn praktische oplossing: Pincet, schaar, speldjes enz. worden met magneten aan
het spiegelkastje aan de metalen achterwand of aan de binnenzijde van het
deurtje opgehangen. Zo wordt alles overzichtelijk en is snel in handbereik.

De speldjes bijvoorbeeld houden vast aan een Q-20-20-03-N (www.supermagnete.
at/dut/Q-20-20-03-N) blokmagneet.

Scharen, pincetten en de metalen kam
kunnen goed op schijfmagneten 10x10
mm (www.supermagnete.at/dut/
S-10-10-N) aan de binnenkant van het
kastdeurtje worden aangebracht. Het
geweldige aan deze oplossing: Men
creeërt opbergruimte in het
badkamerkastje, waar eigenlijk helemaal
geen ruimte zou zijn. Zo blijft op de
plankjes meer plek voor andere dingen.
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Verplaatsbare organizer met
magneten
Aanvulling anoniem, mei 2023:

Voor mijn spiegelkastje in de badkamer
bedacht ik speciale magnetische
organizers. In plaats dat ik de bakjes
moeizaam moet schoonmaken, kan ik
deze organizers van fraai hout er al naar
gelang uit halen en opnieuw
rangschikken.

Voor de ferromagnetische achterwand bestelde ik bij een metaalbouwer een
precies passende ferromagnetische achterwand. Die kan met dubbelzijdig
plakband op de achterwand van het badkamerkastje worden vastgeplakt. Aan de
boxen schroefde ik al naar gelang de grootte en inhoud twee of meer
blokmagneten van het type CS-Q-30-12-04-N (www.supermagnete.at/dut/CS-
Q-30-12-04-N). Om de achterwand geen krassen te laten oplopen, beplakte ik de
magneten met dun zelfklevend textielband. Controleert u echter, of het gekozen
textieltape niet afgeeft.

Een extra voordeel van de
ferromagnetische achterwand: Snoeren
van tandenborstels of scheerapparaten
kunnen met behulp van magnetische
kabelhouders langs de wand worden
geleid. Door deze magnetische houders
zitten ze niet meer in de weg in het
badkamerkastje.

Het resultaat ziet er supergoed uit en zorgt voor een opgeruimd badkamerkastje.
Ik heb er veel plezier van!

Tip van het supermagnete team: Kabelhouders kunnen ook met Sugru worden
gemaakt. Hoe u zulke kabelhouders zelf kunt maken, komt u in het klantenproject
"kabelhouders voor uw schrijftafel" (www.supermagnete.at/dut/project971) te
weten.

Opmerking van het supermagnete team: Let u er alstublieft op, dat het aantal
benodigde magneten en hun vereiste houdkracht sterk van het ferromagnetische
oppervlak en het gewicht van de volle boxen afhangen. Let u bij de keus van de
magneten daarom speciaal op de aangegeven waarde voor de schuifkracht.
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Gebruikte artikelen
FO-9: Roestvaststalen schijfjes zelfklevend (www.supermagnete.at/dut/FO-9)
PAS-13-W: metalen schijfjes zelfklevend wit Ø 13 mm (www.supermagnete.at/dut/
PAS-13-W)
PAS-20-W: metalen schijfjes zelfklevend wit Ø 20 mm (www.supermagnete.at/dut/
PAS-20-W)
S-10-10-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 10 mm (www.supermagnete.at/dut/
S-10-10-N)
Q-20-20-03-N: Blokmagneet 20 x 20 x 3 mm (www.supermagnete.at/dut/
Q-20-20-03-N)
W-05-N: Kubusmagneet 5 mm (www.supermagnete.at/dut/W-05-N)
W-06-N: Kubusmagneet 6 mm (www.supermagnete.at/dut/W-06-N)
S-10-01-STIC: Schijfmagneet zelfklevend Ø 10 mm, hoogte 1 mm (www.
supermagnete.at/dut/S-10-01-STIC)
S-13-01-STIC: Schijfmagneet zelfklevend Ø 13 mm, hoogte 1 mm (www.
supermagnete.at/dut/S-13-01-STIC)
S-15-02-FOAM: Schijfmagneet zelfklevend Ø 15 mm, hoogte 2 mm (www.
supermagnete.at/dut/S-15-02-FOAM)
PAS-13: metalen schijfjes zelfklevend Ø 13 mm (www.supermagnete.at/dut/
PAS-13)
PAS-16: metalen schijfjes zelfklevend Ø 16 mm (www.supermagnete.at/dut/
PAS-16)
M-MLY-13: Foldback clips „mauly“ 13 mm (www.supermagnete.at/dut/M-MLY-13)
M-MLY-19: Foldback clips „mauly“ 19 mm (www.supermagnete.at/dut/M-MLY-19)

Online sinds: 11.09.2018

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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