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Memoblaadjes & co lijken los aan de muur te zweven

In uw rubriek "Praktisch" heb ik al af en
toe een erg nuttige toepassing ontdekt.
Daarom heb ik ook voor mezelf
overlegd, hoe ik mijn alledaagse leven
eenvoudiger zou kunnen inrichten.

Ik heb me er altijd al aan gestoord, aan
de verplichtingen van de lopende week
te moeten denken. Normale
memoblaadjes zie ik meestal over het
hoofd.

Toevallig heb ik ontdekt, dat uw
uitstekende S-15-08-N schijfmagneten
(www.supermagnete.be/S-15-08-N) aan
de kanten van mijn muren blijven
hangen.

Sinds ik dat heb gemerkt, hang ik mijn
notitieblaadjes overal op. Het idee heeft
zich door het hele huis verspreid en valt
iedereen op.

Ondertussen hangt veel meer dan
alleen maar notitievelletjes aan mijn
muren: Schaar, balpen, een magneetring
als versiering... Zelfs mijn usb-stick heb
ik hier opgehangen! Hij hangt aan een
magneethaak van het type FTN-25
(www.supermagnete.be/FTN-25).

Uw magneten zijn werkelijk geniaal en
de toepassingsmogelijkheden vrijwel
onbeperkt.

Opmerking van het supermagnete-
team: Nog onopvallender zou het zijn,
indien voor het ophangen witte
hakenmagneten (bijv. FTNW-16 (www.
supermagnete.be/FTNW-16)) zouden
worden gebruikt.
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Opmerking van het supermagnete-team, waarom deze toepassing werkt:

Bij sommige huizen wordt in de randen een metalen profiel ingelegd, opdat de
rand niet zo snel afbrokkelt, wanneer men er een keer met een meubelstuk
tegenaan stoot Dat is echter niet bij alle muurkanten zo. Test u dus uw
muurranden, voordat u er iets breekbaars aan bevestigt.

Gebruikte artikelen
S-15-08-N: Schijfmagneet Ø 15 mm, hoogte 8 mm (www.supermagnete.be/
S-15-08-N)
FTN-25: Magneethaak Ø 25 mm (www.supermagnete.be/FTN-25)
FTNW-16: Haakmagneet wit Ø 16,3 mm (www.supermagnete.be/FTNW-16)
FTNW-25: Haakmagneet wit Ø 25,3 mm (www.supermagnete.be/FTNW-25)

Online sinds: 04.12.2008

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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