
Klantentoepassing nr. 796: Zwevend cosmetica-rek
www.supermagnete.be/project796

Klantentoepassing nr. 796: Zwevend cosmetica-rek
Auteur: Frantasiaaa Bastelblog, Berlin, Duitsland

Cosmetica-artikelen aan een magneetstrip bevestigen voor een
opgeruimdere badkamer

Rommel met cosmetica-artikelen
Wij vrouwen hebben vaak heel veel
cosmetica-artikelen, die wij in tassen,
laden of bakjes steken. Het probleem is
alleen, dat men altijd lang moet woelen,
totdat men de gewenste lippenstift of
nagellak vindt.

Oplossing: Op de magneetstrip
aanbrengen
Er is een geweldige en vooral
plaatsbesparende mogelijkheid, zelf een
cosmeticaopberging met magneten te
maken. Het ziet er niet alleen zeer
voornaam uit, het is ook ontzettend
handig.

Benodigd materiaal

 • Make-up en andere cosmetische
artikelen

 • 1 zelfklevende schijfmagneet S-12-02-
FOAM (www.supermagnete.be/
S-12-02-FOAM) per artikel

 • 1 metalen strip 50 cm (www.
supermagnete.be/FO-5)

Eerst legt men alle producten, die men
graag zou willen ophangen, voor zich op
tafel.

Dan brengt men op elk stuk afzonderlijk
een schijfmagneetje aan. Aangezien hij
een zelfklevende achterkant heeft,
houdt de magneet zeer goed op de
verschillende cosmeticaverpakkingen.
De magneten sterk vastdrukken en een paar uur laten rusten.
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Spiegelende magneetstrip
Nu wordt de magneetstrip aan de wand
geplaatst. Het spiegelende oppervlak
van de strip is superfraai. Daardoor past
hij perfect in de badkamer of natuurlijk
ook in de slaapkamer of de kleedkamer.

Magneetlijst flexibel bevestigen
Bij de magneetstrip ist een montagehandleiding
bijgevoegd. Hij kan horizontaal (bijv. onder de
badkamerspiegel) of loodrecht worden aangebracht.
Aangezien hij met magneten aan de muur wordt
bevestigd, lijkt de strip te zweven.

Flexibele plaatsing
Nu kan men de verschillende producten
op de strip plaatsen. Sommige mensen
houden er meer van, dingen naar soort,
afmeting, kleur etc. te ordenen - ik heb
het liefst een wilde mengeling.

Gebruikte artikelen
1 x FO-5: Metalen strips roestvrij staal 50 cm, set van 2 (www.supermagnete.be/
FO-5)
20 x S-12-02-FOAM: Schijfmagneet zelfklevend Ø 12 mm, hoogte 2 mm (www.
supermagnete.be/S-12-02-FOAM)
MB-18: Metalen strip zelfklevend 50 cm (www.supermagnete.be/MB-18)
MB-19: Metalen strip zelfklevend 80 cm (www.supermagnete.be/MB-19)
MB-16: Metalen strip „Element Small“ 35 cm (www.supermagnete.be/MB-16)
MB-17: Metalen strip „Element Big“ 70 cm (www.supermagnete.be/MB-17)
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