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Met dit bevestigingssysteem hangt u uw whiteboard gewoon aan schuine
plafonds op

Thuis heb ik mijn kantoortje onder een schuin dak, waardoor ik aan de ene kant
van de kamer aan plek inboet. Des te belangrijker is het om alle handige tips en
trucs ter plaatsbesparing te benutten. Aangezien ik tijdens het werk vaak het
whiteboard gebruik, wilde ik een mogelijkheid vinden om het board
plaatsbesparend op te kunnen bergen. Om het whiteboard op te hangen, lag het
schuine plafond voor de hand. Om de voorhanden ruimte volledig te kunnen
benutten, maakte ik bovendien voor mezelf een eigen whiteboard.

Nauwkeurig passend whiteboard zelf
maken
Voor het doe-het-zelf whiteboard liet ik
in de bouwmarkt bij mij in de buurt een
houtvezelplaat op de gewenste maat
zagen. Voor de lijst bestelde ik acht op
maat gezaagde houten daklatten en wat
staaldraad.

Naast dit materiaal uit de bouwmarkt
gebruikte ik de volgende artikelen van
supermagnete.be:

 • 1x zelfklevend whiteboardfolie (www.supermagnete.be/FS-100500MWBG-STIC),
rol van 1 x 5 m

 • 5x rubber gecoate potmagneten met inwendig schroefdraad Ø 29 mm,
type ITNG-25 (www.supermagnete.be/ITNG-25), kunnen ca. 11 kg houden.

Om te beginnen plakte ik de zelfklevende whiteboard folie op de pavatex
houtvezelplaat. Let u er hierbij op, dat er geen luchtbellen achterblijven. Die kunt
eenvoudig met een zacht voorwerp naar de zijranden wegschuiven. Om te
voorkomen dat de folie loslaat, wanneer het board lang schuin hangt, bracht ik
bovendien een houten omlijsting van daklatten aan beide kanten van de plaat en
bevestigde deze met schroeven aan het whiteboard. Daardoor werd de
whiteboard folie tussen de plaat en de lijst geklemd.

Aanmerking: Het whiteboard wordt dwars opgehangen. Aan een van de lange
kanten heb ik daarom lange schroeven gebruikt om hieraan later de magneten
voor de muurbevestiging aan te brengen.
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Whiteboard aan het schuine dak
ophangen
Om het whiteboard te kunnen
ophangen, boorde ik aan de ene kant
gaten in de lijst. Deze dienen zo groot te
zijn, dat u er staalkabels doorheen kunt
steken. Voor de flexibele bevestiging
aan het plafond bracht ik
schommelhaken aan. De
schommelhaken en het whiteboard
verbond ik toen met staaldraad.
Natuurlijk kunt u ook haakschroeven of
ringschroeven gebruiken om het
whiteboard op te hangen.

Belangrijk: Let u erop, dat de staaldraden allemaal even lang zijn, aangezien het
whiteboard anders scheef hangt en niet meer ideaal aan de afschuining kan
worden bevestigd.

Potmagneten aan de lijst bevestigen
Nu komen de uitstekende schroeven aan de ene kant van het board aan de beurt.
Ze zijn een bestanddeel van het bevestigingssysteem aan het whiteboard. Om het
whiteboard aan het ferromagnetische tegenstuk aan het schuine plafond te laten
hangen, vracht ik aan het onderste lijstgedeelte vijf met rubber gecoate
potmagneten verdeeld aan. om een beetje afstand tussen de muur en het board te
realiseren, schroefde ik daarnaast nog twee moeren tussen de lijst en de magneet
op elke schroef.
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Opmerking van het supermagnete team: 
De met rubber gecoate potmagneten
zijn ideaal voor toepassingen, waarbij
oppervlakken geen krassen mogen
oplopen. De rubber ommanteling
beschermt de ferromagnetische
oppervlakken tegen krassen en slijtage.
Bovendien verhoogt hij de
belastbaarheid van de magneet in de
schuifrichting.

Whiteboard aan de wand bevestigen
Als ferromagnetisch tegenstuk voor de
rubber gecoate potmagneten in het
bevestigingssysteem voor het
whiteboard kwam mij een metalen rail
van een oud boekenrek van pas,
aangezien deze makkelijk aan de muur
kon worden geschroefd.

Om de ideale hoogte uit te meten hield ik het board zo tegen de wand, zoals het
uiteindelijk ook zou komen te hangen. Nadat ik de rail aan de wand had bevestigd,
was het doe-het-zelf whiteboard voor mijn werkkamer al klaar.

Het resultaat
Wanneer ik het whiteboard wil gebruiken, maak ik het met een eenvoudige
handgreep los van het schuine plafond. Wanneer ik het niet nodig heb, "berg" ik
het weer met de hand "op". Het whiteboard wordt op deze manier niet afgedekt, zo
kan ik mijn aantekeningen overal vandaan zien. Aangezien ik een
ferromagnetische whiteboardfolie gebruikte, blijven er ook magneten aan kleven,
waardoor ik velletjes en tekeningen probleemloos kan ophangen.

Gebruikte artikelen
ITNG-25: Magneetsysteem Ø 29 mm met zwarte rubber coating met inwendig
schroefdraad (www.supermagnete.be/ITNG-25)
FS-100500MWBG-STIC: Whiteboardfolie zelfklevend ferromagnetisch (www.
supermagnete.be/FS-100500MWBG-STIC)
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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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