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Temt u de kabel wirwar op uw bureau

Roept u met kabelorganizers de kabel wirwar op uw schrijftafel of onderweg in uw
handtas een halt toe. Kabelorganizers houden uw losse kabels bijeen en u behoudt
het overzicht. In verbinding met magneten kunnen de kleine helpertjes zelfs nog
meer. Met kabelorganizers van Sugru en met magneten kunt u uw kabels altijd
klaar voor het grijpen op ferromagnetische oppervlakken van wandrekken
opbergen. Wij laten u vijf creatieve varianten zien, hoe u met Sugru en magneten
zelf kabelorganizers kunt maken.

Kabelorganizer van Sugru voor de handtas

De Sugru kneedlijm blijft ook na het
uithardden nog een beetje flexibel.
Vooral wanneer men hem tot een dunne
worst vormt.

 • Neemt u al naar gewenste lengte van
de kabelorganizer een halve of een
hele portie Sugru uit de verpakking.

 • Draait u de kneedlijm in een
worstvorm.

 • Wikkelt u de lijm om een potlood of viltstift. Hoe groter de doorsnede, des te
meer kabels passen in de organizer.

 • Drukt u de beide uiteinden iets aan de stift vast, zodat de Sugru op zijn plek
blijft.

 • Laat u uw organizer gedurende de nacht drogen. daarna kan de Sugru
kabelorganizer heel eenvoudig om de kabels worden gewikkeld.

Kabelorganizers van Sugru zijn ideaal voor onderweg. Ze werken zonder
magneten, waardoor u zich niet zorgen hoeft te maken om de credit cards of usb-
sticks in uw handtas.

Kabelorganizer met haarelastiekje en haak van Sugru
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Elastische kabelbinders kan men heel
eenvoudig zelf maken. Alles wat u
hiervoor nodig is een beetje Sugru
kneedlijm (www.supermagnete.be/
group/sugru) en een haarelastiekje. Zo
kunt u een elastische kabelorganizer
knutselen:

1. Neemt u een derde van de Sugru
kneedlijm.

2. Vormt u van de Sugru een ca. 3 – 4 cm lange rol en drukt u hem een beetje plat.
De vorm mag hierbij niet te dun worden, opdat de haak later niet breekt.

3. Wikkelt u de Sugru om het haarelastiekje en vormt u uit het afstaande deel
Sugru een haak.

4. Laat u de elastische kabelorganizer 12 uur drogen.

Onze tip:Deze elastische kabelbinders zijn niet alleen geschikt, om er kabels mee
bijeen te binden. U kunt hiermee bijvoorbeeld ook het oplaadsnoer aan uw
powerbank bevestigen, of, al naar gelang hun grootte, open zakken temporair
afsluiten.

Kabelorganizers met magneten van Sugru 

In de Sugru kneedlijm kunnen
magneten heel eenvoudig worden
geïntegreerd. Vormt u een lange worst
van de Sugru. Daarna omwikkelt u voor
elke kant een kubusmagneetje van het
type W-05-N (www.supermagnete.be/
W-05-N) of een kleiner kogelmagneetje
(www.supermagnete.be/group/spheres)
met Sugru. Let u er hierbij op, dat de
magneet volledig wordt omsloten, maar
de Sugru laag niet te dik wordt.

Nadat de Sugru kabelorganizer met magneet een nacht lang is opgedroogd,
kunnen hiermee makkelijk oplaadsnoertjes worden omwikkeld. Het voordeel van
de magneten: Als extraatje kunnen lichte snoertjes ook aan ijzerhoudende
wandrekken worden geklikt. Zo zijn oplaadkabels of kleine koptelefoons met
kabels altijd binnen handbereik. Met name handig op kantoor!

Kabelorganizers van stof, vilt, schuimrubber of leer

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 2 van 4

https://www.supermagnete.be/project974
https://www.supermagnete.be/group/sugru
https://www.supermagnete.be/W-05-N
https://www.supermagnete.be/group/spheres


Klantentoepassing nr. 974: Snoerorganizer met magneten en Sugru
www.supermagnete.be/project974

Wanneer u zelf kabelorganizer voor
onderweg creëert kunt u uit stof, vilt,
schuimrubber of dun leer harten en
bloemen uitknippen, schattige poezen
vormen of het heel simpel houden.

1. Neemt u het materiaal van uw keuze
en knipt u de gewenste vorm uit.
Belangrijk: Denkt u er hierbij aan, dat
u bijvoorbeeld bij de harten het
materiaal eerst moet vouwen, opdat het ook in gesloten toestand zijn vorm
behoudt.

2. Plakt u aan beide kanten een zelfklevende schijfmagneet van het type S-20-01-
STIC (www.supermagnete.be/S-20-01-STIC). Die kunnen door zijwaarts
wegschuiven goed worden geopend en scheuren niet af. U kunt ook nog met
wat magneetlijm (www.supermagnete.be/WS-ADH-01) extra helpen.

3. Laat uw kabelorganizer 12 uur opdrogen.

Kabelorganizer met ringmagneten

Hier laten wij u de absolute
budgetvariant zien. Alles wat u voor
deze kabelbinder nodig heeft zijn
ringmagneten van het type R-10-07-03-
DN (www.supermagnete.be/R-10-07-03-
DN) en een stukje touw of een dun
koord. Bindt u de beide ringmagneten
aan het koord. Klaar!

Het voordeel van deze variant is, dat u
de kabelorganizer op de benodigde
maat knippen en individueel versieren kunt. Verbergt u de knopen bijvoorbeeld
onder wat Sugru of rijgt u een paar strijkkralen op het touwtje. Klaar is uw sierstuk.

Hoe u met Sugru heel eenvoudig zelf magnetische kabelhouders maakt, ontdekt u
in het project "kabelhouders voor het bureau" (www.supermagnete.be/
project971).

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 3 van 4

https://www.supermagnete.be/project974
https://www.supermagnete.be/S-20-01-STIC
https://www.supermagnete.be/WS-ADH-01
https://www.supermagnete.be/R-10-07-03-DN
https://www.supermagnete.be/project971


Klantentoepassing nr. 974: Snoerorganizer met magneten en Sugru
www.supermagnete.be/project974

Gebruikte artikelen
R-10-07-03-DN: Ringmagneet Ø 10/7 mm, hoogte 3 mm (www.supermagnete.be/
R-10-07-03-DN)
W-05-N: Kubusmagneet 5 mm (www.supermagnete.be/W-05-N)
S-20-01-STIC: Schijfmagneet zelfklevend Ø 20 mm, hoogte 1 mm (www.
supermagnete.be/S-20-01-STIC)
SUG-03: Sugru pak 3 stuks (www.supermagnete.be/SUG-03)
SUG-08: Sugru pak van 8 (niet meer in ons assortiment!)

Online sinds: 02.09.2022

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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