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Deze waslijn kunt u met weinige handelingen monteren of weer weghalen.

Ik heb een waslijn uitgedacht, die met
slechts een paar handelingen kan
worden gemonteerd en weer worden
weggehaald.

De eerste component is het duoset
GRUNDTAL ophanghaken van IKEA.
Deze haakjes zien er veel fraaier uit dan
permanent gemonteerde metalen
haken.

Opmerking van het supermagnete team:
De GRUNDTAL haken zijn niet meer bij IKEA verkrijgbaar, online of in bouwmarkten
zijn echter vergelijkbare verkrijgbaar. In plaats van de IKEA haken kunnen ook
voordelige metalen schijfjes met gat (www.supermagnete.fr/dut/group/
pot_acc_cp_countersunk) uit onze shop aan de tegels worden vastgeschroefd.

Naast de ophangknoppen en hun
onderdelen heb ik nog twee metalen
ogen met sluitklemmen, twee pluggen
en twee ijzeren schroeven nodig (zie
foto).

Als waslijn is staaldraad met een plastic
coating in de juiste lengte geschikt.

Ik heb de ophangknoppen met
schroeven en pluggen aan de tegels
links en rechts boven mijn badkuip
bevestigd.
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Daarna heb ik aan de uiteinden van het
staaldraad lussen gevormd en deze met
de metalen ogen gefixeerd en
vastgeschroefd.

Nu moest ik alleen nog maar aan beide
kanten een magneethaak Ø 20 mm
(www.supermagnete.fr/dut/FTN-20) aan
de knoppen laten vastklikken en het
staaldraad hieraan bevestigen.

Deze mobiele waslijn draagt
probleemloos twee of drie baddoeken -
het is dus niet nodig, grotere
magneethaken te gebruiken. En
wanneer de lijn niet wordt gebruikt, kan
men plek sparen en hem in een la laten
verdwijnen. Dan kunnen de fraaie IKEA-
knoppen ook voor het ophangen van
bad- of handdoeken worden gebruikt.

Gebruikte artikelen
2 x FTN-20: Magneethaak Ø 20 mm (www.supermagnete.fr/dut/FTN-20)
2 x MD-23: Metalen schijfjes met verzonken gat Ø 23 mm (www.supermagnete.fr/
dut/MD-23)
2 x MSD-21: metalen schijfjes met rand en verzonken schroefgat M3 (www.
supermagnete.fr/dut/MSD-21)

Online sinds: 24.02.2009

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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