
Klantentoepassing nr. 433: CD-wand
www.supermagnete.fr/dut/project433

Klantentoepassing nr. 433: CD-wand
Auteur: Maria J. Felipe Castaño, Salamanca, Spanje

Een nieuwe manier om je indrukwekkende CD-verzameling te presenteren

Zelf een CD-wand maken
Ik heb een manier gevonden om mijn
cd's origineel en overzichtelijk te
arrangeren: op mijn cd-wand! De ter
beschikking staande oppervlakte was
een wand van 2 meter breed en 2,4
meter hoog. Ik heb twee
gegalvaniseerde staalplaten in de maten
1000 x 2000 x 0,6 mm aan de wand
geschroefd.

De cd's heb ik als volgt voorbereid: Ik heb ze geopend, de zwarte afdekking
verwijderd en een schijfmagneet van het type S-10-04-N (www.supermagnete.fr/
dut/S-10-04-N) in de uitsparing gelegd. Daarna heb ik de afdekking weer
bevestigd, zodat de magneet zich onder de uitsparing bevindt. Het is belangrijk
dat de polen correct zijn uitgericht: ik moest elke keer controleren of de
schijfmagneet door de grote chefmagneet (www.supermagnete.fr/dut/M-21) werd
aangetrokken.

Zodra alle cd's van correct uitgerichte magneten waren voorzien kon ik ze geheel
naar wens op de ijzeren platen arrangeren en zo een bijzonder originele
wanddecoratie creëren.
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Maar hoe krijgt men nu deze cd's weer
van de wand? Vanwege de geringe
afstanden tussen de cd's kan men ze
niet meer met de vingers pakken. De
elegante oplossing: Ik plaats de
chefmagneet voorzichtig op het midden
van de cd en trek hem naar me toe.

Zo kan ik de cd moeiteloos uit de wand
"plukken".

Ondanks de sterke aantrekkingskracht
tussen de magneten heb ik tot nog toe
geen enkele cd-cover beschadigd.

Opmerking van het supermagnete-team:
Wie zich nu zorgen maakt om zijn cd's: cd's worden met een laser gebrand en
worden door electromagnetische velden niet beïnvloed. Ter bescherming van uw
cd-covers raden wij u echter aan, deze oplossing met een bordmagneet
Kegelmagneten „The Boss“ (www.supermagnete.fr/dut/M-51) met 7 kg houdkracht
na te bouwen.

Cd wand in de woonkamer met een Cd Wall
Square 4x4 voor 16 cd's

Professionele CD-wand
Aanvulling door klant R. G., cd-wall.de,
Duitsland:

Behoort u ook tot de mensen, die van
muziek houden, maar van mp3's niet blij
worden? U houdt van geweldig design
en bladert bij het horen van muziek
graag in de cd-boekjes? Jammer toch,
dat u uw mooiste cd-covers in normale
cd-rekken verstopt.

De gepatenteerde cd-wand oplossing van de firma CD-Wall lost dit probleem op
en verenigt op een unieke manier functionaliteit en design bij het bewaren van uw
cd's. Toont u uw muzikale smaak en hangt u uw mooiste stukken aan de muur -
met een CD-Wall.

Het gepatenteerde geheim van de Cd Wall: De hoogwaardige roestvrijstalen plaat
wordt met de meegeleverde schroeven op platte oppervlakken bevestigd. In elk
cd-doosje wordt een sterke schijfmagneet van het type S-10-03-N (www.
supermagnete.fr/dut/S-10-03-N), van buiten niet zichtbaar, ingelegd.
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Uw voordelen: 

 • Er zijn geen nieuwe doosjes nodig
 • Uw cd's en cd-doosjes blijven

onbeschadigd
 • Om de magneten te integreren heeft

u geen gereedschap nodig

Uniek design: Onze hoogwaardige
materialen en uw mooiste cd covers
creëren een uniek design en vrijwel
grenzeloze
rangschikkingsmogelijkheden.

Wisselend: De door u gekozen cd's (en
daardoor het design) zijn dankzij de
flexibele magneettechniek binnen een
paar seconden uitgewisseld - zo bepaalt
u de vormgeving!

Magisch, want onzichtbaar: Uw
mooiste cd's blijven magisch aan de
muur hangen - zonder zichtbare
bevestigingselementen. Dat krijgt alleen de gepatenteerde techniek van CD-Wall
voor elkaar, omdat de magneten in de cd-box worden geplaatst.

Functioneel ontwerp: Magneettechniek garandeert het stevig houvast van uw
cd's, hoogwaardige materialen garanderen een geweldig design.

Modular: Alle CD-Wall modulen zijn naar believen met elkaar te combineren.
Vrijwel alle vormen en maten zijn denkbaar, zo groeit de CD-Wall met uw cd-
verzameling. Wij leveren de CD-Wall in de varianten smal SLIM, vierkant SQUARE of
SNAKE.

Bij bestelling in de CD-Wall webshop (www.cd-wall.de/) leveren wij u eenvoudig te
monterende complete oplossingen:

 • Een roestvrij stalen grondplaat (versie SLIM, SQUARE of SNAKE)
 • Bevestigingsmateriaal voor de roestvrijstalen plaat
 • Krachtige magneten voor uw cd's
 • Een gebruiksaanwijzing voor de eenvoudige montage 

De CD-Wall kan met weinig montagehandelingen op vrijwel willekeurige
oppervlakken in woonruimtes, kantoren, bars of discotheken worden gebruikt.
Hier nog verdere voorbeelden:
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Een cd wand in de eetkamer, CD Wall 5x5 voor
25 cd's

Cd wand in de slaapkamer met een combinatie
van Cd-Wall Slim modules

Cd wand op kantoor met een Cd-Wall Square
3x3 Cd wand in de woonkamer met een

combinatie van Cd-Wall Slim modules

Gebruikte artikelen
1 x M-21: Chefmagneet groot (www.supermagnete.fr/dut/M-21)
224 x S-10-04-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 4 mm (www.supermagnete.fr/
dut/S-10-04-N)
1 x M-51: Kegelmagneten „The Boss“ (www.supermagnete.fr/dut/M-51)

Online sinds: 13.12.2010

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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