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Verticaal gebruik van de praktische tissues

De tissueboxen uit de winkel zijn voor
gebruik op rechte oppervlakken
gedacht.

Om plek te winnen willen wij de box op
zijn kant zetten en verticaal kunnen
benutten, bijv. boven op een wandrek.
Helaas is de box op zijn kant maand erg
instabiel en hoe leger de box wordt, des
te moeilijker wordt het om er een tissue
uit te halen, zonder dat de box omvalt
(zie foto).

Het gebruik van uw supermagneten
brengt hier de oplossing en weliswaar
meteen in twee gevallen.

Geval 1: Magnetisch oppervlak
Dit is het eenvoudigere van beide
gevallen. Wij hoeven alleen twee
onopvallende kleine inkepingen in de
onderkant van de doos maken en er
twee neodymium ringmagneten (www.
supermagnete.fr/dut/group/rings) aan
elke kant in te schuiven. Voor dit project
hebben wij de magneten van het type
R-27-16-05-N (www.supermagnete.fr/
dut/R-27-16-05-N) gekozen.
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Nu kunnen wij de box heel makkelijk
aan een metalen oppervlak (bijv. de
koelkast) laten klikken. De 11 kg
houdkracht garanderen een
probleemloos houvast.

Een kleine voorzichtsmaatregel:
Wanneer de box leeg is, is het zeer aan
te bevelen, eerst de ene magneet uit de
box te halen en daarna pas de box van
het oppervlak weg te nemen. Indien
men dat niet doet zullen de twee
magneten bij het losmaken van de box
zich bijna onlosmakelijk met elkaar
verbinden ...

Geval 2: Niet magnetisch
oppervlak
Onze tweede missie, de tissue box
verticaal op een houten meubel in de
badkamer gebruiken. Extra
bijzonderheid: De box mag de
rangschikking van de daar al staande
flesjes niet storen. Een Mission
impossible? Toch niet met
supermagneten!!

Wij hebben als oplossing twee metalen
strips op de meubels aangebracht. De
box hecht met magneten op de metalen
strip en daardoor wordt verhinderd, dat
hij omlaagvalt. Twee sterke
schijfmagneten (www.supermagnete.fr/
dut/group/discs) stabiliseren de positie
van de strips.

Voor deze oplossing is het volgende
nodig

 • 2 metalen strips
 • 1 stevige riem (bijv. van een rugzak)
 • een sterke tacker
 • 2 ringmagneten van het type R-27-16-05-N (www.supermagnete.fr/dut/

R-27-16-05-N)
 • 2 schijfmagneten van het type S-20-10-N (www.supermagnete.fr/dut/S-20-10-N)

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

https://www.supermagnete.fr/dut/project498
https://www.supermagnete.fr/dut/group/discs
https://www.supermagnete.fr/dut/R-27-16-05-N
https://www.supermagnete.fr/dut/S-20-10-N


Klantentoepassing nr. 498: Tissuehouder
www.supermagnete.fr/dut/project498

Wij hebben de beide metaalstrips op
een afstand van 14 cm op het meubel
gelegd. Is de afstand kleiner, dan
kunnen de gebruikte schijfmagneten
aan elkaar klikken, in plaats van op de
strips te blijven zitten. Daarna hebben
wij de riem met een tacker op het
meubel bevestigd. De nieten moeten
genoeg afstand van de metalen strips
hebben, aangezien de box anders niet
op de strips kan heen en weer glijden.

Daarna hebben wij de ringmagneten in
de box geschoven aan de kant, waar hij
op de rails dient vast te zitten. De tissues
zijn normaal gesproken erg sterk
gecomprimeerd in de box – men moet
dus oppassen niet de hele
rangschikking door elkaar te brengen.

Ik raad u aan, eerst een ringmagneet in
de box te leggen, de box op een rail te
laten klikken en dan pas de tweede
magneet in de tissue box te leggen. Zo
wordt verhinderd, dat de ringen in de
box aan elkaar klikken.

Nu hoefden we het geheel alleen nog
maar te stabiliseren: We hebben de twee
grote schijfmagneten aan de riem laten
vastklikken, zodat de rails niet meer
kunnen verschuiven (zie afbeelding).

Wanneer we de box naar links of naar
rechts draaien, nemen wij een
schijfmagneet weg, verschuiven de rails
dienovereenkomstig en plaatsen de
schijfmagneet weer op de riem.

Achter de schijfmagneten kunnen de andere badkamer accessoires probleemloos
weer worden opgesteld.
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Opmerking van het supermagnete-team:
De tweede variant van de houder voor kan iets worden vereenvoudigd. Als hulp
hiervoor dienen zelfklevende metalen strips of metalen strips om vast te
schroeven. Deze strips kunt u ook heel eenvoudig aan een muur aanbrengen. Zo
creëert u niet alleen meer opbergplek, maar zorgt u tegelijkertijd voor meer orde.
Inspiratie hiervoor vindt u bijvoorbeeld in de projecten „"Zwevend cosmetica-rek"
(www.supermagnete.fr/dut/project796)“ en „"Orde in het badkamerkastje" (www.
supermagnete.fr/dut/project835)“.

Alle metalen strips (www.supermagnete.fr/dut/group/metal_strips) 

Gebruikte artikelen
4 x R-27-16-05-N: Ringmagneet Ø 26,75/16 mm, hoogte 5 mm (www.
supermagnete.fr/dut/R-27-16-05-N)
2 x S-10-05-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.fr/dut/
S-10-05-N)

Online sinds: 21.06.2011

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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