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De afzuigkap biedt plaats voor magneethaken

Ik heb vandaag weer met jullie
magneten een probleem opgelost:

De muren van de nieuwe keuken stralen
in sneeuwwitte stuc. Waar nu het grote
keukenbestek plaatsen? In de
maagdelijke wand meteen nieuwe
gaten voor haken te boren was geen
optie.

Soelaas boden zonder veel omwegen de
haakmagneten FTN-20 (www.
supermagnete.fr/dut/FTN-20) met
20 mm doorsnede en hun 11 kg
houdkracht, die hier ruim voldoende
zijn: Het keukenbestek hangt dankzij
hen aan de afzuigkap.

Een beetje geluk hoort er bij deze
toepassing wel bij: Bepaalde edelstalen
zijn niet of niet voldoende magnetisch.
Dat dient men voor een bestelling
beslist te testen. Bij onze nieuwe
afzuigkap was het mogelijk.

Dat hierbij de gaten van de bestekdelen
niet volledig in de haak grijpen is expres
zo gekozen: De bestekdelen kunnen zo
eenvoudig en sneller worden
weggenomen, maar hangen toch zeker
aan de haak.
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Aanvulling van Werner Haussmann uit
Duitsland:

Met de magneethaken FTN-16 (www.
supermagnete.fr/dut/FTN-16) kunnen
kookgerei voor het alledaags gebruik
eenvoudig aan de lampenfittingen van
de indirekte belichting onder de
hangkastjes worden bevestigd.

Men hoeft niet te boren en kan het
geheel te allen tijde opnieuw
rangschikken.

Opmerking van het supermagnete-team:

 • Aan de afzuigkap en algemeen in de
keuken zijn de magneten aan
verhoogde luchtvochtigheid en sterke
warmte blootgesteld. Beschermt u ze
met doorzichtige lak of
roestbeschermende verf en
controlleert u regelmatig, of er roest
op de magneten is ontstaan.

 • Om het chroomstaal zeker niet te
verkrassen, kunt u passende rubber
kapjes (www.supermagnete.fr/dut/
rubber-kapjes-voor-magneten?tags=
Rubber-kapjes) over de magneethaken (www.supermagnete.fr/dut/group/
hooks) stulpen.

Gebruikte artikelen
FTN-20: Magneethaak Ø 20 mm (www.supermagnete.fr/dut/FTN-20)
FTN-16: Magneethaak Ø 16 mm (www.supermagnete.fr/dut/FTN-16)
PAR-17: Rubber kapjes Ø 17 mm (www.supermagnete.fr/dut/PAR-17)
PAR-21: Rubber kapjes Ø 21 mm (www.supermagnete.fr/dut/PAR-21)
LIV-102: Magneethaken „Porta“ roestvast staal (www.supermagnete.fr/dut/LIV-102)
LIV-61: Magneethaken „Solid“ (www.supermagnete.fr/dut/LIV-61)
FTN-25: Magneethaak Ø 25 mm (www.supermagnete.fr/dut/FTN-25)
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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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