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Wie beweert er dan, dat men een wandrek uitsluitend omhoog stapelend kan
vullen?

Opbergruimte voor grote
inkopen
Wie kent dat niet? Voor de kerstdagen of
wanneer een keer wat uitgebreider
bezoek komt, wordt een grote
boodschappentoer ondernomen. En
dan, wanneer men weer thuis is, staat
men voor het probleem waar men deze
hele voorraden in vredesnaam in de
keuken moet opbergen. Nog moeilijker
wordt het, wanneer men sowieso al een kleine keuken heeft. Onderstaand daarom
twee trucs, hoe u met behulp van magneten meer opbergruimte kunt creëren.

Een eenvoudige oplossing voor voorraadkamers met metalen rekken zijn
Sschijfmagneten (www.supermagnete.nl/group/discs) van supermagnete.nl: Ik heb
gewoon een paar conservenblikjes en glazen potten met magneten aan de
plankonderkant opgehangen. Zo kan elke plank dubbel worden gebruikt, éen keer
van boven en éen keer van onder. Dat ziet er goed uit, is eenvoudig toe te passen
en uitermate praktisch!

Blikken & voorraadglazen met
magneten prepareren
Ik heb een schijfmagneet 20x3 mm
(www.supermagnete.nl/S-20-03-N) aan
elk blikje of voorraadglas laten klikken
en ze dan aan de onderkant van de
rekplanken met magneetkracht
bevestigd. Het is aan te bevelen,
minstens 3 mm hoge magneten te
gebruiken, aangezien de blikjes een rand hebben.

Indien men geen metalen kast bezit kunnen de magneten natuurlijk ook met lijm
of sugru aan de onderkant van de planken worden bevestigd. Ook wanneer deze
variant niet zo heel flexibel is, is ze toch prima geschikt om meer opbergruimte in
de voorraadkast in de keuken te creëren.

Vergelijkbare magnetische wandrekken
Andere geraffineerde wandkast- en wandrekoplossingen vindt u hier:

 • "Magnetisch kruidenrek" (www.supermagnete.nl/project771)
 • "Kruidenrek" (www.supermagnete.nl/project97)
 • "Theeblikjes ophangen" (www.supermagnete.nl/project211)
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Gebruikte artikelen
S-20-03-N: Schijfmagneet Ø 20 mm, hoogte 3 mm (www.supermagnete.nl/S-20-03-
N)
S-20-04-N: Schijfmagneet Ø 20 mm, hoogte 4 mm (www.supermagnete.nl/S-20-04-
N)
S-20-05-N: Schijfmagneet Ø 20 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.nl/S-20-05-
N)
S-20-06-N: Schijfmagneet Ø 20 mm, hoogte 6 mm (www.supermagnete.nl/S-20-06-
N)
S-20-07-N: Schijfmagneet Ø 20 mm, hoogte 7 mm (www.supermagnete.nl/S-20-07-
N)
S-20-08-N: Schijfmagneet Ø 20 mm, hoogte 8 mm (www.supermagnete.nl/S-20-08-
N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.nl/WS-ADH-01)
SUG-MK: Sugru-magneet-kit (niet meer in ons assortiment!)
SUG-03: Sugru pak 3 stuks (www.supermagnete.nl/SUG-03)
SUG-08: Sugru pak van 8 (niet meer in ons assortiment!)

Online sinds: 20.06.2008

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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