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Een stevig ophangsysteem voor messen, opdat de goede messen niet tegen
elkaar schuren

Ik heb voor mijzelf met de
Supermagneten een magnetisch
messenrek (33 cm lang, 25 mm breed,
25 mm dik) voor mijn goede
keukenmessen gebouwd.

In de plank heb ik van achteren 10 gaten
van 20 mm doorsnede en ongeveer
20 mm diepte geboord (hoe dieper het
gat, des te beter de houdkracht van de
magneten).

Daarna heb ik 10 schijfmagneten van
het type S-20-10-N (www.
supermagnete.nl/S-20-10-N) alle in
dezelfde uitrichting in de gaten gelijmd.

Ik heb de plank aan de keukenmuur
geschroefd en natuurlijk pas daarna de
goede messen eraan bevestigd!

Elk mes wordt nu door twee magneten
aangetrokken. Dat houdt supergoed en
de messen worden niet bot in onze
keukenla, wanneer ze tegen elkaar
aanschuren! Het zelfgemaakte
messenrek is bovendien ideaal, om uw
messen te presenteren.

Opmerkingen van het supermagnete-
team:

 • Gebruikt u bij het ophangen van
scherpe voorwerpen steeds sterke
magneten met een zeer hoge
houdkracht, om ongelukken te
voorkomen.

 • Nog een interessant project is
"Hoogwaardig vormgegeven messenblok" (www.supermagnete.nl/project606).

Opmerkingen van het supermagnete team:
Messenblokken en messenstrips zijn erg populair bij onze klanten. Daarom hebben
wij de meestgestelde vragen en de belangrijke informatie voor u samengevat:

Naar de FAQ pagina (www.supermagnete.nl/faq/knife_board) 
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Ons assortiment

Nog andere populaire klantenprojecten met bevestiging als thema:

 • "Magnetisch kruidenrek" (www.supermagnete.nl/project97)
 • "Vliegenhor bevestigen met magneten" (www.supermagnete.nl/project708)
 • "Kattennet bevestigen zonder te boren" (www.supermagnete.nl/project372)
 • "Zichtwering bevestigen zonder te boren" (www.supermagnete.nl/project857)
 • "Lampjesslinger bevestigen" (www.supermagnete.nl/project859)

Gebruikte artikelen
10 x S-20-10-N: Schijfmagneet Ø 20 mm, hoogte 10 mm (www.supermagnete.nl/
S-20-10-N)

Online sinds: 16.02.2009

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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