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En nou is het uit met de afstandsbedieningschaos op de salontafel!
Om alle electrische apparaten in de woonkamer te
bedienen waren 7 afstandsbedieningen nodig - je reinste
chaos. Door de aankoop van een multifunctionele
afstandsbediening kon het aantal benodigde
afstandsbedieningen tot 4 stuks worden teruggebracht.
Deze lagen op de salontafel en lagen vrijwel altijd in de
weg. Maar waarheen met die dingen? Duidelijk geval: Aan
de onderkant van de salontafel verstoppen!

Benodigd materiaal:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stuk verzinkt staalplaat (ca. 30x15x0,15 cm)
1 doorzichtige hoes
plakband/tape
2x blokmagneten Q-10-10-03-N (www.supermagnete.nl/Q-10-10-03-N)voor
lichte afstandsbedieningen
1x S-10-04-N (www.supermagnete.nl/S-10-04-N)
Zelfklevend vilt in dezelfde dikte als de magneet
Schroeven (indien het om een glazen tafel gaat: dubbelzijdig tape)
Lijm UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.nl/WS-ADH-01)

Video

Handleiding:
1. Bij uw lievelingsbouwmarkt een stuk verzinkt staalplaat halen en er naar keuze
meteen gaten in laten boren.
2. Het stuk staalplaat in de doorzichtige hoes steken, de
hoes omvouwen en aan de achterkant van de plaat met
plakband vastplakken. De hoes kan ook worden
weggelaten, maar dan is de wrijving tussen de magneet en
de plaat erg groot en de afstandsbedieningen kunnen naderhand slechts met
moeite op de plaat worden heen en weer bewogen.
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3. Het stuk staalplaat met drie schroeven aan de onderkant
aan de salontafel vastschroeven. Bij een glazen tafel zou de
staalplaat met dubbelzijdig tape dienen te worden
bevestigd.

Al naar gelang, welke afstandsbedieningen dienen te
worden verstopt, zijn verschillende magneten nodig. Voor
de twee kleinste afstandsbedieningen zijn magneten van
het type Q-10-10-03-N (www.supermagnete.nl/Q-10-10-03N) geschikt.
4. De magneten met lijm aan de achterkant van de
afstandsbedieningen vastlijmen.
5. Aan de andere kant een stuk zelfklevend vilt aanbrengen,
om de afstandsbedieningen plat op de stalen plaat te laten aansluiten.

Bij de derde afstandsbediening paste de magneet S-10-04-N
(www.supermagnete.nl/S-10-04-N) precies in de behuizing
van de afstandsbediening.
Opmerking van het supermagnete-team: Deze manier van
ophangen wordt ook in project "Thermometer bevestigen"
(www.supermagnete.nl/project316) gebruikt.
Zo zien de drie afstandsbedieningen er dan op de plaat uit:

Hier zijn ze ondersteboven aan de onderkant van de
salontafel aangebracht:

Gebruikte artikelen
1 x S-10-04-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 4 mm (www.supermagnete.nl/
S-10-04-N)
2 x Q-10-10-03-N: Blokmagneet 10 x 10 x 3 mm (www.supermagnete.nl/
Q-10-10-03-N)
1 x WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.nl/WS-ADH-01)
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