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Om handdoeken te drogen direct bij de verwarming

Ik heb een praktische, plaatsbesparende
handdoekhouder gebouwd, die met
behulp van sterke potmagneten direct
aan de verwarming kan worden
bevestigd.

Benodigd materiaal

 • 2 ca. 50 cm lange en ca. 15 mm dikke
houten balkjes. Bij de montage aan
een radiator moeten de balkjes precies tussen de lamellen passen.

 • 1 ca. 1 meter lang, 12 mm dik roestvrijstalen buis, dat op de gewenste lengte
wordt afgezaagd.

 • 4 potmagneten met verzonken gat van het type  link_to_article("CSN-HT-20", ");
om te schroeven.

Montage
1) De balkjes aan het ene uiteinde onder
de gewenste hoek afzagen en alle
kanten afwerken.

2) Aan het schuine uiteinde van de
balkjes met een boor elk 2 potgaten
voor het aanbrengen van de magneten
boren. (Ik wilde oorspronkelijk 3
magneten per kant gebruiken, vandaar
dat men hier drie uitsparingen ziet. Toen
bleken echter 2 magneten voor handdoeken al sterk genoeg. Het komt er
natuurlijk op aan, hoe zwaar men de houder wil belasten.)

3) Magneten met passende verzonken kop-schroeven op de voorgeboorde
plaatsen aanbrengen.

4) Met een 12 mm boor in elk balkje tot
halverwege het werkstuk een gat boren
om het buisje in aan te brengen.

5) Roestvrij stalen buis op de passende
lengte inkorten en met powerlijm in de
voorgeboorde gaten bevestigen. Goed
laten drogen.

6) Constructie aan de verwarming
vastklikken en elke dag plezier hebben
van deze praktische toepassing en van
de aangenaam droge handdoeken!
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Meer met de hand gemaakte dingen kunt u op mijn Instagram account (www.
instagram.com/ollietosi/) bewonderen.

Vergelijkbare magneettoepassingen:

 • "Mobiele waslijn" (www.supermagnete.nl/project195)
 • "Badkamerspiegel bevestigen" (www.supermagnete.nl/project547)
 • "Babykleertjes opwarmen" (www.supermagnete.nl/project428)

Gebruikte artikelen
CSN-HT-20: Potmagneet Ø 20 mm met verzonken gat (www.supermagnete.nl/CSN-
HT-20)
CSN-20: Potmagneet Ø 20 mm met verzonken gat (www.supermagnete.nl/CSN-20)
CSN-ES-20: Potmagneet Ø 20 mm met verzonken gat (www.supermagnete.nl/CSN-
ES-20)
ZTN-20: Potmagneet Ø 20 mm met rond doorlopend gat (www.supermagnete.nl/
ZTN-20)
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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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