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Magnetische fotowand in muzikale stijl

Om onze woonkamer op te peppen, en ook voor alle herinneringen aan concerten
en uitstapjes, wilde ik een eigen fotowand maken. Daarbij had ik een fotowand in
muzikale stijl in gedachten. Mijn doel was het, de fotowand zo vorm te geven, dat
ik de foto's op notenbalken kan bevestigen. Als omraming voor de magnetische
fotowand deden zelf houten balken dienst. Toen ik op de ferrobanden (www.
supermagnete.nl/group/ferrotape) bij supermagnete.nl stootte, zag ik de oplossing
voor me. Voor mijn project koos ik het zelfklevende ferroband 25 m x 10 mm in het
zwart (www.supermagnete.nl/group/ferrotape/FT-1025/black). Het ferroband
heeft een optimale breedte van 1 cm.

Het raam
Als eerste stap bevestigde ik de delen
van de fotowand omraming met
deuvels. De houten latten schroefde ik
echter nog niet aan de muur, maar liet
ze nog een beetje los zitten. Zo kon ik
later, bij het beplakken van de fotowand,
de uiteinden ook makkelijk onder de
losse houten latten lijmen. Daardoor
kreeg het ferroband nog extra houvast.
Tenslotte schroefde ik de omraming
definitief vast. Na het vastschroeven van de omraming veegde ik het behang met
een vochtig doekje en een klein beetje afwasmiddel af.

Notenlijnen van ferroband vormgeven
Nadat de wand droog was, begon ik de fotowand vorm te geven. Nu kwam het
ferroband voor de notenlijnen aan de fotowand aan de beurt. Daarna sneed ik de
stukken met een tapijtmes op de grof geschatte lengte van de rol. Dat werkte
goed, u kunt het band echter ook met een kleine kniptang afsnijden.

Voor het vastlijmen gebruikte ik alleen een kunststof spatel. Daarmee drukte ik het
ferroband vast, terwijl ik met de andere hand de beschermfolie wegtrok. Uit de rest
van het ferroband knipte ik nog kleinere stukken, die ik verticaal opplakte. Dit
detail maakte de notenbalken compleet. Het resultaat ziet er geweldig uit. Mijn
tip: Om echt een rechte lijn op te plakken, zouden nog een hand een een recht
latje als aanslag zeker helpen.
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De muur in mijn woonkamer heeft een
behang met ongelijkmatig oppervlak,
een beetje zoals bij stucwerk. Daarom
drukte ik het ferroband op meerdere, op
elkaar volgende dagen vast. Na de
eerste dag liet het op twee, drie plekken
licht los. Sindsdien blijft het echter
vastzitten. Een glad oppervlak is aan te
raden.
Opmerking van het supermagnete team: 
Ferrobanden en magneetbanden blijven op gladde oppervlakken beter vastzitten.
Bovendien vermindert een gestructureerd oppervlak de houdkracht van
magneten. Informatie hierover vindt u op onze FAQ pagina over Haftkraft-Faktoren
(www.supermagnete.nl/faq/Welke-factoren-beinvloeden-de-houdkracht-en-
sterkte-van-een-magneet#counterpart_surface) 
Met magneten foto's en afbeeldingen bevestigen
Aan de magnetische fotomuur wilde ik kaarten, foto's, gitaarplaatjes enz.
aanbrengen. Hiervoor zocht ik onopvallende schijfmagneetjes. Bij supermagnete
had ik een brede keus aan de kleine ronde magneetjes. Die steken niet zo ver uit
Die steken niet veel uit in en storen het totaalbeeld daarom nauwelijks.

Voor foto's en kaarten gebruikte ik de schijfmagneten van het type S-04-1.5-N
(www.supermagnete.nl/S-04-1.5-N). Om de iets dikkere en zwaardere
gitaarplaatjes (plectrums) aan de notenlijnen te bevestigen, gebruikte ik de
staafmagneten van het type S-05-08-N (www.supermagnete.nl/S-05-08-N). En klaar
is het pronkstuk!
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Opmerking van het supermagnete team: Nog meer ideeën om een eigen flexibele
fotowand vorm te geven, vindt u in de volgende klantenprojecten:

 • "Low cost fotowand" (www.supermagnete.nl/project614)
 • "Fotowand met eigen magneetverf" (www.supermagnete.nl/project269)
 • "Fotodeur met magneetverf" (www.supermagnete.nl/project144)

Gebruikte artikelen
FT-1025/black: Ferroband zelfklevend 25 m x 10 mm (www.supermagnete.nl/
FT-1025/black)
S-04-1.5-N: Schijfmagneet Ø 4 mm, hoogte 1,5 mm (www.supermagnete.nl/
S-04-1.5-N)
S-05-08-N: Staafmagneet Ø 5 mm, hoogte 8,47 mm (www.supermagnete.nl/
S-05-08-N)

Online sinds: 08.08.2022

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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