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Auteur: Siegfried Hoppe, Berlin, Duitsland

Een in het geheel niet decent sleutelbord

Indrukwekkend, deze collectie sleutels
op een edele rode achtergrond, niet
waar?

Diegene, die de magnetische
sleutelborden (www.supermagnete.it/
dut/group/keyracks) in onze shop te
klein en onopvallend vindt, bevalt
misschien de versie van meneer Hoppe
uit Berlijn beter.

Dit sleutelbord zonder haken is goed
geschikt om op minder goed belichte
plekken te hangen - zo worden de
sleutels niet met elkaar verwisseld.

Meneer Hoppe heeft allereerst een
rechthoekige plaat multiplex met rood
fluweel overtrokken.

Daarna heeft hij met UHU-lijm (www.
supermagnete.it/dut/WS-ADH-01)
verschillende magneten van het type
Q-10-05-02-G (www.supermagnete.it/
dut/Q-10-05-02-G) (voor grotere
sleutels) en Q-05-05-02-G (www.
supermagnete.it/dut/Q-05-05-02-G)
(voor lichtere sleutels) in drie parallele
rijen op het fluweel gelijmd. Vanwege
hun gouden kleur zijn ze nauwelijks te
zien op het fluweel.

Op de bovenste helft van het bord heeft
meneer Hoppe vier grotere
blokmagneten Q-20-20-03-N (www.
supermagnete.it/dut/Q-20-20-03-N) een kwart slag gedraaid vastgelijmd.
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Achteraf vindt meneer Hoppe deze grotere blokmagneten echter een beetje
overgedimensioneerd; kleinere magneten hadden de sleutels net zo goed kunnen
vasthouden. Hij moet de sleutels nu altijd naar omlaag en niet naar zich toe
wegtrekken, aangezien anders de hele lijst meewiebelt.

De kleine Q-05-05-02-G-magneten (www.supermagnete.it/dut/Q-05-05-02-G) zijn
uitsluitend voor kleinere lichte sleutels geschikt, aangezien anders zaken omlaag
kunnen vallen.

De zo geprepareerde plaat heeft
meneer Hoppe vervolgens in een oude
gouden lijst gemonteerd.

En daar bleef hem alleen nog maar de
taak, de vele lege plekken met zijn vele
sleutels te beleggen.

Ook meer dan twee jaar na zijn
knutselwerk vindt hij zijn sleutelbord
zeer praktisch, aangezien er geen haken
in gebruikt zijn.

Gebruikte artikelen
Q-05-05-02-G: Blokmagneet 5 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.it/dut/Q-05-05-02-
G)
Q-10-05-02-G: Blokmagneet 10 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.it/dut/Q-10-05-02-
G)
4 x Q-20-20-03-N: Blokmagneet 20 x 20 x 3 mm (www.supermagnete.it/dut/
Q-20-20-03-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.it/dut/WS-ADH-01)
Q-10-05-02-N: Blokmagneet 10 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.it/dut/Q-10-05-02-
N)
Q-05-05-02-N: Blokmagneet 5 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.it/dut/Q-05-05-02-
N)

Online sinds: 04.12.2008

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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