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Auteur: R.K., Oostenrijk
Een uiterst plaatsbesparende toepassing - niet alleen voor kampeerders
Wij hebben een woonmobiel en willen geen kampeertafel meeslepen, maar
desondanks in de buitenlucht kunnen eten. Voor twee personen volstaat de door
mij ontwikkelde plaatsbesparende oplossing.
Ik heb een gelamineerde houten plank met een metalen
scharnier aan de achterwand van het keukenblok
vastgeschroefd. Daarna heb ik drie potmagneten van het
type CSN-25 (www.supermagnete.ch/dut/CSN-25) (vier
stuks zouden eventueel nog iets beter zijn) dicht bij elkaar
aan de onderkant van de plaat geschroefd.

Aan deze magneten kan nu een telescopische ijzeren
tafelpoot stabiel worden vastgedokt. De plank kan nu
worden omlaaggeklapt en als eettafel worden gebruikt
(zie onderstaande foto). Dankzij de poot kan de plaat
behoorlijk zwaar worden belast.

Zo staat niets meer een ontbijt in de morgenzon in de
weg.
De telescopisch uitschuifbare poot kan na de maaltijden
heel eenvoudig worden weggenomen en
plaatsbesparend in het voertuig worden opgeborgen.

Om de plaat in de hooggeklapte toestand zeker vast te
laten houden heb ik een potmagneet van het type CSNES-16 (www.supermagnete.ch/dut/CSN-ES-16) in de
bovenkant van het tafelblad ingelegd gemonteerd. Als
tegenpool heb ik een metalen schijf 23 mm (www.
supermagnete.ch/dut/MD-23) aan het keukenblok
geschroefd (op de foto hierboven te zien).
Opmerking van het supermagnete-team: Omdat zich direct in het tafelblad een
potmagneet bevindt, moet u er electronische apparatuur uit de buurt houden om
schade te vermijden. Neemt u hiervoor onze waarschuwing (www.supermagnete.
ch/dut/safety?highlight=field#field) in acht.
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Gebruikte artikelen
CSN-25: Potmagneet met verzonken gat (www.supermagnete.ch/dut/CSN-25)
MD-23: Metalen schijfje met verzonken gat (www.supermagnete.ch/dut/MD-23)
CSN-ES-16: Potmagneet met verzonken gat (www.supermagnete.ch/dut/CSNES-16)
MD-18: Metalen schijfje met verzonken gat (www.supermagnete.ch/dut/MD-18)
CSN-ES-20: Potmagneet met verzonken gat (www.supermagnete.ch/dut/CSNES-20)
CSN-20: Potmagneet met verzonken gat (www.supermagnete.ch/dut/CSN-20)
ZTN-25: Potmagneet met rond doorlopend gat (www.supermagnete.ch/dut/
ZTN-25)
FGN-20: Potmagneet om te verlijmen (www.supermagnete.ch/dut/FGN-20)
FGN-25: Potmagneet om te verlijmen (www.supermagnete.ch/dut/FGN-25)
CS-S-34-04-N: Schijfmagneet Ø 34 mm, hoogte 4 mm (www.supermagnete.ch/dut/
CS-S-34-04-N)
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