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Een groot multi-functioneel familie-informatiebord voor in de keuken

Onze familie had in de keuken persé een
prikbord nodig, dat aan volgende eisen
voldoet:

 • Opberging van een kleine fotogalerij
 • Bevestiging van zwaardere

voorwerpen
 • Tijd- en temperatuurweergave
 • Ophangplek voor al onze sleutels
 • Schrijfoppervlak voor de dagelijkse

notities
 • Bevestiging van briefjes en foto's

Tijdens een weekeinde hebben wij dit
"ideale" bord zelf vervaardigd. Het biedt
voldoende plek voor sleutels, briefjes en
kaarten. Het bovenste gedeelte kan
dankzij de combinatie van magneetverf
(www.supermagnete.ch/dut/group/
magnetic_paint) en schoolbordverf
(www.supermagnete.ch/dut/
schoolbordfolie-schoolbordverf?tags=
Schoolbordverf ) als magneetwand en
uitwisbaar schrijfoppervlak worden
gebruikt.

De gebruikte grondplaat bestaat uit
massief beukenhout met de maten 550
x 1000 x 15 mm.

Plankje voor fotogalerie
Onderaan de beuken plaat biedt een
smal plankje plek voor een kleine
fotogalerie. Ik heb hiervoor met een
frees een 8-mm-groef in het hout
gefreesd. In de bouwmarkt zijn
passende beuken latjes in de gewenste
dikte verkrijgbaar. Deze kunnen prima in
de groef worden geplaatst.
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Bevestiging van zwaardere
voorwerpen
In het prikbord geïntegreerd heb ik het
magnetische sleutelrek FO-2 (www.
supermagnete.ch/dut/FO-2) voor
zwaardere voorwerpen en dikkere
blaadjes. Voor de bevestiging heb ik de
meegeleverde kunststof houders
gebruikt.

Tijd- en temperatuurweergave
Ik freeste rechtsboven een uitdieping in
het bord en verzonk hierin een digitale
radiografische klok. Een volgend board
zou ik van een digitale fotolijst voorzien,
die tegelijkertijd als weerstation en klok
dient. Met een WLAN-aansluiting zou
men hierop zelfs van ver weg actuele
aanwijzingen en foto's kunnen sturen ;-)

Sleutelophanging
Aan de onderste rand van het bord ziet
men een rij metalen stiften, die als
sleutelophanging dienst doen.
Daarboven bevinden zich 8 mm diepe
boorgaten onder een hoek van 45
graden. Hierin zullen wij in de toekomst
sleutelophangers in de vorm van
aluminium stiften, die boven en
beneden afgerond zijn, plaatsen. Zo
gaan dan geen sleutels meer verloren.
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Schrijfvlak voor notities
Om mededelingen te kunnen
aanbrengen, die weer kunnen worden
uitgeveegd, heb ik magneetverf en
schoolbordlak gecombineerd. Ik heb de
rest van het bord keurig afgeplakt en er
magneetverf (www.supermagnete.ch/
dut/group/magnetic_paint) (het blik M
was voor de afmetingen van dit bord
ideaal) in drie lagen op aangebracht – 1x in de lengte, 1x in de breedte, 1x
diagonaal). 3 lagen zijn echt noodzakelijk, aangezien anders te weinig ijzer
voorhanden is. Nadat hij gedroogd was bracht ik nog een laag krijtbordverf (www.
supermagnete.ch/dut/group/blackboard_film)over de magneetverf aan (hiervoor
was het verfblikje in de maat S voldoende).

En klaar is het bord, dat met krijtmarkers (zuiver krijt geeft altijd zoveel stof af ) zeer
goed kan worden beschreven.

Opmerking van het supermagnete team:
Wij geen zin heeft met magneetverf en schoolbordlak te verven kan als alternatief
terugvallen op zelfklevende ferromagnetische schoolbordfolie (www.
supermagnete.ch/dut/group/blackboard_film). Die is er in verschillende kleuren en
groottes.

Magneten voor notitieblaadjes
en foto's
Op deze wand kunnen nu ook prima
kleinere notitievelletjes met een
magneet worden bevestigd. Ik heb
hiervoor schijfmagneten 10 x 5 mm
(www.supermagnete.ch/dut/S-10-05-N)
genomen. Die zijn erg sterk en de
velletjes blijven daarmee muurvast
zitten. Kantoormagneten daarentegen
zijn niet zo geschikt - ze zijn wat
zwakjes.

Tot slot heb ik het onderste gedeelte
van het board met houtlasuur
bestreken. Ik heb er een uitgekozen, die
ook voor kinderspeelgoed geschikt is.

De totale plaat heb ik uiteindelijk met
vier schroeven en duvels aan de wand
geschroefd - de plaat is behoorlijk zwaar.
Ik raad aan, spiegelschroeven met platte
afschroefbare spiegelkapjes (sierkapjes)
te gebruiken. Zo ziet het geheel er tot
slot gewoonweg geniaal netjes uit.
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Gebruikte artikelen
1 x FO-2: Sleutelbord magnetisch roestvrij staal 50 cm (www.supermagnete.ch/
dut/FO-2)
S-10-05-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.ch/dut/
S-10-05-N)
M-MP-500: Magneetverf S (www.supermagnete.ch/dut/M-MP-500)
M-MP-1000: Magneetverf M (www.supermagnete.ch/dut/M-MP-1000)
M-MP-2500: Magneetverf L (www.supermagnete.ch/dut/M-MP-2500)
BA-007: Wandbordenkrijt wit (www.supermagnete.ch/dut/BA-007)
BA-008: Wandbordenkrijt gekleurd (www.supermagnete.ch/dut/BA-008)
M-MP-4000: Magneetverf XL (www.supermagnete.ch/dut/M-MP-4000)
M-BP-375: Schoolbordverf S 375 ml (www.supermagnete.ch/dut/M-BP-375)
M-BP-750: Schoolbordverf L 750 ml (www.supermagnete.ch/dut/M-BP-750)

Online sinds: 21.03.2011

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.

© Webcraft AG, Weiherallee 11a, 8610 Uster, Zwitserland Pagina 4 van 4

https://www.supermagnete.ch/dut/project467
https://www.supermagnete.ch/dut/FO-2
https://www.supermagnete.ch/dut/S-10-05-N
https://www.supermagnete.ch/dut/M-MP-500
https://www.supermagnete.ch/dut/M-MP-1000
https://www.supermagnete.ch/dut/M-MP-2500
https://www.supermagnete.ch/dut/BA-007
https://www.supermagnete.ch/dut/BA-008
https://www.supermagnete.ch/dut/M-MP-4000
https://www.supermagnete.ch/dut/M-BP-375
https://www.supermagnete.ch/dut/M-BP-750

