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Dit deurtje kan in alle richtingen worden geopend

Meneer Tauss heeft een kastje-prototyp
gebouwd. Op het eerste gezicht ziet het
er onspectaculair uit, maar in het
bovenste deurtje steekt de clou: Het laat
zich namelijk in elke richting openen -
zonder scharnieren, uitsluitend door
sterke magneten vastgehouden.

Deurtje omlaag geklapt ...

Deurtje naar links geklapt ...
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Deurtje naar boven geklapt ...

... en het deurtje naar rechts
opengeklapt.

De bouwplannen hiervoor kan hij ons
helaas niet verraden, om zijn uitvinding
te beschermen.

Het geheel hier nog als video. Bijzonder spannend: De vierkante deur kan zelfs
worden omgedraaid en met de andere kant naar buiten worden bevestigd.
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            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.ch/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

© Webcraft AG, Weiherallee 11a, 8610 Uster, Zwitserland Pagina 3 van 7

https://www.supermagnete.ch/dut/project736
https%3A%2F%2Fwww.supermagnete.ch%2Fdut%2Fdata_protection%2310-verwendung-von-sozialen-medien-videos


Klantentoepassing nr. 736: Superflexibele magneetdeur
www.supermagnete.ch/dut/project736

Update april 2014
Meneer Tauss heeft deze magneetdeur
van 2 tot 6 april 2014 aan de
Uitvindersbeurs Genève (www.
inventions-geneva.ch (inventions-
geneva.ch/en/home)) gepresenteerd en
heeft voor zijn uitvinding een speciale
prijs ontvangen: De PRIZE OF THE SPIRIT
OF ENTERPRISE. Wij van supermagnete feliciteren hem heel hartelijk met dit
succes!
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Online sinds: 10.02.2014

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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