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De magnetische houder voor boodschappenlijstjes
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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

          

        

      

    

  

"Les commisions faciles" ("Eenvoudig
boodschappen doen"), zo luidt de
slogan van EasyCommi. Dat hiermee het
inkopen makkelijker wordt, is geen
overdreven belofte. Want EasyCommi is
een uiterst handige houten houder, waar
met behulp van magneetband een
notitieblokje op wordt bevestigd. Het
geïntegreerde winkelwagenmuntje
dient tegelijkertijd als
bevestigingselement om de
boodschappenlijstjeshouder gedurende
het winkelen op zijn plek te houden.

De achterkant van de
boodschappenlijstjeshouder

EasyCommi werd door een team van
leerlingen uit het nijverheidsonderwijs
in het kader van hun technische en
commerciele eindexamen ontworpen,
getest en vervaardigd. Doel van het
project was een eigen product te
ontwikkelen en dit vervolgens op de
markt te brengen.

In de EasyCommi werden verschillende
magneten van supermagnete.ch
geïntegreerd, die het product tot een
handig hulpje voor dagelijks gebruik
maken. Hieronder laten wij u zien, welke
magneten worden gebruikt en welk
doeleinde ze bij de EasyCommi
vervullen.
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De voorkant van de EaysCommi

Aan de achterkant werden twee
schijfmagneten van verschillend
formaat in het hout verzonken. De grote
magneet dient ervoor, de
boodschappenlijstjeshouder aan de
koelkast of aan andere
ferromagnetische oppervlakken te
bevestigen. De kleinere schijfmagneet
houdt het metalen token vast, zodat het
wanneer het niet in gebruik is, niet
stoort.

Aan de voorkant van de houten houder
werd een groef gefreesd, waarin een
stuk magneetband werd geplaatst. Om
het notitieblokje hieraan te laten
vasthechten, wordt het ook van een stuk
magneetband voorzien. En prompt
houdt het blokje aan de houder vast. Is
het papier op, dan kunt u gewoon een
nieuw stuk magneettape op een nieuw
notiteblokje plakken. Om uw
boodschappenlijstje voortdurend te kunnen aanvullen of de gekochte artikelen op
de lijst te kunnen doorstrepen, is aan de zijkant van de houder een balpen
aangebracht.

Met de EasyCommi heeft het team van leerlingen uit het nijverheidsonderwijs een
doordacht en handig product gecreeërd. Wij van het supermagnete-team vinden:
Een opgestoken duim voor dit project!
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In de onderstaande video neemt het EasyCommi team u mee op stap en laat u
zien, hoe de boodschappenlijstjeshouder stap voor stap ontstaat.

  

    

      

        

          

          

            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
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Gebruikte artikelen
S-10-02-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 2 mm (www.supermagnete.ch/dut/
S-10-02-N)
S-10-01-STIC: Schijfmagneet zelfklevend Ø 10 mm, hoogte 1 mm (www.
supermagnete.ch/dut/S-10-01-STIC)
S-06-0.75-STIC: Schijfmagneet zelfklevend Ø 6 mm, hoogte 0.75 mm (www.
supermagnete.ch/dut/S-06-0.75-STIC)
MT-30-STIC: Magneettape ferriet 30 mm (www.supermagnete.ch/dut/MT-30-STIC)

Online sinds: 20.04.2020

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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