
Klantentoepassing nr. 923: Messen en scharen onzichtbaar ophangen
www.supermagnete.ch/dut/project923

Klantentoepassing nr. 923: Messen en scharen onzichtbaar
ophangen
Auteur: Klötzli Messerschmiede GmbH, Burgdorf, Zwitserland

Oplossing voor het presenteren van tentoonstellingsobjecten in musea

In ons bedrijf gebruiken wij om goederen te presenteren vaak magneten. Door de
magneten wordt niets van de messen en scharen afgedekt, waardoor ze in hun
volle pracht kunnen worden bewonderd.

2021 konden wij het 175-jährige bedrijfsjubileum vieren. Ter gelegenheid hiervan
hebben wij in oude ruimtes van de Klötzli Messerschmiede een klein museum met
bijzondere tentoonstellingsstukken ingericht. Het highlight zijn de muren met 684
historisch waardevolle messen en scharen, waarbij het oudste messer in de
collectie in 1760 werd gemaakt. Om van de prachtige versieringen niets af te
dekken, werden ook hier magneten als deel van de onzichtbare ophanging
ingezet.
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De donkerblauwe achterwand
De achterwand bestaat uit een
houtvezelplaat, dat is een zachte
houtplaat. In deze houten plaat kunnen
heel makkelijk spelden worden
gestoken. De achterwand hebben we
met donkerblauwe stof overtrokken,
wat een mooi contrast met de metalen
tentoonstellingsobjecten oplevert.
Daardoor vallen bij de
productpresentatie bovendien de
patronen en kleuren van de grepen nog
meer op. Om de objecten aan deze
achterwand te bevestigen hebben we
naast de spelden de volgende twee
magneettypes gebruikt:

 • Potmagneet met verzonken gat met Ø 10 mm, Typ CSN-10 (www.supermagnete.
ch/dut/CSN-10)

 • Potmagneet met verzonken gat met Ø 13 mm, Typ CSN-13 (www.supermagnete.
ch/dut/CSN-13)

Messen en scharen onzichtbaar bevestigen
Wij hebben de tentoonstellingsstukken zo aangebracht, dat ze niet direct op de
achterwand aansluiten. Hier kwamen nu de magneten aan de beurt. Aangezien de
messen en scharen van metaal zijn gemaakt, werken ze als hechtvlak voor
magneten. Door het gat in de potmagneten (www.supermagnete.ch/dut/
magnets_overview_pot) staken wij de speld en brachten hem aan het object aan.
Al naar gelang de grootte van het tentoonstellingsstuk hebben wij een tot drie van
deze constructies aan het object aangebracht. De spelden konden wij dan heel
makkelijk in de houten plaat drukken. Klaar was de onzichtbare ophanging ter
productpresentatie. Met deze werkwijze ziet het er uit, alsof de messen en scharen
in ons museum zonder enige ophanging zweven.
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Zo hangen de
tentoonstellingsstukken recht
Onze tentoonstellingsstukken in het
museum hebben een gewicht tussen
10 g en 150 g, daarom hebben wij al
naar gelang de grootte van de schaar of
het mes 1–3 magneten verspreid
aangebracht. Daardoor konden wij
veiligstellen, dat het object niet scheef
aan de wand hangt. Bovendien komt het
voor, dat versieringen, grepen of
schroeven uitsteken, waardoor de
afstand tussen het tentoonstellingsstuk
en de muur op enige plekken wordt
vergroot. In dit geval hebben wij twee
magneten op elkaar gelegd en daarna
op het mes of de schaar aangebracht. Zo
bereikten wij een gelijkblijvende afstand
in verloop van het hele
tentoonstellingsstuk.

Spelden als ondersteuning voor
zwaardere tentoonstellingsstukken
Bepaalde messen en scharen zijn groot
en aan de zware kant. Bij zulke objecten
hebben wij naast de magneten eronder
nog meer spelden ter ondersteuning
aangebracht. Zo kon bijvoorbeeld een
zakmes nog extra op de
ondersteunende spelden liggen.

Spelden ter bevestiging van lichte en slanke voorwerpen
Bij lichtere of bijzonder slanke stukken, zoals kleine scharen, werden geen
magneten gebruikt, aangezien men die zou kunnen zien. Deze museumstukken
konden wij echter heel makkelijk met een paar spelden bevestigen. De eigenlijke
uitdaging vormde het artistieke draperen van de tentoonstellingsstukken, zodat
een mooi opgeruimd beeld ontstaat. In totaal hebben wij met deze werkwijze voor
de 684 objecten 630 magneten gebruikt.

Indien u alle museumstukken nauwkeuriger wilt bekijken, vindt u op onze
internetpagina meer informatie over de tentoonstelling: https://www.klotzli.com/
de/Geschichte/Alte-Werkstatt-/-Museum

Gebruikte artikelen
CSN-10: Potmagneet Ø 10 mm met verzonken gat (www.supermagnete.ch/dut/
CSN-10)
CSN-13: Potmagneet Ø 13 mm met verzonken gat (www.supermagnete.ch/dut/
CSN-13)

Online sinds: 06.12.2021

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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