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Schoenenrek
Uw favoriete sneakers als
decoratie aan de muur

Trendy
schoenenhouder

Dit elastische
schoenenrek zorgt voor
extra opbergruimte en
geeft uw schoenen een
ereplekje.
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Inleiding

Laat jullie schoenen zien! Met dit elastische schoenenrek van siliconen banden
zijn uw favoriete sneakers opgeruimd en goed zichtbaar als decoratie-element
aan de muur geplaatst. Een trendy houder die modern design combineert met
functie en enorm flexibel voor de dag komt. Met de juiste gereedschappen
van Bosch kunt u het praktische hulpmiddel van silicone in een handomdraai
aan de muur bevestigen en voor extra opbergruimte zorgen, ook in kleinere
appartementen.
Benodigde elektrische gereedschappen:
> kruislijnlaser Quigo Plus van Bosch incl. statief en richtplaat
> digitale detector PMD 7 van Bosch voor het betrouwbaar detecteren van
elektriciteitsleidingen en voorwerpen van metaal
> accuklopboorschroevendraaier PSB 18 LI-2 Ergonomic van Bosch
Hulpmiddelen:
> geschikte boor, bijv. steenboor 8 mm
> potlood
> dubbel bit
Gedetailleerde materiaallijst:
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St.

Omschrijving

Lengte

3

siliconen banden

ca. 90 cm

Muur op leidingen controleren

Breedte

Dikte

Materiaal

Omdat er later geboord wordt, moet u altijd controleren of zich leidingen van
metaal of elektriciteitsleidingen in de muur bevinden. Met de digitale detector
PMD 7 van Bosch gaat dat comfortabel met een schakelaar: als de LED groen
licht geeft, dan kunt u doorgaan met het voorbereiden van de boorgaten.
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Quigo voor boorgaten uitlijnen
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Afstand van de boorgaten bepalen
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Gaten boren
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Houders bevestigen
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Afstanden van de bandrijen
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Boorgaten rechts

We beginnen met het aftekenen van de boorgaten voor de bovenste van de
in totaal drie rijen siliconen banden. Om ervoor te zorgen dat deze later recht
hangen, bevestigt u de kruislijnlaser Quigo Plus van Bosch op het statief en
lijnt u deze in een rechte hoek t.o.v. de muur uit. Het midden van het laserkruis
moet u daar plaatsen waar later het linker uiteinde van de bovenste band zich
moet bevinden. Nu is het de beurt aan de richtplaat: wanneer de verticale
laserlijn precies door de twee rode strepen op de plaat loopt, is gewaarborgd
dat de afstanden tussen de markeringen op de laserlijnen precies even groot
zijn. Dat is belangrijk voor de volgende stap.
De markeringen op de horizontale laserlijn helpen u bij het bepalen van de
afstand tussen de beide boorgaten voor elke bandrij. Hiervoor verwijdert u
de Quigo Plus zover van de muur dat bijvoorbeeld vijf markeringen op de
horizontale laserlijn overeenkomen met 90 cm. Begin en einde van een band
moeten telkens op een markering vallen. Op de eerste en vijfde markering
moet u nu een streepje voor de boorgaten zetten.
Nu kunt u met de accuklopboorschroevendraaier PSB 18 LI-2 Ergonomic van
Bosch en de juiste boor (bijvoorbeeld steenboor 8 mm) op de gemarkeerde
plekken de gaten in de muur boren. Vervolgens zet u in elk van de gaten een
plug.
In de volgende stap bevestigt u de bij de banden als accessoires
meegeleverde houders en vervolgens hangt u de band daarin. Klaar is uw
eerste rij.
De drie bandrijen moeten zich allemaal op dezelfde afstand van elkaar
bevinden. Hiervoor moet u met behulp van de markeringen op de verticale
laserlijn van de Quigo Plus gelijkmatige afstanden bepalen en bijvoorbeeld op
elke tweede markering een potloodstreepje zetten voor de linker boorgaten
van de middelste en onderste banden.
Nu zijn de rechter boorgaten aan de beurt: zet de Quigo Plus met de handkruk
op het statief recht omlaag, zodat het midden van het laserkruis door het
zojuist afgetekende, linker boorgat van de middelste bandrij loopt. Met de
richtplaat controleert u of het toestel nog in een rechte hoek t.o.v. de muur
staat. Vervolgens telt u vijf markeringsstreepjes langs de horizontale laserlijn
naar rechts af en zet u bij de vijfde markering een streepje. Deze stap kunt u
nu ook herhalen voor het rechter boorgat van de onderste bandrij. Voor het
bevestigen van de middelste en onderste bandrij moet u telkens de stappen
drie tot en met vijf volgen. Klaar is uw zwierige sneaker-houder!
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Bosch staat niet garant voor de volledigheid en juistheid van de hier beschikbaar gestelde handleidingen.
Bosch wijst er bovendien op dat het gebruik van deze handleidingen op eigen risico geschiedt. Tref a.u.b.
alle noodzakelijke maatregelen voor uw veiligheid.

