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Supermagneten trekken de fotostudio-achtergrond zonder deuken glad

Uw team was zo aardig om bij mijn
bestelling gratis kleine
kubusmagneetjes bij te voegen. Lang
wist ik niet waar ik die voor zou kunnen
gebruiken. Toen kwam een goede
toepassing bij me op: Ik gebruik ze om
de dunne studioachtergrond op de
platen van mijn mini-fotostudio te
bevestigen.

De standaard verkrijgbare klemmen en
clips beschadigen niet alleen de
kwetsbare studioachtergrond, ze storen
mij door hun grootte ook bij het
fotograferen. Bovendien was het mij daarmee niet mogelijk, de achtergrond
werkelijk goed te strekken; hij was meestal een beetje gegolfd.

Daarom nam ik een stuk van uw 35 mm
breed metaalband (www.supermagnete.
es/dut/M-FERROTAPE) en plakte 9 kleine
stukken daarvan op mijn polypropyleen
platen.

Opmerking van het supermagnete-team:
Naast dit metaalband bieden wij in onze
online shop nog andere metaalbanden
in verschillende breedtes (www.
supermagnete.es/dut/group/ferrotape)
aan. In plaats van het metaalband
zouden ook zelfklevende metalen schijfjes (www.supermagnete.es/dut/group/
pot_acc_cp_selfadhesive) kunnen worden gebruikt.

Daarna legde ik de studioachtergrond
op de platen, streek hem glad en
bevestigde hem op de plek van de
stukken metaalband met elk een
kubusmagneetje 5x5 mm (www.
supermagnete.es/dut/W-05-N). Hoewel
deze magneten zo klein zijn, fixeren ze
de achtergrond erg goed, zodat hij niet
meer wegglijdt. Door hun geringe
afmetingen storen de magneten ook
niet optisch bij het fotograferen. Het
belangrijkste is echter, dat ze de
achtergrondfolie niet beschadigen.

Opmerking van het supermagnete-team: Ook andere magneten zouden aan deze
vereisten voldoen. Ze worden hieronder met de betreffende links vermeld.
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Een mooi gladde achtergrond plaatst de gefotografeerde objecten in de focus van de
toeschouwer

Gebruikte artikelen
1 x M-FERROTAPE: Metaalband zelfklevend wit 35 mm (www.supermagnete.es/
dut/M-FERROTAPE)
9 x W-05-N: Kubusmagneet 5 mm (www.supermagnete.es/dut/W-05-N)
FO-9: Roestvaststalen schijfjes zelfklevend (www.supermagnete.es/dut/FO-9)
PAS-10: metalen schijfjes zelfklevend Ø 10 mm (www.supermagnete.es/dut/
PAS-10)
PAS-10-W: netalen schijfjes zelfklevend wit Ø 10 mm (www.supermagnete.es/dut/
PAS-10-W)
9 x S-05-08-N: Staafmagneet Ø 5 mm, hoogte 8,47 mm (www.supermagnete.es/
dut/S-05-08-N)
9 x S-05-10-N: Staafmagneet Ø 5 mm, hoogte 10 mm (www.supermagnete.es/dut/
S-05-10-N)

Online sinds: 15.02.2010

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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