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Bruiloftsdecoratie heel makkelijk aan de trouwauto bevestigen

  

    

      

        

          

          

            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.es/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Voor veel bruidsparen hoort bij hun
bijzondere dag een fraai versierde auto.
Kleine boeketjes, prachtige
bloemstukken, linten in verschillende
formaten, organzaslingers, vlaggetjes –
voor de decoratie van de trouwauto
bestaan er veel mooie mogelijkheden.
Heeft men voor de passende
autoversiering gekozen dan is de vraag,
hoe men die het beste aan de auto
bevestigt.

Vaak worden voor de bevestiging van
autoversiering zuignappen gebruikt.
Een net zo eenvoudige en
oncompliceerde bevestigingsvariant zijn
echter magneten. De met rubber beklede magneten in ons assortiment zijn ideaal
voor het bevestigen van autodecoratie. Want ze blijven stevig vastzitten en door de
rubber coating hoeft men zich geen zorgen over krassen in de lak maken.

Echter: niet elke motorkap is magnetisch. Dit dient men van tevoren te testen.

Benodigd materiaal

 • Magnetische kabelhouders  (www.
supermagnete.es/dut/group/
cable_holder), bijv. CMN-22 (www.
supermagnete.es/dut/CMN-22),
CMN-31 (www.supermagnete.es/dut/
CMN-31) of CMN-43 (www.
supermagnete.es/dut/CMN-43)

 • Tie wraps (www.supermagnete.es/
dut/group/other_articles) in het zwart of wit

 • Bloemversiering
 • Linten
 • Schaar

Veiligheidsaanwijzingen
Gebruikt u uitsltuitend in rubber gevatte magneten (www.supermagnete.es/dut/
group/lp-rubberised) en controleert u dat er zich geen vuil- of stofdeeltjes op de
lak bevinden. Zo loopt de lak geen krassen op. Vergewist u er zich voor de rit van,
dat de magneten stevig op het auto-oppervlak vastzitten.Rijdt u steeds
oplettend en langzaam. De autoversiering moet bovendien voldoende gezekerd
aan de auto zijn aangebracht, zodat hij er tijdens de rit niet afvalt; indien
decoraties tijdens de rit losschieten, brengt u hiermee andere
verkeersdeelnemers in gevaar. Indien het om een huurauto gaat bespreekt u van
tevoren met de autoverhuurder of het aanbrengen van magneten geoorloofd is.
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Handleiding
Trekt u een kleine tiewrap door de
hiervoor gedachte beugel aan de
magnetische kabelhouder, hier
Ø 22 mm (www.supermagnete.es/dut/
CMN-22). Bij grotere bloemstukken
gebruikt u meerdere magneten om de
autodecoratie te bevestigen. Sluit u de
tiewrap om een passend stuk van het
bloemstuk. De tiewrap zo sterk
aantrekken dat de magneet direkt aan het bloemstuk is aangebracht. Bij autolinten
of organza slingers kunt u eveneens met kabelbinders werken of ze direct met een
dubbele knoop aan de magneet vastknopen.

Klaar! Een langzame testrit is na het
aanbrengen altijd aan te bevelen.

Na de rit met de trouwauto kan men de
bloemenversiering en autolinten in een
handomdraai als feestzaaldecoratie
aanbrengen.

Ook het aanbrengen van een
zelfgemaakte "JUST MARRIED"-slinger
als autoversiering is met magneten
prima mogelijk.

Nog meer ideëen voor magnetische bruiloftsversiering

 • "Corsage bevestigen" (www.supermagnete.es/dut/project850)
 • "Magnetische tafelkaartjes" (www.supermagnete.es/dut/project851)
 • "Save the date magneten" (www.supermagnete.es/dut/project853)
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Gebruikte artikelen
CMN-22: kabelhouder magnetisch Ø 22 mm (www.supermagnete.es/dut/CMN-22)
CMN-31: kabelhouder magnetisch Ø 31 mm (www.supermagnete.es/dut/CMN-31)
CMN-43: kabelhouder magnetisch Ø 43 mm (www.supermagnete.es/dut/CMN-43)
M-58/married: Funvin (www.supermagnete.es/dut/M-58/married)
CAT-01: Kabelbinder 200 x 5,00 mm (www.supermagnete.es/dut/CAT-01)
CAT-02: Kabelbinder 400 x 5,00 mm (www.supermagnete.es/dut/CAT-02)

Online sinds: 11.03.2019

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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