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Helemaal zonder te boren

De zomermonaten nodigen ertoe uit om de avonden op het balkon of terras door
te brengen. Om vroeger of later niet in het donker te zitten ligt een lampjesslinger
als gezellige lichtbron voor de hand. Onderstaand laten wij u een eenvoudige
bevestigingsoplossing zien waarmee u lampjesslingers kunt bevestigen.

De haakmagneten FTN-13 (www.
supermagnete.es/dut/FTN-13) in gebruik

Heeft u op uw balkon metalen balken of
posten dan kunt u hier de
lampjesslinger super eenvoudig met
magneethaken (www.supermagnete.es/
dut/group/hooks) aan bevestigen. Ook
aan de dakgoot kan de lampjesslinger
worden bevestigd, wat in het bijzonder
in de winter handig voor de
kerstversiering is.

Voor de bevestiging brengt u de
magneethaken op de door u gewenste
onderlinge afstand op de
ferromagnetische ondergrond aan en plaatst u vervolgens de lampjesslinger zoals
gewenst aan de haak. Een slimme oplossing die compleet zonder boren, spijkeren
of het gebruik van plakband lukt.

Veiligheidsaanwijzingen:
Bij noodweer bestaat het gevaar dat de
lampjesslinger uit de haken wordt
gewaaid en beschadigd raakt. Wij raden
u daarom aan in zulke situaties de
lampjesslingers ter zekerheid te
verwijderen.

Neodymium magneten zijn eigenlijk
niet geschikt voor langdurig gebruik
buiten, aangezien ze beginnen te
roesten en daardoor hun magnetisering verliezen. Met menie of transparante lak
kunt u neodymium magneten echter weerbestendig maken.

Overigens: Oppervlakken kunnen tegen krassen worden beschermd door rubber
kapjes (www.supermagnete.es/dut/group/pot_acc_rubbercap) over de onderkant
van de magneten te stulpen.

TIP: Een alternatief voor de magneethaken is de lijmklei Sugru (www.
supermagnete.es/dut/group/sugru). Hieruit kunt u haken vormen die dan op het
gewenste oppervlak (kunststof, hout, steen enz.) worden aangebracht. Zodra de
lijm gedroogd is kunt u de lampjesslinger aan de Sugru haken ophangen.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 1 van 2

https://www.supermagnete.es/dut/project859
https://www.supermagnete.es/dut/FTN-13
https://www.supermagnete.es/dut/group/hooks
https://www.supermagnete.es/dut/group/pot_acc_rubbercap
https://www.supermagnete.es/dut/group/sugru


Klantentoepassing nr. 859: Lampjesslinger ophangen
www.supermagnete.es/dut/project859

Nog andere populaire klantenprojecten met bevestiging als thema: 

 • "Vliegenhor bevestigen met magneten" (www.supermagnete.es/dut/project708)
 • "Kattennet bevestigen zonder te boren" (www.supermagnete.es/dut/project372)
 • "Zichtwering bevestigen zonder te boren" (www.supermagnete.es/dut/

project857)
 • "Magnetisch messenrek" (www.supermagnete.es/dut/project190)
 • "Magnetisch kruidenrek" (www.supermagnete.es/dut/project97)

Gebruikte artikelen
FTN-13: Magneethaak Ø 13 mm (www.supermagnete.es/dut/FTN-13)
FTN-10: Magneethaak Ø 10 mm (www.supermagnete.es/dut/FTN-10)
KTN-25: Potmagneet Ø 25 mm met karabijnhaak (www.supermagnete.es/dut/
KTN-25)

Online sinds: 10.05.2019

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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