
Klantentoepassing nr. 956: Gordijn met magneten bevestigen
www.supermagnete.es/dut/project956

Klantentoepassing nr. 956: Gordijn met magneten bevestigen
Auteur: Kerstin Ordelt, Oostenrijk

Bevestigt u tijdelijk uw gordijn

Wij hebben in ons huis een grote glazen pui, waar wij van houden, zoals ze is. Aan
de glazen pui bevindt zich geen gordijnrails en daardoor hebben wij ook geen
voortdurend zichtbaar gordijn. In de maanden, waarin de zon nog erg laag staat,
zou een gordijn soms toch erg zinvol zijn – maar slechts voor 2-3 uur en alleen op
enkele dagen. Dan komen de supermagneten aan de beurt, om het gordijn te
bevestigen.

Gordijnen ophangen zonder te boren
We hebben naar mogelijkheden gezocht om een gordijn tijdelijk te kunnen
ophangen en hebben ervoor gekozen het gordijn van magneten om in te naaien
(www.supermagnete.es/dut/group/sew-in) te voorzien. Deze zijn ideaal als
magneten voor gordijnen.

Per gordijn hebben we drie innaaibare magneten 18 x 2 mm rond (www.
supermagnete.es/dut/M-SEW-04) aangebracht. De magneten hebben we telkens
aan de zijkanten en in het midden van het gordijn aangenaaid. Past u bij zwaardere
stoffen of bredere gordijnen gewoon het aantal of de sterkte van de magneten
overeenkomstig aan. Zoals men op de foto ziet, moet men niet speciaal handig zijn
in het naaien, dat gaat ook heel wild met naald en draad.

Door deze geniale ingeving met de innaaibare magneten zijn onze gordijnen nu
binnen 10 seconden gemonteerde en met een ruk in een seconde weer
verdwenen. Aangezien bij ons huis een stalen balk door de complete glazen pui
loopt, is de oplossing werkelijk ideaal. Zo’n ferromagnetische stalen balk hebben
vermoedelijk echter de allerminsten ter beschikking. Onze tip: Met de montage
van een tegenstuk aan de muur boven de ramen, kan de oplossing met het gordijn
met magneten in elk huishouden worden gerealiseerd.
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Aanwijzing: Het moeten niet perse gordijnen zijn. De oplossing werkt ook bij een
stuk stof als achtergrond voor fotografen. De stof kan zo heel snel aan de muur in
de studio worden gemonteerd, zonder dat men hiervoor een extra statief nodig
heeft.

Opmerking van het supermagnete team: In ons assortiment hebben wij in te naaien
magneten in verschillende groottes. Alle uitvoeringen zijn perfect om uw
gordijnen met magneten te bevestigen:

Gebruikte artikelen
M-SEW-04: Innaaibare magneten 18 x 2 mm rond (www.supermagnete.es/dut/M-
SEW-04)
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