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Op maat gemaakt en van zwitserse kwaliteit
Opmerking van het supermagnete-team: Wij hebben eveneens magneetwanden,
magneetborden en magneetstrips in ons sortiment, die echter niet individueel
kunnen worden vormgegeven.
naar de magneetborden (www.supermagnete.de/dut/group/magnetboards)

Magneetwand.ch -De wand die alles weet
Wij, het bedrijf Alesa AG, produceren individuele
magnetische prikborden van metaalplaat. Elke
magneetwand moet een individueel project zijn.

Naar uw voorstellingen en ruimtelijke behoeftes creëren
wij voor u de passende Weetwand. Stuurt u ons uw ideeën
en wij laseren voor u een passende magneetwand - en dat
in elke RAL-kleur.

Magneet-startset
Voor het ophangen van de roosters, ansichtkaarten,
identificatiebewijzen en pizzapasjes raden wij u magneten
van supermagnete.de aan. De houdkracht van deze
magneten is verbazingwekkend!
Onze startset bevat:
•
•
•
•

4x kogelmagneet 5 mm (www.supermagnete.de/dut/K-05-C)
8x kubusmagneet 5 mm goud (www.supermagnete.de/dut/W-05-G)
4x schijfmagneet 8 x 2 mm (www.supermagnete.de/dut/S-08-02-N)
8x staafmagneet 5 x 13 mm (www.supermagnete.de/dut/S-05-13-N)

Onzichtbare montage met magneten
Bij de montagemethode "blinde montage" gebruiken wij
potmagneten van het type CSN-32 (www.supermagnete.
de/dut/CSN-32) om het bord zonder zichtbare
schroevenkoppen te houden. Deze manier van monteren
heeft veel voordelen (onder andere moet men minder
precies in de wand boren) en ziet er eenvoudigweg goed
uit.
Alle informatie vindt u hier: www.magnetwand.ch (www.
supermagnete.de/dut/https://www.magnetwand.ch/
home/)
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... ter geboorte ...
Of nu voor de bruiloft ...

... voor een verjaardag ...

... als afscheidscadeau ...

... of voor de eigen vier muren

Gebruikte artikelen
K-05-C: Kogelmagneet Ø 5 mm (www.supermagnete.de/dut/K-05-C)
W-05-G: Kubusmagneet 5 mm (www.supermagnete.de/dut/W-05-G)
S-05-13-N: Staafmagneet Ø 5 mm, hoogte 12,5 mm (www.supermagnete.de/dut/
S-05-13-N)
S-08-02-N: Schijfmagneet Ø 8 mm, hoogte 2 mm (www.supermagnete.de/dut/
S-08-02-N)
CSN-32: Potmagneet met verzonken gat, Ø 32 mm (www.supermagnete.de/dut/
CSN-32)
ZTN-32: Potmagneet met rond doorlopend gat (www.supermagnete.de/dut/
ZTN-32)
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De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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