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Tijdens het uitbouwen beschermd tegen wind, regen en kou

Om mijn beide vans ook in de winter
zonder een hal te hoeven huren verder
te kunnen uitbouwen, bouwde ik een
tent met verwarming onder mijn afdak.
Die beschermt tegen wind, regen en
kou. Een infrarood verwarming boven
de werkplek houdt het bovenlichaam
warm. Desnoods kan ik de ruimte ook
met een elektrische luchtblazer
verwarmen. Bij 5 graden onder 0 kon ik
de binnentemperatuur op +7 °C
houden. Dat is genoeg om ontspannen
te kunnen werken, zonder dat de handen bevriezen.

De sterke en nauwkeurig passende folies van GeKaHo.de (www.gekaho.de) heb ik
met verschillende magneten aan de stalen constructie bevestigd. Vooral de met
rubber gecoate magneten zijn erg geschikt voor het gebruik op alle staalplaat
vlakken in en aan de van en in de werkplaats. Dankzij de magneten kan de folietent
indien gewenst makkelijk worden afgebroken en net zo makkelijk weer worden
aangebracht.

De vooruitgang bij het uitbouwen van de beide vans kunnen jullie graag bij
Instagram meebeleven onder @yellowoftheegg_van (www.instagram.com/
yellowoftheegg_van/).

Ingang en bevestiging aan de auto: ITNG-32 -
rubber gecoate potmagneten met inwendig

schroefdraad M6 (www.supermagnete.de/dut/
ITNG-32)

Bevestiging aan de auto en folieranden:
ITNG-40 - met rubber gecoate potmagneten

met inwendig schroefdraad M6 (www.
supermagnete.de/dut/ITNG-40)
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Bevestiging voor de relatief zware infrarood
verwarming aan het palfond: 4 stuks OTN-40 -
potmagneten met oog (www.supermagnete.

de/dut/OTN-40)

Voldoende voor de bevestiging van de folie
aan de plafondvlakken: CSF-48 - ferriet

potmagneten met verzonken gat (www.
supermagnete.de/dut/CSF-48)

Gedeeltelijk voor de hoeken als
stormbeveiliging gebruikt: GTNG-88 - rubber
gecoate potmagneten met draadstift (www.

supermagnete.de/dut/GTNG-88)

Op de vloer en bij de ingang heb ik telkens
twee stuks 3 mm dikke, verzinkte sluitringen
(gatafmeting: Ø 11,5 mm) als tegenstuk voor
de magneet gebruikt. Zo grote roestvrijstalen
schijven heeft supermagnete.de helaas nog

niet in de aanbieding ;)

Gebruikte artikelen
ITNG-32: Magneetsysteem Ø 36 mm met zwarte rubber coating met inwendig
schroefdraad (www.supermagnete.de/dut/ITNG-32)
ITNG-40: Magneetsysteem Ø 45 mm met zwarte rubber coating met inwendig
schroefdraad (www.supermagnete.de/dut/ITNG-40)
OTN-40: Potmagneet Ø 40 mm met oogmoer (www.supermagnete.de/dut/OTN-40)
CSF-48: Ferriet potmagneet (www.supermagnete.de/dut/CSF-48)
GTNG-88: Magneetsysteem Ø 88 mm met zwarte rubber coating met draadeind
(www.supermagnete.de/dut/GTNG-88)

Online sinds: 06.04.2020

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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