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Zo handig kunnen magneten bij een bruiloft zijn

  

    

      

        

          

          

            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.be/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Bloemencorsages worden in hun
klassieke vorm in het knoopsgat
gedragen of met veiligheidsnaalden aan
de kleding bevestigd. Een clever
alternatief hiervoor zijn echter
magneten. Hiermee kan men de corsage
flexibel aan brengen en weer
wegnemen zonder de kleding te
beschadigen. Wij laten u zien welke
magneten voor deze gebruiksvorm
geschikt zijn en waar u hierbij op moet
letten.

De snelste oplossing om een corsage
aan het knoopsgat aan te brengen is het
product Naambordje magnetisch (www.
supermagnete.be/M-17). De royaal
bemeten zelfklevende folie van het
tegenstuk maakt ook bij kleine
bloemstukjes een goed houvast
mogelijk. Men moet dan wel, zoals hier
in dit voorbeeld, een houten staafje als
gladde lijmondergrond in het stukje
integreren. De twee krachtige magneten
zijn in kunststof gevat en zijn daardoor kledingvriendelijk.

Als alternatief kunnen ook twee voldoend sterke schijfmagneten (www.
supermagnete.be/group/discs) worden gebruikt. Hierbij wordt een van de
magneten met bloemistentape aan de bloemen vastgemaakt. Een tweede
magneet als tegenstuk houdt de corsage dan weer aan het pak vast.

Let u er alstublieft op dat personen met pace makers bepaalde
veiligheidsafstanden van magneten dienen aan te houden. Meer informatie
hierover vindt u in de veelgestelde vragen rubriek over het thema
"veiligheidsafstanden" (www.supermagnete.be/faq/distance).
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De corsage kan, juist wanneer ze iets
groter uitvalt, ook uitstekend als
tafeldecoratie worden gebruikt. Met
behulp van de beide magneten kan de
corsage ook snel en eenvoudig aan een
vaas worden bevestigd of aan een vlak
dat magneten aantrekt worden
aangebracht. Zo kan men de corsages
zonder veel moeite in tafelversiering
veranderen en omgekeerd. De
bruiloftsgasten kunnen de corsage aan
hun kleding, hun handtas of hun hoed aanbrengen.

Nog meer ideeën voor magnetische trouwfeestversiering vind u hier:

 • "Save the date magneten" (www.supermagnete.be/project853)
 • "Magnetische tafelkaartjes" (www.supermagnete.be/project851)
 • "Autoversiering voor de bruiloft" (www.supermagnete.be/project852)

Gebruikte artikelen
M-17: Naambordje magnetisch (www.supermagnete.be/M-17)

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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