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Het ophangen van vlaggen aan de balkonbalustrade

Vlaggen met magneten bevestigen
De balustrade van het eigen balkon is uitermate geschikt om er vlaggen aan op te
hangen en daarmee je persoonlijke ondersteuning van een sportteam te tonen of
een nationale feestdag te vieren.

Aangezien een duurzame bevestiging aan de balustrade met geboorde gaten en
bouten bij de meeste huurwoningen niet is toegestaan, ligt het gebruik van
magneten als snelle, eenvoudige en flexibele bevestigingsoplossing voor de hand.
Hiervoor zijn er verschillende methodes, die wij u hier graag voorstellen.

De eenvoudigste bevestiging van een
vlag gaat met behulp van
waterbestendige magneten (www.
supermagnete.fr/dut/group/
rubber_coated), die de stof boven aan
de balustrade vasthouden.

Deze methode heeft het voordeel, dat
alle landenvlaggen in de juiste positie
hangen (de oogringen bevinden zich
meestal aan de lange kant van een vlag
en dan hangen de meeste vlaggen om 90° verdraaid).

Belangrijk: Normale neodymium magneten (www.supermagnete.fr/dut/
magnets_overview_raw) beginnen bij langdurend buitengebruik te roesten en
verliezen dan hun magneetkracht. Om dit te voorkomen gebruikt u het beste
neodymium magneten met een rubber of anti-stick coating.

In dit voorbeeld hebben wij schijfmagneten Ø 20 mm met anti-stick coating (www.
supermagnete.fr/dut/S-20-05-T) gebruikt.
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Indien uw fanhart voor meer dan eén
team klopt, dan is er een manier om
tussen de wedstrijden comfortabel en
snel de landsvlag uit te wisselen: met
karabijnmagneten (www.supermagnete.
fr/dut/magneethaken?tags=Met-
karabijn)", beschermd door passende
rubber kappen (www.supermagnete.fr/
dut/group/pot_acc_rubbercap). In dit
voorbeeld werden karabijnmagneten
Ø 32 mm (www.supermagnete.fr/dut/
KTN-32) in combinatie met rubber kappen (www.supermagnete.fr/dut/PAR-33)
Ø 33 mm gebruikt.

Opgelet alstublieft: Deze magneten zijn niet watervast en zouden bij niet-gebruik
telkens weer dienen te worden verwijderd, opdat ze niet beginnen te roesten.

Magnetische vlaggenhouder van
hout
Toepassing van onze klant Richard
Rehmann uit Zwitserland:

Ik heb 10 vlaggenhouders voor ons
balkon gebouwd. Mijn vader had de
doe-het-zelf vaardigheden, ik het idee
en supermagnete.fr de passende
magneten.

De houten vlaggenhouders zijn met de
hand gemaakt en aan de achterkant zijn
er 4 potmagneten van het type CSN-25
(www.supermagnete.fr/dut/CSN-25) in
verwerkt. Hierdoor ontstaat een theoretische houdkracht van ca. 68 kg, zodat een
windstoot niks veroorzaken kan. De magnetische houders zijn aan de vertikale
metalen spijlen van het balkon bevestigd.

De ervaring laat zien, dat de vlaggenhouders ook bij sterke wind niet verschuiven
en onwrikbaar blijven vastzitten. Het zwakke punt zijn de houten balkjes waar de
vlaggen aan zijn gemonteerd. Die breken bij heel sterke wind.

Achterkant van een vlaggenhouder met 4 stuks
CSN-25 (www.supermagnete.fr/dut/CSN-25)

Voorkant van een vlaggenhouder
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Opmerking van het supermagnete-team: Onze CSN-magneten zijn voor het
gebruik in droge binnenruimtes gedacht. Bij langer gebruik buiten kunnen ze
beginnen te roesten. Een goed alternatief zijn ferriet potmagneten (www.
supermagnete.fr/dut/group/pot_countersunk_ferrite), bijv. het artikel CSF-40
(www.supermagnete.fr/dut/CSF-40) of CSF-48 (www.supermagnete.fr/dut/CSF-48)
met een vergelijkbare houdkracht als CSN-25.

Wij hebben een hele lijst van magnetische projecten voor op het balkon:

Naar de balkontoepassingen (www.supermagnete.fr/dut/projects/balcony)

Gebruikte artikelen
CSN-25: Potmagneet Ø 25 mm met verzonken gat (www.supermagnete.fr/dut/
CSN-25)
CSF-48: Ferriet potmagneet (www.supermagnete.fr/dut/CSF-48)
CSF-40: Ferriet potmagneet (www.supermagnete.fr/dut/CSF-40)
KTN-32: Potmagneet Ø 32 mm met karabijnhaak (www.supermagnete.fr/dut/
KTN-32)
PAR-33: Rubber kapjes Ø 33 mm (www.supermagnete.fr/dut/PAR-33)
S-20-05-R: Schijfmagneet met rubber coating Ø 22 mm, dikte 6,4 mm (www.
supermagnete.fr/dut/S-20-05-R)
S-20-05-T: Schijfmagneet Ø 20 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.fr/dut/
S-20-05-T)
FTNT-40-B: Potmagneet Ø 40,2 mm met draaibare haak (www.supermagnete.fr/
dut/FTNT-40-B)
FTNT-25: Potmagneet Ø 25 mm met draaibare haak (www.supermagnete.fr/dut/
FTNT-25)
PAR-26: Rubber kapjes Ø 26 mm (www.supermagnete.fr/dut/PAR-26)
M-BLOCK-01: Blokmagneten met kunststof ommanteling (niet meer in ons
assortiment!)
ZTN-25: Potmagneet Ø 25 mm met rond doorlopend gat (www.supermagnete.fr/
dut/ZTN-25)

Online sinds: 16.03.2011

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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