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Zeg omvallende glazen vaarwel

Wij hebben heel bijzondere
drinkkglazen ontworpen: In de bodem
van de glazen werden magneten
meegegoten, zodat de glazen op
ferromagnetische (ijzeren) oppervlakken
bijzonder goed blijven vastzitten.

Zelfs gevulde glazen kunnen daardoor
ook bij abrupte bewegingen van het
transportmiddel (remmen, slingeren,
luchtgaten etc.) niet meer zo snel
omvallen, wat voor kampeerders en
treinreizigers, maar ook voor
bootvaarders bijzonder interessant is.

Voor het geval de ondergrond niet
ferromagnetisch is, kan men speciale
onderzetters (rechts op de foto) bij ons
bestellen. Deze hebben een
geïntegreerde ijzerlaag en beschikken
over een antislip-coating. De glazen zijn
in veel verschillende kleuren
verkrijgbaar. Ook passende toebehoren
verkoopt de firma silwy.

Bemerking van het supermagnete team:
De silwy drinkbekers en glazen zijn een must have voor uw probleemloze
kampeerreis of boottocht! U vindt deze gekleurde ddrinkbekers en andere
hoogwaardige en handige glazen van silwy van TritanTMkristalglas en BPA-vrije
kunststof in onze online shop.

In onze online shop vindt u nog meer spannende producten met magneten voor
uw kampeeruitrusting (www.supermagnete.fr/dut/group/lp-camping).
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                                                                                                                          1 set 80,62 EUR/set*
              silwy Magnetische drinkbekers set van 6                      
                                                                                                                1 set 30,20 EUR/set*
              silwy magnetische drinkbekers set van 2                      
                                                                                                                1 set 50,37 EUR/set*
              silwy Magnetische kristalglazen set van 2 wijn                      
                                                                                                                1 set 50,37 EUR/set*
              silwy Magnetische kunststof glazen set van 2 bier clear                      
                                                                                                                1 set 50,37 EUR/set*
              silwy Magnetische kristalglazen set van 2 champagne                      
                                                                                                                1 set 50,37 EUR/set*
              silwy magnetische kristalglazen set van 2 bier                      
                                                                                                                1 set 50,37 EUR/set*
              silwy Magnetische kristalglas glazen set van 2 longdrink                      
                                                                                                                1 set 70,54 EUR/set*
              silwy Magnetische kunststof glazen set van 6 shot clear                      
                                                                                                                1 set 50,37 EUR/set*
              silwy Magnetische kristalglazen set van 2 whisky                      
                                                                                                                1 set 50,37 EUR/set*
              silwy Magnetische kunststof glazen set van 2 wijn clear                      
                                                                                                                1 set 50,37 EUR/set*
              silwy Magnetische kunststof glazen set van 2 sekt clear                      
                                                                                                                1 set 50,37 EUR/set*
              silwy Magnetische kunststof glazen set van 2 longdrink grey                      
                                                                                                                1 set 50,37 EUR/set*
              silwy magnetische kunststof glazen set van 2 tumbler clear                      
                                                                                                                1 set 50,37 EUR/set*
              silwy Magnetische kunststof glazen set van 2 tumbler grey                      
                                                      Previous                                        Next      

Wij bieden ook de uiterst handige accessoire producten van silwy in onze online
shop aan. De metaal-nano-gel pads en de metalen strips zijn ideale
hechtondergronden voor onze magneten. Een niet te kloppen combinatie, vinden
wij!
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Gebruikte artikelen
S-30-03-N: Schijfmagneet Ø 30 mm, hoogte 3 mm (www.supermagnete.fr/dut/
S-30-03-N)

Online sinds: 16.03.2016

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.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 3 van 3

https://www.supermagnete.fr/dut/project787
https://www.supermagnete.fr/dut/S-30-03-N

