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De praktische bevestigingsmogelijkheid op het balkon

Privacyscherm aan de balkonbalustrade bevestigen

De zon schijnt, de vogels fluiten en men
zou niets liever doen dan de tijd op zijn
eigen balkon door te brengen. Wanneer
daar maar niet de nieuwsgierige blikken
van de buren zouden zijn. Een afdoende
oplossing vormen zichtweringsmatten,
die in diverse uitvoeringen verkrijgbaar
zijn. Of het nu om bamboematten,
rieten matten, wilgenmatten of
kunststof matten gaat – ze kunnen
allemaal prima met magneten aan de
metalen balustrade worden aangebracht.

De magnetische kabelhouders CMN-22 (www.supermagnete.fr/dut/CMN-22) zijn
een beproefde mogelijkheid om de zichtwering aan de balkonreling te bevestigen.
De rubber bekleding biedt bescherming tegen krassen en verhoogt bovendien de
belastbaarheid van de magneet in de afschuifrichting (www.supermagnete.fr/dut/
faq/force2).

Alles wat men naast de met rubber
beklede magneten nog nodig heeft zijn
kabelbinders  (www.supermagnete.fr/
dut/group/cable_ties) (bijvoorbeeld
Kabelbinder 200 x 5,00 mm (www.
supermagnete.fr/dut/CAT-01) of
Kabelbinder 400 x 5,00 mm (www.
supermagnete.fr/dut/CAT-02)) en een
schaar. Eerst bevestigt men, al naar
gelang het benodigde houvast, een of
twee magneten aan de uiteinden van de
zichtweringsmat. Hiervoor trekt man een kabelbinder door de beide openingen
van de magneet en leidt hem dan om een klein gedeelte van de zichtweringsmat.
Dan sluit men de tiewrap en knipt het overschot af. Nu kan men gewoon de
magneet aan de balustrade aanbrengen en klikt het eerste stuk van de zichtwering
vast. Dit herhaalt men nu zo lang totdat de hele zichtweringsmat aan de reling is
bevestigd.
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En nu blijft de zichtwering al stevig aan
de balkonreling vastzitten. De mat
beschermt niet alleen uw privésfeer
maar dient tegelijkertijd ook als
windscherm voor het balkon. De
bevestigingsoplossing met magneten
biedt het grote voordeel, dat de
zichtwering weer in een handomdraai
kan worden verwijderd. Zo kunt u hem
bijvoorbeeld tijdens de winter in de
kelder bewaren, zodat hij langer mooi
blijft.

Opgelet a.u.b.: Bij de CMN-22 zijn de schroef en de magneet verzinkt en kunnen
dus corrosie oplopen. Door de weers- en uv-bestendige rubber ommanteling is de
magneet weliswaar behoorlijk goed beschermd. Desondanks moet u er toch
rekening mee houden, dat u de magneet eventueel na langduriger buitengebruik
moet vervangen.

Gordijn van muggengaas als privacyscherm op het balkon

Aanvulling door Eva Fürhaker, Stockerau, Oostenrijk, 2021:

Dit jaar gold voor mij: Thuisvakantie. Dus besloot ik om mijn balkon voor mijn
vakantie in Balkonië in een oase der ontspanning te veranderen. Het enige echte
probleem vormden de nieuwsgierige blikken van de buren, hetgeen in een
wooncomplex helaas moeilijk te vermijden is. Om me niet bekeken te voelen
moest er een privacyscherm komen, dat licht doorlaat, de hitte niet opstuwt en
toch decoratief is. Ik kwam op het idee, als zichtscherm een decoratief gordijn aan
te brengen.
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Bevestigingslijn aanbrengen
Mijn balkon is niet aan drie kanten vrij,
maar aan de twee zijkanten gesloten. De
balkonafdekking is van glas gemaakt en
de balustrade heeft een metalen raam,
dat het open gedeelte van het balkon
omgeeft. Dit raam ivormt een ideale
hechtondergrond voor magneten en is
perfect geschikt om er een gordijn als
privacyscherm aan te bevestigen. Deze
omraming heb ik gebruikt om het
gordijn met behulp van een
bevestigingslijn op te hangen. Opdat de
lijn weersbestendig is heb ik hiervoor
een waslijn gebruikt. Aan elkuiteinde
van de waslijn heb ik een lus gemaakt
en met een klem gesloten.

Om de ophanging aan de balustrade
aan te brengen, heb ik links en rechts aan de omraming een schijfmagneet CS-
S-42-04-N (www.supermagnete.fr/dut/CS-S-42-04-N) met een doorsnede van
42 mm aangebracht. Om de bevestigingslijn hieraan te kunnen aanbrengen, stak ik
door het gat in het midden een verzonken kop bout en bevestigde deze met een
moer en een ring. Deze constructie diende als haak voor de lijn.

Mijn tip: Om het omlaag glijden van de schijfmagneten te verhinderen heb ik ze
aan de achterzijde van zelfklevend rubberband (www.supermagnete.fr/dut/M-32)
voorzien. Dat heeft nog het verdere voordeel, dat de schroeven bij het verwijderen
van de magneet niet verloren raken.

Opmerking van het Supermagnete-team: De schijfmagneten zijn niet
weersbestendig en lopen na verloop van tijd roest op. Om de neodymium
magneten (www.supermagnete.fr/dut/magnets_overview_raw) tegen
weersinvloeden te beschermen, raden wij u aan de magneten met roestwerende
verf of een doorzichtige lak te behandelen.
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Gordijn van muggengaas als
privacyscherm
Als zichtwering voor mijn balkon heb ik
een muggengordijn gekozen. Dit heeft
een laag eigen gewicht, is lucht- en
lichtdoorlatend en houdt ook nog de
een of andere mug ervan af, mij in de
zomer te steken.

Ik naaide aan de bovenrand van het
gordijn een tunnel, waar ik de waslijn
doorheen trok. Door het lage eigen
gewicht waaide het gordijn echter zeer
sterk bij tocht of wind, zodat ik nog een
extra bevestiging moest bedenken. De
oplossing: Een decoratief koord met
magneten, dat ik aan de balustrade kan
bevectigen en waar ik het blikwerende
gordijn tussen kan klemmen.

Decoratief koord om het gordijn mee
te bevestigen
Voor het koord heb ik verschillende
sierkralen van glas of steen met gouden
ringmagneten van het type R-06-02-02-
G (www.supermagnete.fr/dut/
R-06-02-02-G) gecombineerd en op een
macramé garen geregen. Het macramé
garen is dun en toch robuust. Natuurlijk
kan hiervoor ook elk ander soort van
touw worden gebruikt.
Wanneer ik het privacyscherm niet
nodig heb, wikkel ik dit zelfgemaakte
koord om het gordijn. De geïntegreerde
magneten houden de stof bijeen en
tegelijkertijd aan de balustrade vast.

Mijn tip: Let u erop, dat u de ringmagneten op de juiste afstanden aanrijgt. Om
van de magneetkracht gebruik te kunnen maken, moeten ze elkaar na het
omwikkelen van het gordijn raken.

Conclusie: Deze magnetische oplossing maakt het aanbrengen en verwijderen van
het privacyscherm enorm veel eenvoudiger. Door deze eenvoudige doe-het-zelf
blikwering heb ik mijn balkon verfraaid en heb ik nu meer privésfeer. Het balkon
werd tijdens mijn vakantie een geliefd plekje om me terug te trekken en te
ontspannen.
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Nog andere populaire klantenprojecten met het thema bevestiging: 

 • "Vliegenhor bevestigen met magneten" (www.supermagnete.fr/dut/project708)
 • "Kattennet zonder boren bevestigen" (www.supermagnete.fr/dut/project372)
 • "Lampjesslinger bevestigen" (www.supermagnete.fr/dut/project859)
 • "Magnetisch messenrek" (www.supermagnete.fr/dut/project190)
 • "Magnetisch kruidenrek" (www.supermagnete.fr/dut/project97)

Gebruikte artikelen
CMN-22: kabelhouder magnetisch Ø 22 mm (www.supermagnete.fr/dut/CMN-22)
CMN-31: kabelhouder magnetisch Ø 31 mm (www.supermagnete.fr/dut/CMN-31)
CAT-01: Kabelbinder 200 x 5,00 mm (www.supermagnete.fr/dut/CAT-01)
CAT-02: Kabelbinder 400 x 5,00 mm (www.supermagnete.fr/dut/CAT-02)
R-06-02-02-G: Ringmagneet Ø 6/2 mm, hoogte 2 mm (www.supermagnete.fr/dut/
R-06-02-02-G)
CS-S-42-04-N: Schijfmagneeet Ø 42 mm, hoogte 4 mm (www.supermagnete.fr/dut/
CS-S-42-04-N)
M-32: Rubbertape zelfklevend (www.supermagnete.fr/dut/M-32)

Online sinds: 10.05.2019

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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