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De sterkste magneten ter wereld

Beste klant
Bij ons vindt u de sterkste magneten in
allerlei vormen en grootten. Bijna al onze
magneten zijn vervaardigd uit
Neodymium-IJzer-Borium (NdFeB). Dit
zijn momenteel de sterkste permanente
magneten. Ze zijn vele malen sterker dan
gewone magneten.
Men moet deze magneten zelf een keer in
de hand gehad hebben om te begrijpen
waarom ze ook 'supermagneten' genoemd
worden.
In deze catalogus zijn alle artikelen
vermeld die actueel in onze webshop
bestelbaar zijn. Uitgebreide informatie
evenals meer foto's vindt u bij de
artikelbeschrijvingen onder
www.supermagnete.ch. We hebben ons
uiterste best gedaan om de
bestelprocedure voor u zo eenvoudig
mogelijk te maken.
Ik wens u veel plezier bij het uitkiezen!
Marion Zollinger, Bedrijfsleidster
Ons postadres (geen winkelverkoop!) :
supermagnete.ch
Webcraft AG
Weiherallee 11a
8610 Uster
Zwitserland
Helaas is geen Nederlandstalige support per email of telefoon mogelijk. Neemt u alstublieft in
het Duits, Engels, Frans of Italiaans contact met
ons op.
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Geldigheid van de artikelprijzen
De hier artikelprijzen tonen de stand der shopprijzen per 08.01.2023. Wij proberen een hoge
prijsstabiliteit te garanderen, zijn echter aan de voor deze markt gebruikelijke prijsschommelingen
blootgesteld, die het gevolg zijn van ontwikkelingen in de grondstofprijzen of schommelingen in de
wisselkoersen. Voor actuele prijsinformatie raden wij u aan, deze in de shop op www.supermagnete.
ch na te slaan of contact op te nemen met onze klantendienst onder tel.nr. +41 43 399 03 51.
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Schijfmagneten neodymium
S-01-01-N
Schijfmagneet Ø 1 mm,
hoogte 1 mm, houdt ca. 31 gr
Gewicht: 0.006 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 31 gr

Prijs in CHF
20 st.

0.20/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.15/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-1.5-0.5-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 1.5 mm,
hoogte 0.5 mm, houdt ca. 33 gr
vanaf
Gewicht: 0.0067 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N45
vanaf
houdkracht: ca. 33 gr

20 st.

0.20/st.

60 st.

0.20/st.

140 st.

0.15/st.

360 st.

0.15/st.

S-02-0.7-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 2 mm,
hoogte 0.7 mm, houdt ca. 74 gr
vanaf
Gewicht: 0.017 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N45
vanaf
houdkracht: ca. 74 gr

20 st.

0.20/st.

60 st.

0.20/st.

140 st.

0.15/st.

360 st.

0.15/st.

S-02-01-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 2 mm,
hoogte 1 mm, houdt ca. 110 gr
Gewicht: 0.024 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N48
houdkracht: ca. 110 gr

20 st.

0.20/st.

vanaf

60 st.

0.15/st.

vanaf

140 st.

0.15/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-02-02-N

Topseller: Al meer dan 2 miljoen stuks
verkocht!

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 2 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 150 gr
Gewicht: 0.048 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N48
houdkracht: ca. 150 gr

20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.15/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-2.5-01-N52N
Schijfmagneet Ø 2.5 mm,
hoogte 1 mm, houdt ca. 160 gr
Gewicht: 0.037 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N52
houdkracht: ca. 160 gr

Prijs in CHF
20 st.

0.20/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.15/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-03-01-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 3 mm,
hoogte 1 mm, houdt ca. 190 gr
Gewicht: 0.054 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N48
houdkracht: ca. 190 gr

20 st.

0.20/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.15/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-03-02-N

Een piepkleine schijfmagneet met de extreem
sterke magnetisering N52.

Op verzoek van onze klanten uit het
modelbouwwereldje bieden wij deze
minuscule magneet van net 0.05 g gewicht
aan.

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 3 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 300 gr
Gewicht: 0.11 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N48
houdkracht: ca. 300 gr

08.01.2023

Veel kleiner gaat het niet meer! Hier komt de
evenknie van onze kleinste kubus. Deze
kleine schijfmagneet is tot onze verbazing
nog sterk genoeg om een kleiner
notitievelletje aan de wand te prikken.

20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.15/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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S-03-03-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 3 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 330 gr
Gewicht: 0.16 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 330 gr

20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-04-01-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 4 mm,
hoogte 1 mm, houdt ca. 250 gr
Gewicht: 0.096 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 250 gr

20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.15/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-04-1.5-N

Petieterig kleine schijfmagneet. Houdt echter
desondanks 2 A4-velletjes!

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 4 mm,
hoogte 1.5 mm, houdt ca.
350 gr
Gewicht: 0.14 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 350 gr

20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-04-02-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 4 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 420 gr
Gewicht: 0.19 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 420 gr

20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-04-03-N

Topseller: Al meer dan 7 miljoen stuks
verkocht!

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 4 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 530 gr
Gewicht: 0.29 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 530 gr

10 st.

0.30/st.

vanaf

40 st.

0.25/st.

vanaf

80 st.

0.20/st.

vanaf

160 st.

0.20/st.

S-04-04-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 4 mm,
hoogte 4 mm, houdt ca. 590 gr
Gewicht: 0.38 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 590 gr

20 st.

0.30/st.

vanaf

60 st.

0.25/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

S-05-01-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 5 mm,
hoogte 1 mm, houdt ca. 320 gr
Gewicht: 0.15 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 320 gr

10 st.

0.25/st.

vanaf

40 st.

0.20/st.

vanaf

80 st.

0.20/st.

vanaf

160 st.

0.15/st.

S-05-02-N40N
Schijfmagneet Ø 5 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 520 gr
Gewicht: 0.3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N40
houdkracht: ca. 520 gr

Prijs in CHF
10 st.

0.30/st.

vanaf

40 st.

0.25/st.

vanaf

80 st.

0.20/st.

vanaf

160 st.

0.20/st.

S-05-02-N52N
Schijfmagneet Ø 5 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 680 gr
Gewicht: 0.3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N52
houdkracht: ca. 680 gr
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Prijs in CHF
10 st.

0.30/st.

vanaf

40 st.

0.25/st.

vanaf

80 st.

0.25/st.

vanaf

160 st.

0.20/st.

Hetzelfde als artikel S-05-02-N52N, maar met
lagere magnetiseringsgraad (N40 in plaats
van N52)

Kleine schijfmagneet in de extreem hoge
magnetiseringssterke N52. Houdt 6 A4-vellen
aan een metalen wand vast. Eén A4-tje, een
briefje of een recept blijven
dienovereenkomstig zeer zeker hangen.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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S-05-03-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 5 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 700 gr
Gewicht: 0.45 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 700 gr

10 st.

0.35/st.

vanaf

40 st.

0.25/st.

vanaf

80 st.

0.25/st.

vanaf

160 st.

0.20/st.

S-05-04-N

Al meer dan 5.6 miljoen stuks verkocht!

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 5 mm,
hoogte 4 mm, houdt ca. 860 gr
Gewicht: 0.6 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 860 gr

10 st.

0.35/st.

vanaf

40 st.

0.30/st.

vanaf

80 st.

0.25/st.

vanaf

160 st.

0.25/st.

S-05-05-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 5 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 940 gr
Gewicht: 0.75 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 940 gr

10 st.

0.40/st.

vanaf

40 st.

0.30/st.

vanaf

80 st.

0.30/st.

vanaf

160 st.

0.25/st.

S-05-05-T

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 5 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 940 gr
Gewicht: 0.75 gr
met PTFE coating
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 940 gr

20 st.

0.35/st.

vanaf

60 st.

0.30/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.25/st.

S-06-01-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 6 mm,
hoogte 1 mm, houdt ca. 400 gr
Gewicht: 0.21 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 400 gr

20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-06-02-G

Zelfs deze kleine magneet, die minder dan 1
gram weegt, is nog in staat dwars door een
vingerkootje heen een andere magneet aan
te trekken.

Door de non-stick coating ziet deze
schijfmagneet er donkergrijs uit. De coating
maakt de magneet vrijwel watervast en heel
slijtagebestendig.

Een uitnodigingskaartje met een originele
magneetsluiting? Een doosje waarvan de
deksel zich op toverachtige wijze sluit? Dit en
nog vele andere ideeën zijn perfect te
realiseren met deze 1 mm platte
magneetschijf.

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 6 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 740 gr
Gewicht: 0.43 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 740 gr

10 st.

0.35/st.

vanaf

40 st.

0.30/st.

vanaf

80 st.

0.25/st.

vanaf

160 st.

0.25/st.

S-06-02-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 6 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 740 gr
Gewicht: 0.43 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 740 gr

10 st.

0.35/st.

vanaf

40 st.

0.25/st.

vanaf

80 st.

0.25/st.

vanaf

160 st.

0.20/st.

S-06-03-N

Extra supersterke (=N45) magneetschijf. Dit
minuscule magneetje houdt 7 A4-vellen (80
g/m²) aan een metalen wand vast (zie
foto's).

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 6 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 990 gr
Gewicht: 0.64 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 990 gr

10 st.

0.35/st.

vanaf

40 st.

0.30/st.

vanaf

80 st.

0.25/st.

vanaf

160 st.

0.25/st.

S-06-04-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 6 mm,
hoogte 4 mm, houdt ca. 1.2 kg
Gewicht: 0.86 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1.2 kg

08.01.2023
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10 st.

0.40/st.

vanaf

40 st.

0.35/st.

vanaf

80 st.

0.30/st.

vanaf

160 st.

0.30/st.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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S-06-06-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 6 mm,
hoogte 6 mm, houdt ca. 1.5 kg
Gewicht: 1.3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N48
houdkracht: ca. 1.5 kg

10 st.

0.50/st.

vanaf

40 st.

0.45/st.

vanaf

80 st.

0.40/st.

vanaf

160 st.

0.35/st.

S-08-01-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 8 mm,
hoogte 1 mm, houdt ca. 540 gr
Gewicht: 0.38 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 540 gr

10 st.

0.35/st.

vanaf

40 st.

0.25/st.

vanaf

80 st.

0.25/st.

vanaf

160 st.

0.20/st.

S-08-02-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 8 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 1.1 kg
Gewicht: 0.76 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1.1 kg

10 st.

0.40/st.

vanaf

40 st.

0.30/st.

vanaf

80 st.

0.30/st.

vanaf

160 st.

0.25/st.

S-08-03-G

en platte kleine neodymium magneet met een
houdkracht van rond 1 kg. Hij wordt door
onze klanten bijv. voor magneetbuttons of in
de lessen handenarbeid gebruikt.

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 8 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 1.3 kg
Gewicht: 1.1 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N40
houdkracht: ca. 1.3 kg

10 st.

0.55/st.

vanaf

40 st.

0.45/st.

vanaf

80 st.

0.40/st.

vanaf

160 st.

0.35/st.

S-08-03-E

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 8 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 1.5 kg
vanaf
Gewicht: 1.1 gr
epoxy coating (Ni-Cu-Ni-Epoxy) vanaf
Magnetisering: N45
vanaf
houdkracht: ca. 1.5 kg

10 st.

0.45/st.

40 st.

0.40/st.

80 st.

0.35/st.

160 st.

0.35/st.

S-08-03-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 8 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 1.5 kg
Gewicht: 1.1 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1.5 kg

10 st.

0.45/st.

vanaf

40 st.

0.40/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.35/st.

S-08-04-N

Een schijfmagneet 8 x 3 mm met een Ni-CuNi-basiscoating en een dekcoating van zwart
epoxyhars. Hij kan goed met epoxyhars
worden verlijmd of ingegoten.

Een handig formaat voor diverse
knutselprojecten, naamkaartjes, het
ophangen van affiches of als
koelkastmagneetjes ...

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 8 mm,
hoogte 4 mm, houdt ca. 1.8 kg
Gewicht: 1.5 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1.8 kg

10 st.

0.50/st.

vanaf

40 st.

0.45/st.

vanaf

80 st.

0.40/st.

vanaf

160 st.

0.35/st.

S-08-05-E

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 8 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 2 kg
vanaf
Gewicht: 1.9 gr
epoxy coating (Ni-Cu-Ni-Epoxy) vanaf
Magnetisering: N45
vanaf
houdkracht: ca. 2 kg

S-08-05-N
Schijfmagneet Ø 8 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 2 kg
Gewicht: 1.9 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 2 kg

08.01.2023
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5 st.

0.65/st.

15 st.

0.60/st.

40 st.

0.50/st.

80 st.

0.45/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.65/st.

vanaf

15 st.

0.55/st.

vanaf

40 st.

0.50/st.

vanaf

80 st.

0.45/st.

Een solide kleine schijfmagneet met 2 kg
houdkracht. Een handige, maar nog
ongevaarlijke grootte - behoort tot onze
topseller magneten.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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S-08-06-N52N
Schijfmagneet Ø 8 mm,
hoogte 6 mm, houdt ca. 2.6 kg
Gewicht: 2.3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N52
houdkracht: ca. 2.6 kg

Prijs in CHF
20 st.

0.65/st.

vanaf

60 st.

0.60/st.

vanaf

140 st.

0.55/st.

vanaf

360 st.

0.50/st.

S-08-08-K

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 8 mm,
hoogte 8 mm, houdt ca. 2.5 kg
Gewicht: 3.1 gr
verkoperd (Ni-Cu)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 2.5 kg

5 st.

0.90/st.

vanaf

15 st.

0.80/st.

vanaf

40 st.

0.70/st.

vanaf

80 st.

0.65/st.

S-08-08-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 8 mm,
hoogte 8 mm, houdt ca. 2.5 kg
Gewicht: 3.1 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 2.5 kg

S-09-03-N52N
Schijfmagneet Ø 9 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 2 kg
Gewicht: 1.5 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N52
houdkracht: ca. 2 kg

5 st.

0.85/st.

vanaf

15 st.

0.75/st.

vanaf

40 st.

0.65/st.

vanaf

80 st.

0.60/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.65/st.

vanaf

15 st.

0.55/st.

vanaf

40 st.

0.50/st.

vanaf

80 st.

0.45/st.

S-09-05-N

Kleine compacte schijfmagneet in de extreem
sterke magnetisering N52. Ondanks zijn
kleine dimensies bereikt hij tot 2,5 kg
houdkracht!

Sterke schijfmagneten in de trendkleur koper!
Deze magneten glinsteren rot-bruin-goud en
zijn daardoor dé sieraden voor uw (glazen)
magneetborden en magneetstrips.

Deze schijfmagneet is o.a. zeer geschikt voor
het gebruik op glazen magneetborden.

Een kleine platte schijfmagneet in de extrem
sterke magnetiseringsgraad N52. Ondanks
zijn kleine afmetingen heeft hij een
houdkracht van bijna 2 kg.

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 9 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 2.7 kg
Gewicht: 2.4 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 2.7 kg

10 st.

0.75/st.

vanaf

40 st.

0.65/st.

vanaf

80 st.

0.60/st.

vanaf

160 st.

0.55/st.

S-10-0.6-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 0.6 mm, houdt ca.
310 gr
Gewicht: 0.36 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 310 gr

20 st.

0.30/st.

vanaf

60 st.

0.25/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

S-10-01-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 1 mm, houdt ca. 540 gr
Gewicht: 0.6 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 540 gr

20 st.

0.30/st.

vanaf

60 st.

0.25/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

S-10-1.5-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 1.5 mm, houdt ca.
970 gr
Gewicht: 0.9 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 970 gr

10 st.

0.40/st.

vanaf

40 st.

0.35/st.

vanaf

80 st.

0.30/st.

vanaf

160 st.

0.25/st.

S-10-1.5-N52N
Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 1.5 mm, houdt ca.
1.2 kg
Gewicht: 0.9 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N52
houdkracht: ca. 1.2 kg
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Prijs in CHF
10 st.

0.45/st.

vanaf

40 st.

0.35/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.30/st.

Deze schijfmagneet ziet er hetzelfde uit als de
S-10-1.5-N van dezelfde afmetingen, heeft
echter dankzij de N52-magnetisering een nog
hogere houdkracht.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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S-10-02-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 1.3 kg
Gewicht: 1.2 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 1.3 kg

10 st.

0.45/st.

vanaf

40 st.

0.35/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.30/st.

S-10-2.5-N

Ca. 1 kg houdkracht bij 10 mm doorsnee en
een dikte van 2 mm leiden ertoe dat wij
miljoenen van deze schijfmagneet verkopen.
Dat ligt er vermoedelijk aan, dat hij erg goed
kan worden ingebouwd.

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 2.5 mm, houdt ca.
1.6 kg
Gewicht: 1.5 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 1.6 kg

10 st.

0.50/st.

vanaf

40 st.

0.40/st.

vanaf

80 st.

0.40/st.

vanaf

160 st.

0.35/st.

S-10-03-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 1.8 kg
Gewicht: 1.8 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 1.8 kg

10 st.

0.55/st.

vanaf

40 st.

0.45/st.

vanaf

80 st.

0.40/st.

vanaf

160 st.

0.40/st.

S-10-03-N52N
Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 2.3 kg
Gewicht: 1.8 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N52
houdkracht: ca. 2.3 kg

Prijs in CHF
5 st.

0.65/st.

vanaf

15 st.

0.60/st.

vanaf

40 st.

0.50/st.

vanaf

80 st.

0.50/st.

S-10-04-N

Deze voordelige magneet leent zich
uitstekend voor diverse knutselprojecten.
Wanneer u hem bijv. op een kraal lijmt, dan
heeft u reeds een zeer krachtige koelkast- of
memobordmagneet die met gemak vijftien
A4-vellen tegelijkertijd vasthouden kan!
Deze schijfmagneet ziet er identiek aan de
S-10-03-N van dezelfde afmetingen uit, maar
heeft door de N52-magnetiseringsgraad een
nog hogere houdkracht. Daardoor is deze
magneet nog veelzijdiger bruikbaar.

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 4 mm, houdt ca. 2.3 kg
Gewicht: 2.4 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 2.3 kg

S-10-05-DN
Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 1 kg
Gewicht: 3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1 kg

5 st.

0.80/st.

vanaf

15 st.

0.70/st.

vanaf

40 st.

0.65/st.

vanaf

80 st.

0.60/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.00/st.

vanaf

15 st.

0.90/st.

vanaf

40 st.

0.80/st.

vanaf

80 st.

0.75/st.

S-10-05-E

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 2 kg
vanaf
Gewicht: 3 gr
epoxy coating (Ni-Cu-Ni-Epoxy) vanaf
Magnetisering: N42
vanaf
houdkracht: ca. 2 kg

5 st.

0.95/st.

15 st.

0.80/st.

40 st.

0.75/st.

80 st.

0.70/st.

S-10-05-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 2.6 kg
Gewicht: 3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 2.6 kg

5 st.

0.80/st.

vanaf

15 st.

0.70/st.

vanaf

40 st.

0.60/st.

vanaf

80 st.

0.60/st.

S-10-05-N52N
Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 3.3 kg
Gewicht: 3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N52
houdkracht: ca. 3.3 kg
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Prijs in CHF
5 st.

0.90/st.

vanaf

15 st.

0.80/st.

vanaf

40 st.

0.70/st.

vanaf

80 st.

0.65/st.

Diametraal gemagnetiseerde magneetschijf.

Een schijfmagneet 10 x 5 mm met een Ni-CuNi-basiscoating en een afdeklaag van zwart
epoxyhars. Hij kan goed met epoxyhars
worden ingelijmd of ingegoten.

Deze handige all round-magneten zijn van
praktisch formaat en zo sterk en ongelooflijk
voordelig, dat u er in de toekomst geen
excuus meer voor heeft wanneer we u zonder
betrappen. :-)

Deze schijfmagneet ziet er identiek aan de
S-10-05-N van dezelfde afmetingen uit, maar
heeft door de N52-magnetiseringsgraad een
nog hogere houdkracht. Daardoor is deze
magneet nog veelzijdiger bruikbaar.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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S-10-10-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 3.9 kg
vanaf
Gewicht: 6 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N45
vanaf
houdkracht: ca. 3.9 kg

5 st.

1.35/st.

15 st.

1.20/st.

40 st.

1.05/st.

80 st.

1.00/st.

S-12-01-N

Houdt het midden tussen een schijfmagneet
en een staafmagneet. Met zijn krappe 4 kg
houdkracht extreem sterk voor zijn
afmetingen. Super prijs-kwaliteitsverhouding!

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 12 mm,
hoogte 1 mm, houdt ca. 770 gr
Gewicht: 0.86 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 770 gr

20 st.

0.40/st.

vanaf

60 st.

0.35/st.

vanaf

140 st.

0.30/st.

vanaf

360 st.

0.25/st.

S-12-02-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 12 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 1.7 kg
Gewicht: 1.7 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1.7 kg

5 st.

0.60/st.

vanaf

15 st.

0.55/st.

vanaf

40 st.

0.45/st.

vanaf

80 st.

0.45/st.

S-12-03-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 12 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 2.4 kg
Gewicht: 2.6 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 2.4 kg

5 st.

0.80/st.

vanaf

15 st.

0.70/st.

vanaf

40 st.

0.65/st.

vanaf

80 st.

0.60/st.

S-12-04-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 12 mm,
hoogte 4 mm, houdt ca. 3.1 kg
Gewicht: 3.4 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 3.1 kg

5 st.

0.90/st.

vanaf

15 st.

0.80/st.

vanaf

40 st.

0.70/st.

vanaf

80 st.

0.65/st.

S-12-05-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 12 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 3.6 kg
Gewicht: 4.3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 3.6 kg

5 st.

1.05/st.

vanaf

15 st.

0.90/st.

vanaf

40 st.

0.80/st.

vanaf

80 st.

0.75/st.

S-12-06-DN

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 12 mm,
hoogte 6 mm, houdt ca. 1.9 kg
Gewicht: 5.2 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 1.9 kg

5 st.

1.55/st.

vanaf

15 st.

1.35/st.

vanaf

40 st.

1.25/st.

vanaf

80 st.

1.15/st.

S-12-06-K

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 12 mm,
hoogte 6 mm, houdt ca. 4.1 kg
Gewicht: 5.2 gr
verkoperd (Ni-Cu)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 4.1 kg

5 st.

1.30/st.

vanaf

15 st.

1.15/st.

vanaf

40 st.

1.00/st.

vanaf

80 st.

0.95/st.

S-12-06-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 12 mm,
hoogte 6 mm, houdt ca. 4.1 kg
Gewicht: 5.2 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 4.1 kg
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5 st.

1.15/st.

vanaf

15 st.

1.05/st.

vanaf

40 st.

0.90/st.

vanaf

80 st.

0.85/st.

Diametraal gemagnetiseerde magneetschijf.

Sterke schijfmagneten in de trendkleur koper!
Deze magneten glinsteren rot-bruin-goud en
zijn daardoor dé sieraden voor uw (glazen)
magneetborden en magneetstrips.

Wanneer u meent, met deze magneet uw
boodschappenlijstje aan de koelkast te
kunnen hangen, dan heeft u het concept der
supermagneten nog niet begrepen: Vergeet
het! U krijgt hem niet meer met uw blote
handen van de koelkast weg!

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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S-12-08-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 12 mm,
hoogte 8 mm, houdt ca. 4.8 kg
Gewicht: 6.9 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 4.8 kg

5 st.

1.50/st.

vanaf

15 st.

1.35/st.

vanaf

40 st.

1.20/st.

vanaf

80 st.

1.15/st.

S-12-10-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 12 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 5.3 kg
vanaf
Gewicht: 8.6 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N45
vanaf
houdkracht: ca. 5.3 kg
vanaf

1 st.

2.05/st.

3 st.

1.80/st.

10 st.

1.60/st.

20 st.

1.45/st.

40 st.

1.35/st.

S-13-01-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 13 mm,
hoogte 1 mm, houdt ca. 910 gr
Gewicht: 1 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 910 gr

20 st.

0.35/st.

vanaf

60 st.

0.30/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

S-13-02-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 13 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 1.8 kg
Gewicht: 2 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1.8 kg

5 st.

0.65/st.

vanaf

15 st.

0.60/st.

vanaf

40 st.

0.50/st.

vanaf

80 st.

0.45/st.

S-15-02-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 15 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 1.9 kg
Gewicht: 2.7 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N40
houdkracht: ca. 1.9 kg

5 st.

0.75/st.

vanaf

15 st.

0.65/st.

vanaf

40 st.

0.55/st.

vanaf

80 st.

0.55/st.

S-15-03-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 15 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 3.2 kg
Gewicht: 4 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 3.2 kg

5 st.

1.05/st.

vanaf

15 st.

0.90/st.

vanaf

40 st.

0.80/st.

vanaf

80 st.

0.75/st.

S-15-03-N52N
Schijfmagneet Ø 15 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 3.7 kg
Gewicht: 4 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N52
houdkracht: ca. 3.7 kg

Prijs in CHF
5 st.

1.15/st.

vanaf

15 st.

1.05/st.

vanaf

40 st.

0.90/st.

vanaf

80 st.

0.85/st.

S-15-05-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 15 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 4.5 kg
Gewicht: 6.7 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 4.5 kg

5 st.

1.35/st.

vanaf

15 st.

1.20/st.

vanaf

40 st.

1.10/st.

vanaf

80 st.

1.00/st.

S-15-08-K

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 15 mm,
hoogte 8 mm, houdt ca. 6.2 kg
Gewicht: 11 gr
verkoperd (Ni-Cu)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 6.2 kg
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1 st.

2.35/st.

vanaf

3 st.

2.05/st.

vanaf

10 st.

1.80/st.

vanaf

20 st.

1.70/st.

vanaf

40 st.

1.60/st.

Topseller! Deze schijfmagneet is met zijn rond
3 kg houdkracht bij de gebruikelijke
toepassingen op het whiteboard en het
magneetbord meestal onderbelast. Deze
magneet is gewoonweg voor hogere doeleinden
bestemd en hij neemt liever grote taken op zich.

Deze schijfmagneet ziet er identiek aan de
S-15-03-N van dezelfde afmetingen uit, maar
heeft door de N52-magnetiseringsgraad een
nog hogere houdkracht. Daardoor is deze
magneet nog veelzijdiger bruikbaar.

Deze onooglijke schijfmagneet beschikt over
meer dan 4 kg houdkracht en kan zeer goed
worden ingebouwd - een geweldige prijskwaliteitsverhouding!

Sterke schijfmagneten in de trendkleur koper!
Deze magneten glinsteren rot-bruin-goud en
zijn daardoor dé sieraden voor uw glazen
magneetborden, waarop ze ook karton stevig
vasthouden.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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S-15-08-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 15 mm,
hoogte 8 mm, houdt ca. 6.2 kg
Gewicht: 11 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 6.2 kg

1 st.

2.40/st.

vanaf

3 st.

2.10/st.

vanaf

10 st.

1.85/st.

vanaf

20 st.

1.75/st.

vanaf

40 st.

1.65/st.

S-18-02-N

Een goede tussenmaat!
Nog niet zo echt onaangenaam groot, maar
toch indrukwekkend sterk. Deze
schijfmagneet kan 35 A4-vellen tegen een
metalen kast vasthouden. Als dit geen hit
wordt, ga ik een andere baan zoeken.

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 18 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 2.6 kg
Gewicht: 3.9 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 2.6 kg

5 st.

1.05/st.

vanaf

15 st.

0.95/st.

vanaf

40 st.

0.85/st.

vanaf

80 st.

0.80/st.

S-20-1.5-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 1.5 mm, houdt ca.
1.8 kg
Gewicht: 3.6 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N38
houdkracht: ca. 1.8 kg

5 st.

0.95/st.

vanaf

15 st.

0.80/st.

vanaf

40 st.

0.70/st.

vanaf

80 st.

0.65/st.

S-20-02-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 2.9 kg
Gewicht: 4.8 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 2.9 kg

5 st.

1.20/st.

vanaf

15 st.

1.05/st.

vanaf

40 st.

0.95/st.

vanaf

80 st.

0.85/st.

S-20-02-N52N
Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 3.4 kg
Gewicht: 4.8 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N52
houdkracht: ca. 3.4 kg

Prijs in CHF
5 st.

1.40/st.

vanaf

15 st.

1.25/st.

vanaf

40 st.

1.10/st.

vanaf

80 st.

1.05/st.

S-20-03-N

Een extreem platte schijfmagneet met 2 kg
houdkracht. Voordelig en discreet - een van
onze topsellers! Hij is uitstekend geschikt
voor alle soorten van sluitingen.

Deze schijfmagneet ziet er precies hetzelfde
uit als de S-20-02-N met dezelfde
afmetingen, heeft echter door de N52magnetiseringsgraad een nog hogere
houdkracht. Daardoor is deze schijfmagneten
nog veelzijdiger te gebruiken.

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 4.3 kg
Gewicht: 7.2 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 4.3 kg

5 st.

1.50/st.

vanaf

15 st.

1.35/st.

vanaf

40 st.

1.20/st.

vanaf

80 st.

1.15/st.

S-20-04-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 4 mm, houdt ca. 5.3 kg
Gewicht: 9.6 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 5.3 kg

1 st.

2.20/st.

vanaf

3 st.

1.95/st.

vanaf

10 st.

1.70/st.

vanaf

20 st.

1.60/st.

vanaf

40 st.

1.45/st.

S-20-05-T

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 6.4 kg
Gewicht: 12 gr
met PTFE coating
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 6.4 kg

1 st.

2.35/st.

vanaf

3 st.

2.10/st.

vanaf

10 st.

1.85/st.

vanaf

20 st.

1.70/st.

vanaf

40 st.

1.60/st.

S-20-05-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 6.4 kg
Gewicht: 12 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 6.4 kg
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1 st.

2.50/st.

vanaf

3 st.

2.25/st.

vanaf

10 st.

1.95/st.

vanaf

20 st.

1.85/st.

vanaf

40 st.

1.70/st.

Door de non-stick coating ziet deze
schijfmagneet er donkergrijs uit. De coating
maakt de magneet vrijwel watervast en heel
slijtagebestendig.

Heeft u een magneet nodig met geringe
dikte, bijv. voor een kastdeur, dan zorgt deze
5 mm dikke magneet, desondanks zijn
slankheid, voor een opmerkelijke
aantrekkingskracht!

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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S-20-06-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 6 mm, houdt ca. 7.5 kg
Gewicht: 14 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 7.5 kg

1 st.

2.95/st.

vanaf

3 st.

2.55/st.

vanaf

10 st.

2.25/st.

vanaf

20 st.

2.10/st.

vanaf

40 st.

1.95/st.

S-20-07-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 7 mm, houdt ca. 8.4 kg
Gewicht: 17 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 8.4 kg

1 st.

3.55/st.

vanaf

3 st.

3.15/st.

vanaf

10 st.

2.80/st.

vanaf

20 st.

2.55/st.

vanaf

40 st.

2.40/st.

S-20-08-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 8 mm, houdt ca. 9.3 kg
Gewicht: 19 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 9.3 kg

S-20-09-N
Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 9 mm, houdt ca. 10 kg
Gewicht: 21 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 10 kg

1 st.

3.80/st.

vanaf

3 st.

3.35/st.

vanaf

10 st.

2.95/st.

vanaf

20 st.

2.75/st.

vanaf

40 st.

2.55/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.30/st.

vanaf

3 st.

3.80/st.

vanaf

10 st.

3.35/st.

vanaf

20 st.

3.10/st.

vanaf

40 st.

2.95/st.

S-20-10-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 11 kg
vanaf
Gewicht: 24 gr
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
vanaf
houdkracht: ca. 11 kg
vanaf

1 st.

4.90/st.

3 st.

4.30/st.

10 st.

3.80/st.

20 st.

3.55/st.

40 st.

3.35/st.

S-20-12-N

Wow! Hier krijgt u definitief de meeste
magneet-power voor uw geld. Heftig, heftig,
heftig! En zeer voordelig. (Zulke prijzen
grenzen aan het onfatsoenlijke.)

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 12 mm, houdt ca. 12 kg
vanaf
Gewicht: 29 gr
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
vanaf
houdkracht: ca. 12 kg
vanaf

1 st.

5.50/st.

3 st.

4.90/st.

10 st.

4.30/st.

20 st.

4.05/st.

40 st.

3.80/st.

S-20-15-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 15 mm, houdt ca. 13 kg
vanaf
Gewicht: 36 gr
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
vanaf
houdkracht: ca. 13 kg
vanaf

1 st.

7.00/st.

3 st.

6.20/st.

10 st.

5.50/st.

20 st.

5.15/st.

40 st.

4.90/st.

S-20-20-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 20 mm, houdt ca. 15 kg
vanaf
Gewicht: 48 gr
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
vanaf
houdkracht: ca. 15 kg
vanaf

1 st.

8.10/st.

3 st.

7.20/st.

10 st.

6.40/st.

20 st.

6.00/st.

40 st.

5.65/st.

S-25-02-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 25 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 3.1 kg
Gewicht: 7.5 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N38
houdkracht: ca. 3.1 kg
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5 st.

1.60/st.

vanaf

15 st.

1.40/st.

vanaf

40 st.

1.30/st.

vanaf

80 st.

1.20/st.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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S-25-03-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 25 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 5.5 kg
Gewicht: 11 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 5.5 kg

1 st.

2.70/st.

vanaf

3 st.

2.35/st.

vanaf

10 st.

2.05/st.

vanaf

20 st.

1.95/st.

vanaf

40 st.

1.80/st.

S-25-05-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 25 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 8.3 kg
Gewicht: 19 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 8.3 kg

S-25-07-N
Schijfmagneet Ø 25 mm,
hoogte 7 mm, houdt ca. 11 kg
Gewicht: 26 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 11 kg

1 st.

3.70/st.

vanaf

3 st.

3.25/st.

vanaf

10 st.

2.85/st.

vanaf

20 st.

2.70/st.

vanaf

40 st.

2.45/st.

De S-25-05-N is een echte krachtenbundel:
Met een houdkracht van 8.8 kg is deze
schijfmagneet zowel voor industriële
toepassingen als ook voor een speciale
toepassing, waarbij buitengewoon veel
houdkracht vereist is, geschikt.

Prijs in CHF
1 st.

5.20/st.

vanaf

3 st.

4.60/st.

vanaf

10 st.

4.10/st.

vanaf

20 st.

3.85/st.

vanaf

40 st.

3.55/st.

S-30-03-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 30 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 6.7 kg
Gewicht: 16 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 6.7 kg

S-30-07-N
Schijfmagneet Ø 30 mm,
hoogte 7 mm, houdt ca. 14 kg
Gewicht: 38 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 14 kg

1 st.

3.60/st.

vanaf

3 st.

3.20/st.

vanaf

10 st.

2.85/st.

vanaf

20 st.

2.65/st.

vanaf

40 st.

2.45/st.

Prijs in CHF
1 st.

6.70/st.

vanaf

3 st.

6.00/st.

vanaf

10 st.

5.30/st.

vanaf

20 st.

5.00/st.

vanaf

40 st.

4.75/st.

S-30-10-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 30 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 20 kg
vanaf
Gewicht: 54 gr
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
vanaf
houdkracht: ca. 20 kg
vanaf

1 st.

11.60/st.

3 st.

10.35/st.

10 st.

9.25/st.

20 st.

8.70/st.

40 st.

8.25/st.

S-30-15-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 30 mm,
hoogte 15 mm, houdt ca. 24 kg
vanaf
Gewicht: 81 gr
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
vanaf
houdkracht: ca. 24 kg
vanaf

S-35-05-N
Schijfmagneet Ø 35 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 12 kg
Gewicht: 37 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 12 kg

1 st.

12.00/st.

3 st.

10.75/st.

10 st.

9.60/st.

20 st.

9.10/st.

40 st.

8.55/st.

Prijs in CHF
1 st.

6.45/st.

vanaf

3 st.

5.70/st.

vanaf

10 st.

5.10/st.

vanaf

20 st.

4.80/st.

vanaf

40 st.

4.45/st.

S-35-20-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 35 mm,
hoogte 20 mm, houdt ca. 38 kg
vanaf
Gewicht: 150 gr
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
vanaf
houdkracht: ca. 38 kg
vanaf
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1 st.

23.25/st.

3 st.

20.95/st.

10 st.

18.85/st.

20 st.

17.85/st.

40 st.

16.95/st.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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S-45-30-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 45 mm,
hoogte 30 mm, houdt ca. 69 kg
vanaf
Gewicht: 360 gr
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
vanaf
houdkracht: ca. 69 kg
vanaf

S-60-05-N
Schijfmagneet Ø 60 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 21 kg
Gewicht: 110 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 21 kg

56.95/st.

3 st.

51.70/st.

10 st.

47.05/st.

20 st.

44.80/st.

40 st.

42.75/st.

19.20/st.

vanaf

3 st.

17.20/st.

vanaf

10 st.

15.50/st.

vanaf

20 st.

14.65/st.

vanaf

40 st.

13.90/st.

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 70 mm,
hoogte 35 mm, houdt ca.
140 kg
Gewicht: 1 kg
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 140 kg

Onze op éen na sterkste magneetschijf. Met
zijn 69 kg houdkracht moet men natuurlijk
zeer voorzichtig zijn. Door zijn doorsnede van
4.5 cm ziet hij er behoorlijk onschuldig, ja
zelfs schattig uit. Daar vergist u zich mooi!

Prijs in CHF
1 st.

S-70-35-N

08.01.2023

1 st.
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1 st. 152.25/st.
vanaf

3 st. 139.55/st.

vanaf

10 st. 128.15/st.

vanaf

20 st. 122.65/st.

Een powermagneet vol superlatieven: De
grootste en sterkste schijfmagneet, die we
ooit in ons aanbod hadden.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Neodymium staafmagneten
Alle staafmagneten hebben noord- en zuidpool op de platte cirkelvlakken (axiale magnetisering). De enige
uitzondering is S-04-10-DN, die diametraal is gemagnetiseerd.
S-02-03-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 2 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 160 gr
Gewicht: 0.072 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 160 gr

20 st.

0.20/st.

vanaf

60 st.

0.15/st.

vanaf

140 st.

0.15/st.

vanaf

360 st.

0.10/st.

S-02-04-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 2 mm,
hoogte 4 mm, houdt ca. 160 gr
Gewicht: 0.096 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 160 gr

20 st.

0.20/st.

vanaf

60 st.

0.15/st.

vanaf

140 st.

0.15/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-02-05-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 2 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 170 gr
Gewicht: 0.12 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 170 gr

20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.15/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-03-06-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 3 mm,
hoogte 6 mm, houdt ca. 400 gr
Gewicht: 0.32 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N48
houdkracht: ca. 400 gr

20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.25/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

S-03-08-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 3 mm,
hoogte 8 mm, houdt ca. 410 gr
Gewicht: 0.43 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N48
houdkracht: ca. 410 gr

10 st.

0.35/st.

vanaf

40 st.

0.25/st.

vanaf

80 st.

0.25/st.

vanaf

160 st.

0.25/st.

S-03-10-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 3 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 390 gr
vanaf
Gewicht: 0.54 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N45
vanaf
houdkracht: ca. 390 gr

10 st.

0.40/st.

40 st.

0.30/st.

80 st.

0.30/st.

160 st.

0.25/st.

S-04-05-Z

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 4 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 630 gr
Gewicht: 0.48 gr
verzinkt (Ni-Cu-Ni-Zn)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 630 gr

20 st.

0.30/st.

vanaf

60 st.

0.25/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

S-04-07-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 4 mm,
hoogte 7 mm, houdt ca. 670 gr
Gewicht: 0.67 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 670 gr

08.01.2023

Een kleine verzinkte staafmagneet: Als extra
over de normale coating Ni-Cu-Ni is nog een
laag zink opgebracht. Dat verleent deze
staafmagneet een enigszins blauw en mat
uiterlijk.

10 st.

0.35/st.

vanaf

40 st.

0.30/st.

vanaf

80 st.

0.25/st.

vanaf

160 st.

0.25/st.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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S-04-10-AN

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 4 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 700 gr
vanaf
Gewicht: 0.96 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N45
vanaf
houdkracht: ca. 700 gr

5 st.

0.50/st.

15 st.

0.40/st.

40 st.

0.35/st.

80 st.

0.35/st.

S-04-10-DN

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 4 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 1.1 kg
vanaf
Gewicht: 0.96 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N45
vanaf
houdkracht: ca. 1.1 kg

10 st.

0.45/st.

40 st.

0.40/st.

80 st.

0.35/st.

160 st.

0.35/st.

S-04-13-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 4 mm,
hoogte 12.5 mm, houdt ca.
660 gr
Gewicht: 1.2 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 660 gr

10 st.

0.45/st.

vanaf

40 st.

0.40/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.35/st.

S-04-25-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 4 mm,
hoogte 25 mm, houdt ca. 670 gr
vanaf
Gewicht: 2.4 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N42
vanaf
houdkracht: ca. 670 gr

5 st.

0.85/st.

15 st.

0.75/st.

40 st.

0.65/st.

80 st.

0.60/st.

S-05-08-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 5 mm,
hoogte 8.47 mm, houdt ca.
1.1 kg
Gewicht: 1.3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1.1 kg

10 st.

0.45/st.

vanaf

40 st.

0.40/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.35/st.

S-05-10-N

Deze staafmagneten zijn axiaal
gemagnetiseerd.

Opgelet: deze staafmagneet is diametraal
gemagnetiseerd. Dat betekent, dat deze
staafjes zich niet in de lengte met de
uiteinden tegen elkaar rangschikken, maar
zijdelings tegen elkaar, zoals vissticks.

Kleine staafmagneet, exact de halve lengte
van de S-04-25-N.

Deze slanke staafmagneet is uiterst geschikt
als verbindingsstuk tussen twee stalen bollen,
en maakt deel uit van onze geliefde set Z-01.

Heel kleine, sterke staafmagneet. Deze
magneet is bijzonder geschikt als
koelkastmagneet, voor een magneetwand of
voor de magneetlijst. Hij biedt een enorme
houdkracht en is desondanks makkelijk vast
te pakken.

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 5 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 1.1 kg
vanaf
Gewicht: 1.5 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N45
vanaf
houdkracht: ca. 1.1 kg

10 st.

0.50/st.

40 st.

0.40/st.

80 st.

0.40/st.

160 st.

0.35/st.

S-05-13-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 5 mm,
hoogte 12.5 mm, houdt ca.
1.1 kg
Gewicht: 1.9 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1.1 kg

5 st.

0.65/st.

vanaf

15 st.

0.60/st.

vanaf

40 st.

0.50/st.

vanaf

80 st.

0.45/st.

S-05-14-N

Staafmagneet, half zo lang als de S-04-25-N
- op deze foto, in combinatie met stalen
bollen, een tetraëder vormend.

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 5 mm,
hoogte 13.96 mm, houdt ca.
1.1 kg
Gewicht: 2.1 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1.1 kg

5 st.

0.75/st.

vanaf

15 st.

0.65/st.

vanaf

40 st.

0.55/st.

vanaf

80 st.

0.50/st.

S-05-25-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 5 mm,
hoogte 25 mm, houdt ca. 1.1 kg
vanaf
Gewicht: 3.7 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N45
vanaf
houdkracht: ca. 1.1 kg
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5 st.

1.05/st.

15 st.

0.90/st.

40 st.

0.80/st.

80 st.

0.75/st.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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S-06-08-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 6 mm,
hoogte 8 mm, houdt ca. 1.6 kg
Gewicht: 1.7 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N48
houdkracht: ca. 1.6 kg

5 st.

0.65/st.

vanaf

15 st.

0.60/st.

vanaf

40 st.

0.50/st.

vanaf

80 st.

0.45/st.

S-06-10-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 6 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 1.4 kg
vanaf
Gewicht: 2.1 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N40
vanaf
houdkracht: ca. 1.4 kg

5 st.

0.70/st.

15 st.

0.60/st.

40 st.

0.55/st.

80 st.

0.45/st.

S-06-13-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 6 mm,
hoogte 13 mm, houdt ca. 1.7 kg
vanaf
Gewicht: 2.8 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N48
vanaf
houdkracht: ca. 1.7 kg

5 st.

0.90/st.

15 st.

0.80/st.

40 st.

0.70/st.

80 st.

0.65/st.

S-06-25-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 6.35 mm,
hoogte 25.4 mm, houdt ca.
1.7 kg
Gewicht: 6.1 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 1.7 kg

5 st.

1.60/st.

vanaf

15 st.

1.40/st.

vanaf

40 st.

1.25/st.

vanaf

80 st.

1.15/st.

S-08-30-N

Deze neodymium staafmagneten zijn met hun
houdkracht van ca. 1.4 kg al behoorlijk sterk.
Dankzij hun vorm liggen ze echter goed in de
hand en kunnen goed worden vastgepakt.

Extra sterke, kleine staafmagneetjes.
Uitstekend geschikt voor de bijzonder sterke
en stijlvolle bevestiging van papier aan een
metalen wand of aan een magneetstrip.

Sterke staafmagneten. Hier op de foto met
een staalkogel ST-K-13-N in het midden. Elk
van deze staafmagneten is zo sterk, dat hij
probleemloos 80 andere staafmagneten kan
dragen.

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 8 mm,
hoogte 30 mm, houdt ca. 2.7 kg
vanaf
Gewicht: 11 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N42
vanaf
houdkracht: ca. 2.7 kg
vanaf

1 st.

2.90/st.

3 st.

2.50/st.

10 st.

2.20/st.

20 st.

2.00/st.

40 st.

1.90/st.

S-10-20-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 10 mm,
hoogte 20 mm, houdt ca. 4.4 kg
vanaf
Gewicht: 12 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N45
vanaf
houdkracht: ca. 4.4 kg
vanaf

1 st.

3.05/st.

3 st.

2.65/st.

10 st.

2.30/st.

20 st.

2.15/st.

40 st.

2.00/st.

S-10-40-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 10 mm,
hoogte 40 mm, houdt ca. 4.1 kg
vanaf
Gewicht: 24 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N40
vanaf
houdkracht: ca. 4.1 kg
vanaf

1 st.

4.60/st.

3 st.

4.10/st.

10 st.

3.70/st.

20 st.

3.45/st.

40 st.

3.25/st.

S-12-60-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 12 mm,
hoogte 60 mm, houdt ca. 5.6 kg
vanaf
Gewicht: 52 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N38
vanaf
houdkracht: ca. 5.6 kg
vanaf

1 st.

12.50/st.

3 st.

11.10/st.

10 st.

9.85/st.

20 st.

9.25/st.

40 st.

8.70/st.

S-15-100-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 15 mm,
hoogte 100 mm, houdt ca.
8.2 kg
Gewicht: 130 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 8.2 kg

08.01.2023
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1 st.

41.10/st.

vanaf

3 st.

37.10/st.

vanaf

10 st.

33.55/st.

vanaf

20 st.

31.80/st.

vanaf

40 st.

30.25/st.

Reusachtige staafmagneet.
De polen bevinden zich op de
cirkeloppervlakken.
De klassieker voor het schoolexperiment met
ijzervijlsel.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Blokmagneten neodymium
Q-05-1.5-01-N
Blokmagneet 5 x 1.5 x 1 mm,
houdt ca. 140 gr
Gewicht: 0.057 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 140 gr

Prijs in CHF
20 st.

0.20/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.15/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

Q-05-2.5-1.5-HN

Prijs in CHF

Blokmagneet 5 x 2.5 x 1.5 mm,
houdt ca. 350 gr
vanaf
Gewicht: 0.14 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: 44H
vanaf
houdkracht: ca. 350 gr

Q-05-2.5-02-HN
Blokmagneet 5 x 2.5 x 2 mm,
houdt ca. 450 gr
Gewicht: 0.19 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: 44H
houdkracht: ca. 450 gr
Q-05-04-01-G
Blokmagneet 5 x 4 x 1 mm,
houdt ca. 350 gr
Gewicht: 0.15 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 350 gr
Q-05-04-01-N
Blokmagneet 5 x 4 x 1 mm,
houdt ca. 350 gr
Gewicht: 0.15 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 350 gr
Q-05-04-1.5-N
Blokmagneet 5 x 4 x 1.5 mm,
houdt ca. 500 gr
Gewicht: 0.23 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N48
houdkracht: ca. 500 gr
Q-05-05-01-HN
Blokmagneet 5 x 5 x 1 mm,
houdt ca. 350 gr
Gewicht: 0.19 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: 44H
houdkracht: ca. 350 gr
Q-CDM48-G
Blokmagneet 5 x 5 x 1 mm,
houdt ca. 350 gr
Gewicht: 0.19 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N48
houdkracht: ca. 350 gr

08.01.2023

20 st.

0.25/st.

60 st.

0.20/st.

140 st.

0.20/st.

360 st.

0.15/st.

Prijs in CHF
20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.25/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

Prijs in CHF
20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

Hoewel ook deze magneet in staat is om een
A4-blad of een visitekaartje aan een
magneetwand te bevestigen, is hij daarvoor
eigenlijk niet geschikt. Veel meer plezier biedt
hij modelbouwers, die met deze magneten
hun motoren kunnen tunen.
Sommige motoren van modelvliegtuigen
kunnen zo heet worden dat deze magneet
moet worden ingezet. Zelfs bij 120 °C
behoudt hij zijn magnetische lading.

Ook deze magneet kan tot 120 graden Celsius
gebruikt worden.

Een dwerg met de sterke magnetisering N50.
De vergulde blokmagneet is ideaal voor
modelvliegtuigbouwers en knutselaars.

Prijs in CHF
20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

Prijs in CHF
20 st.

0.30/st.

vanaf

60 st.

0.25/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

Prijs in CHF
20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

Prijs in CHF
20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

Deze blokmagneet is ideaal voor de
modelbouw. De magneet heeft met zijn
afmetingen van 5 x 4 x 1.5 mm een goed
formaat voor modelvliegtuigjes.

Deze magneet is te gebruiken tot 120 graden
Celsius. Dit in tegenstelling tot de meeste
andere magneten op deze site, die tot 80
graden bruikbaar zijn. Interessant voor
bouwers van bepaalde
modelvliegtuigmotoren.
Deze magneet hebben wij speciaal voor de
cd-ROM-modelvliegtuigmotoren-bouwer laten
vervaardigen. Natuurlijk kan men deze kleine,
echt vergulde magneten ook voor andere
doeleinden goed gebruiken. Hij houdt bijv.
2-3 A4-vellen vast.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Q-CDM48-N
Blokmagneet 5 x 5 x 1 mm,
houdt ca. 350 gr
Gewicht: 0.19 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N48
houdkracht: ca. 350 gr
Q-CDM50-G
Blokmagneet 5 x 5 x 1.2 mm,
houdt ca. 450 gr
Gewicht: 0.23 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 450 gr
Q-CDM50-N
Blokmagneet 5 x 5 x 1.2 mm,
houdt ca. 450 gr
Gewicht: 0.23 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 450 gr
Q-05-05-02-G
Blokmagneet 5 x 5 x 2 mm,
houdt ca. 650 gr
Gewicht: 0.38 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 650 gr
Q-05-05-02-N
Blokmagneet 5 x 5 x 2 mm,
houdt ca. 650 gr
Gewicht: 0.38 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 650 gr
Q-05-05-03-N52N
Blokmagneet 5 x 5 x 3 mm,
houdt ca. 1 kg
Gewicht: 0.57 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N52
houdkracht: ca. 1 kg
Q-06-04-02-HN
Blokmagneet 6 x 4 x 2 mm,
houdt ca. 640 gr
Gewicht: 0.36 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: 44H
houdkracht: ca. 640 gr
Q-06-05-02-HN
Blokmagneet 6 x 5 x 2 mm,
houdt ca. 600 gr
Gewicht: 0.46 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: 48H
houdkracht: ca. 600 gr
Q-07-06-1.2-G
Blokmagneet 7 x 6 x 1.2 mm,
houdt ca. 600 gr
Gewicht: 0.38 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 600 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

Prijs in CHF
20 st.

0.30/st.

vanaf

60 st.

0.25/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

Prijs in CHF
20 st.

0.30/st.

vanaf

60 st.

0.25/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.35/st.

vanaf

40 st.

0.30/st.

vanaf

80 st.

0.25/st.

vanaf

160 st.

0.25/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.35/st.

vanaf

40 st.

0.30/st.

vanaf

80 st.

0.25/st.

vanaf

160 st.

0.25/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.40/st.

vanaf

40 st.

0.35/st.

vanaf

80 st.

0.30/st.

vanaf

160 st.

0.25/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.30/st.

vanaf

40 st.

0.25/st.

vanaf

80 st.

0.20/st.

vanaf

160 st.

0.20/st.

Prijs in CHF
20 st.

0.35/st.

vanaf

60 st.

0.25/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

supermagnete.ch
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Deze piepkleine blokmagneet houdt bijv. 2-3
A4-blaadjes vast. Bijzondere goed ziet het er
echter uit, wanneer men 2 tot 4 magneten
per blaadje gebruikt Met zijn dikte van slechts
1 mm is hij erg discreeet.

En hier dan de ultieme cd-ROMmodelvliegtuigmotoren-bouwers-magneet! Op
veelvuldig verzoek hebben we de magneten
nog een beetje dikker (1.2 mm i.p.v. 1.0 mm)
en de magnetisering nog een beetje sterker
(N50 i.p.v. N48) gemaakt.
Kleine blokmagneet met de bijzonder hoge
magnetiseringsgraad N50.

Extra sterk (N45) en verguld! Ideaal voor het
stijlvol ophangen van notitieblaadjes. Deze
magneet houdt toch maar even 7 A4-vellen
op een metalen ondergrond vast en heeft op
staal een houdkracht van meer dan een 1/2
kg!
Kleine blokmagneet met magnetiseringsgraad
N45. Ideaal om aantekeningen stijlvol te
bevestigen - houdt toch mooi 7 A4-velletjes
op een metalen ondergrond!

Dankzij de extreem sterke magnetisering N52
heeft deze kleine blokmagneet een
houdkracht van 1 kg.

Bestand tegen temperaturen tot 120 graden.

Temperatuurbestendig tot 120 graden. Ideaal
voor de modelbouw.

Prijs in CHF
20 st.

0.30/st.

vanaf

60 st.

0.25/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Q-07-06-1.2-N
Blokmagneet 7 x 6 x 1.2 mm,
houdt ca. 600 gr
Gewicht: 0.38 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 600 gr
Q-08-04-03-N
Blokmagneet 8 x 4 x 3 mm,
houdt ca. 900 gr
Gewicht: 0.73 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 900 gr
Q-08-05-05-Z
Blokmagneet 8 x 5 x 5 mm,
houdt ca. 1.1 kg
Gewicht: 1.5 gr
verzinkt (Zn)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1.1 kg
Q-08-08-04-N
Blokmagneet 8 x 8 x 4 mm,
houdt ca. 1.5 kg
Gewicht: 1.9 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1.5 kg
Q-10-03-02-HN
Blokmagneet 10 x 3 x 2 mm,
houdt ca. 700 gr
Gewicht: 0.46 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: 44H
houdkracht: ca. 700 gr
Q-10-04-01-G
Blokmagneet 10 x 4 x 1 mm,
houdt ca. 580 gr
Gewicht: 0.3 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 580 gr
Q-10-04-01-N
Blokmagneet 10 x 4 x 1 mm,
houdt ca. 580 gr
Gewicht: 0.3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 580 gr

Prijs in CHF
20 st.

0.35/st.

vanaf

60 st.

0.30/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

Prijs in CHF
20 st.

0.35/st.

vanaf

60 st.

0.30/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.25/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.50/st.

vanaf

40 st.

0.40/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.35/st.

0.70/st.

vanaf

15 st.

0.65/st.

vanaf

40 st.

0.55/st.

vanaf

80 st.

0.50/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.40/st.

vanaf

40 st.

0.35/st.

vanaf

80 st.

0.30/st.

vanaf

160 st.

0.25/st.

08.01.2023

Tot 120 graden. Ook deze magneten worden
vaak gebruikt door bouwers van
modelvliegtuigen, die zelf hun motoren
maken. Hoe sterker de magneet, hoe kleiner
en lichter de elektromotor kan gebouwd
worden.

Prijs in CHF
20 st.

0.35/st.

vanaf

60 st.

0.30/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

Prijs in CHF
20 st.

0.30/st.

vanaf

60 st.

0.25/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

Prijs in CHF
20 st.

0.35/st.

vanaf

60 st.

0.30/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

Q-10-04-1.2-N
Blokmagneet 10 x 4 x 1.2 mm,
houdt ca. 700 gr
Gewicht: 0.36 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 700 gr

Anders dan onze standaard artikelen zijn deze
blokmagneten met zink en niet met nikkel
gecoat. Het zink verleent hen een licht
blauwachtig en mat uiterlijk.

Prijs in CHF
5 st.

Q-10-04-1.2-G
Blokmagneet 10 x 4 x 1.2 mm,
houdt ca. 700 gr
Gewicht: 0.36 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 700 gr

supermagnete.ch
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Prijs in CHF
20 st.

0.30/st.

vanaf

60 st.

0.25/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Q-10-04-1.5-G
Blokmagneet 10 x 4 x 1.5 mm,
houdt ca. 900 gr
Gewicht: 0.46 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 900 gr

Prijs in CHF
20 st.

0.35/st.

vanaf

60 st.

0.30/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.25/st.

Q-10-04-1.5-N
Blokmagneet 10 x 4 x 1.5 mm,
houdt ca. 900 gr
Gewicht: 0.46 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 900 gr

Q-10-04-02-G
Blokmagneet 10 x 4 x 2 mm,
houdt ca. 1.1 kg
Gewicht: 0.61 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 1.1 kg
Q-10-04-02-N
Blokmagneet 10 x 4 x 2 mm,
houdt ca. 1.1 kg
Gewicht: 0.61 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 1.1 kg
Q-10-05-01-G
Blokmagneet 10 x 5 x 1 mm,
houdt ca. 650 gr
Gewicht: 0.38 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 650 gr
Q-10-05-01-N
Blokmagneet 10 x 5 x 1 mm,
houdt ca. 650 gr
Gewicht: 0.38 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 650 gr

Prijs in CHF
20 st.

0.30/st.

vanaf

60 st.

0.25/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.45/st.

vanaf

40 st.

0.40/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.35/st.

Prijs in CHF
20 st.

0.35/st.

vanaf

60 st.

0.30/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

Prijs in CHF
20 st.

0.35/st.

vanaf

60 st.

0.30/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.25/st.

Prijs in CHF
20 st.

0.30/st.

vanaf

60 st.

0.25/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

Q-10-05-1.2-G
Blokmagneet 10 x 5 x 1.2 mm,
houdt ca. 800 gr
Gewicht: 0.46 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 800 gr

Prijs in CHF
20 st.

0.35/st.

vanaf

60 st.

0.30/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.25/st.

Q-10-05-1.2-N
Blokmagneet 10 x 5 x 1.2 mm,
houdt ca. 800 gr
Gewicht: 0.46 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 800 gr

Prijs in CHF
20 st.

0.35/st.

vanaf

60 st.

0.30/st.

vanaf

140 st.

0.30/st.

vanaf

360 st.

0.25/st.

Q-10-05-1.5-G
Blokmagneet 10 x 5 x 1.5 mm,
houdt ca. 980 gr
Gewicht: 0.57 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 980 gr

08.01.2023
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Prijs in CHF
20 st.

0.45/st.

vanaf

60 st.

0.35/st.

vanaf

140 st.

0.35/st.

vanaf

360 st.

0.30/st.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Q-10-05-1.5-N
Blokmagneet 10 x 5 x 1.5 mm,
houdt ca. 980 gr
Gewicht: 0.57 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 980 gr

Q-10-05-02-G
Blokmagneet 10 x 5 x 2 mm,
houdt ca. 1.2 kg
Gewicht: 0.76 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 1.2 kg
Q-10-05-02-N
Blokmagneet 10 x 5 x 2 mm,
houdt ca. 1.2 kg
Gewicht: 0.76 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 1.2 kg
Q-10-05-03-N
Blokmagneet 10 x 5 x 3 mm,
houdt ca. 1.5 kg
Gewicht: 1.1 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1.5 kg
Q-10-06-06-Z
Blokmagneet 10 x 6 x 6 mm,
houdt ca. 2.1 kg
Gewicht: 2.7 gr
verzinkt (Zn)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 2.1 kg
Q-10-10-01-N
Blokmagneet 10 x 10 x 1 mm,
houdt ca. 600 gr
Gewicht: 0.76 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 600 gr

Prijs in CHF
10 st.

0.45/st.

vanaf

40 st.

0.35/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.30/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.50/st.

vanaf

40 st.

0.40/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.35/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.50/st.

vanaf

40 st.

0.40/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.35/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.50/st.

vanaf

40 st.

0.45/st.

vanaf

80 st.

0.40/st.

vanaf

160 st.

0.35/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.85/st.

vanaf

15 st.

0.75/st.

vanaf

40 st.

0.65/st.

vanaf

80 st.

0.60/st.

0.50/st.

vanaf

40 st.

0.40/st.

vanaf

80 st.

0.40/st.

vanaf

160 st.

0.35/st.

Prijs in CHF

Blokmagneet 10 x 10 x 1.2 mm,
houdt ca. 1 kg
vanaf
Gewicht: 0.91 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N52
vanaf
houdkracht: ca. 1 kg

Q-10-10-03-N
Blokmagneet 10 x 10 x 3 mm,
houdt ca. 1.7 kg
Gewicht: 2.3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 1.7 kg

08.01.2023

Anders dan onze standaard artikelen zijn deze
blokmagneten met zink en niet met nikkel
gecoat. Het zink verleent hen een licht
blauwachtig en mat uiterlijk.

Prijs in CHF
10 st.

Q-10-10-1.2-N52N

Q-10-10-02-N
Blokmagneet 10 x 10 x 2 mm,
houdt ca. 1 kg
Gewicht: 1.5 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1 kg

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

10 st.

0.55/st.

40 st.

0.45/st.

80 st.

0.40/st.

160 st.

0.40/st.

Dankzij zijn extreem sterke magnetisering
N52 heeft deze zeer platte blokmagneet een
houdkracht van 1 kg.

Prijs in CHF
10 st.

0.55/st.

vanaf

40 st.

0.45/st.

vanaf

80 st.

0.45/st.

vanaf

160 st.

0.40/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.70/st.

vanaf

15 st.

0.60/st.

vanaf

40 st.

0.55/st.

vanaf

80 st.

0.50/st.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Q-10-10-04-K
Blokmagneet 10 x 10 x 4 mm,
houdt ca. 2.2 kg
Gewicht: 3 gr
verkoperd (Ni-Cu)
Magnetisering: N40
houdkracht: ca. 2.2 kg
Q-10-10-04-N
Blokmagneet 10 x 10 x 4 mm,
houdt ca. 2.2 kg
Gewicht: 3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N40
houdkracht: ca. 2.2 kg
Q-10-10-05-N
Blokmagneet 10 x 10 x 5 mm,
houdt ca. 2.8 kg
Gewicht: 3.8 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 2.8 kg
Q-12-07-02-HN
Blokmagneet 12 x 7 x 2 mm,
houdt ca. 1.3 kg
Gewicht: 1.3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: 44H
houdkracht: ca. 1.3 kg
Q-12-08-02-N
Blokmagneet 12 x 8 x 2 mm,
houdt ca. 1.5 kg
Gewicht: 1.5 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 1.5 kg
Q-15-04-04-MN
Blokmagneet 15 x 4 x 4 mm,
houdt ca. 1.7 kg
Gewicht: 1.8 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: 45M
houdkracht: ca. 1.7 kg
Q-15-15-03-N
Blokmagneet 15 x 15 x 3 mm,
houdt ca. 3.4 kg
Gewicht: 5.1 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 3.4 kg
Q-15-15-08-N
Blokmagneet 15 x 15 x 8 mm,
houdt ca. 7.6 kg
Gewicht: 14 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 7.6 kg
Q-18-08-04-Z
Blokmagneet 18 x 8 x 4 mm,
houdt ca. 2.7 kg
Gewicht: 4.4 gr
verzinkt (Zn)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 2.7 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
5 st.

0.90/st.

vanaf

15 st.

0.80/st.

vanaf

40 st.

0.75/st.

vanaf

80 st.

0.70/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.90/st.

vanaf

15 st.

0.80/st.

vanaf

40 st.

0.70/st.

vanaf

80 st.

0.65/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.05/st.

vanaf

15 st.

0.90/st.

vanaf

40 st.

0.80/st.

vanaf

80 st.

0.75/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.75/st.

vanaf

15 st.

0.65/st.

vanaf

40 st.

0.60/st.

vanaf

80 st.

0.55/st.

supermagnete.ch
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Sterke blokmagneten in de trendkleur koper!
Deze magneten glinsteren rot-bruin-goud en
zijn daardoor dé sieraden voor uw glazen of
normale magneetborden en -strips.

Deze blokmagneten hebben een goed formaat
om bijv. ansichtkaarten aan een glazen
magneetbord te bevestigen.

Met deze blokmagneten kunnen veel
geweldige projecten worden gerealiseerd. Zijn
hoge houdkracht van max. 2.8 kg heeft de
vernikkelde neodymium blokmagneet te
danken aan zijn hoge magnetiseringsgraad
N48.
Bestand tegen temperaturen tot 120 graden.

Prijs in CHF
10 st.

0.65/st.

vanaf

40 st.

0.55/st.

vanaf

80 st.

0.50/st.

vanaf

160 st.

0.45/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.70/st.

vanaf

15 st.

0.60/st.

vanaf

40 st.

0.55/st.

vanaf

80 st.

0.50/st.

De as van het magneetveld loopt parallel met
de 4 mm-as. Temperatuurbestendig tot 100 °
C.
Het ideale formaat voor uw eerste
experimenten met Halbach-Arrays.

Prijs in CHF
5 st.

1.40/st.

vanaf

15 st.

1.25/st.

vanaf

40 st.

1.10/st.

vanaf

80 st.

1.00/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.20/st.

vanaf

3 st.

2.80/st.

vanaf

10 st.

2.40/st.

vanaf

20 st.

2.25/st.

vanaf

40 st.

2.10/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.20/st.

vanaf

15 st.

1.00/st.

vanaf

40 st.

0.90/st.

vanaf

80 st.

0.85/st.

In deze kleine blokmagneet steekt een
houdkracht van meer dan 7 kg. Deze
neodymium magneet. Deze vernikkelde
neodymium magneet is bijvoorbeeld
bijzonder geschikt om eigen messenrekken
mee te maken.
Anders dan onze standaard artikelen zijn deze
blokmagneten met zink en niet met nikkel
gecoat. Het zink verleent hen een licht
blauwachtig en mat uiterlijk.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Q-18-15-10-Z

Prijs in CHF

Blokmagneet 18 x 15 x 10 mm,
houdt ca. 9.8 kg
vanaf
Gewicht: 21 gr
vanaf
verzinkt (Zn)
Magnetisering: N45
vanaf
houdkracht: ca. 9.8 kg
vanaf

Q-18-18-04-Z
Blokmagneet 18 x 18 x 4 mm,
houdt ca. 4.1 kg
Gewicht: 9.8 gr
verzinkt (Zn)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 4.1 kg

1 st.

3.95/st.

3 st.

3.50/st.

10 st.

3.15/st.

20 st.

2.95/st.

40 st.

2.80/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.75/st.

vanaf

3 st.

2.35/st.

vanaf

10 st.

2.05/st.

vanaf

20 st.

1.90/st.

vanaf

40 st.

1.75/st.

Q-19-13-06-LN
Blokmagneet
19.05 x 12.7 x 6.35 mm, houdt ca.
4.1 kg
Gewicht: 12 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42 (As 19.05 mm)
houdkracht: ca. 4.1 kg

Prijs in CHF
1 st.

2.95/st.

vanaf

3 st.

2.55/st.

vanaf

10 st.

2.20/st.

vanaf

20 st.

2.05/st.

vanaf

40 st.

1.90/st.

Q-19-13-06-N
Blokmagneet
19.05 x 12.7 x 6.35 mm, houdt
ca. 6.5 kg
Gewicht: 12 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 6.5 kg

Q-20-04-02-N
Blokmagneet 20 x 4 x 2 mm,
houdt ca. 1.2 kg
Gewicht: 1.2 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1.2 kg
Q-20-04-03-N
Blokmagneet 20 x 4 x 3 mm,
houdt ca. 2.4 kg
Gewicht: 1.8 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N48
houdkracht: ca. 2.4 kg
Q-20-05-02-HN
Blokmagneet 20 x 5 x 2 mm,
houdt ca. 1.5 kg
Gewicht: 1.5 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: 44H
houdkracht: ca. 1.5 kg
Q-20-05-05-Z
Blokmagneet 20 x 5 x 5 mm,
houdt ca. 2.5 kg
Gewicht: 3.8 gr
verzinkt (Zn)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 2.5 kg
Q-20-10-02-N
Blokmagneet 20 x 10 x 2 mm,
houdt ca. 2.1 kg
Gewicht: 3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 2.1 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

2.95/st.

vanaf

3 st.

2.50/st.

vanaf

10 st.

2.20/st.

vanaf

20 st.

2.00/st.

vanaf

40 st.

1.90/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.55/st.

vanaf

40 st.

0.45/st.

vanaf

80 st.

0.40/st.

vanaf

160 st.

0.40/st.

supermagnete.ch
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Anders dan onze standaard artikelen zijn deze
blokmagneten met zink en niet met nikkel
gecoat. Het zink verleent hen een licht
blauwachtig en mat uiterlijk.

Anders dan onze standaard artikelen zijn deze
blokmagneten met zink en niet met nikkel
gecoat. Het zink verleent hen een licht
blauwachtig en mat uiterlijk.

Hetzelfde formaat als de Q-19-13-06-N, maar in
de lengterichting gemagnetiseerd. De beide
magneetpolen bevinden zich aan de kleine kopse
kanten (6 x 13 mm). Hierdoor is de houdkracht
kleiner, maar de magneet kan beter vastgepakt
en zodoende makkelijker verwijderd worden.

De magneet is axiaal gemagnetiseerd en
beschikt bij zijn afmetingen over een
houdkracht van ca. 6.5 kg. Hij houdt max. 40
A4-vellen (80g/m²) aan een metalen wand
vast. Let u daarom op uw vingers!

Extra sterke (N45) magneten. Deze
magneten worden vaak gebruikt door
bouwers van modelvliegtuigen. Hittebestendig
tot 80 °C.

Prijs in CHF
5 st.

0.75/st.

vanaf

15 st.

0.65/st.

vanaf

40 st.

0.60/st.

vanaf

80 st.

0.55/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.70/st.

vanaf

15 st.

0.60/st.

vanaf

40 st.

0.55/st.

vanaf

80 st.

0.50/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.00/st.

vanaf

15 st.

0.90/st.

vanaf

40 st.

0.80/st.

vanaf

80 st.

0.70/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.00/st.

vanaf

15 st.

0.85/st.

vanaf

40 st.

0.80/st.

vanaf

80 st.

0.70/st.

Dit is een bijzonder smalle en erg platte
blokmagneet. Hij beschikt met 120°C over
een bijzonder hoge maximale
gebruikstemperatuur (magnetiseringsgraad
44H).

Anders dan onze standaard artikelen zijn deze
blokmagneten met zink en niet met nikkel
gecoat. Het zink verleent hen een licht
blauwachtig en mat uiterlijk.

Een zeer platte blokmagneet met een
houdkracht van rond 2 kg. Bijzonder geschikt,
wanneer weinig plek voor een magneet ter
beschikking is.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.

Pagina 24

Online bestellen bij
www.supermagnete.ch

+41 43 399 03 51

Q-20-10-05-N
Blokmagneet 20 x 10 x 5 mm,
houdt ca. 3.8 kg
Gewicht: 7.6 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 3.8 kg
Q-20-20-03-N
Blokmagneet 20 x 20 x 3 mm,
houdt ca. 4.2 kg
Gewicht: 9.1 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 4.2 kg
Q-20-20-05-N
Blokmagneet 20 x 20 x 5 mm,
houdt ca. 6 kg
Gewicht: 15 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 6 kg

Prijs in CHF
5 st.

1.70/st.

vanaf

15 st.

1.45/st.

vanaf

40 st.

1.30/st.

vanaf

80 st.

1.20/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.50/st.

vanaf

3 st.

2.20/st.

vanaf

10 st.

1.95/st.

vanaf

20 st.

1.80/st.

vanaf

40 st.

1.65/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.90/st.

vanaf

3 st.

3.45/st.

vanaf

10 st.

3.05/st.

vanaf

20 st.

2.85/st.

vanaf

40 st.

2.70/st.

Q-20-20-10-N

Prijs in CHF

Blokmagneet 20 x 20 x 10 mm,
houdt ca. 12 kg
vanaf
Gewicht: 30 gr
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
vanaf
houdkracht: ca. 12 kg
vanaf

1 st.

5.25/st.

3 st.

4.65/st.

10 st.

4.15/st.

20 st.

3.90/st.

40 st.

3.70/st.

Q-22-8.5-1.4-SHN
Blokmagneet
22 x 8.5 x 1.4 mm, houdt ca.
1.3 kg
Gewicht: 2 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: 35SH
houdkracht: ca. 1.3 kg

Q-25-06-02-SN
Blokmagneet 25 x 6 x 2 mm,
houdt ca. 1.7 kg
Gewicht: 2.3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: 45SH
houdkracht: ca. 1.7 kg
Q-25-08-01-N
Blokmagneet 25 x 8 x 1 mm,
houdt ca. 1.1 kg
Gewicht: 1.5 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N48
houdkracht: ca. 1.1 kg
Q-25-15-06-N
Blokmagneet 25 x 15 x 6 mm,
houdt ca. 7 kg
Gewicht: 17 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 7 kg

Prijs in CHF
5 st.

1.00/st.

vanaf

15 st.

0.85/st.

vanaf

40 st.

0.75/st.

vanaf

80 st.

0.70/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.10/st.

vanaf

15 st.

0.95/st.

vanaf

40 st.

0.85/st.

vanaf

80 st.

0.80/st.

08.01.2023

Vlakke, dunne magneet. Geschikt voor
permanente montages, bijvoorbeeld met lijm
of om verbindingen te maken tussen twee
metalen voorwerpen, bijvoorbeeld een metalen
bord aan een metalen deur of auto etc.
Super sterk!

Een zeer platte, vierkante blokmagneet.
Uitermate populair in de metaalbouw,
machine- en installatiebouw en in de
interieurbouw.

Een magneet voor de serieuze magnetist.
Zelfs iemand met sterke handen brengt twee
zulke magneten met moeite nog net uit
elkaar. Wordt door onze klanten ook liefdevol
'DE HUIDKLEM' genoemd. Niet voor kinderen
en magneetzwakkelingen!
Dit is een bijzonder platte en smalle
blokmagneet. Hij is goed geschikt voor
brushless motoren en is daarom bij
modelbouwers geliefd. Hij beschikt met 150°
C over een bijzonder hoge maximale
gebruikstemperatuur.
Dit is een bijzonder platte en smalle
blokmagneet. Hij is goed geschikt voor
brushless motoren en is daarom bij
modelbouwers geliefd. Hij beschikt met 150°
C over een bijzonder hoge maximale
gebruikstemperatuur.

Prijs in CHF
5 st.

0.75/st.

vanaf

15 st.

0.65/st.

vanaf

40 st.

0.60/st.

vanaf

80 st.

0.55/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.75/st.

vanaf

3 st.

3.25/st.

vanaf

10 st.

2.90/st.

vanaf

20 st.

2.70/st.

vanaf

40 st.

2.45/st.

Q-25-25-13-N
Blokmagneet
25.4 x 25.4 x 12.7 mm, houdt
ca. 20 kg
Gewicht: 62 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N40
houdkracht: ca. 20 kg

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Prijs in CHF
1 st.

9.90/st.

vanaf

3 st.

8.80/st.

vanaf

10 st.

7.90/st.

vanaf

20 st.

7.40/st.

vanaf

40 st.

7.05/st.

We noemen het gewoon HET REUZENDING.
Zeer, zeer sterk. Als er eenmaal twee aan
elkaar zitten, krijgt men ze nauwelijks met
blote handen weer uit elkaar. Dit lukt alleen
door ze zijdelings van elkaar af te schuiven.
Niet geschikt voor kinderen!

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Q-30-07-2.5-HE

Prijs in CHF

Blokmagneet 30 x 7 x 2.5 mm,
houdt ca. 2.1 kg
vanaf
Gewicht: 4 gr
epoxy coating (Ni-Cu-Ni-Epoxy) vanaf
Magnetisering: 38H
vanaf
houdkracht: ca. 2.1 kg

Q-30-10-05-N
Blokmagneet 30 x 10 x 5 mm,
houdt ca. 6.5 kg
Gewicht: 11 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 6.5 kg

5 st.

1.20/st.

15 st.

1.05/st.

40 st.

0.95/st.

80 st.

0.90/st.

2.45/st.

vanaf

3 st.

2.15/st.

vanaf

10 st.

1.90/st.

vanaf

20 st.

1.75/st.

vanaf

40 st.

1.65/st.

Prijs in CHF

Blokmagneet 30 x 10 x 10 mm,
houdt ca. 8.8 kg
vanaf
Gewicht: 23 gr
vanaf
verzinkt (Zn)
Magnetisering: N40
vanaf
houdkracht: ca. 8.8 kg
vanaf

1 st.

4.40/st.

3 st.

3.90/st.

10 st.

3.45/st.

20 st.

3.20/st.

40 st.

3.05/st.

Q-30-12-12-Z

Prijs in CHF

Blokmagneet 30 x 12 x 12 mm,
houdt ca. 9.4 kg
vanaf
Gewicht: 33 gr
vanaf
verzinkt (Zn)
Magnetisering: N52
vanaf
houdkracht: ca. 9.4 kg
vanaf

1 st.

7.65/st.

3 st.

6.90/st.

10 st.

6.15/st.

20 st.

5.85/st.

40 st.

5.50/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.90/st.

vanaf

3 st.

5.20/st.

vanaf

10 st.

4.60/st.

vanaf

20 st.

4.30/st.

vanaf

40 st.

4.05/st.

Q-30-30-15-N

vanaf

1 st.

17.75/st.

3 st.

15.90/st.

10 st.

14.25/st.

20 st.

13.45/st.

40 st.

12.70/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.35/st.

vanaf

3 st.

2.95/st.

vanaf

10 st.

2.55/st.

vanaf

20 st.

2.35/st.

vanaf

40 st.

2.20/st.

Q-40-10-10-N

Prijs in CHF

Blokmagneet 40 x 10 x 10 mm,
houdt ca. 15 kg
vanaf
Gewicht: 30 gr
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
vanaf
houdkracht: ca. 15 kg
vanaf

Q-40-15-05-N
Blokmagneet 40 x 15 x 5 mm,
houdt ca. 8 kg
Gewicht: 23 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N40
houdkracht: ca. 8 kg

08.01.2023

Anders dan onze standaard artikelen zijn deze
blokmagneten met zink en niet met nikkel
gecoat. Het zink verleent hen een licht
blauwachtig en mat uiterlijk.

Anders dan onze standaard artikelen zijn deze
blokmagneten met zink en niet met nikkel
gecoat. Het zink verleent hen een licht
blauwachtig en mat uiterlijk.

Anders dan onze standaard artikelen zijn deze
blokmagneten met zink en niet met nikkel
gecoat. Het zink verleent hen een licht
blauwachtig en mat uiterlijk.

Prijs in CHF

Blokmagneet 30 x 30 x 15 mm,
houdt ca. 35 kg
vanaf
Gewicht: 100 gr
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
vanaf
houdkracht: ca. 35 kg

Q-40-10-05-N
Blokmagneet 40 x 10 x 5 mm,
houdt ca. 9.5 kg
Gewicht: 15 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 9.5 kg

Een platte industriële magneet met een NiCu-Ni-basiscoating en een zwarte epoxyhars
afdekcoating. Hij kan goed met epoxyhars
worden verlijmd of ingegoten.

Prijs in CHF
1 st.

Q-30-10-10-Z

Q-30-15-06-Z
Blokmagneet 30 x 15 x 6 mm,
houdt ca. 8.8 kg
Gewicht: 21 gr
verzinkt (Zn)
Magnetisering: 42SH
houdkracht: ca. 8.8 kg

supermagnete.ch
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1 st.

5.70/st.

3 st.

5.05/st.

10 st.

4.45/st.

20 st.

4.15/st.

40 st.

3.95/st.

Een smalle, maar zeer sterke blokmagneet.
Hij is zeer populair bij klanten uit de
binnenhuisarchitektuur, machinebouw en
meubelmakerijen en in de houtverwerking.

Een heel smalle blokmagneet met een
houdkracht van aanzienlijke 15 kg. Wordt
door onze klanten bijv. in lampen of in houten
en metalen meubels ingebouwd.

Prijs in CHF
1 st.

4.90/st.

vanaf

3 st.

4.30/st.

vanaf

10 st.

3.85/st.

vanaf

20 st.

3.55/st.

vanaf

40 st.

3.35/st.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Q-40-18-05-N
Blokmagneet 40 x 18 x 5 mm,
houdt ca. 8 kg
Gewicht: 27 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 8 kg
Q-40-20-05-N
Blokmagneet 40 x 20 x 5 mm,
houdt ca. 14 kg
Gewicht: 30 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 14 kg

Prijs in CHF
1 st.

5.20/st.

vanaf

3 st.

4.55/st.

vanaf

10 st.

4.00/st.

vanaf

20 st.

3.75/st.

vanaf

40 st.

3.50/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.60/st.

vanaf

3 st.

5.00/st.

vanaf

10 st.

4.40/st.

vanaf

20 st.

4.10/st.

vanaf

40 st.

3.85/st.

Q-40-20-10-N

Prijs in CHF

Blokmagneet 40 x 20 x 10 mm,
houdt ca. 25 kg
vanaf
Gewicht: 61 gr
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
vanaf
houdkracht: ca. 25 kg
vanaf

1 st.

10.95/st.

3 st.

9.75/st.

10 st.

8.65/st.

20 st.

8.15/st.

40 st.

7.70/st.

Q-40-40-20-N

Prijs in CHF

Blokmagneet 40 x 40 x 20 mm,
houdt ca. 60 kg
vanaf
Gewicht: 240 gr
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
vanaf
houdkracht: ca. 60 kg
vanaf

1 st.

34.85/st.

3 st.

31.40/st.

10 st.

28.30/st.

20 st.

26.85/st.

40 st.

25.50/st.

Q-46-30-10-N

vanaf

1 st.

14.30/st.

3 st.

12.85/st.

10 st.

11.65/st.

20 st.

11.10/st.

40 st.

10.55/st.

Q-50-15-15-N

vanaf

1 st.

15.50/st.

3 st.

13.85/st.

10 st.

12.45/st.

20 st.

11.70/st.

40 st.

11.15/st.

Q-50-25-10-LN

Prijs in CHF

Blokmagneet 50 x 25 x 10 mm,
houdt ca. 12 kg
vanaf
Gewicht: 95 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N40 (As 50 mm) vanaf
houdkracht: ca. 12 kg
vanaf

1 st.

16.30/st.

3 st.

14.55/st.

10 st.

13.00/st.

20 st.

12.30/st.

40 st.

11.60/st.

Q-50-50-12.5-N

Prijs in CHF
1 st.

32.10/st.

vanaf

3 st.

28.90/st.

vanaf

10 st.

26.05/st.

vanaf

20 st.

24.60/st.

vanaf

40 st.

23.40/st.

Q-51-51-25-N

08.01.2023

Het volstaat voor u niet, uw zware voorhamer
comfortabel op te kunnen hangen, maar u
wilt ook niet met de MAGNEET DES DOODS
aan de gang? Dan is dit misschien precies het
juiste voor u: De KOLOS!

Prijs in CHF

Blokmagneet 50 x 15 x 15 mm,
houdt ca. 33 kg
vanaf
Gewicht: 86 gr
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N48
vanaf
houdkracht: ca. 33 kg

Blokmagneet
50.8 x 50.8 x 25.4 mm, houdt
ca. 100 kg
Gewicht: 500 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N40
houdkracht: ca. 100 kg

Neodymium blokmagneet met een
houdkracht van 25 kg. Erg geliefd bij klanten
in de machine- en installatiebouw.

Prijs in CHF

Blokmagneet 46 x 30 x 10 mm,
houdt ca. 29 kg
vanaf
Gewicht: 100 gr
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N40
vanaf
houdkracht: ca. 29 kg

Blokmagneet
50 x 50 x 12.5 mm, houdt ca.
47 kg
Gewicht: 240 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 47 kg

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Prijs in CHF
1 st.

61.15/st.

vanaf

3 st.

55.45/st.

vanaf

10 st.

50.30/st.

vanaf

20 st.

47.80/st.

vanaf

40 st.

45.55/st.

Deze magneet is in de lengterichting
gemagnetiseerd, d.w.z. de noord- en zuidpool
bevinden zich op de beide kleinste vlakken.

Een platte blokmagneet met afmetingen van
50 x 50 x 12.5 mm.

Deze magneet wordt bij ons intern DE
MAGNEET DES DOODS genoemd. Ik heb er
geen flauw idee van wat men met dit ding
zinvol zou kunnen ondernemen - hij is
gewoon veel te heftig voor praktisch alle
toepassingen. WEES VOORZICHTIG!!!

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Q-60-30-15-N

Prijs in CHF

Blokmagneet 60 x 30 x 15 mm,
houdt ca. 56 kg
vanaf
Gewicht: 210 gr
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N40
vanaf
houdkracht: ca. 56 kg
vanaf

Q-70-70-30-N

vanaf

Q-111-89-20-E

08.01.2023

26.15/st.

3 st.

23.80/st.

10 st.

21.70/st.

20 st.

20.65/st.

40 st.

19.75/st.

Prijs in CHF

Blokmagneet 70 x 70 x 30 mm,
houdt ca. 150 kg
vanaf
Gewicht: 1.1 kg
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N40
vanaf
houdkracht: ca. 150 kg

Blokmagneet
110.6 x 89 x 19.5 mm, houdt
ca. 200 kg
Gewicht: 1.5 kg
epoxy coating (Ni-Cu-Ni-Epoxy)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 200 kg

1 st.

1 st. 133.45/st.
3 st. 126.00/st.
10 st. 119.40/st.
20 st. 116.15/st.
40 st. 113.30/st.

Prijs in CHF
1 st. 195.45/st.
vanaf

3 st. 185.90/st.

vanaf

10 st. 177.35/st.

vanaf

20 st. 173.15/st.

vanaf

40 st. 169.45/st.

supermagnete.ch
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Met een houdkracht van meer dan 50 kg
behoort deze blokmagneet tot onze sterkste
magneten. Hij ontvouwt zijn houdkracht ook
nog over een aantal centimeter afstand, bijv.
dwars door een dik boek.

GOLIATH is de op de MONOLIET na sterkste
magneet in ons assortiment. Vanwege zijn hoge
houdkracht is het een bijzonder gevaarlijke
magneet en niet voor magneet-beginners
geschikt. Alstublieft de meegeleverde
veilgheidsvoorschriften in acht nemen.
De MONOLITH is de sterkste magneet, die wij
bij supermagnete ooit hebben verkocht.
Vanwege zijn hoge houdkracht is het een zeer
gevaarlijke magneet en niet geschikt voor
magneetbeginners. Alstublieft de meegeleverde
veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.

Pagina 28

Online bestellen bij
www.supermagnete.ch

+41 43 399 03 51

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Kubusmagneten neodymium
Alle kubusmagneten hebben hun noord- en zuidpool op twee tegenover elkaar gelegen vlakken.
W-01-N
Kubusmagneet 1 mm, houdt
ca. 37 gr
Gewicht: 0.0076 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 37 gr
W-03-N
Kubusmagneet 3 mm, houdt
ca. 290 gr
Gewicht: 0.21 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 290 gr
W-04-N
Kubusmagneet 4 mm, houdt
ca. 500 gr
Gewicht: 0.49 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 500 gr
W-05-G
Kubusmagneet 5 mm, houdt
ca. 1.1 kg
Gewicht: 0.95 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 1.1 kg
W-05-N
Kubusmagneet 5 mm, houdt
ca. 1.1 kg
Gewicht: 0.95 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 1.1 kg
W-05-N50-G
Kubusmagneet 5 mm, houdt
ca. 1.2 kg
Gewicht: 0.95 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 1.2 kg
W-05-N50-N
Kubusmagneet 5 mm, houdt
ca. 1.2 kg
Gewicht: 0.95 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 1.2 kg
W-06-N
Kubusmagneet 6 mm, houdt
ca. 1.3 kg
Gewicht: 1.6 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 1.3 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
20 st.

0.20/st.

vanaf

60 st.

0.15/st.

vanaf

140 st.

0.15/st.

vanaf

360 st.

0.10/st.

Veel kleiner kan het niet meer worden!
Verbazingwekkend genoeg is dit magneetje
nog sterk genoeg, om een klein notitieblaadje
aan de wand te bevestigen.

Prijs in CHF
20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.15/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.35/st.

vanaf

40 st.

0.25/st.

vanaf

80 st.

0.25/st.

vanaf

160 st.

0.20/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.45/st.

vanaf

40 st.

0.40/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.35/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.40/st.

vanaf

40 st.

0.35/st.

vanaf

80 st.

0.30/st.

vanaf

160 st.

0.30/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.45/st.

vanaf

40 st.

0.40/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.30/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.45/st.

vanaf

40 st.

0.40/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.30/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.55/st.

vanaf

15 st.

0.50/st.

vanaf

40 st.

0.45/st.

vanaf

80 st.

0.40/st.

Dezelfde kubus als W-05-N, maar echt
verguld. Ziet er nog stijlvoller uit.

Een kleine kubusmagneet met 5 mm
zijdelengte. De houdkracht van rond 1 kg is
verbluffend voor een zo kleine magneet. Een
perfecte, aangezien extreem onopvallende
koelkast- of whiteboardmagneet - hij is
volledig terecht een van onze topsellers.
Hetzelfde artikel als W-05-G, maar met de
maximale magnetisering. Vooral interessant
voor bouwers van modelmotoren. Voor het
alledaags gebruik (ophangen van
notitievelletjes, foto's etc.) kunt u beter het
voordeligere W-05-G model gebruiken.
Hetzelfde artikel als W-05-N, maar met de
hoogst mogelijke magnetiseringsgraad (N50).
Hoofdzakelijk interessant voor bouwers van
modelmotoren. Voor het alledaagse gebruik
(briefjes en foto's ophangen enz.) neemt u
beter de goedkopere W-05-N.
Op een glazen magneetbord kunnen deze
kubusmagneten kleine notitieblokvelletjes
vasthouden, op een whiteboard meerdere
lagen papier.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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W-07-K

Prijs in CHF

Kubusmagneet 7 mm, houdt ca.
1.6 kg
Gewicht: 2.6 gr
verkoperd (Ni-Cu)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 1.6 kg
Kleur: Koper

W-07-N
Kubusmagneet 7 mm, houdt
ca. 1.6 kg
Gewicht: 2.6 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 1.6 kg

5 st.

0.85/st.

vanaf

15 st.

0.75/st.

vanaf

40 st.

0.65/st.

vanaf

80 st.

0.60/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.90/st.

vanaf

15 st.

0.75/st.

vanaf

40 st.

0.70/st.

vanaf

80 st.

0.65/st.

W-10-N

Prijs in CHF

Kubusmagneet 10 mm, houdt
ca. 3.8 kg
Gewicht: 7.6 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 3.8 kg
Kleur: Zilverkleurig

5 st.

1.70/st.

vanaf

15 st.

1.50/st.

vanaf

40 st.

1.35/st.

vanaf

80 st.

1.25/st.

W-12-N

Prijs in CHF

Kubusmagneet 12 mm, houdt
ca. 6.3 kg
Gewicht: 13 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N48
houdkracht: ca. 6.3 kg
Kleur: Zilverkleurig

08.01.2023

1 st.

3.55/st.

vanaf

3 st.

3.15/st.

vanaf

10 st.

2.75/st.

vanaf

20 st.

2.55/st.

vanaf

40 st.

2.35/st.

supermagnete.ch
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Sterke blokmagneten in de trendkleur koper!
Deze magneten glinsteren rot-bruin-goud en
zijn daardoor dé sieraden voor uw glazen en
andere magneetborden en -strips.

Supermagneten, gequalificeerd voor het
bijeenhouden. Als krantenhouder en
broekspijpklem voor op de fiets hebben ze
hun deugdelijkheid al lang bewezen.

Magneten in de vorm van een kubus zijn vrij
ongebruikelijk. Deze hier zijn zelfs sterk
genoeg om elkaar door uw handpalm aan te
trekken. Er is wel wat doorzettingsvermogen
nodig om deze twee kubussen weer van
elkaar te krijgen.
Een dikke, sterke kubusmagneet met meer
dan 6 kg houdkracht.
Twee van deze kubussen kunnen slechts met
grote moeite weer van elkaar worden
gehaald.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Kogelmagneten van neodymium
Opgelet alstublieft: Vanwege het inslikgevaar zijn magneetkogels niet geschikt als speelgoed voor jongere
kinderen en dienen ver uit de buurt van kleine kinderen te worden gehouden. Wanneer meerdere kleine
magneten worden ingeslikt, kunnen ze in de darm aan elkaar vast blijven zitten en levensgevaarlijk letsel
veroorzaken.
K-03-C
Kogelmagneet Ø 3 mm,
houdt ca. 130 gr
Gewicht: 0.11 gr
Verchroomd (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 130 gr
K-05-C
Kogelmagneet Ø 5 mm,
houdt ca. 360 gr
Gewicht: 0.5 gr
Verchroomd (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 360 gr
K-05-N
Kogelmagneet Ø 5 mm,
houdt ca. 300 gr
Gewicht: 0.5 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 300 gr
K-06-C
Kogelmagneet Ø 6 mm,
houdt ca. 470 gr
Gewicht: 0.86 gr
Verchroomd (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetisering: N38
houdkracht: ca. 470 gr
K-08-C
Kogelmagneet Ø 8 mm,
houdt ca. 850 gr
Gewicht: 2 gr
Verchroomd (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetisering: N38
houdkracht: ca. 850 gr
K-10-C
Kogelmagneet Ø 10 mm,
houdt ca. 1.4 kg
Gewicht: 4 gr
Verchroomd (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetisering: N40
houdkracht: ca. 1.4 kg
K-13-C
Kogelmagneet Ø 12.7 mm,
houdt ca. 2.4 kg
Gewicht: 8.2 gr
Verchroomd (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 2.4 kg
K-19-C
Kogelmagneet Ø 19 mm,
houdt ca. 4.9 kg
Gewicht: 27 gr
Verchroomd (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetisering: N38
houdkracht: ca. 4.9 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
20 st.

0.40/st.

vanaf

60 st.

0.35/st.

vanaf

140 st.

0.35/st.

vanaf

360 st.

0.30/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.50/st.

vanaf

40 st.

0.40/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.35/st.

Prijs in CHF
20 st.

0.20/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

Prijs in CHF
20 st.

0.50/st.

vanaf

60 st.

0.45/st.

vanaf

140 st.

0.40/st.

vanaf

360 st.

0.35/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.85/st.

vanaf

40 st.

0.70/st.

vanaf

80 st.

0.65/st.

vanaf

160 st.

0.65/st.

Prijs in CHF
10 st.

1.15/st.

vanaf

40 st.

1.00/st.

vanaf

80 st.

0.95/st.

vanaf

160 st.

0.90/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.85/st.

vanaf

3 st.

2.50/st.

vanaf

10 st.

2.20/st.

vanaf

20 st.

2.10/st.

vanaf

40 st.

1.95/st.

Prijs in CHF
5 st.

5.55/st.

vanaf

15 st.

5.05/st.

vanaf

40 st.

4.65/st.

vanaf

80 st.

4.40/st.

Laat uw creativiteit de vrije loop! Met de
kleine kogelmagneten kunt u zonder
krachtsinspanning telkens weer nieuwe
creaties ontwerpen. Laat het alstublieft ook
uw vrienden uitproberen.

Kogelmagneten met 5 mm doorsnede.

Vernikkelde kleine kogelmagneten om
eindeloos te combineren en te
experimenteren. Verkrijgbaar in eenheden
van 10 stuks. WAARSCHUWING: Niet geschikt
voor kinderen beneden de 14 jaar!

Magneetbolletjes met een doorsnede van
6 mm.

Iedereen's lievelingsmagneet!
Deze 8 mm kogelmagneet is verchroomd en
uiterst geschikt om ermee te combineren en
te experimenteren. Tot nu toe iedereen, die
deze magneten in de hand heeft gehad, wilde
ze niet meer afstaan.
Extra dikke magneetbollen! 10 mm diameter
en super sterk natuurlijk. Voor de gevorderde
magneetbollenkenner.

Ideaal om te combineren met onze nietmagnetische stalen bollen, die precies even
groot zijn.

Echte monster-bollen! Ik ken volwassenen die
het niet voor elkaar kregen om twee van
zulke bollen weer van elkaar te trekken.
Voorzichtig mee omgaan en zeker niet
geschikt voor kinderen! (Dit is geen grap!)

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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K-26-C
Kogelmagneet Ø 26 mm,
houdt ca. 9.1 kg
Gewicht: 70 gr
Verchroomd (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetisering: N38
houdkracht: ca. 9.1 kg
K-30-C
Kogelmagneet Ø 30 mm,
houdt ca. 13 kg
Gewicht: 110 gr
Verchroomd (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetisering: N40
houdkracht: ca. 13 kg
K-40-C
Kogelmagneet Ø 40 mm,
houdt ca. 23 kg
Gewicht: 250 gr
Verchroomd (Ni-Cu-Ni-Cr)
Magnetisering: N40
houdkracht: ca. 23 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

15.95/st.

vanaf

3 st.

14.75/st.

vanaf

10 st.

13.65/st.

vanaf

20 st.

13.05/st.

vanaf

40 st.

12.60/st.

Prijs in CHF
1 st.

22.75/st.

vanaf

3 st.

21.30/st.

vanaf

10 st.

20.10/st.

vanaf

20 st.

19.55/st.

vanaf

40 st.

19.00/st.

Prijs in CHF
1 st.

61.30/st.

vanaf

3 st.

57.05/st.

vanaf

10 st.

53.25/st.

vanaf

20 st.

51.40/st.

vanaf

40 st.

49.70/st.

supermagnete.ch
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Hier bewegen we ons definitief op absurd
gebied. Alle vrouwen, die ik ken, kunnen deze
twee magneetkogels niet meer met de hand
van elkaar trekken - behalve dan die ene
bergbeklimster...

30 mm doorsnede zijn bij kogelmagneten al
een absurd formaat - elke kogel beschikt over
13 kg houdkracht! De coating zal niet eeuwig
houden, aangezien de puntvormige
contactvlakken aan enorme krachten zijn
blootgesteld.
Eén enkele kogelmagneet vervoegt over
bombastische 23 kg houdkracht! Daardoor is
het vrijwel onmogelijk, twee van deze
magneten nog met de hand te scheiden,
wanneer ze elkaar hebben gevonden - men
zou hiervor een tafelrand moeten gebruiken.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Ringmagneten neodymium
De meeste ringmagneten hebben hun noord- en zuidpool op de platte cirkelvlakken (axiale magnetisering). De
paar uitzonderingen, die diametraal zijn gemagnetiseerd, zijn speciaal gemarkeerd.
R-06-02-02-G
Ringmagneet Ø 6/2 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 760 gr
Gewicht: 0.38 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 760 gr

Prijs in CHF
10 st.

0.35/st.

vanaf

40 st.

0.30/st.

vanaf

80 st.

0.25/st.

vanaf

160 st.

0.25/st.

R-06-02-02-N
Ringmagneet Ø 6/2 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 760 gr
Gewicht: 0.38 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 760 gr

0.30/st.

vanaf

40 st.

0.25/st.

vanaf

80 st.

0.25/st.

vanaf

160 st.

0.20/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.75/st.

vanaf

15 st.

0.65/st.

vanaf

40 st.

0.60/st.

vanaf

80 st.

0.55/st.

R-09-07-11-N

Prijs in CHF

Ringmagneet Ø 9/7 mm,
hoogte 11 mm, houdt ca. 1.5 kg
vanaf
Gewicht: 2.1 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N50
vanaf
houdkracht: ca. 1.5 kg

5 st.

1.25/st.

15 st.

1.10/st.

40 st.

1.00/st.

80 st.

0.90/st.

R-10-04-05-G
Ringmagneet Ø 10/4 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 2.5 kg
Gewicht: 2.5 gr
Verguld (Ni-Cu-Ni-Au)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 2.5 kg

Prijs in CHF
5 st.

1.05/st.

vanaf

15 st.

0.90/st.

vanaf

40 st.

0.80/st.

vanaf

80 st.

0.75/st.

R-10-04-05-N
Ringmagneet Ø 10/4 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 2.5 kg
Gewicht: 2.5 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 2.5 kg

Vergulde ringmagneten met een houdkracht
van 2.5 kg. De polen bevinden zich, zoals bij
de meeste van onze ringen, op de platte
cirkeloppervlakken, men noemt dit ook een
axiale magnetisering.

Prijs in CHF
5 st.

0.85/st.

vanaf

15 st.

0.75/st.

vanaf

40 st.

0.65/st.

vanaf

80 st.

0.60/st.

R-10-04-10-N

Prijs in CHF

Ringmagneet Ø 10/4 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 3.1 kg
vanaf
Gewicht: 5 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N42
vanaf
houdkracht: ca. 3.1 kg
vanaf

1 st.

1.85/st.

3 st.

1.65/st.

10 st.

1.40/st.

20 st.

1.30/st.

40 st.

1.20/st.

R-10-04-15-N

Prijs in CHF

Ringmagneet Ø 10/4 mm,
hoogte 15 mm, houdt ca. 3.3 kg
vanaf
Gewicht: 7.5 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N42
vanaf
houdkracht: ca. 3.3 kg
vanaf

08.01.2023

En wat zegt een vrouw erover?
"Schattig!"

Prijs in CHF
10 st.

R-08-02-06-N
Ringmagneet Ø 8/2 mm,
hoogte 6 mm, houdt ca. 2.4 kg
Gewicht: 2.1 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N50
houdkracht: ca. 2.4 kg

Een echt vergulde kleine ringmagneet, die
voor zijn geringe afmetingen
verbazingwekkend sterk is.

1 st.

2.40/st.

3 st.

2.10/st.

10 st.

1.85/st.

20 st.

1.75/st.

40 st.

1.65/st.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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R-10-05-05-DN
Ringmagneet Ø 10/5 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 700 gr
Gewicht: 2.2 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 700 gr

Prijs in CHF
5 st.

1.05/st.

vanaf

15 st.

0.90/st.

vanaf

40 st.

0.80/st.

vanaf

80 st.

0.75/st.

R-10-07-03-DN
Ringmagneet Ø 10/7 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 400 gr
Gewicht: 0.91 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 400 gr

Prijs in CHF
5 st.

0.80/st.

vanaf

15 st.

0.70/st.

vanaf

40 st.

0.60/st.

vanaf

80 st.

0.55/st.

R-12-05-12-N

vanaf

1 st.

2.40/st.

3 st.

2.10/st.

10 st.

1.85/st.

20 st.

1.70/st.

40 st.

1.60/st.

R-12-09-1.5-N

0.55/st.

vanaf

40 st.

0.45/st.

vanaf

80 st.

0.40/st.

vanaf

160 st.

0.40/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.25/st.

vanaf

3 st.

2.00/st.

vanaf

10 st.

1.75/st.

vanaf

20 st.

1.65/st.

vanaf

40 st.

1.50/st.

R-19-09-06-N
Ringmagneet Ø 19.1/9.5 mm,
hoogte 6.4 mm, houdt ca.
7.5 kg
Gewicht: 10 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 7.5 kg

Prijs in CHF
1 st.

3.00/st.

vanaf

3 st.

2.55/st.

vanaf

10 st.

2.25/st.

vanaf

20 st.

2.10/st.

vanaf

40 st.

1.95/st.

R-20-04-05-N
Ringmagneet Ø 20/4.2 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 7.2 kg
Gewicht: 11 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 7.2 kg

2.80/st.

vanaf

3 st.

2.45/st.

vanaf

10 st.

2.15/st.

vanaf

20 st.

2.00/st.

vanaf

40 st.

1.90/st.

08.01.2023

Deze neodymium ringmagneet met een
houdkracht van ca. 7.5 kg behoort tot onze
topsellers. Twee ringmagneten stoten zich
verticaal ca. 5 cm af – zie de afbeeldingen.

Prijs in CHF
1 st.

4.10/st.

vanaf

3 st.

3.60/st.

vanaf

10 st.

3.20/st.

vanaf

20 st.

3.00/st.

vanaf

40 st.

2.85/st.

R-27-16-05-N
Ringmagneet Ø 26.75/16 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 11 kg
Gewicht: 14 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 11 kg

Deze neodymium ringmagneet behoort tot
onze topsellers.

Prijs in CHF
1 st.

R-25-04-05-N
Ringmagneet Ø 25/4.2 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 9.4 kg
Gewicht: 18 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 9.4 kg

Magneetveld verloopt diametraal!

Prijs in CHF
10 st.

R-15-06-06-N
Ringmagneet Ø 15/6 mm,
hoogte 6 mm, houdt ca. 5.1 kg
Gewicht: 6.8 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 5.1 kg

Magneetveld verloopt diametraal!

Prijs in CHF

Ringmagneet Ø 12/5 mm,
hoogte 12 mm, houdt ca. 4.4 kg
vanaf
Gewicht: 8.5 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N42
vanaf
houdkracht: ca. 4.4 kg

Ringmagneet Ø 12/9 mm,
hoogte 1.5 mm, houdt ca.
1.5 kg
Gewicht: 0.56 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1.5 kg

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Prijs in CHF
1 st.

3.55/st.

vanaf

3 st.

3.15/st.

vanaf

10 st.

2.80/st.

vanaf

20 st.

2.55/st.

vanaf

40 st.

2.40/st.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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R-40-23-06-N
Ringmagneet Ø 40/23 mm,
hoogte 6 mm, houdt ca. 21 kg
Gewicht: 38 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 21 kg

Prijs in CHF
1 st.

8.70/st.

vanaf

3 st.

7.70/st.

vanaf

10 st.

6.85/st.

vanaf

20 st.

6.35/st.

vanaf

40 st.

6.00/st.

R-60-06-30-N
Ringmagneet Ø 60/6 mm,
hoogte 30 mm, houdt ca.
120 kg
Gewicht: 640 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 120 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

92.75/st.

vanaf

3 st.

85.25/st.

vanaf

10 st.

78.55/st.

vanaf

20 st.

75.30/st.

vanaf

40 st.

72.40/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Dit is der grootste van onze "normale"
ringmagneten. Met een houdkracht van meer
dan 20 kg een heftige magneet - alstublieft
voorzichtig hanteren.

Een reusachtige ring (eigenlijk meer een
schijf met doorlopend gat), die men aan een
touw bevestigen kan. Daarmee vist u zonder
moeite uw fiets (en wie weet wat nog meer)
uit het kanaal.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Conusmagneten neodymium
Deze neodymium magneten hebben een konische vorm (afgestompte kegel). Op het kleine cirkeloppervlak
worden de magnetische veldlijnen gebundeld en de magneten beschikken daardoor over een zeer grote
houdkracht. Ze zijn perfect geschikt voor het gebruik als kantoormagneten op whiteboards, magneetborden enz.:
De stomp bevestigt velletjes krachtig aan de ondergrond en door hem zijwaarts te knikken kan de magneet weer
eenvoudig worden losgemaakt. Wordt daarentegen het grote grondvlak op een metalen ondergrond geplaatst,
dan laat zich de magneet vervolgens nauwelijks nog verwijderen.
CN-10-05-04-N
Konische magneet Ø 10/5 mm,
hoogte 4 mm, houdt ca. 1.2 kg
Gewicht: 1.4 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1.2 kg
Hecht aan whiteboard: 13 vel A4
Kleur: Zilverkleurig

Prijs in CHF
5 st.

0.80/st.

vanaf

15 st.

0.70/st.

vanaf

40 st.

0.65/st.

vanaf

120 st.

0.60/st.

CN-15-08-06-N
Konische magneet Ø 15/8 mm,
hoogte 6 mm, houdt ca. 3.1 kg
Gewicht: 4.9 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 3.1 kg
Hecht aan whiteboard: 20 vel A4
Kleur: Zilverkleurig

Prijs in CHF
1 st.

1.80/st.

vanaf

3 st.

1.65/st.

vanaf

10 st.

1.40/st.

vanaf

40 st.

1.30/st.

vanaf

80 st.

1.20/st.

CN-20-10-08-N
Konische magneet Ø 20/10 mm,
hoogte 8 mm, houdt ca. 4.9 kg
Gewicht: 11 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N38
houdkracht: ca. 4.9 kg
Hecht aan whiteboard: 25 vel A4
Kleur: Zilverkleurig

Prijs in CHF
1 st.

3.05/st.

vanaf

3 st.

2.80/st.

vanaf

10 st.

2.55/st.

vanaf

40 st.

2.35/st.

vanaf

80 st.

2.25/st.

CN-25-13-10-N
Konische magneet Ø 25/13 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 8.6 kg
Gewicht: 22 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N38
houdkracht: ca. 8.6 kg
Hecht aan whiteboard: 35 vel A4
Kleur: Zilverkleurig

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

4.50/st.

vanaf

3 st.

4.10/st.

vanaf

10 st.

3.75/st.

vanaf

40 st.

3.35/st.

vanaf

80 st.

3.20/st.

Deze kegelmagneten zijn neodymium magneten
met bijzondere eigenschappen: Op het kleine
cirkelvlak worden de magnetische veldlijnen
gebundeld en de magneten beschikken
daardoor over een zeer hoge houdkracht. De
noordpool bevindt zich op het kleine cirkelvlak.
Deze kegelmagneten zijn neodymium magneten
met bijzondere eigenschappen: Op het kleine
cirkelvlak worden de magnetische veldlijnen
gebundeld en de magneten beschikken
daardoor over een zeer hoge houdkracht. De
noordpool bevindt zich op het kleine cirkelvlak.
Deze kegelmagneten zijn neodymium magneten
met bijzondere eigenschappen: Op het kleine
cirkelvlak worden de magnetische veldlijnen
gebundeld en de magneten beschikken
daardoor over een zeer hoge houdkracht. De
noordpool bevindt zich op het kleine cirkelvlak.
Deze kegelmagneten zijn neodymium magneten
met bijzondere eigenschappen: Op het kleine
cirkelvlak worden de magnetische veldlijnen
gebundeld en de magneten beschikken
daardoor over een zeer hoge houdkracht. De
noordpool bevindt zich op het kleine cirkelvlak.
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Waterdichte neodymium magneten: roestvrij & met bescherming tegen krassen
De neodymium magneten van deze groep zijn geheel met een rubberlaagje gecoat. Dit geeft hen de volgende
voordelen:
Bescherming tegen krassen: Tere oppervlakken zoals whiteboards en glazen magneetborden worden goed
beschermd
Waterdicht: Deze magneten zijn roestvrij en kunnen buitenshuis worden gebruikt, zolang het rubber laagje intact
is
Wrijving: Het rubberlaagje verhoogt de magnetische houdkracht in de afschuifrichting aanzienlijk
Vanwege de rubber coating is de maximale houdkracht van deze magneten echter iets kleiner dan bij even grote
neodymium magneten zonder coating.
S-15-03-R
Schijfmagneet met rubber
coating Ø 16.8 mm, dikte
4.4 mm
waterdicht, neodymium, N45
Gewicht: 4 gr
houdkracht: ca. 1.5 kg
S-15-08-R
Schijfmagneet met rubber
coating Ø 16.8 mm, dikte
9.4 mm
waterdicht, neodymium, N42
Gewicht: 11 gr
houdkracht: ca. 3.7 kg
S-20-05-R
Schijfmagneet met rubber
coating Ø 22 mm, dikte
6.4 mm
waterdicht, neodymium, N42
Gewicht: 12 gr
houdkracht: ca. 3.9 kg
S-20-10-R
Schijfmagneet met rubber
coating Ø 22 mm, dikte
11.4 mm
waterdicht, neodymium, N42
Gewicht: 24 gr
houdkracht: ca. 7.1 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
5 st.

1.50/st.

vanaf

15 st.

1.35/st.

vanaf

40 st.

1.20/st.

vanaf

80 st.

1.15/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.55/st.

vanaf

3 st.

3.15/st.

vanaf

10 st.

2.80/st.

vanaf

20 st.

2.65/st.

vanaf

40 st.

2.45/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.35/st.

vanaf

3 st.

2.95/st.

vanaf

10 st.

2.65/st.

vanaf

20 st.

2.40/st.

vanaf

40 st.

2.25/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.20/st.

vanaf

3 st.

4.75/st.

vanaf

10 st.

4.30/st.

vanaf

20 st.

4.10/st.

vanaf

40 st.

3.95/st.

Deze neodymium magneten hebben een
rubber coating en kunnen permanent in de
buitenlucht of in het water worden gebruikt.

Deze neodymium magneten hebben een
rubber coating en kunnen permanent in de
buitenlucht of in het water worden gebruikt.

Deze neodymium magneten hebben een
rubber coating en kunnen permanent in de
buitenlucht of in het water worden gebruikt.

Deze neodymium magneten hebben een
rubber coating en kunnen permanent in de
buitenlucht of in het water worden gebruikt.
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Zelfklevende neodymium magneten
Platte neodymium magneten met zelfklevende achterzijde zijn perfect geschikt als sluitingen van papieren en
kartonnen artikelen , voor naambordjes en voor alle mogelijke knutseldoeleinden.
S-06-0.75-STIC

Schijfmagneet zelfklevend Ø 6 mm,
hoogte 0.75 mm, houdt ca. 230 gr
Gewicht: 0.16 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 230 gr
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-08-0.75-STIC

Schijfmagneet zelfklevend Ø 8 mm,
hoogte 0.75 mm, houdt ca. 320 gr
Gewicht: 0.29 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 320 gr
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-9.5-0.75-STIC

Schijfmagneet zelfklevend Ø 9.5 mm,
hoogte 0.75 mm, houdt ca. 380 gr
Gewicht: 0.4 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 380 gr
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-10-0.6-STIC

Schijfmagneet zelfklevend Ø 10 mm,
hoogte 0.6 mm, houdt ca. 310 gr
Gewicht: 0.36 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 310 gr
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.25/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

S-10-01-STIC

Schijfmagneet zelfklevend Ø 10 mm,
hoogte 1 mm, houdt ca. 540 gr
Gewicht: 0.6 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 540 gr
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
20 st.

0.30/st.

vanaf

60 st.

0.25/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

S-12-02-FOAM

Schijfmagneet zelfklevend Ø 12 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 1.3 kg
Gewicht: 1.7 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 1.3 kg
Lijm: 3M, nr. 4920, 0.40 mm
Houdbaarheid kleefstof: 18 maanden (ca.)
Pad extra document: data_sheet_3m_4920.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
20 st.

0.45/st.

vanaf

60 st.

0.40/st.

vanaf

140 st.

0.40/st.

vanaf

360 st.

0.35/st.

S-13-01-STIC

Schijfmagneet zelfklevend Ø 13 mm,
hoogte 1 mm, houdt ca. 710 gr
Gewicht: 1 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 710 gr
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
20 st.

0.35/st.

vanaf

60 st.

0.35/st.

vanaf

140 st.

0.30/st.

vanaf

360 st.

0.25/st.

S-15-01-STIC

Schijfmagneet zelfklevend Ø 15 mm,
hoogte 1 mm, houdt ca. 820 gr
Gewicht: 1.3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 820 gr
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

08.01.2023

Prijs in CHF
20 st.

0.40/st.

vanaf

60 st.

0.35/st.

vanaf

140 st.

0.35/st.

vanaf

360 st.

0.30/st.

De handige oplossing, indien u een
schijfmagneten wilt opplakken. Dit is een heel
platte, kleine schijfmagneet (6 mm
doorsnede, 0,75 mm dun) met een
zelfklevende zijde.

Geen lastige prikgaatjes in design kleding
meer: De S-08-0.75-STIC houdt
naamkaartjes subtiel zonder
veiligheidsnaalden vast.

De handige oplossing indien u een
schijfmagneet wilt opplakken. Het gaat hier
om een zeer plat schijfmagneetje (9,5 mm
doorsnede, 0,75 mm dun) met een
zelfklevende zijde.

De handige oplossing indien u een
schijfmagneet wilt opplakken. Het gaat hier
om een zeer plat schijfmagneetje (10 mm
doorsnede, 0,6 mm dun) met een
zelfklevende zijde.

De handige oplossing, indien u de S-10-01-N
wilt opplakken. Dit is gewoon een platte schijfmagneet met eén zelfklevende kant. Gewoon
de folie wegtrekken en opplakken. De magneet
wordt per 10 stuks elkaar aantrekkende
magneetparen verpakt geleverd.
De handige oplossing, indien u de magneet
S-12-02-N wilt vastlijmen. Het gaat om een
platte schijfmagneet met een zelfklevende zijde
met schuimrubber. Gewoon de folie wegnemen
en opplakken. Wij verkopen de magneet per 10
zich wederzijds aantrekkende magneetparen.

De handige oplossing, indien u een
schijfmagneet wilt opplakken. Dit is een heel
platte, kleine schijfmagneet (13 mm
doorsnede, 1 mm dik) met een zelfklevende
zijde. Gewoon de folie er van af trekken en de
magneet opplakken.
De handige oplossing, indien u een
schijfmagneet wilt vastplakken. Het gaat om
een zeer vlakke schijfmagneet (15 mm
doorsnede, 1 mm dun) met een zelfklevende
achterkant.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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S-15-02-FOAM

Schijfmagneet zelfklevend Ø 15 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 1.7 kg
Gewicht: 2.7 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 1.7 kg
Lijm: 3M, nr. 4920, 0.40 mm
Houdbaarheid kleefstof: 18 maanden (ca.)
Pad extra document: data_sheet_3m_4920.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
10 st.

0.70/st.

vanaf

40 st.

0.60/st.

vanaf

80 st.

0.55/st.

vanaf

160 st.

0.55/st.

S-18-01-STIC

Schijfmagneet zelfklevend Ø 18 mm,
hoogte 1 mm, houdt ca. 980 gr
Gewicht: 1.9 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 980 gr
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
10 st.

0.55/st.

vanaf

40 st.

0.50/st.

vanaf

80 st.

0.45/st.

vanaf

160 st.

0.45/st.

S-18-02-FOAM

Schijfmagneet zelfklevend Ø 18 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 2 kg
Gewicht: 3.9 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 2 kg
Lijm: 3M, nr. 4920, 0.40 mm
Houdbaarheid kleefstof: 18 maanden (ca.)
Pad extra document: data_sheet_3m_4920.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
10 st.

0.90/st.

vanaf

40 st.

0.75/st.

vanaf

80 st.

0.70/st.

vanaf

160 st.

0.70/st.

S-20-01-STIC

Schijfmagneet zelfklevend Ø 20 mm,
hoogte 1 mm, houdt ca. 1.1 kg
Gewicht: 2.4 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 1.1 kg
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
10 st.

0.60/st.

vanaf

40 st.

0.50/st.

vanaf

80 st.

0.45/st.

vanaf

160 st.

0.45/st.

S-20-02-FOAM

Schijfmagneet zelfklevend Ø 20 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 2.3 kg
Gewicht: 4.8 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 2.3 kg
Lijm: 3M, nr. 4920, 0.40 mm
Houdbaarheid kleefstof: 18 maanden (ca.)
Pad extra document: data_sheet_3m_4920.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
10 st.

0.95/st.

vanaf

40 st.

0.85/st.

vanaf

80 st.

0.80/st.

vanaf

160 st.

0.75/st.

S-22-02-FOAM

Schijfmagneet zelfklevend Ø 22 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 2.5 kg
Gewicht: 5.8 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 2.5 kg
Lijm: 3M, nr. 4920, 0.40 mm
Houdbaarheid kleefstof: 18 maanden (ca.)
Pad extra document: data_sheet_3m_4920.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
10 st.

1.00/st.

vanaf

40 st.

0.85/st.

vanaf

80 st.

0.80/st.

vanaf

160 st.

0.75/st.

S-25-02-FOAM

Schijfmagneet zelfklevend Ø 25 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 2.9 kg
Gewicht: 7.5 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 2.9 kg
Lijm: 3M, nr. 4920, 0.40 mm
Houdbaarheid kleefstof: 18 maanden (ca.)
Pad extra document: data_sheet_3m_4920.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
10 st.

1.35/st.

vanaf

40 st.

1.20/st.

vanaf

80 st.

1.15/st.

vanaf

160 st.

1.05/st.

Q-10-05-01-STIC

Blokmagneet zelfklevend 10 x 5 x 1 mm, houdt ca.
500 gr
Gewicht: 0.38 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 500 gr
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
40 st.

0.25/st.

vanaf

120 st.

0.20/st.

vanaf

280 st.

0.20/st.

vanaf

640 st.

0.15/st.

Q-10-10-01-STIC

Blokmagneet zelfklevend 10 x 10 x 1 mm, houdt
ca. 500 gr
Gewicht: 0.76 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 500 gr
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

08.01.2023

Prijs in CHF
20 st.

0.35/st.

vanaf

60 st.

0.30/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.25/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

De makkelijke oplossing, wanneer u een
schijfmagneet S-15-02-N wilt opplakken.
Deze platte schijfmagneet (15 mm
doorsnede, 2 mm dik) heeft een bijzonder
sterk zelfklevende, schuimrubber achterkant.

De handige oplossing, indien u een
schijfmagneet wilt opplakken. Dit is een heel
platte schijfmagneet (18 mm doorsnede,
1 mm dik) met een zelfklevende achterkant.

De makkelijke oplossing, wanneer u een
schijfmagneet wilt opplakken. Deze platte
schijfmagneet (18 mm doorsnede, 2 mm dik)
heeft een bijzonder sterk zelfklevende,
schuimrubber achterkant.

De handige oplossing, indien u een
schijfmagneet wilt vastplakken. Het gaat om
een zeer vlakke schijfmagneet (20 mm
doorsnede, 1 mm dun) met een zelfklevende
achterkant.

De handige oplossing, indien u de S-20-02-N
wilt vastlijmen. Het gaat om een platte
schijfmagneet met een zelfklevende zijde uit
schuimrubber. Gewoon de folie wegnemen en
opplakken. Wij verkopen de magneet per 5
zich wederzijds aantrekkende magneetparen.
Deze zeer platte schijfmagneet (22 mm
doorsnede, 2 mm dik) heeft een bijzonder
sterk zelfklevende schuimrubber zijde en een
aanzienlijke houdkracht van krap 2,5 kg.

Deze zeer platte schijfmagneet (25 mm
doorsnede, 2 mm dik) heeft een bijzonder
sterk zelfklevende schuimrubber zijde en een
aanzienlijke houdkracht van krap 3 kg.

De makkelijke oplossing indien u een
blokmagneet wilt opplakken. Het gaat hier
om een erg plat blokmagneetje (10 mm lang,
5 mm breed, 1 mm dun) met een
zelfklevende kant.

De makkelijke oplossing, wanneer u een
blokmagneet wilt opplakken. Dit is een heel
platte blokmagneet (10 mm lang, 10 mm
breed, 1 mm dun) met een zelfklevende
achterkant.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Q-15-08-01-STIC

Blokmagneet zelfklevend 15 x 8 x 1 mm, houdt ca.
600 gr
Gewicht: 0.91 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 600 gr
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
20 st.

0.35/st.

vanaf

60 st.

0.30/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.25/st.

Q-20-10-01-STIC

Blokmagneet zelfklevend 20 x 10 x 1 mm, houdt
ca. 800 gr
Gewicht: 1.5 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 800 gr
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
20 st.

0.45/st.

vanaf

60 st.

0.40/st.

vanaf

140 st.

0.40/st.

vanaf

360 st.

0.35/st.

Q-20-20-01-STIC

Blokmagneet zelfklevend 20 x 20 x 1 mm, houdt
ca. 1.1 kg
Gewicht: 3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 1.1 kg
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
10 st.

0.70/st.

vanaf

40 st.

0.60/st.

vanaf

80 st.

0.60/st.

vanaf

160 st.

0.55/st.

Q-25-12-01-STIC

Blokmagneet zelfklevend 25 x 12 x 1 mm, houdt
ca. 1 kg
Gewicht: 2.3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 1 kg
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
20 st.

0.75/st.

vanaf

60 st.

0.65/st.

vanaf

140 st.

0.60/st.

vanaf

360 st.

0.55/st.

Q-30-10-01-STIC

Blokmagneet zelfklevend 30 x 10 x 1 mm, houdt
ca. 1 kg
Gewicht: 2.3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 1 kg
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
20 st.

0.60/st.

vanaf

60 st.

0.55/st.

vanaf

140 st.

0.50/st.

vanaf

360 st.

0.45/st.

Q-40-12-01-STIC

Blokmagneet zelfklevend 40 x 12 x 1 mm, houdt
ca. 1.2 kg
Gewicht: 3.6 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 1.2 kg
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

08.01.2023

Prijs in CHF
20 st.

0.85/st.

vanaf

60 st.

0.80/st.

vanaf

140 st.

0.70/st.

vanaf

360 st.

0.65/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

De handige oplossing indien u een
blokmagneet wilt opplakken. Het gaat hier
om een erg plat blokmagneetje (15 mm lang,
8 mm breed, 1 mm dun) met een
zelfklevende zijde.

De makkelijke oplossing indien u een
blokmagneet wilt opplakken. Het gaat hier
om een erg plat blokmagneetje (20 mm lang,
10 mm breed, 1 mm dun) met een
zelfklevende kant.

De handige oplossing, wanner u een
blokmagneet wilt opplakken. Dit is een heel
platte blokmagneet (20 mm lang, 20 mm
breed, 1 mm dun) met een zelfklevende
achterkant.

De makkelijke oplossing, wanneer u een
blokmagneet wilt opplakken. Dit is een heel
platte blokmagneet (25 mm lang, 12 mm
breed, 1 mm dun) met een zelfklevende
achterkant.

De handige oplossing indien u een
blokmagneet wilt opplakken. Het gaat hier
om een erg platte blokmagneet (30 mm lang,
10 mm breed, 1 mm dun) met een
zelfklevende zijde.

De handige oplossing indien u een
blokmagneet wilt opplakken. Het gaat hier
om een erg platte blokmagneet (40 mm lang,
12 mm breed, 1 mm dun) met een
zelfklevende zijde.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Innaaibare magneten van neodymium
Platte, in stevig kunststof folie ingesealde neodymium schijfmagneten om in kleding in te naaien. Dankzij de
kunststof omhulling zijn de magneten waterbestendig en roestvast en kunnen worden gewassen en buiten en in
natte omgevingen worden gebruikt.
M-SEW-01

Prijs in CHF

Innaaibare magneten 12 x
2 mm vierkant, houdt ca. 1.2 kg
vanaf
waterdicht
met vierkant pvc hoesje
vanaf
Gewicht: 2 gr
vanaf
houdkracht: ca. 1.2 kg

M-SEW-02
Innaaibare magneten 12 x
2 mm rond, houdt ca. 1.2 kg
waterdicht
met rond pvc hoesje
Gewicht: 2 gr
houdkracht: ca. 1.2 kg

20 st.

0.60/st.

60 st.

0.60/st.

140 st.

0.55/st.

360 st.

0.55/st.

Prijs in CHF
20 st.

0.65/st.

vanaf

60 st.

0.65/st.

vanaf

140 st.

0.60/st.

vanaf

360 st.

0.60/st.

M-SEW-03

Prijs in CHF

Innaaibare magneten 18 x
2 mm vierkant, houdt ca. 1.9 kg
vanaf
waterdicht
met vierkant pvc hoesje
vanaf
Gewicht: 4 gr
vanaf
houdkracht: ca. 1.9 kg

M-SEW-04
Innaaibare magneten 18 x
2 mm rond, houdt ca. 1.9 kg
waterdicht
met rond pvc hoesje
Gewicht: 4 gr
houdkracht: ca. 1.9 kg

08.01.2023

10 st.

0.90/st.

40 st.

0.85/st.

80 st.

0.85/st.

160 st.

0.80/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.95/st.

vanaf

40 st.

0.90/st.

vanaf

80 st.

0.90/st.

vanaf

160 st.

0.85/st.

Dit zijn in een vierkante plastic
beschermzakje ingesealde schijfmagneten
(12 x 2 mm) met een houdkracht van ca. eén
kilo. Ze kunnen in kleding worden ingenaaid
of in natte omgevingen worden gebruikt,
zonder te roesten.
Dit zijn in een rond plastic beschermzakje
ingesealde schijfmagneten (12 x 2 mm) met
een houdkracht van ca. eén kilo. Ze kunnen
in kleding worden ingenaaid of in natte
omgevingen worden gebruikt, zonder te
roesten.
Dit zijn in een vierkante plastic
beschermzakje ingesealde schijfmagneten
(12 x 2 mm) met een houdkracht van bijna 2
kilo. Ze kunnen in kleding worden ingenaaid
of in natte omgevingen worden gebruikt,
zonder te roesten.
Dit zijn in een rond plastic beschermzakje
ingesealde schijfmagneten (18 x 2 mm) met
een houdkracht van bijna 2 kilo. Ze kunnen in
kleding worden ingenaaid of in natte
omgevingen worden gebruikt, zonder te
roesten.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Neodymium magneten om te schroeven
Platte neodymium schijfmagneten en blokmagneten met een of twee verzonken gaten. Ze kunnen met een
verzonken kopschroef worden vastgeschroefd. Ze zijn slechts 4 mm dik en daardoor uiterst onopvallend om
bordjes, gereedschappen enz. aan op te hangen. Magneten om te schroeven zijn erg populair in de keukenbouw,
tentoonstellingsbouw en winkelinrichting, in de beletteringsindustrie, in de meubelbouw. enz.
CS-S-12-04-N
Schijfmagneet Ø 12 mm,
hoogte 4 mm
met verzonken gat
N35, vernikkeld
Gewicht: 2.5 gr
houdkracht: ca. 1.6 kg
CS-S-15-04-N
Schijfmagneet Ø 15 mm,
hoogte 4 mm
met verzonken gat
N35, vernikkeld
Gewicht: 4 gr
houdkracht: ca. 3 kg
CS-S-18-04-N
Schijfmagneet Ø 18 mm,
hoogte 4 mm
met verzonken gat
N35, vernikkeld
Gewicht: 6.3 gr
houdkracht: ca. 4 kg
CS-S-23-04-N
Schijfmagneet Ø 23 mm,
hoogte 4 mm
met verzonken gat
N35, vernikkeld
Gewicht: 11 gr
houdkracht: ca. 6.5 kg

Prijs in CHF
5 st.

0.95/st.

vanaf

15 st.

0.80/st.

vanaf

40 st.

0.70/st.

vanaf

80 st.

0.65/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.10/st.

vanaf

15 st.

0.95/st.

vanaf

40 st.

0.85/st.

vanaf

80 st.

0.80/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.55/st.

vanaf

15 st.

1.35/st.

vanaf

40 st.

1.25/st.

vanaf

80 st.

1.15/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.15/st.

vanaf

3 st.

1.90/st.

vanaf

10 st.

1.70/st.

vanaf

20 st.

1.60/st.

vanaf

40 st.

1.45/st.

CS-S-18-05-R
Schijfmagneet met rubber
coating Ø 19.5 mm, dikte
6.5 mm
met verzonken gat
N42
Gewicht: 9 gr
houdkracht: ca. 3 kg

CS-S-27-04-N
Schijfmagneet Ø 27 mm,
hoogte 4 mm
met verzonken gat
N35, vernikkeld
Gewicht: 16 gr
houdkracht: ca. 8 kg

Prijs in CHF
1 st.

3.35/st.

vanaf

3 st.

2.95/st.

vanaf

10 st.

2.65/st.

vanaf

20 st.

2.45/st.

vanaf

40 st.

2.30/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.10/st.

vanaf

3 st.

2.80/st.

vanaf

10 st.

2.45/st.

vanaf

20 st.

2.30/st.

vanaf

40 st.

2.15/st.

CS-S-27-05-R
Schijfmagneet met rubber
coating Ø 28.5 mm, dikte
6.5 mm
met verzonken gat
N42
Gewicht: 21 gr
houdkracht: ca. 6 kg

CS-S-34-04-N
Schijfmagneet Ø 34 mm,
hoogte 4 mm
met verzonken gat
N35, vernikkeld
Gewicht: 27 gr
houdkracht: ca. 10 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

6.20/st.

vanaf

3 st.

5.50/st.

vanaf

10 st.

4.90/st.

vanaf

20 st.

4.60/st.

vanaf

40 st.

4.35/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.90/st.

vanaf

3 st.

3.45/st.

vanaf

10 st.

3.10/st.

vanaf

20 st.

2.90/st.

vanaf

40 st.

2.75/st.

Doorsnede D: 12 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Doorsnede gat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Doorsnede D: 15 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Doorsnede gat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Doorsnede D: 18 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Doorsnede gat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Doorsnede D: 23 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Doorsnede gat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Doorsnede D: 19.5 mm
Hoogte H: 6.5 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Doorsnede gat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Doorsnede D: 27 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Doorsnede gat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Doorsnede D: 28.5 mm
Hoogte H: 6.5 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Doorsnede gat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Doorsnede D: 34 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Doorsnede gat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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CS-S-42-04-N
Schijfmagneeet Ø 42 mm,
hoogte 4 mm
met verzonken gat
N35, vernikkeld
Gewicht: 35 gr
houdkracht: ca. 12 kg

Prijs in CHF
1 st.

6.00/st.

vanaf

3 st.

5.45/st.

vanaf

10 st.

5.00/st.

vanaf

20 st.

4.75/st.

vanaf

40 st.

4.55/st.

CS-S-42-05-R
Schijfmagneet met rubber
coating Ø 43.5 mm, dikte
6.5 mm
met verzonken gat
N42
Gewicht: 54 gr
houdkracht: ca. 11 kg

CS-S-50-04-N
Schijfmagneet Ø 50 mm,
hoogte 4 mm
met verzonken gat
N35, vernikkeld
Gewicht: 59 gr
houdkracht: ca. 14 kg

Prijs in CHF
1 st.

12.45/st.

vanaf

3 st.

11.20/st.

vanaf

10 st.

10.10/st.

vanaf

20 st.

9.55/st.

vanaf

40 st.

9.05/st.

Prijs in CHF
1 st.

7.20/st.

vanaf

3 st.

6.55/st.

vanaf

10 st.

6.00/st.

vanaf

20 st.

5.70/st.

vanaf

40 st.

5.45/st.

CSD-S-27-06-R
Schijfmagneet met rubber coating
Ø 28.5 mm, dikte 7.5 mm
met verzonken gat aan beide
zijden
N42
Gewicht: 26 gr
houdkracht: ca. 7.5 kg

CS-Q-12-12-04-N
Blokmagneet 12 x 12 x
4 mm
met verzonken gat
N35, vernikkeld
Gewicht: 3 gr
houdkracht: ca. 3 kg
CS-Q-15-15-04-N
Blokmagneet 15 x 15 x 4 mm
met doorlopend verzonken
gat
N35, vernikkeld
Gewicht: 5.8 gr
houdkracht: ca. 4 kg
CS-Q-20-12-04-N
Blokmagneet 20 x 12 x
4 mm
met verzonken gat
N35, vernikkeld
Gewicht: 6 gr
houdkracht: ca. 5.2 kg
CS-Q-30-12-04-N
Blokmagneet 30 x 12 x
4 mm
met verzonken gat
N35, vernikkeld
Gewicht: 9.5 gr
houdkracht: ca. 6.8 kg
CS-Q-20-20-04-N
Blokmagneet 20 x 20 x 4 mm
met doorlopend verzonken
gat
N35, vernikkeld
Gewicht: 11 gr
houdkracht: ca. 7.5 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

7.15/st.

vanaf

3 st.

6.35/st.

vanaf

10 st.

5.60/st.

vanaf

20 st.

5.25/st.

vanaf

40 st.

4.95/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.00/st.

vanaf

15 st.

0.85/st.

vanaf

40 st.

0.80/st.

vanaf

80 st.

0.75/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.55/st.

vanaf

15 st.

1.35/st.

vanaf

40 st.

1.25/st.

vanaf

80 st.

1.15/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.70/st.

vanaf

15 st.

1.50/st.

vanaf

40 st.

1.35/st.

vanaf

80 st.

1.25/st.

Prijs in CHF
5 st.

2.40/st.

vanaf

15 st.

2.15/st.

vanaf

40 st.

1.90/st.

vanaf

80 st.

1.80/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.80/st.

vanaf

3 st.

2.40/st.

vanaf

10 st.

2.10/st.

vanaf

20 st.

2.00/st.

vanaf

40 st.

1.85/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Doorsnede D: 42 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Doorsnede gat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Doorsnede D: 43.5 mm
Hoogte H: 6.5 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Doorsnede gat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Doorsnede D: 50 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Doorsnede gat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Ommanteling: Rubber (TPV)
Doorsnede D: 28.5 mm
Hoogte H: 7.5 mm
Doorsnede gat d1: 6.1 mm
Doorsnede gat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 1.68 mm
Zijdelengte S1: 12 mm
Zijdelengte S2: 12 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Verzinkgat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Zijdelengte S1: 15 mm
Zijdelengte S2: 15 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Verzinkgat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Zijdelengte S1: 20 mm
Zijdelengte S2: 12 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Verzinkgat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Zijdelengte S1: 30 mm
Zijdelengte S2: 12 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Verzinkgat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Zijdelengte S1: 20 mm
Zijdelengte S2: 20 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Verzinkgat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.

Pagina 43

Online bestellen bij
www.supermagnete.ch

+41 43 399 03 51

CS-Q-40-20-04-N
Blokmagneet 40 x 20 x
4 mm
met twee verzonken gaten
N35, vernikkeld
Gewicht: 22 gr
houdkracht: ca. 12 kg
CS-Q-40-40-04-N
Blokmagneet 40 x 40 x
4 mm
met twee verzonken gaten
N35, vernikkeld
Gewicht: 47 gr
houdkracht: ca. 16 kg
CS-Q-60-20-04-N
Blokmagneet 60 x 20 x
4 mm
met twee verzonken gaten
N35, vernikkeld
Gewicht: 34 gr
houdkracht: ca. 13 kg
CS-Q-80-20-04-N
Blokmagneet 80 x 20 x
4 mm
met twee verzonken gaten
N35, vernikkeld
Gewicht: 47 gr
houdkracht: ca. 18 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

4.75/st.

vanaf

3 st.

4.20/st.

vanaf

10 st.

3.75/st.

vanaf

20 st.

3.50/st.

vanaf

40 st.

3.30/st.

Prijs in CHF
1 st.

6.65/st.

vanaf

3 st.

6.00/st.

vanaf

10 st.

5.30/st.

vanaf

20 st.

5.05/st.

vanaf

40 st.

4.75/st.

Prijs in CHF
1 st.

6.25/st.

vanaf

3 st.

5.60/st.

vanaf

10 st.

5.05/st.

vanaf

20 st.

4.75/st.

vanaf

40 st.

4.50/st.

Prijs in CHF
1 st.

8.20/st.

vanaf

3 st.

7.30/st.

vanaf

10 st.

6.50/st.

vanaf

20 st.

6.10/st.

vanaf

40 st.

5.80/st.

supermagnete.ch
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Zijdelengte S1: 40 mm
Zijdelengte S2: 20 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Verzinkgat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Zijdelengte S1: 40 mm
Zijdelengte S2: 40 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Verzinkgat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Zijdelengte S1: 60 mm
Zijdelengte S2: 20 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Verzinkgat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Zijdelengte S1: 80 mm
Zijdelengte S2: 20 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Verzinkgat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magneetsets
Opgelet a.u.b.: Vanwege het inslikgevaar zijn de magneten in deze sets absoluut ongeschikt als speelgoed voor
jongere kinderen en moeten bij peuters uit de buurt worden gehouden. Wanneer meerdere kleine magneten
worden ingeslikt, kunnen deze in de darmen blijven hangen en levensgevaarlijke verwondingen veroorzaken.
Z-10
Macho-set
magneetset
koffer met 40
supermagneten
Gewicht: 1.4 kg/set

Z-04
Magneet set 114
set met 114 kleine
neodymium magneten
Gewicht: 59 gr/set

08.01.2023

Prijs in CHF
1 set

78.70/set

Prijs in CHF
1 set

19.50/set

vanaf

3 sets

17.65/set

vanaf

10 sets

16.00/set

vanaf

20 sets

15.15/set

vanaf

40 sets

14.50/set

Voor diegenen, die zich niet zo snel van iets
achterover slaan, hebben we nu de
supermagnete Macho-Set! 10 grote en 30
kleine supermagneten in een
gereedschapskoffer.

Set met 114 Supermagneten!
U ontvangt 30 st. Q-05-05-02-G, 30 st.
S-06-02-N, 30 st. R-06-02-02-G, 12 st.
W-05-N, 12 st. W-05-G. Wanneer u de 114
magneten elk per stuk koopt, dan kost u dit
bijna twee keer zoveel - een echte prijshit!

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Potmagneten met verzonken gat om vast te schroeven
Speciaal kenmerk: Deze magneten kunnen met verzonken kopschroeven worden bevestigd.
Principe: De magneten zijn in een stalen pot gevat. De stalen pot
versterkt de houdkracht van de magneet wanneer de magneet
direkt op een dik ijzeren oppervlak aansluit. Indien geen direct
contact met het tegenstuk bestaat of de ijzeren plaat dun, met een
verflaag bedekt of ruw is, kunt u de magneet duidelijk minder
belasten.
Afschuifkracht: De aangegeven houdkracht werd haaks op het
houdoppervlak gemeten. Om de magneet zijwaarts te verschuiven
is een veel kleinere kracht nodig. Indien u dus een potmagneet aan
een muur gebruikt kunt u hem duidelijk minder belasten dan
wanneer u hem aan het plafond gebruikt.
Roest: Deze magneten zijn niet roestvast en daarom voor gebruik
in droge ruimtes binnenshuis gedacht.
CSN-10
Potmagneet Ø 10 mm met
verzonken gat, houdt ca.
1.3 kg
Gewicht: 2 gr
houdkracht: ca. 1.3 kg

CSN-13
Potmagneet Ø 13 mm met
verzonken gat, houdt ca.
3 kg
Gewicht: 3 gr
houdkracht: ca. 3 kg

CSN-16
Potmagneet Ø 16 mm met
verzonken gat, houdt ca.
4 kg
Gewicht: 5 gr
houdkracht: ca. 4 kg

CSN-ES-16
Potmagneet Ø 16 mm met
verzonken gat, houdt ca.
6.9 kg
Gewicht: 5.5 gr
houdkracht: ca. 6.9 kg

CSN-HT-16
Potmagneet Ø 16 mm met
verzonken gat, houdt ca.
4 kg
Gewicht: 5 gr
houdkracht: ca. 4 kg

CSN-20
Potmagneet Ø 20 mm met
verzonken gat, houdt ca.
8.9 kg
Gewicht: 11 gr
houdkracht: ca. 8.9 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
5 st.

1.30/st.

vanaf

15 st.

1.10/st.

vanaf

40 st.

1.00/st.

vanaf

80 st.

0.90/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.40/st.

vanaf

15 st.

1.20/st.

vanaf

40 st.

1.05/st.

vanaf

80 st.

0.95/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.65/st.

vanaf

15 st.

1.45/st.

vanaf

40 st.

1.30/st.

vanaf

80 st.

1.20/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.65/st.

vanaf

15 st.

1.40/st.

vanaf

40 st.

1.25/st.

vanaf

80 st.

1.15/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.65/st.

vanaf

3 st.

2.30/st.

vanaf

10 st.

2.00/st.

vanaf

20 st.

1.85/st.

vanaf

40 st.

1.75/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.75/st.

vanaf

3 st.

2.35/st.

vanaf

10 st.

2.05/st.

vanaf

20 st.

1.90/st.

vanaf

40 st.

1.80/st.

Diameter D: 10 mm
Totale hoogte H: 4.5 mm
Boorgat d1: 3 mm
Boorgat d2: 4.8 mm
Verzonken gat t: 0.9 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Diameter D: 13 mm
Totale hoogte H: 4.5 mm
Boorgat d1: 3 mm
Boorgat d2: 5.5 mm
Verzonken gat t: 1.25 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Diameter D: 16 mm
Totale hoogte H: 4.5 mm
Boorgat d1: 3.5 mm
Boorgat d2: 7.22 mm
Verzonken gat t: 1.86 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Dezelfde afmetingen als CSN-16, maar met
een dikkere stalen pot. Daardoor hogere
houdkracht als CSN-16.

Deze magneet in een stalen pot heeft een
verzonken boorgat en kan met een schroef
met verzonken kop worden bevestigd. De
bouwvorm is identiek aan CSN-16, maar deze
magneet is hittebestendig tot 150 °C.

Diameter D: 20 mm
Totale hoogte H: 6 mm
Boorgat d1: 4.5 mm
Boorgat d2: 9.46 mm
Verzonken gat t: 2.48 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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CSN-ES-20
Potmagneet Ø 20 mm met
verzonken gat, houdt ca.
11 kg
Gewicht: 12 gr
houdkracht: ca. 11 kg

CSN-HT-20
Potmagneet Ø 20 mm met
verzonken gat, houdt ca.
8.9 kg
Gewicht: 11 gr
houdkracht: ca. 8.9 kg

CSN-25
Potmagneet Ø 25 mm met
verzonken gat, houdt ca.
19 kg
Gewicht: 20 gr
houdkracht: ca. 19 kg

CSN-HT-25
Potmagneet Ø 25 mm met
verzonken gat, houdt ca.
19 kg
Gewicht: 20 gr
houdkracht: ca. 19 kg

CSN-32
Potmagneet Ø 32 mm met
verzonken gat, houdt ca.
30 kg
Gewicht: 35 gr
houdkracht: ca. 30 kg

CSN-HT-32
Potmagneet Ø 32 mm met
verzonken gat, houdt ca.
30 kg
Gewicht: 35 gr
houdkracht: ca. 30 kg

CSN-40
Potmagneet Ø 40 mm met
verzonken gat, houdt ca.
52 kg
Gewicht: 65 gr
houdkracht: ca. 52 kg

CSN-48
Potmagneet Ø 48 mm met
verzonken gat, houdt ca.
87 kg
Gewicht: 120 gr
houdkracht: ca. 87 kg

CSN-60
Potmagneet Ø 60 mm met
verzonken gat, houdt ca.
130 kg
Gewicht: 250 gr
houdkracht: ca. 130 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

2.80/st.

vanaf

3 st.

2.40/st.

vanaf

10 st.

2.10/st.

vanaf

20 st.

1.95/st.

vanaf

40 st.

1.80/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.05/st.

vanaf

3 st.

2.65/st.

vanaf

10 st.

2.30/st.

vanaf

20 st.

2.15/st.

vanaf

40 st.

2.00/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.85/st.

vanaf

3 st.

3.35/st.

vanaf

10 st.

2.95/st.

vanaf

20 st.

2.75/st.

vanaf

40 st.

2.55/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.55/st.

vanaf

3 st.

4.00/st.

vanaf

10 st.

3.50/st.

vanaf

20 st.

3.30/st.

vanaf

40 st.

3.10/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.90/st.

vanaf

3 st.

5.25/st.

vanaf

10 st.

4.65/st.

vanaf

20 st.

4.40/st.

vanaf

40 st.

4.15/st.

Prijs in CHF
1 st.

7.15/st.

vanaf

3 st.

6.40/st.

vanaf

10 st.

5.70/st.

vanaf

20 st.

5.40/st.

vanaf

40 st.

5.15/st.

Prijs in CHF
1 st.

8.55/st.

vanaf

3 st.

7.65/st.

vanaf

10 st.

6.90/st.

vanaf

20 st.

6.50/st.

vanaf

40 st.

6.15/st.

Prijs in CHF
1 st.

12.20/st.

vanaf

3 st.

10.90/st.

vanaf

10 st.

9.85/st.

vanaf

20 st.

9.35/st.

vanaf

40 st.

8.85/st.

Prijs in CHF
1 st.

20.80/st.

vanaf

3 st.

18.85/st.

vanaf

10 st.

17.05/st.

vanaf

20 st.

16.20/st.

vanaf

40 st.

15.50/st.

supermagnete.ch
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Dezelfde afmetingen als CSN-20, maar met
een dikkere stalen pot. Daardoor hogere
houdkracht als CSN-20.

Deze magneet in een stalen pot heeft een
verzonken boorgat en kan met een schroef
met verzonken kop worden bevestigd. De
bouwvorm is identiek aan CSN-20, maar deze
magneet is hittebestendig tot 150°C.

Diameter D: 25 mm
Totale hoogte H: 7 mm
Boorgat d1: 5.5 mm
Boorgat d2: 11.7 mm
Verzonken gat t: 3.1 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Deze magneet in een stalen pot heeft een
verzonken boorgat en kan met een schroef
met verzonken kop worden bevestigd. De
bouwvorm is identiek aan CSN-25, maar deze
magneet is hittebestendig tot 150°C.

Diameter D: 32 mm
Totale hoogte H: 7 mm
Boorgat d1: 5.5 mm
Boorgat d2: 11.7 mm
Verzonken gat t: 3.1 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Deze magneet in een stalen pot heeft een
verzonken boorgat en kan met een schroef
met verzonken kop worden bevestigd. De
bouwvorm is identiek aan CSN-32, maar deze
magneet is hittebestendig tot 150°C.

Diameter D: 40 mm
Totale hoogte H: 8 mm
Boorgat d1: 5.5 mm
Boorgat d2: 11.7 mm
Verzonken gat t: 3.1 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Diameter D: 48 mm
Totale hoogte H: 11.5 mm
Boorgat d1: 8.5 mm
Boorgat d2: 18.12 mm
Verzonken gat t: 4.81 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Diameter D: 60 mm
Totale hoogte H: 15 mm
Boorgat d1: 8.5 mm
Boorgat d2: 18.12 mm
Verzonken gat t: 4.81 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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CSN-ES-66
Potmagneet Ø 66 mm met
verzonken gat, houdt ca.
180 kg
Gewicht: 390 gr
houdkracht: ca. 180 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

25.80/st.

vanaf

3 st.

23.55/st.

vanaf

10 st.

21.60/st.

vanaf

20 st.

20.65/st.

vanaf

40 st.

19.80/st.

supermagnete.ch
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Diameter D: 66 mm
Totale hoogte H: 15 mm
Boorgat d1: 8.5 mm
Boorgat d2: 18.12 mm
Verzonken gat t: 4.81 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Platte rechthoekige potmagneten
Platte stripmagneten zijn rechthoekige of vierkante potmagneten die met behulp van verzonken kop schroeven
kunnen worden bevestigd. Ze bestaan uit een stalen u-profiel, waar een neodymium blokmagneet in is vervat.
Deze bouwvorm versterkt de houdkracht van de magneet enorm, wanneer deze zich in direct contact met een
tegenstuk bevindt. Bovendien beschermt de stalen mantel de kwetsbare magneet tegen beschadiging door
herhaaldelijke slagen.
CSR-100-20-05-N
Platte stripmagneet 100 x
20 x 5 mm
met twee verzonken gaten
in stalen u-profiel
Gewicht: 64 gr
houdkracht: ca. 62 kg
CSR-120-20-05-N
Platte stripmagneet 120 x
20 x 5 mm
met twee verzonken gaten
in stalen u-profiel
Gewicht: 77 gr
houdkracht: ca. 79 kg
CSR-15-15-04-N
Platte stripmagneet 15 x 15
x 4 mm
met verzonken gat
in stalen u-profiel
Gewicht: 5.5 gr
houdkracht: ca. 5.5 kg
CSR-20-20-04-N
Platte stripmagneet 20 x 20
x 4 mm
met verzonken gat
in stalen u-profiel
Gewicht: 11 gr
houdkracht: ca. 10 kg
CSR-25-13-04-N
Platte stripmagneet 25 x 13
x 4 mm
met verzonken gat
in stalen u-profiel
Gewicht: 8 gr
houdkracht: ca. 10 kg
CSR-40-20-04-N
Platte stripmagneet 40 x 20
x 4 mm
met twee verzonken gaten
in stalen u-profiel
Gewicht: 21 gr
houdkracht: ca. 17 kg
CSR-40-40-04-N
Platte stripmagneet 40 x 40
x 4 mm
met twee verzonken gaten
in stalen u-profiel
Gewicht: 44 gr
houdkracht: ca. 25 kg
CSR-60-20-04-N
Neodymium stripmagneet 60
x 20 x 4 mm
met twee verzonken gaten
in stalen u-profiel
Gewicht: 33 gr
houdkracht: ca. 29 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

10.75/st.

vanaf

3 st.

9.50/st.

vanaf

10 st.

8.35/st.

vanaf

20 st.

7.75/st.

vanaf

40 st.

7.30/st.

Prijs in CHF
1 st.

12.75/st.

vanaf

3 st.

11.30/st.

vanaf

10 st.

9.90/st.

vanaf

20 st.

9.25/st.

vanaf

40 st.

8.65/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.40/st.

vanaf

3 st.

2.10/st.

vanaf

10 st.

1.85/st.

vanaf

20 st.

1.75/st.

vanaf

40 st.

1.60/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.90/st.

vanaf

3 st.

2.50/st.

vanaf

10 st.

2.20/st.

vanaf

20 st.

2.05/st.

vanaf

40 st.

1.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.65/st.

vanaf

3 st.

2.30/st.

vanaf

10 st.

2.05/st.

vanaf

20 st.

1.95/st.

vanaf

40 st.

1.85/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.40/st.

vanaf

3 st.

3.90/st.

vanaf

10 st.

3.40/st.

vanaf

20 st.

3.15/st.

vanaf

40 st.

3.00/st.

Prijs in CHF
1 st.

7.15/st.

vanaf

3 st.

6.35/st.

vanaf

10 st.

5.65/st.

vanaf

20 st.

5.35/st.

vanaf

40 st.

5.05/st.

Prijs in CHF
1 st.

6.50/st.

vanaf

3 st.

5.85/st.

vanaf

10 st.

5.20/st.

vanaf

20 st.

4.95/st.

vanaf

40 st.

4.60/st.

Zijdelengte S1: 100 mm
Zijdelengte S2: 20 mm
Hoogte H: 5 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Verzinkgat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Zijdelengte S1: 120 mm
Zijdelengte S2: 20 mm
Hoogte H: 5 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Verzinkgat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Zijdelengte S1: 15 mm
Zijdelengte S2: 15 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Verzinkgat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 3 mm
Zijdelengte S1: 20 mm
Zijdelengte S2: 20 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Verzinkgat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 3 mm
Zijdelengte S1: 25 mm
Zijdelengte S2: 13 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Verzinkgat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Zijdelengte S1: 40 mm
Zijdelengte S2: 20 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Verzinkgat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 3 mm
Zijdelengte S1: 40 mm
Zijdelengte S2: 40 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Verzinkgat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 2.48 mm
Zijdelengte S1: 60 mm
Zijdelengte S2: 20 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Verzinkgat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 3 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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CSR-80-20-04-N
Platte magneet 80 x 20 x
4 mm
met twee verzonken gaten
in stalen u-profiel
Gewicht: 44 gr
houdkracht: ca. 37 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

7.75/st.

vanaf

3 st.

6.95/st.

vanaf

10 st.

6.25/st.

vanaf

20 st.

5.90/st.

vanaf

40 st.

5.55/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Zijdelengte S1: 80 mm
Zijdelengte S2: 20 mm
Hoogte H: 4 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Verzinkgat d2: 9.46 mm
Verzinkdiepte t: 3 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Potmagneet met rond boorgat om te schroeven
Speciaal kenmerk: Deze magneten kunnen met een normale
schroef zonder verzonken kop worden bevestigd.
Principe: De magneten zijn in een stalen pot gevat. De stalen pot
versterkt de houdkracht van de magneet wanneer de magneet
direkt op een dik ijzeren oppervlak aansluit. Indien geen direct
contact met het tegenstuk bestaat of de ijzeren plaat dun, met een
verflaag bedekt of ruw is, kunt U de magneten duidelijk minder
belasten.
Afschuifkracht: De aangegeven houdkracht werd haaks op het
houdoppervlak gemeten. Om de magneet zijwaarts te verschuiven
is een veel kleinere kracht nodig. Indien u dus een potmagneet aan
een muur gebruikt kunt u hem duidelijk minder belasten dan
wanneer u hem aan het plafond gebruikt.
Roest: Deze magneten zijn niet roestvast en daarom voor gebruik
in droge ruimtes binnenshuis gedacht.
ZTN-16
Potmagneet Ø 16 mm met
rond doorlopend gat
Gewicht: 6 gr
houdkracht: ca. 4 kg

ZTN-20
Potmagneet Ø 20 mm met
rond doorlopend gat
Gewicht: 12 gr
houdkracht: ca. 6 kg

ZTN-25
Potmagneet Ø 25 mm met
rond doorlopend gat
Gewicht: 23 gr
houdkracht: ca. 14 kg

ZTN-32
Potmagneet Ø 32 mm met
rond doorlopend gat
Gewicht: 36 gr
houdkracht: ca. 23 kg

ZTN-42
Potmagneet Ø 42 mm met
rond doorlopend gat
Gewicht: 73 gr
houdkracht: ca. 32 kg

ZTN-48
Potmagneet Ø 48 mm met
rond doorlopend gat
Gewicht: 110 gr
houdkracht: ca. 63 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
5 st.

1.60/st.

vanaf

15 st.

1.40/st.

vanaf

40 st.

1.20/st.

vanaf

80 st.

1.10/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.85/st.

vanaf

3 st.

2.45/st.

vanaf

10 st.

2.15/st.

vanaf

20 st.

1.95/st.

vanaf

40 st.

1.85/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.40/st.

vanaf

3 st.

2.95/st.

vanaf

10 st.

2.55/st.

vanaf

20 st.

2.35/st.

vanaf

40 st.

2.20/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.85/st.

vanaf

3 st.

4.25/st.

vanaf

10 st.

3.75/st.

vanaf

20 st.

3.45/st.

vanaf

40 st.

3.20/st.

Prijs in CHF
1 st.

7.95/st.

vanaf

3 st.

7.10/st.

vanaf

10 st.

6.30/st.

vanaf

20 st.

5.95/st.

vanaf

40 st.

5.55/st.

Prijs in CHF
1 st.

10.65/st.

vanaf

3 st.

9.45/st.

vanaf

10 st.

8.35/st.

vanaf

20 st.

7.80/st.

vanaf

40 st.

7.35/st.

Potdoorsnede D: 16 mm
Pothoogte H: 5 mm
Doorsnede gat d1: 3.5 mm
Doorsnede gat d2: 6.5 mm
Diepte t: 3.8 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Potdoorsnede D: 20 mm
Pothoogte H: 7 mm
Doorsnede gat d1: 4.5 mm
Doorsnede gat d2: 8 mm
Diepte t: 5.5 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Potdoorsnede D: 25 mm
Pothoogte H: 8 mm
Doorsnede gat d1: 5.5 mm
Doorsnede gat d2: 9 mm
Diepte t: 6 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Potdoorsnede D: 32 mm
Pothoogte H: 8 mm
Doorsnede gat d1: 5.5 mm
Doorsnede gat d2: 9 mm
Diepte t: 5.5 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Potdoorsnede D: 42 mm
Pothoogte H: 9 mm
Doorsnede gat d1: 6.5 mm
Doorsnede gat d2: 11 mm
Diepte t: 6 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Potdoorsnede D: 48 mm
Pothoogte H: 11.5 mm
Doorsnede gat d1: 8.5 mm
Doorsnede gat d2: 15 mm
Diepte t: 8.5 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.

Pagina 51

Online bestellen bij
www.supermagnete.ch

+41 43 399 03 51

ZTN-60
Potmagneet Ø 60 mm met
rond doorlopend gat
Gewicht: 240 gr
houdkracht: ca. 95 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

21.80/st.

vanaf

3 st.

19.75/st.

vanaf

10 st.

17.95/st.

vanaf

20 st.

17.05/st.

vanaf

40 st.

16.30/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Potdoorsnede D: 60 mm
Pothoogte H: 15 mm
Doorsnede gat d1: 8.5 mm
Doorsnede gat d2: 15 mm
Diepte t: 11.5 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Cilindrische neodymium potmagneten
BMN-10
Cilindrische potmagneet
Ø 10 mm met gladde
behuizing
Gewicht: 12 gr
houdkracht: ca. 2.4 kg

BMN-13
cilindrische potmagneet
Ø 13 mm met gladde
behuizing
Gewicht: 21 gr
houdkracht: ca. 6 kg

BMN-16
cilindrische potmagneet
Ø 16 mm met gladde
behuizing
Gewicht: 31 gr
houdkracht: ca. 9 kg

BMN-20
Cilindrische potmagneet
Ø 20 mm met gladde
behuizing
Gewicht: 61 gr
houdkracht: ca. 13 kg

BMN-25
Cilindrische potmagneet
Ø 25 mm met gladde
behuizing
Gewicht: 130 gr
houdkracht: ca. 19 kg

BMN-32
Cilindrische potmagneet
Ø 32 mm met gladde
behuizing
Gewicht: 130 gr
houdkracht: ca. 34 kg

BMN-IT-10
cilindrische potmagneet
Ø 10 mm met inwendig
schroefdraad
schroefdraad M4
Gewicht: 9 gr
houdkracht: ca. 2.4 kg
BMN-IT-13
cilindrische potmagneet
Ø 13 mm met inwendig
schroefdraad
schroefdraad M4
Gewicht: 20 gr
houdkracht: ca. 6 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
5 st.

2.65/st.

vanaf

15 st.

2.30/st.

vanaf

40 st.

2.05/st.

Prijs in CHF
5 st.

2.70/st.

vanaf

15 st.

2.35/st.

vanaf

40 st.

2.10/st.

vanaf

120 st.

1.85/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.35/st.

vanaf

3 st.

2.95/st.

vanaf

10 st.

2.50/st.

vanaf

40 st.

2.15/st.

vanaf

80 st.

2.00/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.05/st.

vanaf

3 st.

3.50/st.

vanaf

10 st.

3.05/st.

vanaf

40 st.

2.55/st.

vanaf

80 st.

2.40/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.45/st.

vanaf

3 st.

4.80/st.

vanaf

10 st.

4.20/st.

vanaf

40 st.

3.60/st.

vanaf

80 st.

3.35/st.

Prijs in CHF
1 st.

7.70/st.

vanaf

3 st.

6.75/st.

vanaf

10 st.

5.95/st.

vanaf

40 st.

5.10/st.

Prijs in CHF
5 st.

3.05/st.

vanaf

15 st.

2.65/st.

vanaf

40 st.

2.35/st.

Prijs in CHF
5 st.

3.55/st.

vanaf

15 st.

3.15/st.

vanaf

40 st.

2.80/st.

Doorsnede D: 10 mm
Hoogte H: 20 mm
Afkorting zonder verlies van houdkracht A: 15 mm
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetiseringsvorm: N42

Doorsnede D: 13 mm
Hoogte H: 20 mm
Afkorting zonder verlies van houdkracht A: 15 mm
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetiseringsvorm: N42

Doorsnede D: 16 mm
Hoogte H: 20 mm
Afkorting zonder verlies van houdkracht A: 15 mm
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetiseringsvorm: N42

Doorsnede D: 20 mm
Hoogte H: 25 mm
Afkorting zonder verlies van houdkracht A: 18 mm
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetiseringsvorm: N42

Doorsnede D: 25 mm
Hoogte H: 35 mm
Afkorting zonder verlies van houdkracht A: 27 mm
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetiseringsvorm: N42

Doorsnede D: 32 mm
Hoogte H: 40 mm
Afkorting zonder verlies van houdkracht A: 32 mm
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetiseringsvorm: N42

Doorsnede D: 10 mm
Hoogte H: 16 mm
Schroefdraad M: 4
Draaddiepte L: 7 mm
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Doorsnede D: 13 mm
Hoogte H: 20 mm
Schroefdraad M: 4
Draaddiepte L: 8 mm
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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BMN-IT-16
cilindrische potmagneet
Ø 16 mm met inwendig
schroefdraad
schroefdraad M4
Gewicht: 30 gr
houdkracht: ca. 9 kg
BMN-IT-20
cilindrische potmagneet
Ø 20 mm met inwendig
schroefdraad
schroefdraad M6
Gewicht: 58 gr
houdkracht: ca. 13 kg
BMN-IT-25
cilindrische potmagneet
Ø 25 mm met inwendig
schroefdraad
schroefdraad M6
Gewicht: 130 gr
houdkracht: ca. 19 kg
BMN-IT-32
cilindrische potmagneet
Ø 32 mm met inwendig
schroefdraad
schroefdraad M8
Gewicht: 240 gr
houdkracht: ca. 34 kg
BMN-PP-10
cilindrische potmagneet
Ø 10 mm met tap
tap Ø 4 mm
Gewicht: 13 gr
houdkracht: ca. 2.4 kg

BMN-PP-13
cilindrische potmagneet
Ø 13 mm met tap
tap Ø 4 mm
Gewicht: 21 gr
houdkracht: ca. 6 kg

BMN-PP-16
cilindrische potmagneet
Ø 16 mm met tap
tap Ø 5 mm
Gewicht: 31 gr
houdkracht: ca. 9 kg

BMN-PP-20
cilindrische potmagneet
Ø 20 mm met tap
tap Ø 6 mm
Gewicht: 61 gr
houdkracht: ca. 13 kg

BMN-PP-25
cilindrische potmagneet
Ø 25 mm met tap
tap Ø 8 mm
Gewicht: 130 gr
houdkracht: ca. 19 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

4.60/st.

vanaf

3 st.

4.05/st.

vanaf

10 st.

3.50/st.

vanaf

40 st.

3.05/st.

vanaf

80 st.

2.85/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.20/st.

vanaf

3 st.

3.70/st.

vanaf

10 st.

3.20/st.

vanaf

40 st.

2.75/st.

vanaf

80 st.

2.50/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.50/st.

vanaf

3 st.

4.85/st.

vanaf

10 st.

4.20/st.

vanaf

40 st.

3.60/st.

vanaf

80 st.

3.40/st.

Prijs in CHF
1 st.

8.10/st.

vanaf

3 st.

7.15/st.

vanaf

10 st.

6.35/st.

vanaf

40 st.

5.55/st.

vanaf

80 st.

5.20/st.

Prijs in CHF
5 st.

2.70/st.

vanaf

15 st.

2.35/st.

vanaf

40 st.

2.10/st.

Prijs in CHF
5 st.

2.85/st.

vanaf

15 st.

2.50/st.

vanaf

40 st.

2.20/st.

vanaf

120 st.

1.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.60/st.

vanaf

3 st.

3.15/st.

vanaf

10 st.

2.75/st.

vanaf

40 st.

2.35/st.

vanaf

80 st.

2.15/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.30/st.

vanaf

3 st.

3.75/st.

vanaf

10 st.

3.25/st.

vanaf

40 st.

2.75/st.

vanaf

80 st.

2.55/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.50/st.

vanaf

3 st.

4.80/st.

vanaf

10 st.

4.15/st.

vanaf

40 st.

3.50/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Doorsnede D: 16 mm
Hoogte H: 20 mm
Schroefdraad M: 4
Draaddiepte L: 8 mm
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Doorsnede D: 20 mm
Hoogte H: 25 mm
Schroefdraad M: 6
Draaddiepte L: 9 mm
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Doorsnede D: 25 mm
Hoogte H: 35 mm
Schroefdraad M: 6
Draaddiepte L: 9 mm
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Doorsnede D: 32 mm
Hoogte H: 40 mm
Schroefdraad M: 8
Draaddiepte L: 12 mm
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Doorsnede D: 10 mm
Hoogte H1: 20 mm
Hoogte H2: 28 mm
Doorsnede tap d: 4 mm
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Doorsnede D: 13 mm
Hoogte H1: 20 mm
Hoogte H2: 28 mm
Doorsnede tap d: 4 mm
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Doorsnede D: 16 mm
Hoogte H1: 20 mm
Hoogte H2: 28 mm
Doorsnede tap d: 5 mm
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Doorsnede D: 20 mm
Hoogte H1: 25 mm
Hoogte H2: 33 mm
Doorsnede tap d: 6 mm
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Doorsnede D: 25 mm
Hoogte H1: 35 mm
Hoogte H2: 45 mm
Doorsnede tap d: 8 mm
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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BMN-PP-32
cilindrische potmagneet
Ø 32 mm met tap
tap Ø 10 mm
Gewicht: 250 gr
houdkracht: ca. 34 kg

BMN-TS-10
cilindrische potmagneet
Ø 10 mm met draadstift
schroefdraad M4
Gewicht: 11 gr
houdkracht: ca. 2.4 kg

BMN-TS-13
cilindrische potmagneet
Ø 13 mm met draadstift
schroefdraad M4
Gewicht: 20 gr
houdkracht: ca. 6 kg

BMN-TS-16
cilindrische potmagneet
Ø 10 mm met draadstift
schroefdraad M4
Gewicht: 30 gr
houdkracht: ca. 9 kg

BMN-TS-20
cilindrische potmagneet
Ø 20 mm met draadstift
schroefdraad M6
Gewicht: 58 gr
houdkracht: ca. 13 kg

BMN-TS-25
cilindrische potmagneet
Ø 25 mm met draadstift
schroefdraad M6
Gewicht: 130 gr
houdkracht: ca. 19 kg

BMN-TS-32
cilindrische potmagneet
Ø 32 mm met draadstift
schroefdraad M8
Gewicht: 240 gr
houdkracht: ca. 34 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

8.30/st.

vanaf

3 st.

7.40/st.

vanaf

10 st.

6.50/st.

vanaf

40 st.

5.70/st.

vanaf

80 st.

5.35/st.

Prijs in CHF
5 st.

3.15/st.

vanaf

15 st.

2.75/st.

vanaf

40 st.

2.50/st.

vanaf

120 st.

2.20/st.

Prijs in CHF
5 st.

2.95/st.

vanaf

15 st.

2.55/st.

vanaf

40 st.

2.30/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.80/st.

vanaf

3 st.

3.30/st.

vanaf

10 st.

2.85/st.

vanaf

40 st.

2.40/st.

vanaf

80 st.

2.25/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.30/st.

vanaf

3 st.

3.75/st.

vanaf

10 st.

3.25/st.

vanaf

40 st.

2.80/st.

vanaf

80 st.

2.55/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.60/st.

vanaf

3 st.

4.95/st.

vanaf

10 st.

4.30/st.

vanaf

40 st.

3.75/st.

vanaf

80 st.

3.45/st.

Prijs in CHF
1 st.

8.30/st.

vanaf

3 st.

7.35/st.

vanaf

10 st.

6.45/st.

vanaf

40 st.

5.65/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Doorsnede D: 32 mm
Hoogte H1: 40 mm
Hoogte H2: 50 mm
Doorsnede tap d: 10 mm
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Doorsnede D: 10 mm
Hoogte H1: 20 mm
Hoogte H2: 28 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Doorsnede D: 13 mm
Hoogte H1: 20 mm
Hoogte H2: 28 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Doorsnede D: 16 mm
Hoogte H1: 20 mm
Hoogte H2: 30 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Doorsnede D: 20 mm
Hoogte H1: 25 mm
Hoogte H2: 35 mm
Schroefdraad M: 6
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Doorsnede D: 25 mm
Hoogte H1: 35 mm
Hoogte H2: 45 mm
Schroefdraad M: 6
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Doorsnede D: 32 mm
Hoogte H1: 40 mm
Hoogte H2: 52 mm
Schroefdraad M: 8
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magneethaken neodymium: sterk & praktisch
Speciaal kenmerk: Deze magneten zijn geschikt om voorwerpen op
te hangen. De haak kan worden losgeschroefd. Kiest u uit de
kleuren zilver, wit, zwart en groen.
Principe: De magneten zijn in een stalen pot gevat. De stalen pot
versterkt de houdkracht van de magneet wanneer de magneet
direkt op een dik ijzeren oppervlak aansluit. Indien geen direct
contact met het tegenstuk bestaat of de ijzeren plaat dun, met een
verflaag bedekt of ruw is, kunt U de magneten duidelijk minder
belasten.
Afschuifkracht: De aangegeven houdkracht werd haaks op het
houdoppervlak gemeten. Om de magneet zijwaarts te verschuiven
is een veel kleinere kracht nodig. Indien u dus een potmagneet aan
een muur gebruikt kunt u hem duidelijk minder belasten dan
wanneer u hem aan het plafond gebruikt.
Roest: Deze magneten zijn niet roestvast en daarom voor gebruik
in droge ruimtes binnenshuis gedacht.
FTN-10
Magneethaak Ø 10 mm,
houdt ca. 3 kg
Schroef-<br />draad M3
Gewicht: 5 gr
houdkracht: ca. 3 kg

FTN-13
Magneethaak Ø 13 mm,
houdt ca. 5 kg
Schroef-<br />draad M3
Gewicht: 6.5 gr
houdkracht: ca. 5 kg

FTN-16
Magneethaak Ø 16 mm,
houdt ca. 8 kg
Schroef-<br />draad M4
Gewicht: 11 gr
houdkracht: ca. 8 kg

FTNW-16
Haakmagneet wit
Ø 16.3 mm
met poedercoating
schroefdraad M4
Gewicht: 11 gr
houdkracht: ca. 6 kg
FTNB-16
Haakmagneet zwart
Ø 16.3 mm
met poedercoating
schroefdraad M4
Gewicht: 11 gr
houdkracht: ca. 6 kg
FTNG-16
Haakmagneet groen
Ø 16.3 mm
met poedercoating
schroefdraad M4
Gewicht: 11 gr
houdkracht: ca. 6 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
5 st.

1.50/st.

vanaf

15 st.

1.30/st.

vanaf

40 st.

1.15/st.

vanaf

80 st.

1.10/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.70/st.

vanaf

15 st.

1.45/st.

vanaf

40 st.

1.30/st.

vanaf

80 st.

1.20/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.85/st.

vanaf

15 st.

1.60/st.

vanaf

40 st.

1.45/st.

vanaf

80 st.

1.35/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.25/st.

vanaf

3 st.

2.00/st.

vanaf

10 st.

1.75/st.

vanaf

20 st.

1.65/st.

vanaf

40 st.

1.45/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.25/st.

vanaf

3 st.

2.00/st.

vanaf

10 st.

1.75/st.

vanaf

20 st.

1.65/st.

vanaf

40 st.

1.45/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.25/st.

vanaf

3 st.

2.00/st.

vanaf

10 st.

1.75/st.

vanaf

20 st.

1.65/st.

vanaf

40 st.

1.50/st.

Diameter pot D: 10 mm
Diameter kraag d: 5 mm
Hoogte pot H1: 4.5 mm
Totale hoogte
zonder haak H2: 11.5 mm
met haak H3: 26 mm
Diameter pot D: 13 mm
Diameter kraag d: 5 mm
Hoogte pot H1: 4.5 mm
Totale hoogte
zonder haak H2: 11.5 mm
met haak H3: 26 mm
Diameter pot D: 16 mm
Diameter kraag d: 6 mm
Hoogte pot H1: 4.5 mm
Totale hoogte
zonder haak H2: 11.5 mm
met haak H3: 27 mm
Potdoorsnede D: 16.3 mm
Busdoorsnede d: 6.3 mm
Pothoogte H1: 4.8 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 11.8 mm
Totale hoogte met haak H3: 27.3 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 16.3 mm
Busdoorsnede d: 6.3 mm
Pothoogte H1: 4.8 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 11.8 mm
Totale hoogte met haak H3: 27.3 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 16.3 mm
Busdoorsnede d: 6.3 mm
Pothoogte H1: 4.8 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 11.8 mm
Totale hoogte met haak H3: 27.3 mm
Schroefdraad M: 4

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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FTN-20
Magneethaak Ø 20 mm,
houdt ca. 13 kg
Schroef-<br />draad M4
Gewicht: 20 gr
houdkracht: ca. 13 kg

FTNB-20
Haakmagneet zwart
Ø 20.3 mm
met poedercoating
schroefdraad M4
Gewicht: 20 gr
houdkracht: ca. 13 kg
FTNG-20
Haakmagneet groen
Ø 20.3 mm
met poedercoating
schroefdraad M4
Gewicht: 20 gr
houdkracht: ca. 13 kg
FTN-25
Magneethaak Ø 25 mm,
houdt ca. 18 kg
Schroef-<br />draad M4
Gewicht: 30 gr
houdkracht: ca. 18 kg

FTNW-25
Haakmagneet wit
Ø 25.3 mm
met poedercoating
schroefdraad M4
Gewicht: 29 gr
houdkracht: ca. 16 kg
FTNB-25
Haakmagneet zwart
Ø 25.3 mm
met poedercoating
schroefdraad M4
Gewicht: 29 gr
houdkracht: ca. 16 kg
FTNG-25
Haakmagneet groen
Ø 25.3 mm
met poedercoating
schroefdraad M4
Gewicht: 29 gr
houdkracht: ca. 16 kg
FTNT-25
Potmagneet met draaibare
haak
Ø 25 mm
houdkracht ca. 20 kg
Gewicht: 37 gr
houdkracht: ca. 20 kg
FTN-32
Magneethaak Ø 32 mm,
houdt ca. 30 kg
Schroef-<br />draad M5
Gewicht: 52 gr
houdkracht: ca. 30 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

2.85/st.

vanaf

3 st.

2.45/st.

vanaf

10 st.

2.15/st.

vanaf

20 st.

1.95/st.

vanaf

40 st.

1.85/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.40/st.

vanaf

3 st.

3.05/st.

vanaf

10 st.

2.70/st.

vanaf

20 st.

2.50/st.

vanaf

40 st.

2.35/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.40/st.

vanaf

3 st.

3.05/st.

vanaf

10 st.

2.70/st.

vanaf

20 st.

2.50/st.

vanaf

40 st.

2.35/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.55/st.

vanaf

3 st.

3.15/st.

vanaf

10 st.

2.80/st.

vanaf

20 st.

2.55/st.

vanaf

40 st.

2.40/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.70/st.

vanaf

3 st.

3.25/st.

vanaf

10 st.

2.90/st.

vanaf

20 st.

2.75/st.

vanaf

40 st.

2.55/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.70/st.

vanaf

3 st.

3.25/st.

vanaf

10 st.

2.90/st.

vanaf

20 st.

2.75/st.

vanaf

40 st.

2.55/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.70/st.

vanaf

3 st.

3.25/st.

vanaf

10 st.

2.90/st.

vanaf

20 st.

2.75/st.

vanaf

40 st.

2.55/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.40/st.

vanaf

3 st.

3.90/st.

vanaf

10 st.

3.40/st.

vanaf

20 st.

3.20/st.

vanaf

40 st.

3.00/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.15/st.

vanaf

3 st.

4.55/st.

vanaf

10 st.

4.00/st.

vanaf

20 st.

3.75/st.

vanaf

40 st.

3.50/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Diameter pot D: 20 mm
Diameter kraag d: 8 mm
Hoogte pot H1: 6 mm
Totale hoogte
zonder haak H2: 13 mm
met haak H3: 29 mm
Potdoorsnede D: 20.3 mm
Busdoorsnede d: 8.3 mm
Pothoogte H1: 6.3 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 13.3 mm
Totale hoogte met haak H3: 29.3 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 20.3 mm
Busdoorsnede d: 8.3 mm
Pothoogte H1: 6.3 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 13.3 mm
Totale hoogte met haak H3: 29.3 mm
Schroefdraad M: 4
Diameter pot D: 25 mm
Diameter kraag d: 8 mm
Hoogte pot H1: 7 mm
Totale hoogte
zonder haak H2: 14 mm
met haak H3: 30 mm
Potdoorsnede D: 25.3 mm
Busdoorsnede d: 8.3 mm
Pothoogte H1: 7.3 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 14.3 mm
Totale hoogte met haak H3: 30.3 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 25.3 mm
Busdoorsnede d: 8.3 mm
Pothoogte H1: 7.3 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 14.3 mm
Totale hoogte met haak H3: 30.3 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 25.3 mm
Busdoorsnede d: 8.3 mm
Pothoogte H1: 7.3 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 14.3 mm
Totale hoogte met haak H3: 30.3 mm
Schroefdraad M: 4
Deze vrij ronddraaiende magneethaak kan
men gegarandeerd altijd in de gewenste
richting stellen. Hoogte van de magneetpot:
15 mm. Maximale lengte met uitgeklapte
haak: ca. 63 mm.

Diameter pot D: 32 mm
Diameter kraag d: 10 mm
Hoogte pot H1: 7 mm
Totale hoogte
zonder haak H2: 15.5 mm
met haak H3: 45 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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FTNW-32
Haakmagneet wit
Ø 32.3 mm
met poedercoating
schroefdraad M5
Gewicht: 53 gr
houdkracht: ca. 28 kg
FTNB-32
Haakmagneet zwart
Ø 32.3 mm
met poedercoating
schroefdraad M5
Gewicht: 53 gr
houdkracht: ca. 28 kg
FTNG-32
Haakmagneet groen
Ø 32.3 mm
met poedercoating
schroefdraad M5
Gewicht: 53 gr
houdkracht: ca. 28 kg
KTN-25
Potmagneet Ø 25 mm met
karabijnhaak
karabijnlengte 60 mm
Gewicht: 38 gr
houdkracht: ca. 25 kg

KTN-25B
Potmagneet Ø 25 mm met
blauwe karabijnhaak
karabijnlengte 60 mm
Gewicht: 38 gr
houdkracht: ca. 25 kg

KTN-25P
Potmagneet Ø 25 mm met
roze karabijnhaak
karabijnlengte 60 mm
Gewicht: 38 gr
houdkracht: ca. 25 kg

KTN-32
Potmagneet Ø 32 mm met
karabijnhaak
karabijnlengte 60 mm
Gewicht: 55 gr
houdkracht: ca. 39 kg

KTN-32B
Potmagneet Ø 32 mm met
blauwe karabijnhaak
karabijnlengte 60 mm
Gewicht: 55 gr
houdkracht: ca. 39 kg

KTN-32P
Potmagneet Ø 32 mm met
roze karabijnhaak
karabijnlengte 60 mm
Gewicht: 55 gr
houdkracht: ca. 39 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

6.35/st.

vanaf

3 st.

5.60/st.

vanaf

10 st.

5.00/st.

vanaf

20 st.

4.65/st.

vanaf

40 st.

4.35/st.

Prijs in CHF
1 st.

6.35/st.

vanaf

3 st.

5.60/st.

vanaf

10 st.

5.00/st.

vanaf

20 st.

4.65/st.

vanaf

40 st.

4.35/st.

Prijs in CHF
1 st.

6.35/st.

vanaf

3 st.

5.60/st.

vanaf

10 st.

5.00/st.

vanaf

20 st.

4.65/st.

vanaf

40 st.

4.35/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.20/st.

vanaf

3 st.

4.65/st.

vanaf

10 st.

4.20/st.

vanaf

20 st.

3.95/st.

vanaf

40 st.

3.75/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.85/st.

vanaf

3 st.

4.30/st.

vanaf

10 st.

3.85/st.

vanaf

20 st.

3.55/st.

vanaf

40 st.

3.40/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.85/st.

vanaf

3 st.

4.30/st.

vanaf

10 st.

3.85/st.

vanaf

20 st.

3.55/st.

vanaf

40 st.

3.40/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.70/st.

vanaf

3 st.

5.20/st.

vanaf

10 st.

4.65/st.

vanaf

20 st.

4.45/st.

vanaf

40 st.

4.25/st.

Prijs in CHF
1 st.

6.00/st.

vanaf

3 st.

5.35/st.

vanaf

10 st.

4.85/st.

vanaf

20 st.

4.55/st.

vanaf

40 st.

4.35/st.

Prijs in CHF
1 st.

6.00/st.

vanaf

3 st.

5.35/st.

vanaf

10 st.

4.85/st.

vanaf

20 st.

4.55/st.

vanaf

40 st.

4.35/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Potdoorsnede D: 32.3 mm
Busdoorsnede d: 10.3 mm
Pothoogte H1: 7.3 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 15.8 mm
Totale hoogte met haak H3: 45.3 mm
Schroefdraad M: 5
Potdoorsnede D: 32.3 mm
Busdoorsnede d: 10.3 mm
Pothoogte H1: 7.3 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 15.8 mm
Totale hoogte met haak H3: 45.3 mm
Schroefdraad M: 5
Potdoorsnede D: 32.3 mm
Busdoorsnede d: 10.3 mm
Pothoogte H1: 7.3 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 15.8 mm
Totale hoogte met haak H3: 45.3 mm
Schroefdraad M: 5
Deze potmagneet met karabijnhaak garandeert een
veilig houvast van de bevestigde voorwerpen, ook
wanneer er bijv. van de zijkant aan wordt
getrokken. Daarom kan hij overal worden gebruikt
waar anders oog- of haakmagneten worden
gebruikt, bijv. in het huishouden of in de
werkplaats.

Potdoorsnede D: 25 mm
Pothoogte H1: 8 mm
Totale dikte zonder karabijn H2: 18.5 mm
Lengte karabijn h1: 60 mm
Max. belasting karabijn: 15 kg
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Potdoorsnede D: 25 mm
Pothoogte H1: 8 mm
Totale dikte zonder karabijn H2: 18.5 mm
Lengte karabijn h1: 60 mm
Max. belasting karabijn: 15 kg
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Deze potmagneet met karabijnhaak garandeert een
veilig houvast van de bevestigde voorwerpen, ook
wanneer er bijv. van de zijkant aan wordt
getrokken. Daarom kan hij overal worden gebruikt
waar anders oog- of haakmagneten worden
gebruikt, bijv. in het huishouden of in de
werkplaats.

Potdoorsnede D: 32 mm
Pothoogte H1: 8 mm
Totale dikte zonder karabijn H2: 18.5 mm
Lengte karabijn h1: 60 mm
Max. belasting karabijn: 15 kg
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Potdoorsnede D: 32 mm
Pothoogte H1: 8 mm
Totale dikte zonder karabijn H2: 18.5 mm
Lengte karabijn h1: 60 mm
Max. belasting karabijn: 15 kg
Magnetiseringsvorm: N42

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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FTNT-40-B

Prijs in CHF

Potmagneet met draaibare haak
Ø 40.2 mm
vanaf
zwart, met rubber gecoat
houdvlak
vanaf
Gewicht: 87 gr
vanaf
houdkracht: ca. 22 kg
vanaf

FTN-40
Magneethaak Ø 40 mm,
houdt ca. 55 kg
Schroef-<br />draad M6
Gewicht: 120 gr
houdkracht: ca. 55 kg

FTNW-40
Haakmagneet wit
Ø 40.3 mm
met poedercoating
schroefdraad M6
Gewicht: 110 gr
houdkracht: ca. 50 kg
FTN-50
Magneethaak Ø 50 mm,
houdt ca. 75 kg
Schroef-<br />draad M8
Gewicht: 170 gr
houdkracht: ca. 75 kg

FTN-63
Magneethaak Ø 63 mm,
houdt ca. 110 kg
Schroef-<br />draad M8
Gewicht: 270 gr
houdkracht: ca. 110 kg

FTN-75
Magneethaak Ø 75 mm,
houdt ca. 130 kg
Schroef-<br />draad M10
Gewicht: 410 gr
houdkracht: ca. 130 kg

08.01.2023

1 st.

10.30/st.

3 st.

9.40/st.

10 st.

8.55/st.

20 st.

8.15/st.

40 st.

7.75/st.

Prijs in CHF
1 st.

9.65/st.

vanaf

3 st.

8.70/st.

vanaf

10 st.

7.95/st.

vanaf

20 st.

7.50/st.

vanaf

40 st.

7.15/st.

Prijs in CHF
1 st.

10.15/st.

vanaf

3 st.

9.20/st.

vanaf

10 st.

8.30/st.

vanaf

20 st.

7.90/st.

vanaf

40 st.

7.50/st.

Prijs in CHF
1 st.

13.25/st.

vanaf

3 st.

12.15/st.

vanaf

10 st.

11.10/st.

vanaf

20 st.

10.60/st.

vanaf

40 st.

10.20/st.

Prijs in CHF
1 st.

18.55/st.

vanaf

3 st.

16.95/st.

vanaf

10 st.

15.55/st.

vanaf

20 st.

14.85/st.

vanaf

40 st.

14.25/st.

Prijs in CHF
1 st.

29.55/st.

vanaf

3 st.

27.20/st.

vanaf

10 st.

25.05/st.

vanaf

20 st.

24.05/st.

vanaf

40 st.

23.10/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Haak breedte der opening a: 18 mm
Pothoogte H: 18 mm
Potdoorsnede D: 40.2 mm
Dik rubber: 0.5 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Coating: Nikkel (Ni), zwarte poedercoating
Diameter pot D: 40 mm
Diameter kraag d: 15 mm
Hoogte pot H1: 9 mm
Totale hoogte
zonder haak H2: 18 mm
met haak H3: 59 mm
Potdoorsnede D: 40.3 mm
Busdoorsnede d: 15.3 mm
Pothoogte H1: 9.3 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 18.3 mm
Totale hoogte met haak H3: 59.3 mm
Schroefdraad M: 6
Diameter pot D: 50 mm
Diameter kraag d: 15 mm
Hoogte pot H1: 9 mm
Totale hoogte
zonder haak H2: 18 mm
met haak H3: 62 mm
Diameter pot D: 63 mm
Diameter kraag d: 18 mm
Hoogte pot H1: 10 mm
Totale hoogte
zonder haak H2: 22 mm
met haak H3: 66 mm
Diameter pot D: 75 mm
Diameter kraag d: 20 mm
Hoogte pot H1: 11 mm
Totale hoogte
zonder haak H2: 25 mm
met haak H3: 70 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Oogmagneten neodymium
Speciaal kenmerk: Deze magneten zijn geschikt om voorwerpen
veilig op te hangen. De oogmoer kan worden losgeschroefd. U
heeft de keus tussen zilverkleurige en witte oogmagneten. De
laatsgenoemde vallen aan witte muren en plafonds bijna niet op.
De zilveren oogmagneten zijn daarentegen iets voordeliger en
sterker.
Principe: De magneten zijn in een stalen pot gevat. De stalen pot
versterkt de houdkracht van de magneet wanneer de magneet
direkt op een dik ijzeren oppervlak aansluit. Indien geen direct
contact met het tegenstuk bestaat of de ijzeren plaat dun, met een
verflaag bedekt of ruw is, kunt U de magneten duidelijk minder
belasten.
Afschuifkracht: De aangegeven houdkracht werd haaks op het
houdoppervlak gemeten. Om de magneet zijwaarts te verschuiven
is een veel kleinere kracht nodig. Indien u dus een potmagneet aan
een muur gebruikt kunt u hem duidelijk minder belasten dan
wanneer u hem aan het plafond gebruikt.
Roest: Deze magneten zijn niet roestvast en daarom voor gebruik
in droge ruimtes binnenshuis gedacht.
BD-OTN-20
Potmagneet Ø 20 mm met
oogmoer
schroefdraad M4
Gewicht: 20 gr
houdkracht: ca. 13 kg

OTN-16
Potmagneet Ø 16 mm met
oogmoer
schroefdraad M4
Gewicht: 10 gr
houdkracht: ca. 8 kg

OTN-25
Potmagneet Ø 25 mm met
oogmoer
schroefdraad M4
Gewicht: 29 gr
houdkracht: ca. 18 kg

OTN-32
Potmagneet Ø 32 mm met
oogmoer
schroefdraad M5
Gewicht: 53 gr
houdkracht: ca. 30 kg

OTN-40
Potmagneet Ø 40 mm met
oogmoer
schroefdraad M6
Gewicht: 110 gr
houdkracht: ca. 55 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

3.12/st.

vanaf

3 st.

2.67/st.

vanaf

10 st.

2.37/st.

vanaf

20 st.

2.22/st.

vanaf

40 st.

2.07/st.

Prijs in CHF
5 st.

2.10/st.

vanaf

15 st.

1.80/st.

vanaf

40 st.

1.60/st.

vanaf

80 st.

1.50/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.85/st.

vanaf

3 st.

3.30/st.

vanaf

10 st.

2.90/st.

vanaf

20 st.

2.70/st.

vanaf

40 st.

2.45/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.05/st.

vanaf

3 st.

4.40/st.

vanaf

10 st.

3.85/st.

vanaf

20 st.

3.55/st.

vanaf

40 st.

3.30/st.

Prijs in CHF
1 st.

10.05/st.

vanaf

3 st.

8.85/st.

vanaf

10 st.

7.80/st.

vanaf

20 st.

7.35/st.

vanaf

40 st.

6.90/st.

Potdoorsnede D: 20 mm
Busdoorsnede d: 8 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 13 mm
Totale hoogte met ring H3: 28.5 mm
Ring inwendige doorsnede a: 4 mm
Potdoorsnede D: 16 mm
Busdoorsnede d: 6 mm
Pothoogte H1: 4.5 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 11.5 mm
Totale hoogte met ring H3: 27 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 25 mm
Busdoorsnede d: 8 mm
Pothoogte H1: 7 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 14 mm
Totale hoogte met ring H3: 30 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 32 mm
Busdoorsnede d: 10 mm
Pothoogte H1: 7 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 15.5 mm
Totale hoogte met ring H3: 45 mm
Schroefdraad M: 5
Potdoorsnede D: 40 mm
Busdoorsnede d: 15 mm
Pothoogte H1: 9 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 18 mm
Totale hoogte met ring H3: 59 mm
Schroefdraad M: 6

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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OTNW-16
Potmagneet wit Ø 16.3 mm
met oogmoer
met poedercoating
schroefdraad M4
Gewicht: 11 gr
houdkracht: ca. 6 kg
OTNW-25
Potmagneet wit Ø 25.3 mm
met oogmoer
met poedercoating
schroefdraad M4
Gewicht: 30 gr
houdkracht: ca. 16 kg
OTNW-32
Potmagneet wit Ø 32.3 mm
met oogmoer
met poedercoating
schroefdraad M5
Gewicht: 56 gr
houdkracht: ca. 28 kg
OTNW-40
Potmagneet wit Ø 40.3 mm
met oogmoer
met poedercoating
schroefdraad M6
Gewicht: 120 gr
houdkracht: ca. 50 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

2.55/st.

vanaf

3 st.

2.25/st.

vanaf

10 st.

2.00/st.

vanaf

20 st.

1.85/st.

vanaf

40 st.

1.75/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.30/st.

vanaf

3 st.

3.80/st.

vanaf

10 st.

3.30/st.

vanaf

20 st.

3.10/st.

vanaf

40 st.

2.90/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.85/st.

vanaf

3 st.

5.15/st.

vanaf

10 st.

4.55/st.

vanaf

20 st.

4.25/st.

vanaf

40 st.

4.00/st.

Prijs in CHF
1 st.

10.90/st.

vanaf

3 st.

9.65/st.

vanaf

10 st.

8.55/st.

vanaf

20 st.

8.05/st.

vanaf

40 st.

7.55/st.

supermagnete.ch
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Potdoorsnede D: 16.3 mm
Busdoorsnede d: 6.3 mm
Pothoogte H1: 4.8 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 11.8 mm
Totale hoogte met ring H3: 27.3 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 25.3 mm
Busdoorsnede d: 8.3 mm
Pothoogte H1: 7.3 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 14.3 mm
Totale hoogte met ring H3: 30.3 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 32.3 mm
Busdoorsnede d: 10.3 mm
Pothoogte H1: 7.3 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 15.8 mm
Totale hoogte met ring H3: 45.3 mm
Schroefdraad M: 5
Potdoorsnede D: 40.3 mm
Busdoorsnede d: 15.3 mm
Pothoogte H1: 9.3 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 18.3 mm
Totale hoogte met ring H3: 59.3 mm
Schroefdraad M: 6

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Potmagneten met draadbus
Bijzonderheid: Deze potmagneten hebben een draadbus, waar
haken, ringen enz. in kunnen worden vastgeschroefd. Wij bieden
tevens haakmagneten en oogmagneten in dezelfde bouwvorm aan.
Principe: De sterke neodymium magneten zijn in een stalen pot
gevat. De stalen pot versterkt de houdkracht van de magneet,
wanneer de magneet direct op een dik ijzeren oppervlak aansluit.
Wanneer er geen direct contact met het tegenstuk is of wanneer de
ijzeren plaat dun, gelakt of ruw is, kunt u de magneet duidelijk
minder zwaar belasten.
Afschuifkracht: De aangegeven houdkracht werd onder een rechte
hoek t.o.v. van het hechtoppervlak gemeten. Om de magneet in
zijdelingse richting te verschuiven is een veel kleinere kracht nodig.
Indien u dus de magneet aan de muur gebruikt kunt u hem
duidelijk minder zwaar belasten, dan wanneer u hem aan het
plafond gebruikt.
Roest: Deze magneten zijn niet roestvrij en daardoor voor droge
binnenruimtes gedacht.
TCN-10
Potmagneet Ø 10 mm met
draadbus
schroefdraad M3
Gewicht: 3.8 gr
houdkracht: ca. 3 kg

TCN-13
Potmagneet Ø 13 mm met
draadbus
schroefdraad M3
Gewicht: 5.3 gr
houdkracht: ca. 5 kg

TCN-16
Potmagneet Ø 16 mm met
draadbus
schroefdraad M4
Gewicht: 7.7 gr
houdkracht: ca. 8 kg

TCN-20
Potmagneet Ø 20 mm met
draadbus
schroefdraad M4
Gewicht: 17 gr
houdkracht: ca. 13 kg

TCN-25
Potmagneet Ø 25 mm met
draadbus
schroefdraad M4
Gewicht: 27 gr
houdkracht: ca. 18 kg

TCN-32
Potmagneet Ø 32 mm met
draadbus
schroefdraad M5
Gewicht: 44 gr
houdkracht: ca. 30 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
5 st.

1.40/st.

vanaf

15 st.

1.20/st.

vanaf

40 st.

1.05/st.

vanaf

80 st.

0.95/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.75/st.

vanaf

15 st.

1.50/st.

vanaf

40 st.

1.35/st.

vanaf

80 st.

1.25/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.75/st.

vanaf

15 st.

1.50/st.

vanaf

40 st.

1.35/st.

vanaf

80 st.

1.25/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.85/st.

vanaf

3 st.

2.40/st.

vanaf

10 st.

2.10/st.

vanaf

20 st.

1.95/st.

vanaf

40 st.

1.80/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.35/st.

vanaf

3 st.

2.95/st.

vanaf

10 st.

2.55/st.

vanaf

20 st.

2.40/st.

vanaf

40 st.

2.25/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.30/st.

vanaf

3 st.

3.80/st.

vanaf

10 st.

3.30/st.

vanaf

20 st.

3.10/st.

vanaf

40 st.

2.90/st.

Potdoorsnede D: 10 mm
Busdoorsnede d: 5 mm
Pothoogte H1: 4.5 mm
Totale hoogte H2: 11.5 mm
Schroefdraad M: 3
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Potdoorsnede D: 13 mm
Busdoorsnede d: 5 mm
Pothoogte H1: 4.5 mm
Totale hoogte H2: 11.5 mm
Schroefdraad M: 3
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Potdoorsnede D: 16 mm
Busdoorsnede d: 6 mm
Pothoogte H1: 4.5 mm
Totale hoogte H2: 11.5 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Potdoorsnede D: 20 mm
Busdoorsnede d: 8 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte H2: 13 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Potdoorsnede D: 25 mm
Busdoorsnede d: 8 mm
Pothoogte H1: 7 mm
Totale hoogte H2: 14 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Potdoorsnede D: 32 mm
Busdoorsnede d: 10 mm
Pothoogte H1: 7 mm
Totale hoogte H2: 15.5 mm
Schroefdraad M: 5
Tolerantie: +/- 0,1 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.

Pagina 62

Online bestellen bij
www.supermagnete.ch

+41 43 399 03 51

TCN-40
Potmagneet Ø 40 mm met
draadbus
schroefdraad M6
Gewicht: 97 gr
houdkracht: ca. 55 kg

TCN-50
Potmagneet Ø 50 mm met
draadbus
schroefdraad M8
Gewicht: 140 gr
houdkracht: ca. 75 kg

TCN-63
Potmagneet Ø 63 mm met
draadbus
schroefdraad M8
Gewicht: 240 gr
houdkracht: ca. 110 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

8.05/st.

vanaf

3 st.

7.15/st.

vanaf

10 st.

6.35/st.

vanaf

20 st.

6.00/st.

vanaf

40 st.

5.65/st.

Prijs in CHF
1 st.

12.50/st.

vanaf

3 st.

11.15/st.

vanaf

10 st.

10.00/st.

vanaf

20 st.

9.40/st.

vanaf

40 st.

8.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

20.55/st.

vanaf

3 st.

18.55/st.

vanaf

10 st.

16.75/st.

vanaf

20 st.

15.90/st.

vanaf

40 st.

15.10/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Potdoorsnede D: 40 mm
Busdoorsnede d: 15 mm
Pothoogte H1: 9 mm
Totale hoogte H2: 18 mm
Schroefdraad M: 6
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Potdoorsnede D: 50 mm
Busdoorsnede d: 15 mm
Pothoogte H1: 9 mm
Totale hoogte H2: 18 mm
Schroefdraad M: 8
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Potdoorsnede D: 63 mm
Busdoorsnede d: 18 mm
Pothoogte H1: 10 mm
Totale hoogte H2: 22 mm
Schroefdraad M: 8
Tolerantie: +/- 0,1 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Potmagneten met draadstift
Speciaal kenmerk: Deze magneten beschikken over een pen met
uitwendig schroefdraad.
Principe: De magneten zijn in een stalen pot gevat. De stalen pot
versterkt de houdkracht van de magneet wanneer de magneet
direkt op een dik ijzeren oppervlak aansluit. Indien geen direct
contact met het tegenstuk bestaat of de ijzeren plaat dun, met een
verflaag bedekt of ruw is, kunt U de magneten duidelijk minder
belasten.
Afschuifkracht: De aangegeven houdkracht werd haaks op het
houdoppervlak gemeten. Om de magneet zijwaarts te verschuiven
is een veel kleinere kracht nodig. Indien u dus een potmagneet aan
een muur gebruikt kunt u hem duidelijk minder belasten dan
wanneer u hem aan het plafond gebruikt.
Roest: Deze magneten zijn niet roestvast en daarom voor gebruik
in droge ruimtes binnenshuis gedacht.
GTN-10
Potmagneet Ø 10 mm met
draadeind, houdt ca. 2.5 kg
Schroef-<br />draad M3
Gewicht: 3.5 gr
houdkracht: ca. 2.5 kg

GTN-13
Potmagneet Ø 13 mm met
draadeind, houdt ca. 3.5 kg
Schroef-<br />draad M3
Gewicht: 4 gr
houdkracht: ca. 3.5 kg

GTN-16
Potmagneet Ø 16 mm met
draadeind, houdt ca. 8 kg
Schroef-<br />draad M4
Gewicht: 7.3 gr
houdkracht: ca. 8 kg

GTN-20
Potmagneet Ø 20 mm met
draadeind, houdt ca. 12 kg
Schroef-<br />draad M4
Gewicht: 15 gr
houdkracht: ca. 12 kg

GTN-25
Potmagneet Ø 25 mm met
draadeind, houdt ca. 25 kg
Schroef-<br />draad M5
Gewicht: 27 gr
houdkracht: ca. 25 kg

GTN-32
Potmagneet Ø 32 mm met
draadeind, houdt ca. 39 kg
Schroef-<br />draad M6
Gewicht: 44 gr
houdkracht: ca. 39 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
5 st.

1.50/st.

vanaf

15 st.

1.30/st.

vanaf

40 st.

1.15/st.

vanaf

80 st.

1.05/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.60/st.

vanaf

15 st.

1.40/st.

vanaf

40 st.

1.25/st.

vanaf

80 st.

1.15/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.70/st.

vanaf

15 st.

1.50/st.

vanaf

40 st.

1.35/st.

vanaf

80 st.

1.25/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.90/st.

vanaf

3 st.

2.50/st.

vanaf

10 st.

2.20/st.

vanaf

20 st.

2.05/st.

vanaf

40 st.

1.90/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.50/st.

vanaf

3 st.

3.10/st.

vanaf

10 st.

2.70/st.

vanaf

20 st.

2.50/st.

vanaf

40 st.

2.30/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.85/st.

vanaf

3 st.

4.25/st.

vanaf

10 st.

3.75/st.

vanaf

20 st.

3.45/st.

vanaf

40 st.

3.25/st.

Diameter pot D: 10 mm
Hoogte pot H1: 5 mm
Totale hoogte H2: 12 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Coating: Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C
Diameter pot D: 13 mm
Hoogte pot H1: 5 mm
Totale hoogte H2: 12 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Coating: Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C
Diameter pot D: 16 mm
Hoogte pot H1: 5 mm
Totale hoogte H2: 13.5 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Coating: Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C
Diameter pot D: 20 mm
Hoogte pot H1: 7 mm
Totale hoogte H2: 15.5 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Coating: Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C
Diameter pot D: 25 mm
Hoogte pot H1: 8 mm
Totale hoogte H2: 16.5 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Coating: Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C
Diameter pot D: 32 mm
Hoogte pot H1: 8 mm
Totale hoogte H2: 18.5 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Coating: Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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GTN-40
Potmagneet Ø 40 mm met
draadeind, houdt ca. 45 kg
Schroef-<br />draad M8
Gewicht: 80 gr
houdkracht: ca. 45 kg

GTN-48
Potmagneet Ø 48 mm met
draadeind, houdt ca. 85 kg
Schroef-<br />draad M8
Gewicht: 140 gr
houdkracht: ca. 85 kg

GTN-60
Potmagneet Ø 60 mm met
draadeind, houdt ca. 130 kg
Schroef-<br />draad M8
Gewicht: 260 gr
houdkracht: ca. 130 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

7.30/st.

vanaf

3 st.

6.50/st.

vanaf

10 st.

5.85/st.

vanaf

20 st.

5.45/st.

vanaf

40 st.

5.20/st.

Prijs in CHF
1 st.

12.90/st.

vanaf

3 st.

11.60/st.

vanaf

10 st.

10.50/st.

vanaf

20 st.

9.90/st.

vanaf

40 st.

9.45/st.

Prijs in CHF
1 st.

21.75/st.

vanaf

3 st.

19.75/st.

vanaf

10 st.

17.95/st.

vanaf

20 st.

17.05/st.

vanaf

40 st.

16.30/st.

supermagnete.ch
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Diameter pot D: 40 mm
Hoogte pot H1: 9 mm
Totale hoogte H2: 20 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Coating: Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C
Diameter pot D: 48 mm
Hoogte pot H1: 11.5 mm
Totale hoogte H2: 24 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Coating: Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C
Diameter pot D: 60 mm
Hoogte pot H1: 15 mm
Totale hoogte H2: 30 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Coating: Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Potmagneten met inwendig schroefdraad
Speciaal kenmerk: Deze magneten beschikken over metrisch
inwendig schroefdraad en kunnen aan voorwerpen met een
draadeinde worden vastgeschroefd.
Principe: De magneten zijn in een stalen pot gevat. De stalen pot
versterkt de houdkracht van de magneet wanneer de magneet
direkt op een dik ijzeren oppervlak aansluit. Indien geen direct
contact met het tegenstuk bestaat of de ijzeren plaat dun, met een
verflaag bedekt of ruw is, kunt U de magneten duidelijk minder
belasten.
Afschuifkracht: De aangegeven houdkracht werd haaks op het
houdoppervlak gemeten. Om de magneet zijwaarts te verschuiven
is een veel kleinere kracht nodig. Indien u dus een potmagneet aan
een muur gebruikt kunt u hem duidelijk minder belasten dan
wanneer u hem aan het plafond gebruikt.
Roest: Deze magneten zijn niet roestvast en daarom voor gebruik
in droge ruimtes binnenshuis gedacht.
ITN-10
Potmagneet Ø 10 mm met
inwendig schroefdraad
schroefdraad M3
Gewicht: 2.5 gr
houdkracht: ca. 1.2 kg

ITN-13
Potmagneet Ø 13 mm met
inwendig schroefdraad
schroefdraad M3
Gewicht: 4.3 gr
houdkracht: ca. 3 kg

ITN-16
Potmagneet Ø 16 mm met
inwendig schroefdraad
schroefdraad M4
Gewicht: 6.3 gr
houdkracht: ca. 5.2 kg

ITN-20
Potmagneet Ø 20 mm met
inwendig schroefdraad
schroefdraad M4
Gewicht: 11 gr
houdkracht: ca. 7.6 kg

ITN-25
Potmagneet Ø 25 mm met
inwendig schroefdraad
schroefdraad M5
Gewicht: 21 gr
houdkracht: ca. 14 kg

ITN-32
Potmagneet Ø 32 mm met
inwendig schroefdraad
schroefdraad M6
Gewicht: 36 gr
houdkracht: ca. 26 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
5 st.

1.65/st.

vanaf

15 st.

1.40/st.

vanaf

40 st.

1.25/st.

vanaf

80 st.

1.15/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.75/st.

vanaf

15 st.

1.55/st.

vanaf

40 st.

1.35/st.

vanaf

80 st.

1.25/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.95/st.

vanaf

15 st.

1.70/st.

vanaf

40 st.

1.50/st.

vanaf

80 st.

1.40/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.35/st.

vanaf

3 st.

2.90/st.

vanaf

10 st.

2.50/st.

vanaf

20 st.

2.30/st.

vanaf

40 st.

2.10/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.20/st.

vanaf

3 st.

3.70/st.

vanaf

10 st.

3.15/st.

vanaf

20 st.

2.95/st.

vanaf

40 st.

2.75/st.

Prijs in CHF
1 st.

6.00/st.

vanaf

3 st.

5.25/st.

vanaf

10 st.

4.55/st.

vanaf

20 st.

4.25/st.

vanaf

40 st.

3.95/st.

Potdoorsnede D: 10 mm
Pothoogte H: 4.5 mm
Schroefdraad M: 3
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Magnetiseringsvorm: N38
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Potdoorsnede D: 13 mm
Pothoogte H: 4.5 mm
Schroefdraad M: 3
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Magnetiseringsvorm: N38
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Potdoorsnede D: 16 mm
Pothoogte H: 4.5 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Magnetiseringsvorm: N38
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Potdoorsnede D: 20 mm
Pothoogte H: 6 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Magnetiseringsvorm: N38
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Potdoorsnede D: 25 mm
Pothoogte H: 7 mm
Schroefdraad M: 5
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Magnetiseringsvorm: N38
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Potdoorsnede D: 32 mm
Pothoogte H: 7 mm
Schroefdraad M: 6
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Magnetiseringsvorm: N38
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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ITN-40
Potmagneet Ø 40 mm met
inwendig schroefdraad
schroefdraad M6
Gewicht: 68 gr
houdkracht: ca. 40 kg

ITN-48
Potmagneet Ø 48 mm met
inwendig schroefdraad
schroefdraad M8
Gewicht: 140 gr
houdkracht: ca. 58 kg

ITN-60
Potmagneet Ø 60 mm met
inwendig schroefdraad
schroefdraad M8
Gewicht: 260 gr
houdkracht: ca. 92 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

9.75/st.

vanaf

3 st.

8.60/st.

vanaf

10 st.

7.55/st.

vanaf

20 st.

7.05/st.

vanaf

40 st.

6.60/st.

Prijs in CHF
1 st.

12.70/st.

vanaf

3 st.

11.25/st.

vanaf

10 st.

9.85/st.

vanaf

20 st.

9.25/st.

vanaf

40 st.

8.65/st.

Prijs in CHF
1 st.

23.40/st.

vanaf

3 st.

20.75/st.

vanaf

10 st.

18.30/st.

vanaf

20 st.

17.15/st.

vanaf

40 st.

16.15/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Potdoorsnede D: 40 mm
Pothoogte H: 8 mm
Schroefdraad M: 6
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Magnetiseringsvorm: N38
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Potdoorsnede D: 48 mm
Pothoogte H: 11.5 mm
Schroefdraad M: 8
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Magnetiseringsvorm: N38
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Potdoorsnede D: 60 mm
Pothoogte H: 15 mm
Schroefdraad M: 8
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Magnetiseringsvorm: N38
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Potmagneten om te lijmen
Speciaal kenmerk: Deze magneten worden in uitsparingen
vastgelijmd, wanneer het gebruik van schroeven niet mogelijk is.
Principe: De magneten zijn in een stalen pot gevat. De stalen pot
versterkt de houdkracht van de magneet wanneer de magneet
direkt op een dik ijzeren oppervlak aansluit. Indien geen direct
contact met het tegenstuk bestaat of de ijzeren plaat dun, met een
verflaag bedekt of ruw is, kunt U de magneten duidelijk minder
belasten.
Afschuifkracht: De aangegeven houdkracht werd haaks op het
houdoppervlak gemeten. Om de magneet zijwaarts te verschuiven
is een veel kleinere kracht nodig. Indien u dus een potmagneet aan
een muur gebruikt kunt u hem duidelijk minder belasten dan
wanneer u hem aan het plafond gebruikt.
Roest: Deze magneten zijn niet roestvast en daarom voor gebruik
in droge ruimtes binnenshuis gedacht.
FGN-10
Potmagneet Ø 10 mm om te
verlijmen
Gewicht: 2.5 gr
houdkracht: ca. 2.2 kg

FGN-13
Potmagneet Ø 13 mm om te
verlijmen
Gewicht: 4 gr
houdkracht: ca. 3.2 kg

FGN-16
Potmagneet Ø 16 mm om te
verlijmen
Gewicht: 7 gr
houdkracht: ca. 5.5 kg

FGN-20
Potmagneet Ø 20 mm om te
verlijmen
Gewicht: 14 gr
houdkracht: ca. 9 kg

FGN-25
Potmagneet Ø 25 mm om te
verlijmen
Gewicht: 27 gr
houdkracht: ca. 22 kg

FGN-32
Potmagneet Ø 32 mm om te
verlijmen
Gewicht: 43 gr
houdkracht: ca. 34 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
5 st.

1.50/st.

vanaf

15 st.

1.30/st.

vanaf

40 st.

1.15/st.

vanaf

80 st.

1.05/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.65/st.

vanaf

15 st.

1.45/st.

vanaf

40 st.

1.30/st.

vanaf

80 st.

1.20/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.90/st.

vanaf

15 st.

1.65/st.

vanaf

40 st.

1.45/st.

vanaf

80 st.

1.35/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.20/st.

vanaf

3 st.

2.80/st.

vanaf

10 st.

2.35/st.

vanaf

20 st.

2.15/st.

vanaf

40 st.

2.00/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.00/st.

vanaf

3 st.

3.50/st.

vanaf

10 st.

3.10/st.

vanaf

20 st.

2.90/st.

vanaf

40 st.

2.70/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.45/st.

vanaf

3 st.

3.95/st.

vanaf

10 st.

3.45/st.

vanaf

20 st.

3.25/st.

vanaf

40 st.

3.05/st.

Potdoorsnede D: 10 mm
Pothoogte H: 5 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Magnetiseringsvorm: N38
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C
Potdoorsnede D: 13 mm
Pothoogte H: 5 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Magnetiseringsvorm: N38
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C
Potdoorsnede D: 16 mm
Pothoogte H: 5 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Magnetiseringsvorm: N38
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C
Potdoorsnede D: 20 mm
Pothoogte H: 7 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Magnetiseringsvorm: N38
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C
Potdoorsnede D: 25 mm
Pothoogte H: 8 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Magnetiseringsvorm: N38
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C
Potdoorsnede D: 32 mm
Pothoogte H: 8 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Magnetiseringsvorm: N38
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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FGN-42
Potmagneet Ø 42 mm om te
verlijmen
Gewicht: 85 gr
houdkracht: ca. 68 kg

FGN-48
Potmagneet Ø 48 mm om te
verlijmen
Gewicht: 130 gr
houdkracht: ca. 85 kg

FGN-60
Potmagneet Ø 60 mm om te
verlijmen
Gewicht: 280 gr
houdkracht: ca. 130 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

8.95/st.

vanaf

3 st.

8.00/st.

vanaf

10 st.

7.20/st.

vanaf

20 st.

6.75/st.

vanaf

40 st.

6.40/st.

Prijs in CHF
1 st.

15.85/st.

vanaf

3 st.

14.25/st.

vanaf

10 st.

12.75/st.

vanaf

20 st.

12.10/st.

vanaf

40 st.

11.45/st.

Prijs in CHF
1 st.

23.20/st.

vanaf

3 st.

21.25/st.

vanaf

10 st.

19.55/st.

vanaf

20 st.

18.70/st.

vanaf

40 st.

17.95/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Potdoorsnede D: 42 mm
Pothoogte H: 9 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Magnetiseringsvorm: N38
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C
Potdoorsnede D: 48 mm
Pothoogte H: 11.5 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Magnetiseringsvorm: N42
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C
Potdoorsnede D: 60 mm
Pothoogte H: 15 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Magnetiseringsvorm: N42
Coating: vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Potmagneten met toebehoren
BD-TCN-20-HNG-1
potmagneet bundle 10 x
TCN-20 met divers
toebehoren
zwart
Gewicht: 280 gr/set
houdkracht: ca. 13 kg
BD-TCN-20-HNG-2
potmagneet bundle 10 x
TCN-20 met divers
toebehoren
goudkleurig
Gewicht: 280 gr/set
houdkracht: ca. 13 kg
BD-TCN-20-HNG-3
potmagneet bundle 10 x
TCN-20 met divers
toebehoren
zilverkleurig
Gewicht: 280 gr/set
houdkracht: ca. 13 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 set

40.25/set

Prijs in CHF
1 set

40.25/set

Prijs in CHF
1 set

40.25/set

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Potmagneten & magneetsystemen met ferriet magneten
Speciaal kenmerk: Deze magneten zijn van ferriet en niet van
neodymium gemaakt. Ze hebben daarom een geringere houdkracht
en zijn groter. Op hun beurt zijn ze goedkoper dan neodymium
magneten en kunnen ze ook buitenshuis worden gebruikt.
Principe: De magneten zijn in een stalen pot gevat. De stalen pot
versterkt de houdkracht van de magneet wanneer de magneet
direkt op een dik ijzeren oppervlak aansluit. Indien geen direct
contact met het tegenstuk bestaat of de ijzeren plaat dun, met een
verflaag bedekt of ruw is, kunt U de magneten duidelijk minder
belasten.
Afschuifkracht: De aangegeven houdkracht werd haaks op het
houdoppervlak gemeten. Om de magneet zijwaarts te verschuiven
is een veel kleinere kracht nodig. Indien u dus een potmagneet aan
een muur gebruikt kunt u hem duidelijk minder belasten dan
wanneer u hem aan het plafond gebruikt.
Roest: Deze magneten zijn roestvast en kunnen daarom ook
buitenshuis en in vochtige omgevingen worden gebruikt. De potten
rondom de magneten kunnen echter na verloop van tijd (vlieg-)
roest oplopen.
SF-MBF-01
Magneethouder verticaal
voor kaartramen
ferriet magneetsystemen in
kunststof behuizing
met verticale adapter
Gewicht: 42 gr
SF-MBF-02
Magneethouder horizontaal
voor kaartramen
ferriet magneetsystemen in
kunststof behuizing
met horizontale adapter
Gewicht: 43 gr
SF-MBH-01
Bannerhouder magnetisch,
recht
met twee kunststof haken
met drukknop over 180°
verstelbaar
Gewicht: 150 gr
SF-MBH-02
Bannerhouder magnetisch,
gebogen
met twee kunststof haken
met drukknop over 180°
verstelbaar
Gewicht: 150 gr

Prijs in CHF
5 st.

1.45/st.

vanaf

15 st.

1.25/st.

vanaf

40 st.

1.10/st.

vanaf

80 st.

1.00/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.45/st.

vanaf

15 st.

1.25/st.

vanaf

40 st.

1.10/st.

vanaf

80 st.

1.05/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.60/st.

vanaf

3 st.

4.85/st.

vanaf

10 st.

4.15/st.

vanaf

20 st.

3.85/st.

vanaf

40 st.

3.50/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.95/st.

vanaf

3 st.

5.15/st.

vanaf

10 st.

4.45/st.

vanaf

20 st.

4.10/st.

vanaf

40 st.

3.80/st.

SF-MBS-01

Prijs in CHF

Stripmagneet met houder, houdt
ca. 20 kg
ferriet magneetsysteem in
kunststof behuizing
met rechthoekige inschuifadapter
Gewicht: 110 gr
houdkracht: ca. 20 kg

08.01.2023

1 st.

2.70/st.

vanaf

3 st.

2.35/st.

vanaf

10 st.

2.05/st.

vanaf

20 st.

1.90/st.

vanaf

40 st.

1.75/st.

Handige ferriet magneetklemhouders met
verticale (omhoog gerichte) adapter,
waarmee kaartramen op ferromagnetische
oppervlakken kunnen worden bevestigd.

Handige ferriet magnetische klemhouders
met horizontale adapter, waarmee
kaartramen aan ferromagnetische vlakken
kunnen worden bevestigd.

Lengte: 71 mm
Lengte mast: 285 mm
Breedte: 38 mm
Hoogte 1: 16 mm
Hoogte 2: 32 mm
Haaklengte: 25 mm
Deze magnetische bannerhouder bestaat uit
een ferriet magneetsysteem, waaraan een
beugel met twee kunststofhaken is bevestigd.
Zeer flexibel op verkoopdisplays als
schapstopper te gebruiken.

Robuuste platte blokmagneet met
rechthoekige inschuifadapter. Wanneer twee
van deze magneten op een ferromagnetisch
oppervlak worden aangebracht kunt u
hiermee stabiele borden bevestigen.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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SF-MGS-01

Prijs in CHF

Bordhouder magnetisch, houdt
ca. 10 kg
met horizontale, vlak
aanliggende griprand
van kunststof
Gewicht: 63 gr
houdkracht: ca. 10 kg

5 st.

1.80/st.

vanaf

15 st.

1.60/st.

vanaf

40 st.

1.45/st.

vanaf

80 st.

1.30/st.

SF-MGS-02

Prijs in CHF

Bordhouder magnetisch, houdt
ca. 10 kg
met vertikale, naar boven
gerichte griprand
van kunststof
Gewicht: 62 gr
houdkracht: ca. 10 kg

5 st.

1.65/st.

vanaf

15 st.

1.45/st.

vanaf

40 st.

1.30/st.

vanaf

80 st.

1.20/st.

SF-MGS-03

Prijs in CHF

Bordhouder magnetisch, houdt
ca. 10 kg
met vertikale, naar boven
gerichte griprand
van kunststof
Gewicht: 62 gr
houdkracht: ca. 10 kg

1 st.

2.35/st.

vanaf

3 st.

2.10/st.

vanaf

10 st.

1.85/st.

vanaf

20 st.

1.70/st.

vanaf

40 st.

1.60/st.

SF-MGS-04

Prijs in CHF

Bordhouder magnetisch, houdt
ca. 10 kg
met vertikale, naar boven
gerichte griprand
van kunststof
Gewicht: 62 gr
houdkracht: ca. 10 kg

1 st.

2.30/st.

vanaf

3 st.

2.00/st.

vanaf

10 st.

1.75/st.

vanaf

20 st.

1.60/st.

vanaf

40 st.

1.45/st.

SF-MRF-01

Prijs in CHF

Draaihouder magnetisch, houdt ca.
1 kg
ferriet magneetsysteem in kunststof vanaf
behuizing
met drukknop over 180° verstelbaar vanaf
Gewicht: 130 gr
vanaf
houdkracht: ca. 1 kg
vanaf

CSF-25
Ferriet potmagneet
met verzonken gat
Ø 25 mm
Gewicht: 16 gr
houdkracht: ca. 2.2 kg

CSF-40
Ferriet potmagneet
met verzonken gat
Ø 40 mm
Gewicht: 50 gr
houdkracht: ca. 16 kg

CSF-48
Ferriet potmagneet
met verzonken gat
Ø 48 mm
Gewicht: 110 gr
houdkracht: ca. 23 kg

CSF-60
Ferriet potmagneet
met verzonken gat
Ø 60 mm
Gewicht: 210 gr
houdkracht: ca. 36 kg

08.01.2023

1 st.

3.25/st.

3 st.

2.85/st.

10 st.

2.45/st.

20 st.

2.30/st.

40 st.

2.15/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.40/st.

vanaf

15 st.

1.20/st.

vanaf

40 st.

1.05/st.

vanaf

80 st.

1.00/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.75/st.

vanaf

15 st.

1.50/st.

vanaf

40 st.

1.35/st.

vanaf

80 st.

1.25/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.60/st.

vanaf

3 st.

3.20/st.

vanaf

10 st.

2.80/st.

vanaf

20 st.

2.65/st.

vanaf

40 st.

2.45/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.85/st.

vanaf

3 st.

5.10/st.

vanaf

10 st.

4.45/st.

vanaf

20 st.

4.20/st.

vanaf

40 st.

3.95/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Robuuste magnetische bordhouders met
platte ferriet blokmagneet en grote klem van
transparent pvc. Ideaal voor het gebruik als
winkeldisplay of in het magazijn.

Robuuste magnetische bordhouder met platte
ferriet magneetstrip en korte klem van
doorzichtig pvc. Ideaal voor het gebruik op
verkoopdisplays of in het magazijn.

Robuuste magnetische bordhouder met ferriet
stripmagneet en flexibele klem van
doorzichtig pvc. Ideaal voor het gebruik als
verkoopdisplay of in het magazijn.

Robuuste magnetische bordhouder met platte
ferriet blokmagneet en grote flexibele klem
van doorzichtig pvc. Ideaal voor het gebruik
als verkoopdisplay of in het magazijn.

Lengte: 71 mm
Lengte 2: 88 mm
Breedte: 38 mm
Hoogte 1: 16 mm
Hoogte 2: 105 mm
Opening voor kaartraam: 8.5 mm
Potdoorsnede D: 25 mm
Pothoogte H: 7 mm
Doorsnede gat d1: 5.5 mm
Doorsnede gat d2: 11.7 mm
Verzinkdiepte t: 3.1 mm
Magnetiseringsvorm: Y30BH
Potdoorsnede D: 40 mm
Pothoogte H: 8 mm
Doorsnede gat d1: 5.5 mm
Doorsnede gat d2: 11.7 mm
Verzinkdiepte t: 3.1 mm
Magnetiseringsvorm: Y30BH
Potdoorsnede D: 48 mm
Pothoogte H: 11.5 mm
Doorsnede gat d1: 8.5 mm
Doorsnede gat d2: 18.12 mm
Verzinkdiepte t: 4.81 mm
Magnetiseringsvorm: Y30BH
Potdoorsnede D: 60 mm
Pothoogte H: 15 mm
Doorsnede gat d1: 8.5 mm
Doorsnede gat d2: 18.12 mm
Verzinkdiepte t: 4.81 mm
Magnetiseringsvorm: Y30BH

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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ITF-25
Potmagneet ferriet met
inwendig schroefdraad M4
Ø 25 mm
Gewicht: 18 gr
houdkracht: ca. 3.6 kg

ITF-32
Potmagneet ferriet met
inwendig schroefdraad M4
Ø 32 mm
Gewicht: 29 gr
houdkracht: ca. 7.6 kg

ITF-40
Potmagneet ferriet met
inwendig schroefdraad M4
Ø 40 mm
Gewicht: 53 gr
houdkracht: ca. 9.1 kg

ITF-50
Potmagneet ferriet met
inwendig schroefdraad M8
Ø 50 mm
Gewicht: 94 gr
houdkracht: ca. 17 kg

Prijs in CHF
1 st.

3.05/st.

vanaf

3 st.

2.70/st.

vanaf

10 st.

2.35/st.

vanaf

20 st.

2.20/st.

vanaf

40 st.

2.05/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.05/st.

vanaf

3 st.

2.75/st.

vanaf

10 st.

2.40/st.

vanaf

20 st.

2.25/st.

vanaf

40 st.

2.10/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.75/st.

vanaf

3 st.

3.30/st.

vanaf

10 st.

2.90/st.

vanaf

20 st.

2.75/st.

vanaf

40 st.

2.50/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.45/st.

vanaf

3 st.

4.05/st.

vanaf

10 st.

3.60/st.

vanaf

20 st.

3.45/st.

vanaf

40 st.

3.30/st.

MPH-34

Prijs in CHF

Magneethoudklem verstelbaar voor
kaartramen, houdt ca. 10 kg
ferriet magneetsysteem in kunststof
behuizing
met verstelbare adapter
180° zwenkhoek
Gewicht: 36 gr
houdkracht: ca. 10 kg

1 st.

1.80/st.

vanaf

3 st.

1.65/st.

vanaf

10 st.

1.50/st.

vanaf

20 st.

1.45/st.

vanaf

40 st.

1.40/st.

WS-HOOK-01
Plafondmagneet rechthoekig
met haak, houdt ca. 15 kg
ferriet magneetsysteem in
kunststof behuizing
rechtheokig, 53 x 27.5 mm
Gewicht: 53 gr
houdkracht: ca. 15 kg

Prijs in CHF
1 st.

4.00/st.

vanaf

3 st.

3.45/st.

vanaf

10 st.

3.00/st.

vanaf

20 st.

2.75/st.

vanaf

40 st.

2.50/st.

WS-HOOK-02
Plafondmagneet met ring, houdt
ca. 30 kg
ferriet magneetsysteem in
kunststof behuizing
vierkant, 58 x 58 mm
Gewicht: 130 gr
houdkracht: ca. 30 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

5.10/st.

vanaf

3 st.

4.55/st.

vanaf

10 st.

4.10/st.

vanaf

20 st.

3.85/st.

vanaf

40 st.

3.70/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Ferriet-potmagneten met metrisch inwendig
schroefdraad en hittebestendig tot 200°C.

Ferriet-potmagneten met metrisch inwendig
schroefdraad en hittebestendig tot 200°C.

Ferriet-potmagneten met metrisch inwendig
schroefdraad en hittebestendig tot 200°C.

Ferriet-potmagneten met metrisch inwendig
schroefdraad en hittebestendig tot 200°C.

Hoogwaardige magneethouder voor
kaartramen met robuuste kunststofbehuizing
en 180° draaibare adapter met
verstelmechanisme.

Onopvallende ferriet haakmagneet met witte
kunststofbehuizing. Door zijn smalle en
stevige bouwvorm ideaal geschikt om
reklamemateriaal aan productdisplays aan te
brengen.

Sterke ferriet ringmagneet met witte
kunststofbehuizing. Ideaal om
reclamemateriaal en productdisplay-artikelen
onopvallend te bevestigen.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magneetsystemen om te schroeven
CSNG-43
Magneetsysteem Ø 43 mm
met zwarte rubber coating
met verzonken gat
Gewicht: 33 gr
houdkracht: ca. 10 kg

CSNG-66
Magneetsysteem Ø 66 mm
met zwarte rubber coating
met verzonken gat
Gewicht: 100 gr
houdkracht: ca. 25 kg

CSNG-88
Magneetsysteem Ø 88 mm
met zwarte rubber coating
met verzonken gat
Gewicht: 200 gr
houdkracht: ca. 56 kg

CSNGW-43
Magneetsysteem Ø 43 mm
met witte rubber coating
met verzonken gat
Gewicht: 33 gr
houdkracht: ca. 10 kg

CSNGW-66
Magneetsysteem Ø 66 mm
met witte rubber coating
met verzonken gat
Gewicht: 100 gr
houdkracht: ca. 25 kg

CSNGW-88
Magneetsysteem Ø 88 mm
met witte rubber coating
met verzonken gat
Gewicht: 200 gr
houdkracht: ca. 56 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

5.60/st.

vanaf

3 st.

4.95/st.

vanaf

10 st.

4.30/st.

vanaf

20 st.

4.00/st.

vanaf

40 st.

3.75/st.

Prijs in CHF
1 st.

8.85/st.

vanaf

3 st.

7.70/st.

vanaf

10 st.

6.70/st.

vanaf

20 st.

6.20/st.

vanaf

40 st.

5.80/st.

Prijs in CHF
1 st.

13.60/st.

vanaf

3 st.

12.30/st.

vanaf

10 st.

11.10/st.

vanaf

20 st.

10.45/st.

vanaf

40 st.

10.00/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.60/st.

vanaf

3 st.

4.95/st.

vanaf

10 st.

4.30/st.

vanaf

20 st.

4.00/st.

vanaf

40 st.

3.75/st.

Prijs in CHF
1 st.

8.85/st.

vanaf

3 st.

7.70/st.

vanaf

10 st.

6.70/st.

vanaf

20 st.

6.20/st.

vanaf

40 st.

5.80/st.

Prijs in CHF
1 st.

13.60/st.

vanaf

3 st.

12.30/st.

vanaf

10 st.

11.10/st.

vanaf

20 st.

10.45/st.

vanaf

40 st.

10.00/st.

Doorsnede D: 43 mm
Totale hoogte H: 6 mm
Doorsnede gat d1: 7.5 mm
Doorsnede gat d2: 12.8 mm
Verzinkdiepte t: 2.6 mm
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Doorsnede D: 66 mm
Totale hoogte H: 8.5 mm
Doorsnede gat d1: 6.6 mm
Doorsnede gat d2: 12 mm
Verzinkdiepte t: 2.7 mm
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Doorsnede D: 88 mm
Totale hoogte H: 8.5 mm
Doorsnede gat d1: 6.6 mm
Doorsnede gat d2: 12 mm
Verzinkdiepte t: 2.7 mm
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Doorsnede D: 43 mm
Totale hoogte H: 6 mm
Doorsnede gat d1: 7.5 mm
Doorsnede gat d2: 12.8 mm
Verzinkdiepte t: 2.6 mm
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Doorsnede D: 66 mm
Totale hoogte H: 8.5 mm
Doorsnede gat d1: 6.6 mm
Doorsnede gat d2: 12 mm
Verzinkdiepte t: 2.7 mm
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Doorsnede D: 88 mm
Totale hoogte H: 8.5 mm
Doorsnede gat d1: 6.6 mm
Doorsnede gat d2: 12 mm
Verzinkdiepte t: 2.7 mm
Tolerantie: +/- 0,5 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magneetsystemen met haken
BD-FTNG-22
Magneetsysteem Ø 22 mm
met zwarte rubber coating
met haak (haakmagneet)
schroefdraad M4
Gewicht: 16 gr
houdkracht: ca. 5.9 kg
BD-FTNG-31
Magneetsysteem Ø 31 mm
met zwarte rubber coating
met haak (haakmagneet)
schroefdraad M4
Gewicht: 25 gr
houdkracht: ca. 9 kg
BD-FTNG-43
Magneetsysteem Ø 43 mm
met zwarte rubber coating
met haak (haakmagneet)
schroefdraad M4
Gewicht: 33 gr
houdkracht: ca. 10 kg
BD-FTNG-66
Magneetsysteem Ø 66 mm
met zwarte rubber coating
met haak (haakmagneet)
schroefdraad M5
Gewicht: 110 gr
houdkracht: ca. 25 kg
BD-FTNG-88
Magneetsysteem Ø 88 mm
met zwarte rubber coating
met haak (haakmagneet)
schroefdraad M8
Gewicht: 230 gr
houdkracht: ca. 56 kg
BD-FTNGW-22
Magneetsysteem Ø 22 mm
met witte rubber coating
met haak (haakmagneet)
schroefdraad M4
Gewicht: 16 gr
houdkracht: ca. 5.9 kg
BD-FTNGW-31
Magneetsysteem Ø 31 mm
met witte rubber coating
met haak (haakmagneet)
schroefdraad M4
Gewicht: 25 gr
houdkracht: ca. 9 kg
BD-FTNGW-43
Magneetsysteem Ø 43 mm
met witte rubber coating
met haak (haakmagneet)
schroefdraad M4
Gewicht: 33 gr
houdkracht: ca. 10 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

4.20/st.

vanaf

3 st.

3.70/st.

vanaf

10 st.

3.30/st.

vanaf

20 st.

3.15/st.

vanaf

40 st.

2.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.85/st.

vanaf

3 st.

4.25/st.

vanaf

10 st.

3.70/st.

vanaf

20 st.

3.45/st.

vanaf

40 st.

3.25/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.90/st.

vanaf

3 st.

5.25/st.

vanaf

10 st.

4.60/st.

vanaf

20 st.

4.30/st.

vanaf

40 st.

4.05/st.

Prijs in CHF
1 st.

9.27/st.

vanaf

3 st.

8.12/st.

vanaf

10 st.

7.12/st.

vanaf

20 st.

6.62/st.

vanaf

40 st.

6.22/st.

Prijs in CHF
1 st.

14.75/st.

vanaf

3 st.

13.45/st.

vanaf

10 st.

12.25/st.

vanaf

20 st.

11.60/st.

vanaf

40 st.

11.15/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.20/st.

vanaf

3 st.

3.70/st.

vanaf

10 st.

3.30/st.

vanaf

20 st.

3.15/st.

vanaf

40 st.

2.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.85/st.

vanaf

3 st.

4.25/st.

vanaf

10 st.

3.70/st.

vanaf

20 st.

3.45/st.

vanaf

40 st.

3.25/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.90/st.

vanaf

3 st.

5.25/st.

vanaf

10 st.

4.60/st.

vanaf

20 st.

4.30/st.

vanaf

40 st.

4.05/st.

Potdoorsnede D: 22 mm
Busdoorsnede d: 8 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 11.5 mm
Totale hoogte met haak H3: 26.1 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 31 mm
Busdoorsnede d: 7 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 11.5 mm
Totale hoogte met haak H3: 26 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 43 mm
Busdoorsnede d: 8 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 10.5 mm
Totale hoogte met haak H3: 24.5 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 66 mm
Busdoorsnede d: 10 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 15 mm
Totale hoogte met haak H3: 44 mm
Schroefdraad M: 5
Potdoorsnede D: 88 mm
Busdoorsnede d: 12 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 17 mm
Totale hoogte met haak H3: 60.1 mm
Schroefdraad M: 8
Potdoorsnede D: 22 mm
Busdoorsnede d: 8 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 11.5 mm
Totale hoogte met haak H3: 26.1 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 31 mm
Busdoorsnede d: 7 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 11.5 mm
Totale hoogte met haak H3: 26 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 43 mm
Busdoorsnede d: 8 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 10.5 mm
Totale hoogte met haak H3: 24.5 mm
Schroefdraad M: 4

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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BD-FTNGW-66
Magneetsysteem Ø 66 mm
met witte rubber coating
met haak (haakmagneet)
schroefdraad M5
Gewicht: 110 gr
houdkracht: ca. 25 kg
BD-FTNGW-88
Magneetsysteem Ø 88 mm
met witte rubber coating
met haak (haakmagneet)
schroefdraad M8
Gewicht: 230 gr
houdkracht: ca. 56 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

9.27/st.

vanaf

3 st.

8.12/st.

vanaf

10 st.

7.12/st.

vanaf

20 st.

6.62/st.

vanaf

40 st.

6.22/st.

Prijs in CHF
1 st.

14.75/st.

vanaf

3 st.

13.45/st.

vanaf

10 st.

12.25/st.

vanaf

20 st.

11.60/st.

vanaf

40 st.

11.15/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Potdoorsnede D: 66 mm
Busdoorsnede d: 10 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 15 mm
Totale hoogte met haak H3: 44 mm
Schroefdraad M: 5
Potdoorsnede D: 88 mm
Busdoorsnede d: 12 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte zonder haak H2: 17 mm
Totale hoogte met haak H3: 60.1 mm
Schroefdraad M: 8

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magneetsystemen met oog
BD-OTNG-22
Magneetsysteem Ø 22 mm
met zwarte rubber coating
met oog (oogmagneet)
schroefdraad M4
Gewicht: 16 gr/set
houdkracht: ca. 5.9 kg
BD-OTNG-31
Magneetsysteem Ø 31 mm
met zwarte rubber coating
met oog (oogmagneet)
schroefdraad M4
Gewicht: 25 gr/set
houdkracht: ca. 9 kg
BD-OTNG-43
Magneetsysteem Ø 43 mm
met zwarte rubber coating
met oog (oogmagneet)
schroefdraad M4
Gewicht: 33 gr/set
houdkracht: ca. 10 kg
BD-OTNG-66
Magneetsysteem Ø 66 mm
met zwarte rubber coating
met oog (oogmagneet)
schroefdraad M5
Gewicht: 110 gr/set
houdkracht: ca. 25 kg
BD-OTNG-88
Magneetsysteem Ø 88 mm
met zwarte rubber coating
met oog (oogmagneet)
schroefdraad M8
Gewicht: 250 gr/set
houdkracht: ca. 56 kg
BD-OTNGW-22
Magneetsysteem Ø 22 mm
met witte rubber coating
met oog (oogmagneet)
schroefdraad M4
Gewicht: 16 gr/set
houdkracht: ca. 5.9 kg
BD-OTNGW-31
Magneetsysteem Ø 31 mm
met witte rubber coating
met oog (oogmagneet)
schroefdraad M4
Gewicht: 25 gr/set
houdkracht: ca. 9 kg
BD-OTNGW-43
Magneetsysteem Ø 43 mm
met witte rubber coating
met oog (oogmagneet)
schroefdraad M4
Gewicht: 33 gr/set
houdkracht: ca. 10 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 set

4.17/set

vanaf

3 sets

3.67/set

vanaf

10 sets

3.27/set

vanaf

20 sets

3.12/set

vanaf

40 sets

2.92/set

Prijs in CHF
1 set

4.82/set

vanaf

3 sets

4.22/set

vanaf

10 sets

3.67/set

vanaf

20 sets

3.42/set

vanaf

40 sets

3.22/set

Prijs in CHF
1 set

5.87/set

vanaf

3 sets

5.22/set

vanaf

10 sets

4.57/set

vanaf

20 sets

4.27/set

vanaf

40 sets

4.02/set

Prijs in CHF
1 set

9.55/set

vanaf

3 sets

8.40/set

vanaf

10 sets

7.40/set

vanaf

20 sets

6.90/set

vanaf

40 sets

6.50/set

Prijs in CHF
1 set

16.10/set

vanaf

3 sets

14.80/set

vanaf

10 sets

13.60/set

vanaf

20 sets

12.95/set

vanaf

40 sets

12.50/set

Prijs in CHF
1 set

4.17/set

vanaf

3 sets

3.67/set

vanaf

10 sets

3.27/set

vanaf

20 sets

3.12/set

vanaf

40 sets

2.92/set

Prijs in CHF
1 set

4.82/set

vanaf

3 sets

4.22/set

vanaf

10 sets

3.67/set

vanaf

20 sets

3.42/set

vanaf

40 sets

3.22/set

Prijs in CHF
1 set

5.87/set

vanaf

3 sets

5.22/set

vanaf

10 sets

4.57/set

vanaf

20 sets

4.27/set

vanaf

40 sets

4.02/set

Potdoorsnede D: 22 mm
Busdoorsnede d: 8 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 11.5 mm
Totale hoogte met ring H3: 26.5 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 31 mm
Busdoorsnede d: 7 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 11.5 mm
Totale hoogte met ring H3: 25.5 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 43 mm
Busdoorsnede d: 8 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 10.5 mm
Totale hoogte met ring H3: 24 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 66 mm
Busdoorsnede d: 10 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 15 mm
Totale hoogte met ring H3: 43.5 mm
Schroefdraad M: 5
Potdoorsnede D: 88 mm
Busdoorsnede d: 12 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 17 mm
Totale hoogte met ring H3: 53.2 mm
Schroefdraad M: 8
Potdoorsnede D: 22 mm
Busdoorsnede d: 8 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 11.5 mm
Totale hoogte met ring H3: 26.5 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 31 mm
Busdoorsnede d: 7 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 11.5 mm
Totale hoogte met ring H3: 25.5 mm
Schroefdraad M: 4
Potdoorsnede D: 43 mm
Busdoorsnede d: 8 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 10.5 mm
Totale hoogte met ring H3: 24 mm
Schroefdraad M: 4

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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BD-OTNGW-66
Magneetsysteem Ø 66 mm
met witte rubber coating
met oog (oogmagneet)
schroefdraad M5
Gewicht: 110 gr/set
houdkracht: ca. 25 kg
BD-OTNGW-88
Magneetsysteem Ø 88 mm
met witte rubber coating
met oog (oogmagneet)
schroefdraad M8
Gewicht: 250 gr/set
houdkracht: ca. 56 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 set

9.55/set

vanaf

3 sets

8.40/set

vanaf

10 sets

7.40/set

vanaf

20 sets

6.90/set

vanaf

40 sets

6.50/set

Prijs in CHF
1 set

16.10/set

vanaf

3 sets

14.80/set

vanaf

10 sets

13.60/set

vanaf

20 sets

12.95/set

vanaf

40 sets

12.50/set

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Potdoorsnede D: 66 mm
Busdoorsnede d: 10 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 15 mm
Totale hoogte met ring H3: 43.5 mm
Schroefdraad M: 5
Potdoorsnede D: 88 mm
Busdoorsnede d: 12 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte zonder ring H2: 17 mm
Totale hoogte met ring H3: 53.2 mm
Schroefdraad M: 8

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magneetsystemen met handvat
BD-HDLR-EM-1
Magneetsysteem Ø 22 mm
met zwarte rubber coating
met draadbus met handvat
M4 schroefdraad
Gewicht: 20 gr/set
houdkracht: ca. 5.9 kg
BD-HDLR-EM-2
Magneetsysteem Ø 22 mm
met witte rubber coating
met draadbus met handvat
M4 schroefdraad
Gewicht: 20 gr/set
houdkracht: ca. 5.9 kg
BD-HDLR-EM-3
Magneetsysteem Ø 31 mm
met zwarte rubber coating
met draadbus met handvat
M4 schroefdraad
Gewicht: 29 gr/set
houdkracht: ca. 8 kg
BD-HDLR-EM-4
Magneetsysteem Ø 31 mm
met witte rubber coating
met draadbus met handvat
M4 schroefdraad
Gewicht: 29 gr/set
houdkracht: ca. 8 kg
BD-HDLR-EM-5
Magneetsysteem Ø 43 mm
met zwarte rubber coating
met draadbus met handvat
M4 schroefdraad
Gewicht: 37 gr/set
houdkracht: ca. 10 kg
BD-HDLR-EM-6
Magneetsysteem Ø 43 mm
met witte rubber coating
met draadbus met handvat
M4 schroefdraad
Gewicht: 37 gr/set
houdkracht: ca. 10 kg
BD-HDLR-EM-7
Magneetsysteem Ø 66 mm
met zwarte rubber coating
met draadbus met handvat
M5 schroefdraad
Gewicht: 120 gr/set
houdkracht: ca. 25 kg
BD-HDLR-EM-8
Magneetsysteem Ø 66 mm
met witte rubber coating
met draadbus met handvat
M5 schroefdraad
Gewicht: 120 gr/set
houdkracht: ca. 25 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 set

7.65/set

vanaf

3 sets

6.80/set

vanaf

10 sets

6.05/set

vanaf

20 sets

5.90/set

vanaf

40 sets

5.70/set

Prijs in CHF
1 set

7.65/set

vanaf

3 sets

6.80/set

vanaf

10 sets

6.05/set

vanaf

20 sets

5.90/set

vanaf

40 sets

5.70/set

Prijs in CHF
1 set

8.30/set

vanaf

3 sets

7.35/set

vanaf

10 sets

6.45/set

vanaf

20 sets

6.20/set

vanaf

40 sets

6.00/set

Prijs in CHF
1 set

8.30/set

vanaf

3 sets

7.35/set

vanaf

10 sets

6.45/set

vanaf

20 sets

6.20/set

vanaf

40 sets

6.00/set

Prijs in CHF
1 set

9.35/set

vanaf

3 sets

8.35/set

vanaf

10 sets

7.35/set

vanaf

20 sets

7.05/set

vanaf

40 sets

6.80/set

Prijs in CHF
1 set

9.35/set

vanaf

3 sets

8.35/set

vanaf

10 sets

7.35/set

vanaf

20 sets

7.05/set

vanaf

40 sets

6.80/set

Prijs in CHF
1 set

12.80/set

vanaf

3 sets

11.25/set

vanaf

10 sets

9.85/set

vanaf

20 sets

9.35/set

vanaf

40 sets

8.95/set

Prijs in CHF
1 set

12.80/set

vanaf

3 sets

11.25/set

vanaf

10 sets

9.85/set

vanaf

20 sets

9.35/set

vanaf

40 sets

8.95/set

Diameter D1: 22 mm
Diameter d2: 12 mm
Busdoorsnede d: 8 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte H2: 51.5 mm
Pothoogte incl. schroefdraadhals H3: 11.5 mm
Diameter D1: 22 mm
Diameter d2: 12 mm
Busdoorsnede d: 8 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte H2: 51.5 mm
Pothoogte incl. schroefdraadhals H3: 11.5 mm
Diameter D1: 31 mm
Diameter d2: 12 mm
Busdoorsnede d: 7 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte H2: 51.5 mm
Pothoogte incl. schroefdraadhals H3: 11.5 mm
Diameter D1: 31 mm
Diameter d2: 12 mm
Busdoorsnede d: 7 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte H2: 51.5 mm
Pothoogte incl. schroefdraadhals H3: 11.5 mm
Diameter D1: 43 mm
Diameter d2: 12 mm
Busdoorsnede d: 8 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte H2: 50.5 mm
Pothoogte incl. schroefdraadhals H3: 10.5 mm
Diameter D1: 43 mm
Diameter d2: 12 mm
Busdoorsnede d: 8 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte H2: 50.5 mm
Pothoogte incl. schroefdraadhals H3: 10.5 mm

Diameter D1: 66 mm
Diameter d2: 15 mm
Busdoorsnede d: 10 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte H2: 65 mm
Pothoogte incl. schroefdraadhals H3: 15 mm
Diameter D1: 66 mm
Diameter d2: 15 mm
Busdoorsnede d: 10 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte H2: 65 mm
Pothoogte incl. schroefdraadhals H3: 15 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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BD-HDLR-IM-1
Magneetsysteem Ø 31 mm
met zwarte rubber coating
met draadeind met handvat
M5 schroefdraad
Gewicht: 28 gr/set
houdkracht: ca. 8 kg
BD-HDLR-IM-2
Magneetsysteem Ø 31 mm
met witte rubber coating
met draadeind met handvat
M5 schroefdraad
Gewicht: 28 gr/set
houdkracht: ca. 8 kg
BD-HDLR-SEM-1
Magneetsysteem Ø 88 mm
met zwarte rubber coating
met draadbus met greepstang
M8 schroefdraad
Gewicht: 270 gr/set
houdkracht: ca. 56 kg
BD-HDLR-SEM-2
Magneetsysteem Ø 88 mm
met witte rubber coating met
draadbus met greepstang
M8 schroefdraad
Gewicht: 270 gr/set
houdkracht: ca. 56 kg
BD-HDLR-TIM-1
Magneetsysteem Ø 66 mm
met zwarte rubber coating
met draadeind met T-greep
M8 schroefdraad
Gewicht: 140 gr/set
houdkracht: ca. 25 kg
BD-HDLR-TIM-2
Magneetsysteem Ø 66 mm
met witte rubber coating
met draadeind met T-greep
M8 schroefdraad
Gewicht: 140 gr/set
houdkracht: ca. 25 kg
BD-HDLR-TIM-3
Magneetsysteem Ø 88 mm
met zwarte rubber coating
met draadeind met T-greep
M8 schroefdraad
Gewicht: 230 gr/set
houdkracht: ca. 56 kg
BD-HDLR-TIM-4
Magneetsysteem Ø 88 mm
met witte rubber coating
met draadeind met T-greep
M8 schroefdraad
Gewicht: 230 gr/set
houdkracht: ca. 56 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 set

7.30/set

vanaf

3 sets

6.40/set

vanaf

10 sets

5.55/set

vanaf

20 sets

5.35/set

vanaf

40 sets

5.20/set

Prijs in CHF
1 set

7.30/set

vanaf

3 sets

6.40/set

vanaf

10 sets

5.55/set

vanaf

20 sets

5.35/set

vanaf

40 sets

5.20/set

Prijs in CHF
1 set

22.45/set

vanaf

3 sets

20.40/set

vanaf

10 sets

18.55/set

vanaf

20 sets

17.55/set

vanaf

40 sets

17.10/set

Prijs in CHF
1 set

22.45/set

vanaf

3 sets

20.40/set

vanaf

10 sets

18.55/set

vanaf

20 sets

17.55/set

vanaf

40 sets

17.10/set

Prijs in CHF
1 set

16.80/set

vanaf

3 sets

15.00/set

vanaf

10 sets

13.50/set

vanaf

20 sets

13.00/set

vanaf

40 sets

12.60/set

Prijs in CHF
1 set

16.80/set

vanaf

3 sets

15.00/set

vanaf

10 sets

13.50/set

vanaf

20 sets

13.00/set

vanaf

40 sets

12.60/set

Prijs in CHF
1 set

21.85/set

vanaf

3 sets

19.60/set

vanaf

10 sets

17.55/set

vanaf

20 sets

16.90/set

vanaf

40 sets

16.30/set

Prijs in CHF
1 set

21.85/set

vanaf

3 sets

19.60/set

vanaf

10 sets

17.55/set

vanaf

20 sets

16.90/set

vanaf

40 sets

16.30/set

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Diameter D1: 31 mm
Diameter d2: 16 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte H2: 56 mm
Schroefdraad M: 5
Draaddiepte L: 16 mm
Diameter D1: 31 mm
Diameter d2: 16 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte H2: 56 mm
Schroefdraad M: 5
Draaddiepte L: 16 mm
Diameter D1: 88 mm
Diameter d2: 26 mm
Busdoorsnede d: 12 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte H2: 142 mm
Pothoogte incl. schroefdraadhals H3: 17 mm
Diameter D1: 88 mm
Diameter d2: 26 mm
Busdoorsnede d: 12 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte H2: 142 mm
Pothoogte incl. schroefdraadhals H3: 17 mm
Diameter D1: 66 mm
Greeplengte I: 67 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte H2: 45.5 mm
Schroefdraad M: 8
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Diameter D1: 66 mm
Greeplengte I: 67 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte H2: 45.5 mm
Schroefdraad M: 8
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Diameter D1: 88 mm
Greeplengte I: 67 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte H2: 45.5 mm
Schroefdraad M: 8
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Diameter D1: 88 mm
Greeplengte I: 67 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte H2: 45.5 mm
Schroefdraad M: 8
Tolerantie: +/- 0,5 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magneetsystemen met draadbus
TCNG-22
Magneetsysteem Ø 22 mm
met zwarte rubber coating
met draadbus
schroefdraad M4
Gewicht: 13 gr
houdkracht: ca. 5.9 kg
TCNG-31
Magneetsysteem Ø 31 mm
met zwarte rubber coating
met draadbus
schroefdraad M4
Gewicht: 22 gr
houdkracht: ca. 8 kg
TCNG-43
Magneetsysteem Ø 43 mm
met zwarte rubber coating
met draadbus
schroefdraad M4
Gewicht: 30 gr
houdkracht: ca. 10 kg
TCNG-66
Magneetsysteem Ø 66 mm
met zwarte rubber coating
met draadbus
schroefdraad M5
Gewicht: 110 gr
houdkracht: ca. 25 kg
TCNG-88
Magneetsysteem Ø 88 mm
met zwarte rubber coating
met draadbus
schroefdraad M8
Gewicht: 190 gr
houdkracht: ca. 56 kg
TCNGW-22
Magneetsysteem Ø 22 mm
met witte rubber coating
met draadbus
schroefdraad M4
Gewicht: 13 gr
houdkracht: ca. 5.9 kg
TCNGW-31
Magneetsysteem Ø 31 mm
met witte rubber coating
met draadbus
schroefdraad M4
Gewicht: 22 gr
houdkracht: ca. 8 kg
TCNGW-43
Magneetsysteem Ø 43 mm
met witte rubber coating
met draadbus
schroefdraad M4
Gewicht: 30 gr
houdkracht: ca. 10 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

3.90/st.

vanaf

3 st.

3.40/st.

vanaf

10 st.

3.00/st.

vanaf

20 st.

2.85/st.

vanaf

40 st.

2.65/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.55/st.

vanaf

3 st.

3.95/st.

vanaf

10 st.

3.40/st.

vanaf

20 st.

3.15/st.

vanaf

40 st.

2.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.60/st.

vanaf

3 st.

4.95/st.

vanaf

10 st.

4.30/st.

vanaf

20 st.

4.00/st.

vanaf

40 st.

3.75/st.

Prijs in CHF
1 st.

8.85/st.

vanaf

3 st.

7.70/st.

vanaf

10 st.

6.70/st.

vanaf

20 st.

6.20/st.

vanaf

40 st.

5.80/st.

Prijs in CHF
1 st.

13.60/st.

vanaf

3 st.

12.30/st.

vanaf

10 st.

11.10/st.

vanaf

20 st.

10.45/st.

vanaf

40 st.

10.00/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.90/st.

vanaf

3 st.

3.40/st.

vanaf

10 st.

3.00/st.

vanaf

20 st.

2.85/st.

vanaf

40 st.

2.65/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.55/st.

vanaf

3 st.

3.95/st.

vanaf

10 st.

3.40/st.

vanaf

20 st.

3.15/st.

vanaf

40 st.

2.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.60/st.

vanaf

3 st.

4.95/st.

vanaf

10 st.

4.30/st.

vanaf

20 st.

4.00/st.

vanaf

40 st.

3.75/st.

Potdoorsnede D: 22 mm
Doorsnede draadbus d1: 8 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte H2: 11.5 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Potdoorsnede D: 31 mm
Doorsnede draadbus d1: 7 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte H2: 11.5 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Potdoorsnede D: 43 mm
Doorsnede draadbus d1: 8 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte H2: 10.5 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Potdoorsnede D: 66 mm
Doorsnede draadbus d1: 10 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte H2: 15 mm
Schroefdraad M: 5
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Potdoorsnede D: 88 mm
Doorsnede draadbus d1: 12 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte H2: 17 mm
Schroefdraad M: 8
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Potdoorsnede D: 22 mm
Doorsnede draadbus d1: 8 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte H2: 11.5 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Potdoorsnede D: 31 mm
Doorsnede draadbus d1: 7 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte H2: 11.5 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Potdoorsnede D: 43 mm
Doorsnede draadbus d1: 8 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte H2: 10.5 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,5 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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TCNGW-66
Magneetsysteem Ø 66 mm
met witte rubber coating
met draadbus
schroefdraad M5
Gewicht: 110 gr
houdkracht: ca. 25 kg
TCNGW-88
Magneetsysteem Ø 88 mm
met witte rubber coating
met draadbus
schroefdraad M8
Gewicht: 190 gr
houdkracht: ca. 56 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

8.85/st.

vanaf

3 st.

7.70/st.

vanaf

10 st.

6.70/st.

vanaf

20 st.

6.20/st.

vanaf

40 st.

5.80/st.

Prijs in CHF
1 st.

13.60/st.

vanaf

3 st.

12.30/st.

vanaf

10 st.

11.10/st.

vanaf

20 st.

10.45/st.

vanaf

40 st.

10.00/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Potdoorsnede D: 66 mm
Doorsnede draadbus d1: 10 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte H2: 15 mm
Schroefdraad M: 5
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Potdoorsnede D: 88 mm
Doorsnede draadbus d1: 12 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte H2: 17 mm
Schroefdraad M: 8
Tolerantie: +/- 0,5 mm

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magneetsystemen met draadeinde
GTNG-22
Magneetsysteem Ø 22 mm
met zwarte rubber coating
met draadeind zwart
schroefdraad M4
Gewicht: 10 gr
houdkracht: ca. 5.9 kg
GTNG-31
Magneetsysteem Ø 31 mm
met zwarte rubber coating
met draadeind
schroefdraad M5
Gewicht: 21 gr
houdkracht: ca. 8 kg
GTNG-43
Magneetsysteem Ø 43 mm
met zwarte rubber coating
met draadeind
schroefdraad M4
Gewicht: 30 gr
houdkracht: ca. 10 kg
GTNG-66
Magneetsysteem Ø 66 mm
met zwarte rubber coating
met draadeind
schroefdraad M8
Gewicht: 110 gr
houdkracht: ca. 25 kg
GTNG-88
Magneetsysteem Ø 88 mm
met zwarte rubber coating
met draadeind
schroefdraad M8
Gewicht: 190 gr
houdkracht: ca. 56 kg
GTNGW-22
Magneetsysteem Ø 22 mm
met witte rubber coating
met draadeind
schroefdraad M4
Gewicht: 10 gr
houdkracht: ca. 5.9 kg
GTNGW-31
Magneetsysteem Ø 31 mm
met witte rubber coating
met draadeind
schroefdraad M5
Gewicht: 21 gr
houdkracht: ca. 8 kg
GTNGW-43
Magneetsysteem Ø 43 mm
met witte rubber coating
met draadeind
schroefdraad M4
Gewicht: 30 gr
houdkracht: ca. 10 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

3.95/st.

vanaf

3 st.

3.45/st.

vanaf

10 st.

3.00/st.

vanaf

20 st.

2.80/st.

vanaf

40 st.

2.65/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.00/st.

vanaf

3 st.

3.50/st.

vanaf

10 st.

3.05/st.

vanaf

20 st.

2.85/st.

vanaf

40 st.

2.70/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.80/st.

vanaf

3 st.

4.20/st.

vanaf

10 st.

3.60/st.

vanaf

20 st.

3.35/st.

vanaf

40 st.

3.15/st.

Prijs in CHF
1 st.

8.85/st.

vanaf

3 st.

7.75/st.

vanaf

10 st.

6.85/st.

vanaf

20 st.

6.35/st.

vanaf

40 st.

5.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

13.90/st.

vanaf

3 st.

12.35/st.

vanaf

10 st.

10.90/st.

vanaf

20 st.

10.25/st.

vanaf

40 st.

9.65/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.95/st.

vanaf

5 st.

3.45/st.

vanaf

15 st.

3.00/st.

vanaf

40 st.

2.80/st.

vanaf

80 st.

2.65/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.00/st.

vanaf

3 st.

3.50/st.

vanaf

10 st.

3.05/st.

vanaf

20 st.

2.85/st.

vanaf

40 st.

2.70/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.80/st.

vanaf

3 st.

4.20/st.

vanaf

10 st.

3.60/st.

vanaf

20 st.

3.35/st.

vanaf

40 st.

3.15/st.

De rubber coating beschermt gevoelige
oppervlakken tegen krassen, verhoogt
bovendien de belastbaarheid in de
afschuifrichting en werkt als anti-slip laag.

De rubber coating beschermt gevoelige
oppervlakken tegen krassen, verhoogt
bovendien de belastbaarheid in de
afschuifrichting en werkt als anti-slip laag.

De rubber coating beschermt gevoelige
oppervlakken tegen krassen, verhoogt
bovendien de belastbaarheid in de
afschuifrichting en werkt als anti-slip laag.

De rubber coating beschermt gevoelige
oppervlakken tegen krassen, verhoogt
bovendien de belastbaarheid in de
afschuifrichting en werkt als anti-slip laag.

De rubber coating beschermt gevoelige
oppervlakken tegen krassen, verhoogt
bovendien de belastbaarheid in de
afschuifrichting en werkt als anti-slip laag.

Potdoorsnede D: 22 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte H2: 12.5 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Ommanteling: Rubber (TPV)
De witte rubber coating beschermt gevoelige
oppervlakken tegen krassen, verhoogt
bovendien de belastbaarheid in de
afschuifrichting en werkt als anti-slip laag.

Potdoorsnede D: 43 mm
Pothoogte H1: 6 mm
Totale hoogte H2: 12 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Ommanteling: Rubber (TPV)

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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GTNGW-66
Magneetsysteem Ø 66 mm
met witte rubber coating
met draadeind
schroefdraad M8
Gewicht: 110 gr
houdkracht: ca. 25 kg
GTNGW-88
Magneetsysteem Ø 88 mm
met witte rubber coating
met draadeind
schroefdraad M8
Gewicht: 190 gr
houdkracht: ca. 56 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

8.85/st.

vanaf

3 st.

7.75/st.

vanaf

10 st.

6.85/st.

vanaf

20 st.

6.35/st.

vanaf

40 st.

5.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

13.90/st.

vanaf

3 st.

12.35/st.

vanaf

10 st.

10.90/st.

vanaf

20 st.

10.25/st.

vanaf

40 st.

9.65/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Potdoorsnede D: 66 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte H2: 23.5 mm
Schroefdraad M: 8
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Ommanteling: Rubber (TPV)
Potdoorsnede D: 88 mm
Pothoogte H1: 8.5 mm
Totale hoogte H2: 23.5 mm
Schroefdraad M: 8
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Ommanteling: Rubber (TPV)

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magneetsystemen met inwendig schroefdraad
ITNG-16
Magneetsysteem Ø 20 mm
met zwarte rubber coating
met inwendig schroefdraad
schroefdraad M4
Gewicht: 7.5 gr
houdkracht: ca. 3.2 kg
ITNG-25
Magneetsysteem Ø 29 mm
met zwarte rubber coating
met inwendig schroefdraad
M5 schroefdraad
Gewicht: 28 gr
houdkracht: ca. 11 kg
ITNG-32
Magneetsysteem Ø 36 mm
met zwarte rubber coating
met inwendig schroefdraad
M6 schroefdraad
Gewicht: 49 gr
houdkracht: ca. 21 kg
ITNG-40
Magneetsysteem Ø 45 mm
met zwarte rubber coating
met inwendig schroefdraad
M6 schroefdraad
Gewicht: 80 gr
houdkracht: ca. 31 kg
ITNG-66
Magneetsysteem Ø 66 mm
met zwarte rubber coating
met inwendig schroefdraad
schroefdraad M6
Gewicht: 100 gr
houdkracht: ca. 25 kg
ITNG-88
Magneetsysteem Ø 88 mm
met zwarte rubber coating
met inwendig schroefdraad
schroefdraad M6
Gewicht: 190 gr
houdkracht: ca. 56 kg
RCNL-43
Magneetsysteem 43 x 31 mm
met zwarte rubber coating
met inwendig schroefdraad
schroefdraad M4
Gewicht: 28 gr
houdkracht: ca. 14 kg
RCNL-43B
Magneetsysteem 43 x
31 mm met zwarte rubber
coating met twee draadgaten
schroefdraad M4
Gewicht: 28 gr
houdkracht: ca. 14 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
5 st.

2.90/st.

vanaf

15 st.

2.55/st.

vanaf

40 st.

2.30/st.

vanaf

80 st.

2.15/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.40/st.

vanaf

3 st.

4.75/st.

vanaf

10 st.

4.10/st.

vanaf

20 st.

3.85/st.

vanaf

40 st.

3.55/st.

Prijs in CHF
1 st.

8.10/st.

vanaf

3 st.

7.15/st.

vanaf

10 st.

6.25/st.

vanaf

20 st.

5.85/st.

vanaf

40 st.

5.45/st.

Prijs in CHF
1 st.

12.50/st.

vanaf

3 st.

11.10/st.

vanaf

10 st.

9.75/st.

vanaf

20 st.

9.15/st.

vanaf

40 st.

8.60/st.

Prijs in CHF
1 st.

8.15/st.

vanaf

3 st.

7.15/st.

vanaf

10 st.

6.25/st.

vanaf

20 st.

5.85/st.

vanaf

40 st.

5.40/st.

Prijs in CHF
1 st.

14.45/st.

vanaf

3 st.

12.80/st.

vanaf

10 st.

11.40/st.

vanaf

20 st.

10.65/st.

vanaf

40 st.

10.05/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.05/st.

vanaf

3 st.

4.35/st.

vanaf

10 st.

3.80/st.

vanaf

20 st.

3.50/st.

vanaf

40 st.

3.25/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.25/st.

vanaf

3 st.

4.60/st.

vanaf

10 st.

4.05/st.

vanaf

20 st.

3.80/st.

vanaf

40 st.

3.55/st.

Doorsnede D: 20 mm
Pothoogte H: 6 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Ommanteling: Rubber (TPV)
Magnetiseringsvorm: N42
Doorsnede D: 29 mm
Pothoogte H: 8.5 mm
Schroefdraad M: 5
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Ommanteling: Rubber (TPV)
Magnetiseringsvorm: N42
Doorsnede D: 36 mm
Pothoogte H: 8.5 mm
Schroefdraad M: 6
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Ommanteling: Rubber (TPV)
Magnetiseringsvorm: N42
Doorsnede D: 45 mm
Pothoogte H: 9.5 mm
Schroefdraad M: 6
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Ommanteling: Rubber (TPV)
Magnetiseringsvorm: N42
Doorsnede D: 66 mm
Pothoogte H: 8.5 mm
Schroefdraad M: 6
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Ommanteling: Rubber (TPV)
Magnetiseringsvorm: N38
Doorsnede D: 88 mm
Pothoogte H: 8.5 mm
Schroefdraad M: 6
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Ommanteling: Rubber (TPV)
Magnetiseringsvorm: N38
Rechthoekig magneetsysteem in rubber met
een draadgat. In een stalen plaat zijn 6
neodymium magneten geïntegreerd, om en
om met hun noord- en zuidpool naar boven
uitgericht.

Rechthoekig magneetsysteem met twee
gaten met inwendig schroefdraad. Dankzij de
rubber mantel uitstekend geschikt voor
gebruik op gevoelige oppervlakken.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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ITNGW-22
Magneetsysteem Ø 22 mm
met witte rubber coating
met inwendig schroefdraad
schroefdraad M4
Gewicht: 10 gr
houdkracht: ca. 5.9 kg
ITNGW-31
Magneetsysteem Ø 31 mm
met witte rubber coating
met inwendig schroefdraad
schroefdraad M5
Gewicht: 21 gr
houdkracht: ca. 8 kg
ITNGW-43
Magneetsysteem Ø 43 mm
met witte rubber coating
met inwendig schroefdraad
schroefdraad M4
Gewicht: 30 gr
houdkracht: ca. 10 kg
ITNGW-66
Magneetsysteem Ø 66 mm
met witte rubber coating
met inwendig schroefdraad
schroefdraad M6
Gewicht: 100 gr
houdkracht: ca. 25 kg
ITNGW-88
Magneetsysteem Ø 88 mm
met witte rubber coating
met inwendig schroefdraad
schroefdraad M6
Gewicht: 190 gr
houdkracht: ca. 56 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

3.95/st.

vanaf

3 st.

3.40/st.

vanaf

10 st.

3.00/st.

vanaf

20 st.

2.75/st.

vanaf

40 st.

2.55/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.20/st.

vanaf

3 st.

3.60/st.

vanaf

10 st.

3.15/st.

vanaf

20 st.

2.95/st.

vanaf

40 st.

2.75/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.20/st.

vanaf

3 st.

4.55/st.

vanaf

10 st.

4.00/st.

vanaf

20 st.

3.70/st.

vanaf

40 st.

3.40/st.

Prijs in CHF
1 st.

8.15/st.

vanaf

3 st.

7.15/st.

vanaf

10 st.

6.25/st.

vanaf

20 st.

5.85/st.

vanaf

40 st.

5.40/st.

Prijs in CHF
1 st.

14.45/st.

vanaf

3 st.

12.80/st.

vanaf

10 st.

11.40/st.

vanaf

20 st.

10.65/st.

vanaf

40 st.

10.05/st.

supermagnete.ch
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Potdoorsnede D: 22 mm
Pothoogte H: 6 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Ommanteling: Rubber (TPV)
Magnetiseringsvorm: N42
Potdoorsnede D: 31 mm
Pothoogte H: 6 mm
Schroefdraad M: 5
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Ommanteling: Rubber (TPV)
Magnetiseringsvorm: N42
Potdoorsnede D: 43 mm
Pothoogte H: 6 mm
Schroefdraad M: 4
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Ommanteling: Rubber (TPV)
Magnetiseringsvorm: N42
Potdoorsnede D: 66 mm
Pothoogte H: 8.5 mm
Schroefdraad M: 6
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Ommanteling: Rubber (TPV)
Magnetiseringsvorm: N42
Potdoorsnede D: 88 mm
Pothoogte H: 8.5 mm
Schroefdraad M: 6
Tolerantie: +/- 0,5 mm
Ommanteling: Rubber (TPV)
Magnetiseringsvorm: N42

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magneten voor POS, stand- en tentoonstellingsbouw
SF-ACC-01
Kunststof profiel
voor magneet met houder
transparant
Gewicht: 10 gr

SF-FRM-A3
Kaartraam A3
van kunststof
met afgeronde hoeken, inkl.
u-hoes
in verschillende kleuren
Gewicht: 150 gr
SF-FRM-A4
Kaartraam A4
van kunststof
met afgeronde hoeken, inkl.
u-hoes
in verschillende kleuren
Gewicht: 100 gr
SF-FRM-A5
Kaartraam A5
van kunststof
met afgeronde hoeken, inkl.
u-hoes
in verschillende kleuren
Gewicht: 63 gr
SF-PFB-01
Sluitclips voor posterlijsten
transparant

SF-PFB-02
Klemmen voor posterlijsten
in verschillende uitvoeringen
transparant
Gewicht: 1 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
10 st.

1.05/st.

vanaf

20 st.

0.90/st.

vanaf

40 st.

0.85/st.

vanaf

80 st.

0.80/st.

Prijs in CHF
5 st.

2.65/st.

vanaf

15 st.

2.40/st.

vanaf

40 st.

2.20/st.

vanaf

80 st.

2.10/st.

Prijs in CHF
5 st.

2.10/st.

vanaf

15 st.

1.90/st.

vanaf

40 st.

1.80/st.

vanaf

80 st.

1.70/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.85/st.

vanaf

15 st.

1.75/st.

vanaf

40 st.

1.60/st.

vanaf

80 st.

1.50/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.45/st.

vanaf

50 st.

0.45/st.

vanaf

100 st.

0.40/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.35/st.

vanaf

50 st.

0.35/st.

vanaf

100 st.

0.30/st.

Lengte: 350 mm
Breedte: 16.2 mm
Hoogte: 10.3
Materiaal: doorzichtig plastic

Praktisch kunststof kaartraam in formaat A3,
in verschillende kleuren verkrijgbaar. Een
herbruikbare pvc insteekhoes (niet
ontspiegeld) wordt meegeleverd

Praktisch kunststof kaartraam in A4-formaat,
in verschillende kleuren verkrijgbaar. Een
herbruikbare U-vormige insteekhoes van hard
pvc (niet ontspiegeld) wordt meegeleverd.

Praktisch kunststof kaartramen in formaat A5,
in verschillende kleuren verkrijgbaar. Een
herbruikbare insteekhoes van hard pvc (niet
ontspiegeld) wordt meegeleverd.

Deze stevige sluitclips van doorzichtig
kunststof zijn de ideale aanvulling voor onze
posterlijsten. Ze zorgen ervoor, dat de
ingesloten plakaten er niet uitvallen.

Breedte: 14 mm
Diepte: 8 mm
Materiaal: doorzichtig plastic

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Meubelmagneten
M-DOOR-01
Deurhouder magnetisch,
houdt ca. 10 kg
om deuren open te houden
Gewicht: 63 gr
houdkracht: ca. 10 kg

M-DOOR-02
Kunststof behuizing voor
deurhouder M-DOOR-01
om zijdelings aan de deur
vast te schroeven
Gewicht: 10 gr

Prijs in CHF
1 st.

11.75/st.

vanaf

3 st.

10.80/st.

vanaf

10 st.

9.90/st.

vanaf

20 st.

9.50/st.

vanaf

40 st.

9.15/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.45/st.

vanaf

3 st.

4.05/st.

vanaf

10 st.

3.70/st.

vanaf

20 st.

3.45/st.

vanaf

40 st.

3.30/st.

M-DOOR-03

Prijs in CHF

Montageset voor
deurvasthouders
metalen schijf met verzonken
gat
om aan de vloer of de wand vast
te schroeven
Gewicht: 30 gr/set

M-DOOR-04
Deurvastzetter magnetisch,
houdt ca. 15 kg
met ronde poolvlakken
werkingshoek van 280°
Gewicht: 71 gr
houdkracht: ca. 15 kg
M-DOOR-05
Deurvastzetter magnetisch
met rubber stopper, houdt
ca. 6 kg
van kunststof, zwart
Gewicht: 22 gr
houdkracht: ca. 6 kg
M-FURN-01
Magneetbeslag rond voor
meubels, houdt ca. 600 gr
set van magneet & metalen
plaatje om aan te schroeven
Gewicht: 13 gr/set
houdkracht: ca. 600 gr

1 set

2.90/set

vanaf

3 sets

2.65/set

vanaf

10 sets

2.30/set

vanaf

20 sets

2.20/set

vanaf

40 sets

2.10/set

Prijs in CHF
1 st.

9.05/st.

vanaf

3 st.

8.35/st.

vanaf

10 st.

7.70/st.

vanaf

20 st.

7.40/st.

vanaf

40 st.

7.10/st.

Prijs in CHF
1 st.

7.00/st.

vanaf

3 st.

6.40/st.

vanaf

10 st.

5.85/st.

vanaf

20 st.

5.55/st.

vanaf

40 st.

5.30/st.

Prijs in CHF
1 set

2.90/set

vanaf

3 sets

2.55/set

vanaf

10 sets

2.30/set

vanaf

20 sets

2.15/set

vanaf

40 sets

2.05/set

M-FURN-02

Prijs in CHF

Magneetbeslag ovaal voor
meubels, houdt ca. 1 kg
set met magneten &
metaalplaatjes om aan te
schroeven
Gewicht: 10 gr/set
houdkracht: ca. 1 kg

1 set

2.70/set

vanaf

3 sets

2.40/set

vanaf

10 sets

2.15/set

vanaf

20 sets

2.05/set

vanaf

40 sets

1.90/set

M-FURN-03

Prijs in CHF

Magneetbeslag smal voor
meubels, houdt ca. 2.5 kg
van metaal
met tegenplaat
in twee varianten verkrijgbaar
Gewicht: 30 gr
houdkracht: ca. 2.5 kg

08.01.2023

1 st.

7.90/st.

vanaf

3 st.

7.20/st.

vanaf

10 st.

6.60/st.

vanaf

100 st.

6.05/st.

vanaf

500 st.

5.75/st.

Deze magnetische deurhouder is geschikt om
houten deuren open te houden. Hij kan
verzonken aan de onderkant van de deur
worden aangebracht of aan de achterkant van
de deur worden geschroefd.

Lengte: 65 mm
Breedte: 29 mm
Hoogte: 36 mm

Doorsnede: 45 mm
Dikte: 2 mm

Lengte: 60 mm
Lengte 2: 16 mm
Breedte: 25 mm
Breedte 2: 15.5 mm
Doorsnede: 9 mm
Doorsnede 2: 5.5 mm
Lengte: 65 mm
Lengte 2: 50 mm
Breedte: 30 mm
Hoogte: 23 mm
Doorsnede: 22 mm
Doorsnede 2: 5 mm
Doorsnede: 12 mm
Hoogte: 2 mm
Totale hoogte: 12.5 mm

Lengte: 20 mm
Breedte: 10 mm
Hoogte: 2 mm
Totale hoogte: 5.5 mm

Smal magnetisch beslag met tegenplaat, die
naar behoefte als tegenstuk kan worden
gebruikt. Beslag van gepoedercoat metaal,
houdvlak met rubber coating.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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M-FURN-04

Prijs in CHF

Magneetbeslag breed voor
meubels, houdt ca. 2.5 kg
van metaal
met tegenplaat
in twee varianten verkrijgbaar
Gewicht: 55 gr
houdkracht: ca. 2.5 kg

08.01.2023

1 st.

8.60/st.

vanaf

3 st.

7.90/st.

vanaf

10 st.

7.20/st.

vanaf

100 st.

6.60/st.

vanaf

500 st.

6.25/st.

supermagnete.ch
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Breed magnetisch beslag met langwerpige
gaten. Incl. tegenplaat, die naar behoefte als
tegenstuk kan worden gebruikt. Beslag van
gepoedercoat metaal, houdvlak met rubber
coating.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Ferriet schijfmagneten
Alle ferriet schijfmagneten hebben noord- en zuidpool op de vlakke cirkelvormige vlakken (axiale magnetisering).
FE-S-05-05

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 5 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 100 gr
Tolerantie: +/- 0.1 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 0.48 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 100 gr

100 st.

0.15/st.

300 st.

0.15/st.

700 st.

0.15/st.

1600 st.

0.15/st.

FE-S-10-03

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 200 gr
Tolerantie: +/- 0.1 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 1.1 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 200 gr

20 st.

0.25/st.

60 st.

0.20/st.

140 st.

0.20/st.

360 st.

0.15/st.

FE-S-10-05

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 300 gr
Tolerantie: +/- 0.1 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 1.9 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 300 gr

20 st.

0.20/st.

60 st.

0.20/st.

140 st.

0.15/st.

360 st.

0.15/st.

FE-S-10-10

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 400 gr
Tolerantie: +/- 0.1 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 3.8 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 400 gr

10 st.

0.25/st.

40 st.

0.20/st.

80 st.

0.20/st.

160 st.

0.15/st.

FE-S-100-15

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 100 mm,
hoogte 15 mm, houdt ca. 11 kg
Tolerantie: +/- 2.0 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 570 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 11 kg
vanaf

1 st.

7.10/st.

3 st.

6.30/st.

10 st.

5.60/st.

20 st.

5.30/st.

40 st.

5.00/st.

FE-S-12-05

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 12 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 400 gr
Tolerantie: +/- 0.1 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 2.7 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 400 gr

10 st.

0.25/st.

40 st.

0.20/st.

80 st.

0.20/st.

160 st.

0.20/st.

FE-S-15-05

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 15 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 550 gr
Tolerantie: +/- 0.1 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 4.3 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 550 gr

10 st.

0.25/st.

40 st.

0.20/st.

80 st.

0.20/st.

160 st.

0.20/st.

FE-S-15-10

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 15 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 750 gr
Tolerantie: +/- 0.1 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 8.6 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 750 gr

08.01.2023

10 st.

0.30/st.

40 st.

0.25/st.

80 st.

0.25/st.

160 st.

0.25/st.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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FE-S-20-03

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 400 gr
Tolerantie: +/- 0.1 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 4.6 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 400 gr

15 st.

0.20/st.

45 st.

0.15/st.

105 st.

0.15/st.

240 st.

0.15/st.

FE-S-20-05

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 700 gr
Tolerantie: +/- 0.1 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 7.6 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 700 gr

10 st.

0.30/st.

40 st.

0.25/st.

80 st.

0.20/st.

160 st.

0.20/st.

FE-S-20-10

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 1.4 kg
Tolerantie: +/- 0.1 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 15 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 1.4 kg

10 st.

0.40/st.

40 st.

0.35/st.

80 st.

0.30/st.

160 st.

0.30/st.

FE-S-25-05

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 25 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 800 gr
Tolerantie: +/- 0.1 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 12 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 800 gr

10 st.

0.30/st.

40 st.

0.25/st.

80 st.

0.20/st.

160 st.

0.20/st.

FE-S-25-10

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 25 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 1.5 kg
Tolerantie: +/- 0.1 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 24 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 1.5 kg

10 st.

0.40/st.

40 st.

0.35/st.

80 st.

0.35/st.

160 st.

0.30/st.

FE-S-25-15

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 25 mm,
hoogte 15 mm, houdt ca. 2.3 kg
Tolerantie: +/- 0.1 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 36 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 2.3 kg

5 st.

0.65/st.

15 st.

0.60/st.

40 st.

0.55/st.

80 st.

0.50/st.

FE-S-30-05

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 30 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 900 gr
Tolerantie: +/- 0.6 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 17 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 900 gr

10 st.

0.35/st.

40 st.

0.30/st.

80 st.

0.25/st.

160 st.

0.25/st.

FE-S-30-10

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 30 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 2.3 kg
Tolerantie: +/- 0.6 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 34 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 2.3 kg

5 st.

0.50/st.

15 st.

0.45/st.

40 st.

0.40/st.

80 st.

0.35/st.

FE-S-30-15

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 30 mm,
hoogte 15 mm, houdt ca. 3 kg
Tolerantie: +/- 0.6 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 51 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 3 kg

08.01.2023
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5 st.

0.70/st.

15 st.

0.60/st.

40 st.

0.55/st.

80 st.

0.50/st.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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FE-S-40-10

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 40 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 2.4 kg
Tolerantie: +/- 0.8 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 61 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 2.4 kg

5 st.

0.80/st.

15 st.

0.70/st.

40 st.

0.60/st.

80 st.

0.55/st.

FE-S-40-20

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 40 mm,
hoogte 20 mm, houdt ca. 4.7 kg
Tolerantie: +/- 0.8 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 120 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 4.7 kg

5 st.

1.30/st.

15 st.

1.20/st.

40 st.

1.05/st.

80 st.

1.00/st.

FE-S-60-15

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 60 mm,
hoogte 15 mm, houdt ca. 4.9 kg
Tolerantie: +/- 1.2 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 210 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 4.9 kg
vanaf

1 st.

1.90/st.

3 st.

1.70/st.

10 st.

1.45/st.

20 st.

1.35/st.

40 st.

1.30/st.

FE-S-70-15

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 70 mm,
hoogte 15 mm, houdt ca. 8.4 kg
Tolerantie: +/- 1.4 mm, +/- 0.1 mm vanaf
Gewicht: 280 gr
vanaf
zonder coating
Magnetisering: Y35
vanaf
houdkracht: ca. 8.4 kg
vanaf

08.01.2023
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1 st.

3.00/st.

3 st.

2.55/st.

10 st.

2.20/st.

20 st.

2.05/st.

40 st.

1.90/st.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Ferriet blokmagneten
Alle ferriet blokmagneten hebben hun noord- en zuidpool op de beide grootste vlakken.
FE-Q-07-07-05
Blokmagneet 7 x 7 x 5 mm, houdt
ca. 200 gr
Tolerantie: +/- 0.2 mm, +/- 0.2
mm, +/- 0.1mm
Gewicht: 1.2 gr
zonder coating
Magnetisering: Y35
houdkracht: ca. 200 gr

Prijs in CHF
40 st.

0.15/st.

vanaf

120 st.

0.10/st.

vanaf

280 st.

0.10/st.

vanaf

640 st.

0.10/st.

FE-Q-18-10-06
Blokmagneet 18 x 10 x 6 mm, houdt
ca. 630 gr
Tolerantie: +/- 0.2 mm, +/- 0.2
mm, +/- 0.1 mm
Gewicht: 5.2 gr
zonder coating
Magnetisering: Y35
houdkracht: ca. 630 gr

Prijs in CHF
10 st.

0.45/st.

vanaf

40 st.

0.35/st.

vanaf

80 st.

0.30/st.

vanaf

160 st.

0.30/st.

FE-Q-20-20-03
Blokmagneet 20 x 20 x 3 mm, houdt
ca. 450 gr
Tolerantie: +/- 0.2 mm, +/- 0.2
mm, +/- 0.1 mm
Gewicht: 5.8 gr
zonder coating
Magnetisering: Y35
houdkracht: ca. 450 gr

Prijs in CHF
10 st.

0.45/st.

vanaf

40 st.

0.40/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.30/st.

FE-Q-25-20-06
Blokmagneet 25 x 20 x 6 mm, houdt
ca. 1.2 kg
Tolerantie: +/- 0.5 mm, +/- 0.4
mm, +/- 0.1 mm
Gewicht: 15 gr
zonder coating
Magnetisering: Y35
houdkracht: ca. 1.2 kg

Prijs in CHF
5 st.

0.55/st.

vanaf

15 st.

0.45/st.

vanaf

40 st.

0.40/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

FE-Q-30-20-06
Blokmagneet 30 x 20 x 6 mm, houdt
ca. 1.4 kg
Tolerantie: +/- 0.6 mm, +/- 0.4
mm, +/- 0.1 mm
Gewicht: 17 gr
zonder coating
Magnetisering: Y35
houdkracht: ca. 1.4 kg

Prijs in CHF
10 st.

0.45/st.

vanaf

40 st.

0.35/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.30/st.

FE-Q-40-20-10
Blokmagneet 40 x 20 x 10 mm,
houdt ca. 2.5 kg
Tolerantie: +/- 0.8 mm, +/- 0.4
mm, +/- 0.1 mm
Gewicht: 39 gr
zonder coating
Magnetisering: Y35
houdkracht: ca. 2.5 kg

Prijs in CHF
5 st.

0.95/st.

vanaf

15 st.

0.80/st.

vanaf

40 st.

0.70/st.

vanaf

80 st.

0.65/st.

FE-Q-50-50-05
Blokmagneet 50 x 50 x 5 mm, houdt
ca. 2 kg
Tolerantie: +/- 1.0 mm, +/- 1.0
mm, +/- 0.1 mm
Gewicht: 61 gr
zonder coating
Magnetisering: Y35
houdkracht: ca. 2 kg

Prijs in CHF
5 st.

1.50/st.

vanaf

15 st.

1.30/st.

vanaf

40 st.

1.15/st.

vanaf

80 st.

1.05/st.

FE-Q-60-30-10
Blokmagneet 60 x 30 x 10 mm,
houdt ca. 4.1 kg
Tolerantie: +/- 1.2 mm, +/- 0.6
mm, +/- 0.1 mm
Gewicht: 87 gr
zonder coating
Magnetisering: Y35
houdkracht: ca. 4.1 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

2.65/st.

vanaf

3 st.

2.25/st.

vanaf

10 st.

1.95/st.

vanaf

20 st.

1.80/st.

vanaf

40 st.

1.70/st.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Ferriet ringmagneten
Alle ringmagneten hebben hun noord- en zuidpool op de vlakke cirkeloppervlakken (axiale magnetisering).
FE-R-100-60-20
Ringmagneet Ø 100/60 mm,
hoogte 20 mm, houdt ca. 16 kg
Tolerantie: +/- 2.0 mm, +/- 1.2
mm, +/- 0.1 mm
Gewicht: 490 gr
zonder coating
Magnetisering: Y35
houdkracht: ca. 16 kg

Prijs in CHF
1 st.

3.75/st.

vanaf

3 st.

3.25/st.

vanaf

10 st.

2.90/st.

vanaf

20 st.

2.70/st.

vanaf

40 st.

2.45/st.

FE-R-22-06-05
Ringmagneet Ø 22/6 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 820 gr
Tolerantie: +/- 0.44 mm, +/- 0.2
mm, +/- 0.1 mm
Gewicht: 8.5 gr
zonder coating
Magnetisering: Y35
houdkracht: ca. 820 gr

Prijs in CHF
15 st.

0.30/st.

vanaf

45 st.

0.25/st.

vanaf

105 st.

0.20/st.

vanaf

240 st.

0.20/st.

FE-R-30-16-08
Ringmagneet Ø 30/16 mm,
hoogte 8 mm, houdt ca. 1.6 kg
Tolerantie: +/- 0.6 mm, +/- 0.32
mm, +/- 0.1 mm
Gewicht: 20 gr
zonder coating
Magnetisering: Y35
houdkracht: ca. 1.6 kg

Prijs in CHF
10 st.

0.40/st.

vanaf

40 st.

0.35/st.

vanaf

80 st.

0.30/st.

vanaf

160 st.

0.30/st.

FE-R-40-22-09
Ringmagneet Ø 40/22 mm,
hoogte 9 mm, houdt ca. 2.7 kg
Tolerantie: +/- 0.8 mm, +/- 0.44
mm, +/- 0.1 mm
Gewicht: 38 gr
zonder coating
Magnetisering: Y35
houdkracht: ca. 2.7 kg

Prijs in CHF
12 st.

0.40/st.

vanaf

36 st.

0.35/st.

vanaf

84 st.

0.30/st.

vanaf

204 st.

0.30/st.

FE-R-60-20-10
Ringmagneet Ø 60/20 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 4 kg
Tolerantie: +/- 1.2 mm, +/- 0.4
mm, +/- 0.1 mm
Gewicht: 120 gr
zonder coating
Magnetisering: Y35
houdkracht: ca. 4 kg

Prijs in CHF
1 st.

1.80/st.

vanaf

3 st.

1.60/st.

vanaf

10 st.

1.35/st.

vanaf

20 st.

1.25/st.

vanaf

40 st.

1.20/st.

FE-R-80-40-15
Ringmagneet Ø 80/40 mm,
hoogte 15 mm, houdt ca. 9.5 kg
Tolerantie: +/- 1.6 mm, +/- 0.8
mm, +/- 0.1 mm
Gewicht: 270 gr
zonder coating
Magnetisering: Y35
houdkracht: ca. 9.5 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

2.40/st.

vanaf

3 st.

2.10/st.

vanaf

10 st.

1.85/st.

vanaf

20 st.

1.75/st.

vanaf

40 st.

1.65/st.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magneetband - om te etiketteren, markeren en kentekenen
Met dit sterk gemagnetiseerd magneetband (magneetstrips) in verschillende breedtes en veel verschillende
kleuren kunt u stalen schappen en metalen kasten en lades flexibel van naambordjes voorzien. Ook op het
whiteboard en op magneetverf vallen ze met hun kleuren sterk op en helpen om te plannen en te visualiseren Het
band kan eenvoudig met een huishoudschaar in de gewenste lengte worden geknipt en goed worden bedrukt en
beschreven.
MT-07
Gekleurd magneetband 7 mm
magneetstrip om zelf te
beschrijven en op maat te
knippen
rollen à 1 m
Gewicht: 26 gr/m

Prijs in CHF
1m

2.05/m

vanaf

3m

1.75/m

vanaf

10 m

1.45/m

vanaf

20 m

1.30/m

vanaf

40 m

1.20/m

MT-10

Prijs in CHF

Gekleurd magneetband 10 mm
magneetstrip om zelf te
beschrijven en op maat te
knippen
rollen à 1 m
Gewicht: 37 gr/m

1m

2.00/m

vanaf

3m

1.75/m

vanaf

10 m

1.45/m

vanaf

20 m

1.35/m

vanaf

40 m

1.25/m

MT-20

Prijs in CHF

Gekleurd magneetband 20 mm
magneetstrip om zelf te
beschrijven en op maat te
knippen
rollen à 1 m
Gewicht: 74 gr/m

1m

2.50/m

vanaf

3m

2.15/m

vanaf

10 m

1.85/m

vanaf

20 m

1.70/m

vanaf

40 m

1.50/m

MT-30

Prijs in CHF

Gekleurd magneetband 30 mm
magneetstrip om zelf te
beschrijven en op maat te
knippen
rollen à 1 m
Gewicht: 110 gr/m

1m

3.25/m

vanaf

3m

2.75/m

vanaf

10 m

2.30/m

vanaf

20 m

2.10/m

vanaf

40 m

1.95/m

MT-40

Prijs in CHF

Gekleurd magneetband 40 mm
magneetstrip om zelf te
beschrijven en op maat te
knippen
rollen à 1 m
Gewicht: 150 gr/m

1m

3.50/m

vanaf

3m

3.05/m

vanaf

10 m

2.55/m

vanaf

20 m

2.35/m

vanaf

40 m

2.20/m

MT-150

Prijs in CHF

Gekleurd magneetband 150 mm
magneetstrip om zelf te
vanaf
beschrijven en op maat te
knippen
vanaf
rollen à 1 m
vanaf
Gewicht: 560 gr/m
vanaf

08.01.2023

1m

9.40/m

3m

8.15/m

10 m

7.00/m

20 m

6.45/m

40 m

5.95/m

Dit magneetband is 7 mm breed en in vier
verschillende kleuren verkrijgbaar. Het kan
heel makkelijk met een huishoudschaar op de
gewenste lengte worden geknipt en worden
beschreven. Het wordt in stuklengtes van 1
meter geleverd.
Het magneetband MT-10 is 10 mm breed en
in vele verschillende kleuren verkrijgbaar. Het
kan gemakkelijk met een huishoudschaar in
de gewenste lengte worden geknipt en
worden beschreven. Het wordt in leverlengtes
à 1 meter geleverd.
Het magneetband MT-20 is 20 mm breed en
in vele verschillende kleuren verkrijgbaar. Het
kan gemakkelijk met een huishoudschaar in
de gewenste lengte worden geknipt en
worden beschreven. Het wordt in leverlengtes
à 1 meter geleverd.
Het magneetband MT-30 is 30 mm breed en
in vele verschillende kleuren verkrijgbaar. Het
kan gemakkelijk met een huishoudschaar in
de gewenste lengte worden geknipt en
worden beschreven. Het wordt in leverlengtes
à 1 meter geleverd.
Het magneetband MT-40 is 40 mm breed en
in vele verschillende kleuren verkrijgbaar. Het
kan gemakkelijk met een huishoudschaar in
de gewenste lengte worden geknipt en
worden beschreven. Het wordt in leverlengtes
à 1 meter geleverd.
Het magneetband MT-150 is 150 mm breed
en in vele verschillende kleuren verkrijgbaar.
Het kan gemakkelijk met een huishoudschaar
in de gewenste lengte worden geknipt en
worden beschreven. Het wordt in leverlengtes
à 1 meter aan het stuk geleverd.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Zelfklevend magneetband voor flexibele bevestigingsmogelijkheden
Zelfklevend magneetband is geschikt, om niet-magnetische voorwerpen (bijv. een kunststof of aluminium bordje)
onzichtbaar aan metalen oppervlakken te bevestigen. De zelfklevende strips hechten ook aan elkaar, zodat twee
niet-magnetische voorwerpen aan elkaar kunnen worden bevestigd. Een perfect gebruiksdoeleinde is het flexibele
aanbrengen van vliegengaas en horren aan vensters en deuren.
MT-10-STIC
Magneettape ferriet 10 mm
zelfklevend magneetband
rollen à 1 m / 5 m / 25 m
Gewicht: 56 gr/m

MT-20-STIC
Magneettape ferriet 20 mm
zelfklevend magneetband
rollen à 1 m / 5 m / 25 m
Gewicht: 110 gr/m

MT-30-STIC
Magneettape ferriet 30 mm
zelfklevend magneetband
rollen à 1 m / 5 m / 25 m
Gewicht: 170 gr/m

MT-40-STIC
Magneettape ferriet 40 mm
zelfklevend magneetband
rollen à 1 m / 5 m / 25 m
Gewicht: 220 gr/m

MT-150-STIC
Magneettape ferriet 150 mm
zelfklevend magneetband
rollen à 1 m / 5 m / 25 m
Gewicht: 920 gr/m

MT-DISP
Magnetisch plakband
voor foto's
5m
in afroller
Gewicht: 150 gr

MT-DISP-R
Vervangende rol voor
afroller van magnetisch
plakband
magnetisch plakband
5m
Gewicht: 90 gr
NMT-10-STIC
Magneettape neodymium
10 mm
zelfklevend magneetband
extra-sterke houdkracht
rollen à 1 m
Gewicht: 75 gr/m

08.01.2023

Prijs in CHF
1m

2.05/m

vanaf

5m

1.60/m

vanaf

25 m

1.25/m

vanaf

50 m

1.15/m

vanaf

75 m

1.10/m

Prijs in CHF
1m

2.60/m

vanaf

5m

2.10/m

vanaf

25 m

1.70/m

vanaf

50 m

1.55/m

vanaf

75 m

1.50/m

Prijs in CHF
1m

3.00/m

vanaf

5m

2.45/m

vanaf

25 m

2.00/m

vanaf

50 m

1.85/m

vanaf

75 m

1.75/m

Prijs in CHF
1m

3.55/m

vanaf

5m

2.90/m

vanaf

25 m

2.40/m

vanaf

50 m

2.20/m

vanaf

75 m

2.10/m

Prijs in CHF
1m

9.60/m

vanaf

5m

8.00/m

vanaf

25 m

6.85/m

vanaf

50 m

6.40/m

vanaf

75 m

6.20/m

Prijs in CHF
1 st.

4.75/st.

vanaf

3 st.

4.10/st.

vanaf

10 st.

3.45/st.

vanaf

20 st.

3.20/st.

vanaf

40 st.

2.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.00/st.

vanaf

3 st.

3.45/st.

vanaf

10 st.

2.95/st.

vanaf

20 st.

2.40/st.

vanaf

40 st.

1.90/st.

Prijs in CHF
1m

17.50/m

vanaf

3m

15.60/m

vanaf

10 m

13.85/m

vanaf

20 m

13.05/m

vanaf

40 m

12.35/m

Het zelfklevende magneetband MT-10-STIC
kan worden gebruikt om niet-magnetische
voorwerpen aan metalen oppervlakken te
bevestigen. Dit magneetband is 10 mm breed
en in lengtes van 1 m, 5 m en 25 m
verkrijgbaar.
Het zelfklevende magneetband MT-20-STIC
kan worden gebruikt om niet-magnetische
voorwerpen aan metalen oppervlakken te
bevestigen. Dit magneetband is 20 mm breed
en in lengtes van 1 m, 5 m en 25 m
verkrijgbaar.
Het zelfklevende magneetband MT-30-STIC
kan worden gebruikt om niet-magnetische
voorwerpen aan metalen oppervlakken te
bevestigen. Dit magneetband is 30 mm breed
en in lengtes van 1 m, 5 m en 25 m
verkrijgbaar.
Het zelfklevende magneetband MT-40-STIC is
ervoor geschikt, om niet-magnetische
voorwerpen aan metalen oppervlakken te
bevestigen. Dit magneetband is 40 mm breed
en in lengtes van 1 m, 5 m en 25 m
verkrijgbaar.
Het zelfklevende magneetband MT-150-STIC
is geschikt om niet-magnetische voorwerpen
aan metalen oppervlakken te bevestigen. Dit
magneetband is 150 mm breed en in lengtes
van 1 m, 5 m en 25 m verkrijgbaar.

Een tape, die tegelijkertijd kleeft en
magnetisch is. Daarmee kunnen foto's,
ansichtkaarten en vergelijkbaar lichte dingen
eenvoudig en snel aan ferromagnetische
ondergronden blijven hangen, zonder gaten
te veroorzaken.
Is het magnetisch plakband van MT-DISP
opgebruikt, dan kunt u deze handige
vervangende rol in gebruik nemen.

Dit zelfklevend magneetband (10 mm breed)
beschikt over een sensationele houdkracht
van 450 g/cm² en is daarmee ca. 4x sterker
dan gebruikelijk magneetband.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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NMT-20-STIC
Magneettape neodymium
20 mm
zelfklevend magneetband
extra-sterke houdkracht
rollen à 1 m
Gewicht: 150 gr/m
NMT-30-STIC
Magneettape neodymium
30 mm
zelfklevend magneetband
extra-sterke houdkracht
rollen à 1 m
Gewicht: 230 gr/m

08.01.2023

Prijs in CHF
1m

30.00/m

vanaf

3m

26.85/m

vanaf

10 m

24.00/m

vanaf

20 m

22.60/m

vanaf

40 m

21.35/m

Prijs in CHF
1m

44.50/m

vanaf

3m

41.05/m

vanaf

10 m

37.90/m

vanaf

20 m

36.40/m

vanaf

40 m

35.00/m

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Dit zelfklevend magneetband (20 mm breed)
beschikt over een sensationele houdkracht
van 450 g/cm² en is daarmee ca. 4x sterker
dan gebruikelijk magneetband.

Dit zelfklevend magneetband (30 mm breed)
beschikt over een sensationele houdkracht
van 450 g/cm² en is daarmee ca. 4x sterker
dan gebruikelijk magneetband.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magneetfolies en magneetsymbolen om mee te knutselen, etiketteren en kentekenen
Van onze magneetfolies kunt u kleurige vormen knippen en deze bijv. in het kader van presentaties of onderwijs
op whiteboards aanbrengen. Of u gebruikt meteen voorgestanste gekleurde magneetsymbolen. Met onze
gekleurde magneetkaders kunt u statistieken en procesvoorschriften van een kleurcode voorzien en goed
beschermd op ijzeren oppervlakken aanbrengen.
MS-W
Verbodsbordjes magnetisch
Magneetbordjes met
verschillende verbodstekens
Gewicht: 65 gr

Prijs in CHF
1 st.

4.15/st.

vanaf

3 st.

3.55/st.

vanaf

10 st.

3.10/st.

vanaf

20 st.

2.90/st.

vanaf

40 st.

2.70/st.

QMS-A4-STIC
Magneetvenster zelfklevend A4
magnetische hoezen om
instructies op te hangen
A4-formaat
in verschillende kleuren
Gewicht: 130 gr

Prijs in CHF
1 st.

5.45/st.

vanaf

3 st.

4.80/st.

vanaf

10 st.

4.20/st.

vanaf

20 st.

3.90/st.

vanaf

40 st.

3.60/st.

QMS-A5-STIC
Magneetvenster zelfklevend A5
magnetische zichtmap om
instructies op te hangen
A5-formaat
in verschillende kleuren
Gewicht: 92 gr

Prijs in CHF
1 st.

4.35/st.

vanaf

3 st.

3.80/st.

vanaf

10 st.

3.20/st.

vanaf

20 st.

2.95/st.

vanaf

40 st.

2.75/st.

MS-100500MWBM
Whiteboardfolie magnetisch
achterzijde magnetisch
rol van 1 x 5 m
geen hechtondergrond voor
magneten
Gewicht: 8 kg
MS-A4
Gekleurde magneetfolie
magnetische folie om te
etiketteren en te knutselen
A4-formaat
in verschillende kleuren
Gewicht: 230 gr
MS-A4-STIC
Zelfklevend magneetfolie
om op maat te knippen en
op te plakken
A4-formaat
grijs-zwart
Gewicht: 230 gr

Prijs in CHF
1 st. 146.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.70/st.

vanaf

3 st.

3.15/st.

vanaf

10 st.

2.70/st.

vanaf

20 st.

2.45/st.

vanaf

40 st.

2.25/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.80/st.

vanaf

3 st.

3.25/st.

vanaf

10 st.

2.80/st.

vanaf

20 st.

2.55/st.

vanaf

40 st.

2.35/st.

NMS-A4-STIC
Zelfklevend magneetfolie
neodymium
met extra sterke houdkracht
om op maat te knippen en op te
plakken
formaat A4, grijs-zwart
Gewicht: 470 gr

MIP-A4-01
Magneetpapier glanzend
ideaal voor fotomagneten
met inkjet printer te
bedrukken
set van 10 in A4-formaat
Gewicht: 500 gr/set

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

79.35/st.

vanaf

3 st.

71.75/st.

vanaf

10 st.

65.00/st.

vanaf

20 st.

61.70/st.

Prijs in CHF
1 set

13.40/set

Het grote voordeel van magnetische
verbodsbordjes: Ze kunnen in een handomdraai
op gladde, ferromagnetische oppervlakken
worden aangebracht. Dankzij de elastische
magneetfolie kunnen de bordjes steeds zonder
moeite en spoorloos worden verwijderd.

De zelfklevende magneetvensters in A4formaat kunnen op gladde, niet-magnetische
oppervlakken worden gebruikt. Informatie
kunt u hiermee snel ophangen en naar
behoeven uitwisselen.

De zelfklevende magneetvensters in A5formaat kunnen op gladde, niet-magnetische
oppervlakken worden gebruikt. Informatie
kunt u hiermee snel ophangen en naar
behoeven uitwisselen.

Met deze magnetische whiteboardfolie kunt u
een ijzeren oppervlak in een handomdraai in
een whiteboard veranderen. Hiervoor gewoon
de magneetfolie op het gewenste formaat
knippen en aan het ijzeren tegenstuk
bevestigen.
Om te etiketteren, knutselen, markeren - aan
uw fantasie worden vrijwel geen grenzen
gesteld. De magneetfolie in A4-formaat is in
13 verschillende kleuren verkrijgbaar. De folie
is 1 mm dik en kan eenvoudig op maat
gesneden en beschreven worden.
De magneetfolie in A4-formaat met
zelfklevende zijde kan precies op maat
worden geknipt en is geschikt voor het
ophangen van grotere voorwerpen, die
verhoogde houdkracht verlangen.

Zelfklevend neodymium magneetfolie met
een houdkracht van 450 g/cm²

Met dit magneetpapier (glanzend) kunt u uw
foto's in een handomdraai in persoonlijke
koelkastmagneten veranderen: Papier met
foto uitprinten, in de gewenste vorm knippen,
aan een metalen oppervlak bevestigen klaar!

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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MIP-A4-02
Magneetpapier mat
ideaal voor fotomagneten
met inkjet printer te
bedrukken
set van 10 in A4-formaat
Gewicht: 420 gr/set
QMS-A4
Magneetkader A4
magneetvenster om
instructies op te hangen
voor whiteboards, kasten enz.
in verschillende kleuren
Gewicht: 100 gr
QMS-A5
Magneetkader A5
magneetvenster om
instructies op te hangen
voor whiteboards, kasten enz.
in verschillende kleuren
Gewicht: 69 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
1 set

13.40/set

Prijs in CHF
1 st.

4.15/st.

vanaf

3 st.

3.60/st.

vanaf

10 st.

3.15/st.

vanaf

20 st.

2.95/st.

vanaf

40 st.

2.75/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.00/st.

vanaf

3 st.

3.45/st.

vanaf

10 st.

3.00/st.

vanaf

20 st.

2.80/st.

vanaf

40 st.

2.55/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Met dit magneetpapier (matte uitvoering)
kunt u uw foto's in een handomdraai in eigen
koelkastmagneten transformeren: Papier met
foto bedrukken, in de gewenste vorm
knippen, op een metalen ondergrond
aanbrengen klaar!
Met het magneetkader kunnen
dienstroosters, statistieken of notities in A4formaat flexibel en goed beschermd aan
whiteboards of andere ferromagnetische
oppervlakken worden opgehangen.

Met het magneetkader kunnen
dienstroosters, statistieken of notities in A5formaat flexibel en goed beschermd aan
whiteboards of andere ferromagnetische
oppervlakken worden opgehangen.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.

Pagina 99

Online bestellen bij
www.supermagnete.ch

+41 43 399 03 51

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Zelfklevende magneetplaatjes met veel toepassingsmogelijkheden
LIV-170
Magneetplaatjes zelfklevend
10 x 10 mm
vierkant
160 plaatjes per vel
Gewicht: 60 gr

LIV-168
Magneetplaatjes zelfklevend
20 x 20 mm
vierkant
40 plaatjes per vel
Gewicht: 60 gr

LIV-169
Magneetplaatjes zelfklevend
30 x 30 mm
vierkant
20 plaatjes per vel
Gewicht: 70 gr

LIV-171
Magneetplaatjes zelfklevend
Ø 10 mm
rond
60 plaatjes per vel
Gewicht: 60 gr

LIV-172
Magneetplaatjes zelfklevend
Ø 20 mm
rond
24 plaatjes per vel
Gewicht: 60 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

3.25/st.

vanaf

3 st.

2.75/st.

vanaf

10 st.

2.25/st.

vanaf

20 st.

2.05/st.

vanaf

40 st.

1.85/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.40/st.

vanaf

3 st.

2.90/st.

vanaf

10 st.

2.40/st.

vanaf

20 st.

2.15/st.

vanaf

40 st.

1.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.30/st.

vanaf

3 st.

2.80/st.

vanaf

10 st.

2.30/st.

vanaf

20 st.

2.05/st.

vanaf

40 st.

1.85/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.25/st.

vanaf

3 st.

2.75/st.

vanaf

10 st.

2.25/st.

vanaf

20 st.

2.05/st.

vanaf

40 st.

1.85/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.25/st.

vanaf

3 st.

2.75/st.

vanaf

10 st.

2.25/st.

vanaf

20 st.

2.05/st.

vanaf

40 st.

1.85/st.

Met deze vierkante, zelfklevende
magneetplaatjes kunt u foto's, kaarten,
tekeningen enz. aan ijzeren oppervlakken
bevestigen. Wanneer u eén stuk bestelt,
ontvangt u een vel met 160 magneetplaatjes
in het formaat 10 x 10 mm.
Met deze vierkante zelfklevende
magneetplaatjes kunt u foto's, kaarten,
tekeningen enz. aan ijzeren oppervlakken
bevestigen. Wanneer u eén stuk bestelt,
ontvangt u een vel met 40 magneetplaatjes
in het formaat 20 x 20 mm.
Met deze vierkante, zelfklevende
magneetplaatjes kunt u foto's, kaarten,
tekeningen enz. aan ijzeren oppervlakken
bevestigen. Wanneer u 1 stuk bestelt,
ontvangt u een vel met 20 magneetplaatjes
in het formaat 30 x 30 mm.
Met deze ronde zelfklevende magneetplaatjes
kunt u foto's, kaarten, tekeningen enz. aan
ijzeren oppervlakken bevestigen. Wanneer u
1 stuk bestelt, ontvangt u een vel met 60
ronde magneetplaatjes met een doorsnede
van 10 mm.
Met deze ronde zelfklevende
magneetplaatjeskunt u foto's, kaarten,
tekeningen enz. aan ijzeren oppervlakken
bevestigen. Wanneer u 1 stuk bestelt, ontvangt
u een vel met 24 ronde magneetplaatjes met
een doorsnede van 20 mm.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Whiteboard magneten en prikbordmagneten: perfecte grip op whiteboard en
Deze sterke neodymium kantoormagneten zijn perfect geschikt voor whiteboards, magneetwanden en
schoolborden. Ze hechten vele malen sterker dan gebruikelijke ferriet kantoormagneten.
Op glazen magneetborden daarentegen blijven al naar gelang de glasdikte alleen bepaalde soorten
kantoormagneten vastzitten.
M-102

Prijs in CHF

Magneet met handvat small, houdt
ca. 5 kg
sterke ferriet magneet in stalen pot
met zwart knop handvat
Ø 38 mm
Gewicht: 43 gr
houdkracht: ca. 5 kg

1 st.

M-103

Prijs in CHF

Magneet met greep medium, houdt
ca. 9 kg
sterke ferriet magneet in stalen pot
met zwart knop handvat
Ø 51 mm
Gewicht: 83 gr
houdkracht: ca. 9 kg

1 st.

M-104

8.20/st.

Prijs in CHF

Magneet met handvat large, houdt
ca. 12 kg
sterke ferriet magneet in stalen pot
met zwart knop handvat
Ø 67 mm
Gewicht: 200 gr
houdkracht: ca. 12 kg

1 st.

M-95

9.95/st.

Prijs in CHF

Schijfmagneten met siliconen
coating, houdt ca. 800 gr
bordmagneten neodymium aan beide
kanten hechtend
set van 10, Ø 18 mm
kleurassortiment
Gewicht: 76 gr/set
houdkracht: ca. 800 gr

1 set

M-98

23.70/set

Prijs in CHF

Kogelmagneten met siliconen
coating, houdt ca. 600 gr
bordmagneten neodymium
set van 4
Ø 12 mm, blauw
Gewicht: 45 gr/set
houdkracht: ca. 600 gr

1 set

M-OF-S08
Greepmagneet met metalen
behuizing, houdt ca. 1.5 kg
kantoormagneten neodymium
met gerild handvat
Gewicht: 6 gr
houdkracht: ca. 1.5 kg

11.25/set

Prijs in CHF
10 st.

M-OF-W08

1.95/st.

Prijs in CHF

Kantoormagneten met metalen
behuizing, houdt ca. 1.5 kg
neodymium magneten
zijdelengte 8 mm
Gewicht: 4 gr
houdkracht: ca. 1.5 kg

10 st.

M-PC

1.85/st.

Prijs in CHF

Bordmagneten cilindrisch, houdt ca.
3.9 kg
neodymium magneten met kunststof
kapje
Ø 14 mm
in verschillende kleuren
Gewicht: 7.7 gr
houdkracht: ca. 3.9 kg

08.01.2023

6.50/st.

5 st.

1.99/st.

vanaf

15 st.

1.79/st.

vanaf

40 st.

1.64/st.

vanaf

80 st.

1.54/st.

Sterke robuuste magneet met handgreep en
5 kg houdkracht voor het flexibele ophangen
van kleding, tassen of informatiebordjes bijv.
in de werkplaats of op kantoor

Sterke robuuste magneet met handgreep en
9 kg houdkracht voor het flexibele ophangen
van kleding, tassen of informatiebordjes bijv.
in de werkplaats of op kantoor

Sterke robuuste magneet met handgreep en
12 kg houdkracht voor het flexibele ophangen
van kleding, tassen of informatiebordjes bijv.
in de werkplaats of op kantoor

10 stuks per set, kleurassortiment (van elk 2
blauw, geel, grijs, groen, oranje). Goed vast
te pakken, met siliconen coating.

Deze blauwe kogelmagneten hebben een
siliconen ommanteling en kunnen daardoor
bijzonder goed worden vastgepakt. Ze zijn
uitstekend geschikt voor gebruik op
whiteboards, magneetborden en glazen
memoboards.
Neodymium greepjesmagneten met metalen
behuizing. De rillen aan het greepje zorgen
ervoor, dat deze magneten bijzonder goed
van ferromagnetische oppervakken kunnen
worden weggehaald.

In de glanzende metalen huls verstopt zich
een kleine, maar sterke neodymium magneet.

Ideaal voor het gebruik op glazen
magneetborden, whiteboards, wandborden of
met magneetverf beschilderde wanden.
Houden zelfs op gladde oppervlak aardig wat
vast.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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M-OF-RD30
Bordmagneten van ferriet
set met 10
kantoormagneten
Ø 30 mm
in verschillende kleuren
Gewicht: 14 gr/set

Prijs in CHF
1 set

M-OF-P17

Prijs in CHF

Greepmagneten met oog, houdt
ca. 3 kg
sterke bordmagneten neodymium
geplastificeerd
in verschillende kleuren
Gewicht: 7 gr
houdkracht: ca. 3 kg

10 st.

M-PIN

1.25/st.

Prijs in CHF

Magneetpins „Player“, houdt ca.
1.6 kg
prikbordmagneten in de vorm van
een speelfiguur, Ø 12.5 mm
set van 10
in verschillende kleuren
Gewicht: 28 gr/set
houdkracht: ca. 1.6 kg

1 set

11.85/set

vanaf

3 sets

10.25/set

vanaf

10 sets

8.80/set

vanaf

30 sets

8.05/set

M-81

Prijs in CHF

Vlaggetjesmagneten
bordmagneten neodymium, om
te presenteren en te
organiseren
kleurig geassorteerd
set van 6
Gewicht: 8.5 gr/set

1 set

BX-RD20

9.95/set

Prijs in CHF

Bordmagneten „Boston Xtra Mini
“ rond, houdt ca. 1.5 kg
magneetbord magneten neodymium vanaf
Ø 20 mm, set van 10
vanaf
in verschillende kleuren
Gewicht: 49 gr/set
vanaf
houdkracht: ca. 1.5 kg
vanaf

1 set

9.65/set

3 sets

8.45/set

10 sets

7.40/set

20 sets

6.85/set

40 sets

6.40/set

M-OF-BRD25

Prijs in CHF

Bordmagneten rond, houdt ca. 1.5 kg
neodymium magneten met kunststof
kapje
aan beide kanten vasthoudend,
Ø 25 mm
in verschillende kleuren
Gewicht: 12 gr
houdkracht: ca. 1.5 kg

5 st.

BX-RD30

1.55/st.

Prijs in CHF

Bordmagneten „Boston Xtra“ rond,
houdt ca. 1.5 kg
magneetbord magneten neodymium vanaf
Ø 32.6 mm, set van 5
vanaf
in verschillende kleuren
Gewicht: 54 gr/set
vanaf
houdkracht: ca. 1.5 kg
vanaf

1 set

8.60/set

3 sets

7.60/set

10 sets

6.70/set

20 sets

6.25/set

40 sets

5.85/set

BX-RD30-BULK

Prijs in CHF

Bordmagneten „Boston Xtra“ rond
25 stuks, houdt ca. 1.5 kg
magneetbord magneten neodymium vanaf
Ø 32.6 mm, set van 25
vanaf
in verschillende kleuren
Gewicht: 160 gr/set
houdkracht: ca. 1.5 kg

1 set

29.80/set

3 sets

26.20/set

10 sets

23.05/set

BX-TR30

Prijs in CHF

Bordmagneten „Boston Xtra
“ driehoekig, houdt ca. 1.5 kg
magneetbord magneten neodymium vanaf
set van 5
vanaf
in verschillende kleuren
Gewicht: 54 gr/set
vanaf
houdkracht: ca. 1.5 kg
vanaf

08.01.2023

4.95/set

1 set

8.60/set

3 sets

7.60/set

10 sets

6.70/set

20 sets

6.25/set

40 sets

5.85/set

supermagnete.ch
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Klassieke ferriet bordmagneten, die dankzij
hun kunststof kapje eenvoudig vast te pakken
en in verschillende kleuren verkrijgbaar zijn.

Deze geplastificeerde greepmagneet is
dankzij het naar boven breder wordende
greepje echt handzaam in het gebruik.

Zeer sterke bordmagneten met praktische
greep, houden probleemloos tien A4-velletjes
vast. In verschillende kleuren. Set van 10
stuks.

Vlaggetjesmagneten, die door de makkelijk
weg te nemen magneetschacht ook voor het
gebruik op prikborden geschikt zijn.

Kleine, stijlvolle kunststof magneten, die
ondanks hun geringe afmetingen sterker zijn
dan veel grote magneten.

Deze transparante neodymium bordmagneten
werden voor glazen memoborden gemaakt.
Maar ook op whiteboards en magneetborden
komen de bontgekleurde magneten goed tot
hun recht. De bordmagneten kunnen met
beide kanten worden aangebracht.
Kantoormagneten, die sterk en mooi zijn!
De whiteboard magneten Boston Xtra rond
bevatten een supermagneet en zijn daarom
twee tot drie keer zo sterk als normaal
verkrijgbare ferriet kantoormagneten.

BX-RD30 in een doos van 25 stuks.

Kantoormagneten, die sterk en mooi zijn!
De whiteboard magneten Boston Xtra in
driehoekige vorm bevatten een supermagneet
en zijn daarom twee tot drie keer zo sterk als
normaal verkrijgbare ferriet
kantoormagneten.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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BX-TR30-BULK
Bordmagneten „Boston Xtra
“ driehoekig 25 stuks, houdt ca.
1.5 kg
magneetbord magneten neodymium
set van 25
in verschillende kleuren
Gewicht: 160 gr/set
houdkracht: ca. 1.5 kg

Prijs in CHF
1 set

29.80/set

vanaf

3 sets

26.20/set

vanaf

10 sets

23.05/set

BX-SQ30

Prijs in CHF

Bordmagneten „Boston Xtra
“ vierkant, houdt ca. 1.5 kg
magneetbord magneten neodymium vanaf
set van 5
vanaf
in verschillende kleuren
Gewicht: 54 gr/set
vanaf
houdkracht: ca. 1.5 kg
vanaf

1 set

8.60/set

3 sets

7.60/set

10 sets

6.70/set

20 sets

6.25/set

40 sets

5.85/set

BX-SQ30-BULK

Prijs in CHF

Bordmagneten „Boston Xtra
“ vierkant 25 stuks, houdt ca. 1.5 kg
magneetbord magneten neodymium vanaf
set van 25
vanaf
in verschillende kleuren
Gewicht: 170 gr/set
houdkracht: ca. 1.5 kg

1 set

29.80/set

3 sets

26.20/set

10 sets

23.05/set

PBM-12

Prijs in CHF

Bordmagneet „Steel 12“, houdt
ca. 1.5 kg
neodymium magneten in stalen
pot
Ø 12 mm
Gewicht: 5 gr
houdkracht: ca. 1.5 kg

5 st.

1.28/st.

vanaf

15 st.

1.12/st.

vanaf

40 st.

1.01/st.

vanaf

80 st.

0.93/st.

PBM-22

Prijs in CHF

Bordmagneet „Steel 22“, houdt
ca. 4 kg
neodymium magneet in stalen
pot
Ø 22 mm
Gewicht: 20 gr
houdkracht: ca. 4 kg

1 st.

2.25/st.

vanaf

3 st.

1.95/st.

vanaf

10 st.

1.70/st.

vanaf

20 st.

1.60/st.

vanaf

40 st.

1.45/st.

PBM-25

Prijs in CHF

Bordmagneten „Steel 22“, houdt
ca. 8 kg
neodymium magneten in stalen
pot
Ø 25 mm
Gewicht: 27 gr
houdkracht: ca. 8 kg

1 st.

2.55/st.

vanaf

3 st.

2.20/st.

vanaf

10 st.

1.90/st.

vanaf

20 st.

1.80/st.

vanaf

40 st.

1.65/st.

PBM-30

Prijs in CHF

Bordmagneet „Steel 30“, houdt
ca. 12 kg
neodymium magneet in stalen
pot
Ø 30 mm
Gewicht: 40 gr
houdkracht: ca. 12 kg

1 st.

3.50/st.

vanaf

3 st.

3.05/st.

vanaf

10 st.

2.65/st.

vanaf

20 st.

2.50/st.

vanaf

40 st.

2.30/st.

M-100

Prijs in CHF

Greepmagneten metaal „Hold-it
“, houdt ca. 3.9 kg
sterke bordmagneten
neodymium
set van 4
Gewicht: 51 gr/set
houdkracht: ca. 3.9 kg

1 set

M-105

Prijs in CHF

Kegelmagneten „Mini-Max
“ regenboogkleurig, houdt ca.
3.9 kg
sterke bordmagneten neodymium
set van 4
Gewicht: 45 gr/set
houdkracht: ca. 3.9 kg

08.01.2023

13.90/set

1 set

12.90/set

supermagnete.ch
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BX-TR30 in een doos van 25 stuks.

Kantoormagneten, die sterk en mooi zijn!
De whiteboard magneten Boston Xtra
vierkant bevatten een supermagneet en zijn
daarom twee tot drie keer zo sterk als
normaal verkrijgbare ferriet
kantoormagneten.
BX-SQ30 in een doos van 25 stuks.

De kleinsten onder de stalen bordmagneten.
Elegante deeltjes voor weinig geld.

Buitengewoon sterke en mooi vormgegeven
stalen kantoormagneet met vernikkeld en
geborsteld oppervlak.

De grotere en oudere broer van de Steel 22.
Met zijn 8 kg houdkracht kan hij zeker niet
meer zo heel makkelijk van een stuk metaal
worden verwijderd.

Dit XXL-exemplaar met meer dan 10 kg
houdkracht is niet alleen geschikt voor
vingerkrachttraining, maar is ook ideaal voor
metalen meubels en dergelijke.

De greepmagneten Metall "Hold it"
beschikken aan de ene kant over een handige
inkeping. Met deze vorm zijn ze ideale
kandidaten om bijvoorbeeld sleutels of
handdoeken aan op te hangen.

De populaire Mini-Max kantoormagneten zijn
er nu ook geweldige regenboogkleuren.
Dankzij hun greepje liggen ze goed in de
hand en beschikken bovendien over een
indrukwekkende houdkracht.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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M-52

Prijs in CHF

Kegelmagneten „Mini-Max
“ zilverkleurig, houdt ca. 3.9 kg
sterke bordmagneten
neodymium
set van 4
Gewicht: 45 gr/set
houdkracht: ca. 3.9 kg

1 set

M-99

Prijs in CHF

Kegelmagneten „Mini-Max
“ zilverblauw, houdt ca. 3.9 kg
sterke bordmagneten
neodymium
set van 4
Gewicht: 45 gr/set
houdkracht: ca. 3.9 kg

1 set

M-51

12.90/set

Prijs in CHF

Kegelmagneten „The Boss“,
houdt ca. 7 kg
sterke bordmagneten
neodymium
set van 3
Gewicht: 140 gr/set
houdkracht: ca. 7 kg

1 set

M-97

15.90/set

Prijs in CHF

Magnetische sleutelhanger,
houdt ca. 200 gr
sterke neodymium magneten
met sleutelring
set van 3
Gewicht: 53 gr/set
houdkracht: ca. 200 gr

1 set

M-20

11.90/set

Prijs in CHF

Chefmagneet klein, houdt ca.
3.9 kg
exclusieve kantoormagneet
neodymium
van aluminium
Gewicht: 10 gr
houdkracht: ca. 3.9 kg

1 st.

7.10/st.

vanaf

3 st.

6.55/st.

vanaf

10 st.

6.00/st.

vanaf

20 st.

5.70/st.

vanaf

40 st.

5.45/st.

M-21

Prijs in CHF

Chefmagneet groot, houdt ca.
12 kg
exclusieve kantoormagneet
neodymium
van aluminium
Gewicht: 47 gr
houdkracht: ca. 12 kg

1 st.

12.45/st.

vanaf

3 st.

11.40/st.

vanaf

10 st.

10.45/st.

vanaf

20 st.

9.95/st.

vanaf

40 st.

9.60/st.

M-DOTS

Prijs in CHF

Magneetpins rond, houdt ca.
2.7 kg
prikbordmagneten neodymium
Ø 13 mm, set van 10
10 verschillende kleuren
Gewicht: 50 gr/set
houdkracht: ca. 2.7 kg

08.01.2023

12.90/set

1 set

11.75/set

supermagnete.ch
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Deze zilveren magneten met greepje
overtuigen door hun indrukwekkende
houdkracht, liggen aangenaam in de hand en
zien er erg chique uit. Perfect voor het
gebruik op kantoor of als praktisch en fraai
cadeau.
De populaire Mini-Max bordmagneten zijn nu
in een frisse zilverblauwe kleurvariant
verkrijgbaar. Ze beschikken over een
indrukwekkende houdkracht en liggen dankzij
hun greepje goed in de hand.

Deze kegelmagneten met greepje overtuigen
door hun indrukwekkende houdkracht van
7 kg, liggen aangenaam in de hand en zien er
erg chique uit. Perfect voor het gebruik op
kantoor of als praktisch en fraai cadeau.

In elke sleutelhanger is een sterke magneet
geïntegreerd, waarmee uw sleutels voortaan
aan bijna elk metalen oppervlak blijven
hangen. Ideaal in combinatie met
magneetborden of magneetstrips.

De greep bestaat uit een stuk gedraaid
aluminium, waar een 12 x 6 mm
schijfmagneet ingeperst werd. Deze
exclusieve magneet wordt alleen voor ons in
een klein atelier in Zwitserland vervaardigd.

De Rolls Royce in ons assortiment
kantoorbenodigdheden! 12 kg houdkracht Daarmee blijven 50 A4-vellen aan de muur
hangen!

Bont gemengde pinwandmagneten in tien
felle kleuren. Door de sterke ingelegde
neodymium magneten ideaal voor kantoor,
werkplaats of thuis.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Onderwijsmagneten en toebehoren: Ferrofluid, hoefijzermagneten & co. om te
Hier vindt u alles voor het natuurkundeonderwijs: hoefijzermagneten in verschillende groottes, ferrofluid,
ijzervijlsel, magneetvelddetectoren etc.
BD-EDU-1

Prijs in CHF

Magnetisme Starter Bundle
Bundle met 2 AlNiCoschoolmagneten
1 flux detector groot, 1x
ijzervijlsel
1 ferrofluid
Gewicht: 350 gr/set

M-FER-10
Ferrofluid 10 ml
magnetische vloeistof
vanaf
voor experimenten
vanaf
in PET-flesje met
pipet
Gewicht: 36 gr

1 set

Prijs in CHF
1 st.

12.95/st. (1295.00/liter)

3 st.

11.95/st. (1195.00/liter)

10 st.

11.05/st. (1105.00/liter)

EDU-7

Prijs in CHF

Staafmagneet rechthoekig kort
60 x 15 mm
onderwijsmagneet van AlNiCo5
rood-groen gemoffeld
Gewicht: 37 gr

1 st.

6.45/st.

vanaf

3 st.

5.75/st.

vanaf

10 st.

5.05/st.

vanaf

20 st.

4.75/st.

vanaf

40 st.

4.45/st.

EDU-8

Prijs in CHF

Staafmagneet rechthoekig
lang
100 x 15 mm
onderwijsmagneet van AlNiCo5
rood-groen gemoffeld
Gewicht: 110 gr

EDU-9
Staafmagneet rond
150 x 12 mm
onderwijsmagneet van
AlNiCo5
rood-groen gemoffeld
Gewicht: 120 gr
EDU-3
Hoefijzermagneet klein
50 x 40 mm
onderwijsmagneet van
AlNiCo5
rood-groen gemoffeld
Gewicht: 62 gr
EDU-4
Hoefijzermagneet middelgroot
80 x 60 mm
onderwijsmagneet van
AlNiCo5
rood-groen gemoffeld
Gewicht: 170 gr
EDU-5
Hoefijzermagneet groot
100 x 63 mm
onderwijsmagneet van
AlNiCo5
rood-groen gemoffeld
Gewicht: 180 gr

08.01.2023

63.00/set

1 st.

13.95/st.

vanaf

3 st.

12.50/st.

vanaf

10 st.

11.20/st.

vanaf

20 st.

10.55/st.

vanaf

40 st.

10.00/st.

Prijs in CHF
1 st.

17.00/st.

vanaf

3 st.

15.20/st.

vanaf

10 st.

13.65/st.

vanaf

20 st.

12.85/st.

vanaf

40 st.

12.20/st.

Prijs in CHF
1 st.

13.85/st.

vanaf

3 st.

12.10/st.

vanaf

10 st.

10.60/st.

vanaf

20 st.

9.85/st.

vanaf

40 st.

9.20/st.

Prijs in CHF
1 st.

21.45/st.

vanaf

3 st.

19.30/st.

vanaf

10 st.

17.40/st.

vanaf

20 st.

16.50/st.

vanaf

40 st.

15.70/st.

Prijs in CHF
1 st.

21.95/st.

vanaf

3 st.

19.80/st.

vanaf

10 st.

17.85/st.

vanaf

20 st.

16.90/st.

vanaf

40 st.

16.10/st.

De Magnetisme Starter Bundle bestaat uit
twee schoolmagneten, een flux detector,
ijzervijlsel en ferrofluid en is geschikt voor
magneet experimenten.

Ferrofluid is een vloeistof, die zeer kleine
ferromagnetische deeltjes bevat. Hierdoor
reageert de vloeistof zeer sterk op
magneetvelden en gedraagt zich daarin zeer
ongewoon.

Het kleine AlNiCo blok is 60 x 15 x 6 mm
groot en rood-groen gemoffeld. Deze
magneet is zeer geschikt om het magneetveld
van een langwerpige magneet te laten zien.
De polen bevinden zich op de 15 x 6 mm
kleine zijvlakken.
Het lange AlNiCo blok is 100 x 15 x 10 mm
groot en rood-groen gemoffeld. Deze
magneet is zeer geschikt om het magneetveld
van een langwerpige magneet te laten zien.
De polen liggen op de 15 x 10 mm kleine
zijvlakken.
De lange AlNiCo magneetstaaf is 12 x
150 mm lang en rood-groen gemoffeld. Deze
magneet is zeer geschikt om het magneetveld
van een langwerpige magneet te laten zien.
De polen bevinden zich op de kleine ronde
zijkanten.
De AlNiCo hoefijzermagneet is 50 mm x
40 mm en rood-groen gelakt.
Magneten met deze traditionele hoefijzervorm
worden graag in het onderwijs voor proefjes
gebruikt.

Deze middelgrote AlNiCo hoefijzermagneet is
80 mm x 60 mm en rood-groen gemoffeld.
Met deze magneet in traditionele
hoefijzervorm kan men verschillende proefjes
uitvoeren.

Deze grote AlNiCo hoefijzermagneet is
100 mm x 63 mm en rood-groen gemoffeld.
Een klassieke magneet voor gebruik in het
onderwijs.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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EDU-6
Hoefijzermagneet taps
100 x 48 mm
onderwijsmagneet van
AlNiCo5
rood-groen gemoffeld
Gewicht: 110 gr

Prijs in CHF
1 st.

18.75/st.

vanaf

3 st.

16.85/st.

vanaf

10 st.

15.10/st.

vanaf

20 st.

14.25/st.

vanaf

40 st.

13.50/st.

M-38
Cijfers of letters magnetisch
set met magnetische tekens
van schuimstof
4 kleuren gemengd
Gewicht: 350 gr/set

M-22
IJzervijlsel
om magneetveldlijnen
zichtbaar te maken
ca. 100 g in kunststof bus
Gewicht: 100 gr

ST-K-08-N
Staalkogels Ø 8 mm
geen magneten!
ferromagnetisch, vernikkeld
Gewicht: 2.1 gr

ST-K-10-N
Staalkogels Ø 10 mm
geen magneten!
ferromagnetisch, vernikkeld
Gewicht: 4.2 gr

ST-K-13-N
Staalkogels Ø 12.7 mm
geen magneten!
ferromagnetisch, vernikkeld
Gewicht: 8.5 gr

ST-K-20-N
Staalkogels Ø 20 mm
geen magneten!
ferromagnetisch, vernikkeld
Gewicht: 33 gr

M-37
Metalen schijven 35 x 2 mm
geen magneten!
ferromagnetisch, vernikkeld
set van 20 stuks
Gewicht: 290 gr/set

M-04
Fluxdetector klein
folie om magneetvelden aan
te tonen
ca. 75 x 75 mm
Gewicht: 1 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
1 set

19.00/set

Prijs in CHF
1 st.

8.50/st.

vanaf

3 st.

7.60/st.

vanaf

10 st.

6.75/st.

vanaf

20 st.

6.35/st.

vanaf

40 st.

6.00/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.29/st.

vanaf

40 st.

0.24/st.

vanaf

80 st.

0.22/st.

vanaf

160 st.

0.21/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.28/st.

vanaf

40 st.

0.24/st.

vanaf

80 st.

0.22/st.

vanaf

160 st.

0.21/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.36/st.

vanaf

40 st.

0.31/st.

vanaf

80 st.

0.30/st.

vanaf

160 st.

0.28/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.96/st.

vanaf

40 st.

0.80/st.

vanaf

80 st.

0.73/st.

vanaf

160 st.

0.67/st.

Prijs in CHF
1 set

7.20/set

vanaf

3 sets

6.50/set

vanaf

10 sets

5.80/set

vanaf

20 sets

5.45/set

vanaf

40 sets

5.05/set

Prijs in CHF
1 st.

7.60/st.

vanaf

3 st.

6.75/st.

vanaf

10 st.

6.00/st.

vanaf

20 st.

5.65/st.

vanaf

40 st.

5.30/st.

supermagnete.ch
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Deze gebogen AlNiCo hoefijzermagneet is
100 mm x 48 mm groot (op het breedste punt)
en rood-groen gemoffeld. In tegenstelling tot
onze andere drie hoefijzermagneten lopen de
armen van deze magneet niet evenwijdig en de
pooleindes liggen dichter bij elkaar.

Elke doos magneetletters en -cijfers bevat ca.
100 schuimstof tekens, die aan de achterzijde
van magneetfolie zijn voorzien en zich zo aan
metalen oppervlaken zoals wandborden en
whiteboards, maar ook aan magneetverf
hechten.
Met ijzervijlsel kan men op een eenvoudige
manier magneetveldlijnen zichtbaar maken. U
ontvangt ca. 100 g ijzervijlsel in een goed
afsluitbaar kunststof potje (zie foto).

Dit zijn GEEN magneten, maar vernikkelde
stalen kogels.
Om met andere magneten te combineren,
bijvoorbeeld met staafmagneten.

Dit zijn GEEN magneten, maar vernikkelde
stalen kogels.
Om met andere magneten te combineren,
bijvoorbeeld met staafmagneten.

Dit zijn GEEN magneten, maar vernikkelde
stalen kogels.
Om met andere magneten te combineren,
bijvoorbeeld met staafmagneten.

Dit zijn GEEN magneten, maar vernikkelde
stalen kogels.
Om met andere magneten te combineren,
bijvoorbeeld met staafmagneten.

20 solide metalen schijven van ijzer.
De metalen schijven zijn niet magnetisch,
maar een magneet hecht zeer goed aan deze
metalen schijven.
De schijven zijn vernikkeld tegen het roesten.

Deze fluxdetector maakt magneetvelden
zichtbaar. Hij bestaat uit een folie met daarin
nikkeldeeltjes in een gelatineachtig
suspensie.
(zie ook M-05 en M-08.)
Andere formaten op aanvraag.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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M-05
Fluxdetector gelamineerd
folie om magneetvelden aan
te tonen
ca. 75 x 75 mm
Gewicht: 3 gr

M-08
Fluxdetector groot
folie om magneetvelden aan
te tonen
ca. 150 x 150 mm
Gewicht: 4 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

8.90/st.

vanaf

3 st.

7.90/st.

vanaf

10 st.

7.05/st.

vanaf

20 st.

6.60/st.

vanaf

40 st.

6.25/st.

Prijs in CHF
1 st.

20.00/st.

vanaf

3 st.

18.05/st.

vanaf

10 st.

16.25/st.

vanaf

20 st.

15.35/st.

vanaf

40 st.

14.60/st.

supermagnete.ch
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Dezelfde fluxdetector als Fluxdetector klein
maar dan gelamineerd. Dit maakt de folie
minder gevoelig voor knikken, daarentegen is
ze stugger en kan niet meer om een
magneetsysteem heen worden gewikkeld.

Hetzelfde artikel als Fluxdetector klein maar dan
met een vier keer zo groot oppervlak. De
fluxdetector wordt donkerder wanneer het
magneetveld loodrecht op de folie staat
(bijvoorbeeld dicht bij de polen) en wordt lichter
wanneer het magneetveld parallel loopt met de
folie.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Whiteboards, whiteboardverf & whiteboardoflie - praktische, afwisbare schrijf- en
SF-WC2-MD
superflex behang 2-in-1
10 m²
wit glanzend
ferromagnetisch, droog
schoon te vegen
Gewicht: 15 kg

Prijs in CHF
1 st. 599.00/st.
vanaf

3 st. 579.00/st.

vanaf

5 st. 549.00/st.

SF-WC3-MDP

Prijs in CHF

superflex behang 3-in-1
10 m²
mat wit
ferromagnetisch, droog uit te
vegen, projectiewand voor
beamer
Gewicht: 15 kg

1 st. 699.00/st.
vanaf

3 st. 669.00/st.

vanaf

5 st. 629.00/st.

FS-100500MWBM
Whiteboardfolie
ferromagnetisch
hechtondergrond voor
magneten
rol van 1 x 5 m
Gewicht: 8.2 kg

Prijs in CHF
1 st. 116.75/st.

MWB-4560
Whiteboard 45 x 60 cm
hechtondergrond voor
magneten
om met bordmarkers te
beschrijven
Gewicht: 1.3 kg

Prijs in CHF
1 st.

MWB-3045
Whiteboard 30 x 45 cm
hechtondergrond voor
magneten
om met bordmarkers te
beschrijven
Gewicht: 770 gr

Prijs in CHF
1 st.

KMWB-2435

29.90/st.

Prijs in CHF

Kinderwhiteboard 24 x 35 cm
hechtondergrond voor
magneten
om te tekenen, spelen, schrijven
& leren
eenzijdig te gebruiken
Gewicht: 210 gr

1 st.

M-WP-1000

5.85/st.

Prijs in CHF

Whiteboardverf L 1 liter
voor een oppervlakte
vanaf
van 6 m²
vanaf
wit of transparant
niet magnetisch!
vanaf
Gewicht: 1.2 kg

1 st.

97.95/st.

(97.95/liter)

3 st.

92.95/st.

(92.95/liter)

10 st.

88.45/st.

(88.45/liter)

20 st.

85.65/st.

(85.65/liter)

SF-ADH-001

Prijs in CHF

superflex vinylbehanglijm
speciale behanglijm voor
superflex wandfoliën en vanaf
behangen
voor een oppervlakte van
ca. 20 m²
Gewicht: 5 kg

08.01.2023

34.90/st.

1 st.

54.90/st.

(10.98/liter)

3 st.

50.90/st.

(10.18/liter)

Whiteboard en magneetbehang in eén. Het 2in-2 behang kan met whiteboard markers
worden beschreven. Bovendien kunnen
documenten, briefjes, plantekeningen enz.
met magneten op de wandfolie worden
bevestigd.
superflex 3-in-1 behang: Whiteboardbehang,
magneetbehang en beamerbehang in één.
Daarmee verandert u elke muur in een uiterst
nuttig oppervlak, dat u vele mogelijkheden
biedt.

Met deze glanzende whiteboardfolie (een witte
ijzerfolie) kunt u in een handomdraai een
eenvoudig magnetisch whiteboard maken.
Hiervoor de folie gewoon op het gewenst formaat
knippen en op een glad oppervlak bevestigen
(Opgelet: De folie is niet zelfklevend).

De klassieke oplossing om te schetsen en te
plannen - ook in de huidige gedigitaliseerde
wereld mag een whiteboard in geen enkele
vergaderruimte ontbreken.

De klassieke oplossing om te schetsen en te
plannen - ook in de huidige gedigitaliseerde
wereld mag een whiteboard in geen enkele
vergaderruimte ontbreken.

Om te tekenen, spelen, schrijven en leren op
school of thuis - Voor kinderen vanaf 3 jaar.
Aan eén kant beschrijfbaar.

Verandert u elk glad oppervlak - een grote
wand, een deur, een kast of een oud
wandbord - in een met whiteboardmarkers
beschrijfbaar wandbord, dat droog kan
worden schoongeveegd.

Bij de superflex behanglijm gaat het om een
speciale lijm, die specifiek voor het gebruik
met de superflex behangen werd ontwikkeld.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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SF-PRI-001

Prijs in CHF

superflex grondering
ideaal voor superflex
vanaf
producten
wit, 750 ml
vanaf
voor een oppervlakte
van ca 6 m²
Gewicht: 1.1 kg

1 st.

24.90/st.

(4.98/liter)

3 st.

22.90/st.

(4.58/liter)

5 st.

20.90/st.

(4.18/liter)

KMWB-2840

Prijs in CHF

Kinderwhiteboard 28 x 40 cm
hechtondergrond voor
magneten
om te tekenen, spelen, schrijven
& leren
aan beide zijden te gebruiken
Gewicht: 370 gr

1 st.

FS-100500MWBG-STIC
Whiteboardfolie zelfklevend
ferromagnetisch
hechtondergrond voor
magneten
rol van 1 x 5 m
Gewicht: 8.2 kg

Prijs in CHF
1 st. 127.90/st.

M-WP-500

Prijs in CHF

Whiteboardverf S 500
ml
voor een oppervlakte vanaf
van 3 m²
vanaf
wit of transparant
vanaf
niet magnetisch!
Gewicht: 670 gr

DC-2A4
Vitrine 2 x A4
voor 2 A4-bladen
extra platte uitvoering
afsluitbaar
Gewicht: 1.6 kg

DC-4A4
Vitrine 4 x A4
voor 4 A4-bladen
extra platte uitvoering
afsluitbaar
Gewicht: 2.4 kg

DC-6A4
Vitrine 6 x A4
voor 6 A4-bladen
extra platte uitvoering
afsluitbaar
Gewicht: 3.7 kg

08.01.2023

12.05/st.

1 st.

51.95/st.

(103.90/liter)

3 st.

50.20/st.

(100.40/liter)

10 st.

48.60/st.

(97.20/liter)

20 st.

47.85/st.

(95.70/liter)

Prijs in CHF
1 st.

55.60/st.

Prijs in CHF
1 st. 102.30/st.

Prijs in CHF
1 st. 135.50/st.

supermagnete.ch
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De superflex grondverf zorgt ervoor dat
oppervlakken van hout, stuc of metaal goed
worden verzegeld. Producten zoals
magneetstuc, magnetisch behang en
wandfoliën hechten daardoor ideaal aan hun
ondergrond.
Om te tekenen, spelen, schrijven en leren op
school of thuis - Voor kinderen vanaf 3 jaar.
Aan beide kanten beschrijfbaar.

Met deze zelfklevende whiteboardfolie kunt u
in een handomdraai een eenvoudig
magnetisch whiteboard vervaardigen.
Gewoon in de gewenste maat snijden, de
beschermfolie wegtrekken en de folie op een
glad oppervlak aanbrengen.
Verandert u elk glad oppervlak - een grote
wand, een deur, een kast of een oud
wandbord - in een met whiteboardmarkers
beschrijfbaar wandbord, dat droog kan
worden schoongeveegd.

Deze vitrine is ideaal om op professionele manier
informatie op te hangen in
huurappartementengebouwen, scholen, bedrijven
enz. In het zichtvenster is plek voor 2 vel A4 naast
elkaar.
Dankzij de bijzonder platte bouwvorm neemt de
omkasting niet teveel ruimte in beslag.
Deze afsluitbare vitrine is ideaal om op
professionele manier informatie op te hangen in
huurappartementengebouwen, scholen, bedrijven
enz. In het zichtvenster is plek voor 4 vel A4 naast
elkaar.
Dankzij de bijzonder platte bouwvorm neemt de
omkasting niet teveel ruimte in beslag.
Deze afsluitbare vitrine is ideaal om op
professionele manier informatie op te hangen in
huurappartementengebouwen, scholen, bedrijven
enz. In het zichtvenster is plek voor 6 vel A4 naast
elkaar.
Dankzij de bijzonder platte bouwvorm neemt de
omkasting niet teveel ruimte in beslag.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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IJzerfolies / ferrofolies
FS-100500-STIC
Ferrofolie zelfklevend
ferromagnetisch
hechtondergrond voor
magneten
bruinzwart, rol van 1 x 5 m
Gewicht: 8.2 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

99.00/st.

Met deze zelfklevende ferrofolie tovert u in
een handomdraai een hechtoppervlak voor
magneten. Knip de ferrofolie gewoon op de
gewenste grootte, trek de beschermfolie aan
de achterkant weg en breng het ijzerfolie op
een glad oppervlak aanbrengen.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Whiteboardtoebehoren: Praktische hulpmiddelen voor op kantoor en school
Alles om met een whiteboard te werken: Whiteboardstiften om te schrijven en te tekenen, magnetische
bordenwisser & stifthouder, gekleurd en wit krijt De whiteboardmarkers en de krijtstiften kunnen ook voor glazen
magneetborden worden gebruikt.
BA-021

Prijs in CHF

Krijtstiften
Krijtmarkers voor glazen
magneetborden en whiteboards
in verschillende kleuren
set van 4
Gewicht: 100 gr/set

MP-A4
Showtas magnetisch A4
voor kantoor en werkplaats
A4-formaat
in verschillende kleuren
Gewicht: 250 gr

MP-A5
Magneetmap A5
voor kantoor en werkplaats
A5-formaat
in verschillende kleuren
Gewicht: 85 gr

BA-017
Whiteboardreiniger
reinigingsspray voor
whiteboards
in kunststof pompfles
250 ml
Gewicht: 280 gr

1 set

Prijs in CHF
1 st.

4.70/st.

vanaf

3 st.

4.20/st.

vanaf

10 st.

3.75/st.

vanaf

20 st.

3.50/st.

vanaf

40 st.

3.35/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.50/st.

vanaf

3 st.

3.10/st.

vanaf

10 st.

2.75/st.

vanaf

20 st.

2.60/st.

vanaf

40 st.

2.45/st.

Prijs in CHF
1 st.

9.95/st.

BA-016

(39.80/liter)

Prijs in CHF

Magnetische symbolen Smiley
smiley magneten voor
vanaf
whiteboards & planborden
6 smilies per A5-blad
vanaf
driedelige set: groen, geel, rood vanaf
Gewicht: 370 gr/set
vanaf

1 set

7.70/set

3 sets

6.60/set

10 sets

5.65/set

20 sets

5.20/set

40 sets

4.80/set

BA-014AR

Prijs in CHF

Magnetische symbolen pijl groot
magneetpijlen voor whiteboards
vanaf
& planborden, beschrijfbaar
8 symbolen per A4-blad
vanaf
in verschillende kleuren
vanaf
Gewicht: 240 gr/set
vanaf

1 set

3.90/set

3 sets

3.40/set

10 sets

2.95/set

20 sets

2.70/set

40 sets

2.50/set

BA-014CI

Prijs in CHF

Magnetische symbolen cirkel groot
magnetische stippen voor
vanaf
whiteboards & planborden,
beschrijfbaar
vanaf
12 symbolen per A4-blad
vanaf
in verschillende kleuren
Gewicht: 240 gr/set
vanaf

1 set

3.90/set

3 sets

3.40/set

10 sets

2.95/set

20 sets

2.70/set

40 sets

2.50/set

BA-014BO

Prijs in CHF

Magneetsymbolen tekstballon ovaal
magnetische tekstballonnen voor
vanaf
whiteboards & planborden,
beschrijfbaar
vanaf
10 symbolen per A4-blad
vanaf
in verschillende kleuren
Gewicht: 240 gr/set
vanaf

08.01.2023

14.95/set

1 set

3.90/set

3 sets

3.40/set

10 sets

2.95/set

20 sets

2.70/set

40 sets

2.50/set

De krijtstiften van het merk uni in de set van
vier zijn ideaal voor het beschrijven van
gladde oppervlakken zoals borden, ramen /
glas, plastic en metaal.

Doorzichtige, soepele magneettas in A4formaat, die op een sterke magneetfolie is
aangebracht. De ideale opruimhulp voor het
kantoor, de werkplaats, het magazijn of de
keuken.

Doorzichtige, soepele magneetzak in A5formaat, die op een sterke magneetfolie is
aangebracht. De ideale opruimhulp voor het
kantoor, de werkplaats, het magazijn of de
keuken.

Whiteboardreiniger, 250 ml sproeifles. Voor
de grondige reiniging van whiteboards, glazen
magneetborden of andere beschrijfbare
oppervlakken.

Grote magnetische smiley-symbolen in drie
kleuren en stemmingen. Gemaakt van
gekleurd magneetfolie dienen ze als eye
catcher of om bepaalde stemmingen en
gevoelens te markeren.

Grote magnetische pijlsymbolen in
verschillende kleuren dienen als blikvanger of
om bepaalde inhouden op whiteboards en
andere magnetische oppervlakken.

Grote magnetische pijlsymbolen in
verschillende kleuren dienen als blikvanger of
om bepaalde inhouden op whiteboards en
andere magnetische oppervlakken te
markeren.

Magnetische ovale tekstballon-symbolen van
gekleurd magneetfolie dienen als blikvanger
of om bepaalde inhouden op whiteboards en
andere magnetische oppervlakken te
markeren.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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BA-014BR

Prijs in CHF

Magneetsymbolen tekstballon
rechthoekig
magnetische tekstballonnen voor
whiteboards & planborden,
beschrijfbaar
10 symbolen per A4-blad
in verschillende kleuren
Gewicht: 240 gr/set

1 set

3.90/set

vanaf

3 sets

3.40/set

vanaf

10 sets

2.95/set

vanaf

20 sets

2.70/set

vanaf

40 sets

2.50/set

BA-014CL

Prijs in CHF

Magnetische symbolen wolk
magnetische wolken voor
whiteboards & planborden,
beschrijfbaar
10 symbolen per A4-blad
in verschillende kleuren
Gewicht: 240 gr/set

1 set

3.90/set

vanaf

3 sets

3.40/set

vanaf

10 sets

2.95/set

vanaf

20 sets

2.70/set

vanaf

40 sets

2.50/set

BA-014TR

Prijs in CHF

Magnetische symbolen driehoek
groot
magnetische driehoeken voor
whiteboards & planborden,
beschrijfbaar
25 symbolen per A4-blad
in verschillende kleuren
Gewicht: 240 gr/set

1 set

3.90/set

vanaf

3 sets

3.40/set

vanaf

10 sets

2.95/set

vanaf

20 sets

2.70/set

vanaf

40 sets

2.50/set

BA-014RE

Prijs in CHF

Magnetische symbolen rechthoek
groot
magnetische rechthoeken voor
whiteboards & planborden,
beschrijfbaar
10 symbolen per A4-blad
in verschillende kleuren
Gewicht: 240 gr/set

1 set

3.90/set

vanaf

3 sets

3.40/set

vanaf

10 sets

2.95/set

vanaf

20 sets

2.70/set

vanaf

40 sets

2.50/set

BA-012A

Prijs in CHF

Magnetische symbolen pijl klein
magnetische pijlen voor
whiteboards & planborden
30 symbolen per vel
in verschillende kleuren
Gewicht: 47 gr

1 st.

BA-012R

Prijs in CHF

Magnetische symbolen
rechthoek klein
rechthoek magneten voor
whiteboards & planborden
56 symbolen per vel
in verschillende kleuren
Gewicht: 47 gr

1 st.

BA-012S

5.95/st.

Prijs in CHF

Magnetische symbolen vierkant
klein
magnetische vierkanten voor
whiteboards & planborden
112 symbolen per vel
in verschillende kleuren
Gewicht: 47 gr

1 st.

BA-012T

5.95/st.

Prijs in CHF

Magnetische symbolen driehoek
klein
magnetische driehoeken voor
whiteboards & planborden
180 symbolen per vel
in verschillende kleuren
Gewicht: 47 gr

1 st.

BA-012C

5.95/st.

Prijs in CHF

Magnetische symbolen cirkel
klein
magneetstippen voor
whiteboards & planborden
50 symbolen per vel
in verschillende kleuren
Gewicht: 47 gr

08.01.2023

5.95/st.

1 st.

5.95/st.
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Magnetische rechthoekige tekstballonsymbolen van gekleurd magneetfolie dienen
als blikvanger of om bepaalde inhouden op
whiteboards en andere magnetische
oppervlakken.

Grote magnetische wolkensymbolen van
gekleurd magneetfolie dienen als blikvanger
of om bepaalde inhouden op whitebaords en
andere magnetische oppervlakken te
markeren.

Grote magnetische driehoeksymbolen van
gekleurd magneetfolie dienen als blikvanger
of om bepaalde inhouden op whiteboards en
andere magnetische oppervlakken te
markeren.

Grote magnetische rechthoeksymbolen van
gekleurd magneetfolie dienen als blikvanger
of om bepaalde inhouden op whiteboards en
andere magnetische oppervlakken te
markeren.

Felgekleurde kleine magnetische pijlsymbolen
dienen als opvallende accenten of als
kleurcodes voor verschillende inhouden op
whiteboards en andere magnetische
oppervlakken.

Felgekleurde kleine rechthoekige magnetische
symbolen dienen als opvallende accenten of
als kleurcodes voor verschillende inhouden op
whiteboards en andere magnetische
oppervlakken.

Felgekleurde magnetische vierkantjes dienen
als opvallende accenten of als kleurcodes
voor verschillende inhouden op whiteboards
en andere magnetische oppervlakken.

Felgekleurde kleine magnetische driehoekjes
dienen als opvallende accenten of als
kleurcodes voor verschillende inhouden op
whiteboards en andere magnetische
oppervlakken.

Felgekleurde kleine magnetische
cirkelsymbolen dienen als opvallende
accenten of als kleurcodes voor verschillende
inhouden op whiteboards en andere
magnetische oppervlakken.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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BA-007
Wandbordenkrijt wit
om wandborden te
beschrijven
set van 12
Gewicht: 11 gr/set

BA-008
Wandbordenkrijt gekleurd
om wandborden te
beschrijven
in set van 12
Gewicht: 13 gr/set

BA-009
Whiteboardstiftenhouder
magnetisch
houder voor 4 stiften
stiften niet in levering
inbegrepen
Gewicht: 100 gr
BA-019
Whiteboardmarker zwart
Whiteboard stift met
magnetisch op te hangen
veger
Gewicht: 39 gr

BA-010A
Whiteboardwisser
magnetisch
Bordenwisser met hoog
absorptievermogen
vlies uitwisselbaar
Gewicht: 88 gr
BA-018
Whiteboardmarkers
stiften voor whiteboards
set van 4
kleurassortiment
Gewicht: 71 gr/set

BA-010B
Reservevlies
voor whiteboardwisser
set van 10
Gewicht: 20 gr/set

08.01.2023

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

Prijs in CHF
1 set

9.95/set

Prijs in CHF
1 st.

10.60/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

7.40/st.

Prijs in CHF
1 set

10.90/set

Prijs in CHF
1 set

4.75/set
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Wit bordkrijt van Pelikan, 12 stuks per pak.
Het krijt is stofvrij en kenmerkt zich door zijn
goede kleurafgifte.

Bordkrijt set van Pelikan, stofvrij, in 12
prachtige vrolijke kleuren. De intensieve
krijtkleur laat tekeningen en teksten op
wandborden stralen.

Discrete magnetische stifthouder om 4
whiteboard- of flipchartstiften optimaal direct
aan het whiteboard te kunnen bewaren.
Levering zonder stiften.

Zwarte whiteboardmarker S van MAUL met
magnetische bordveger (50 mm doorsnede),
die tegelijkertijd als stifthouder fungeert.
Geschikt voor whiteboards, glas en andere
gladde en beschrijfbare oppervlakken.

Whiteboard wisser, hecht dankzij inwendige
magneet aan ferromagnetische oppervlakken.
Het vlies is spaarzaam in het gebruik en
beschikt over een hoog absorptievermogen.

Whiteboardmarkes in een set van 4. Geschikt
voor whiteboards, glas en andere gladde en
beschrijfbare oppervlakken. U ontvangt de
volgende kleuren: zwart, blauw, rood, groen.

Set van 10 stuks dik speciaalvlies voor de
magnetische bordenwisser BA-010A. Het vlies
is zuinig in het gebruik en beschikt over een
hoog absorptievermogen.
Geproduceerd in Duitsland.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magneetbord - het multifunctionele magnetische prikbord in chique vormgeving
Magneetborden zijn de perfecte presentatievlakken voor kaarten, tekeningen enz. Bij veel producten leveren wij u
meteen geschikte neodymium magneten mee.
GMBB-2060
Glassboard magnetisch
rechthoekig
glazen whiteboard, 20 x
60 cm
in verschillende kleuren
Gewicht: 1.4 kg

Prijs in CHF
1 st.

GMBB-4550
Glassboard magnetisch
vierkant
glazen whiteboard, 45 x
50 cm
in verschillende kleuren
Gewicht: 2.7 kg
MB-11
Magneetbord vierkant
Magnetisch prikbord van
0.8 mm dik staalplaat
40 x 40 cm
in verschillende kleuren
Gewicht: 1.2 kg

Prijs in CHF
1 st.

08.01.2023

38.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

31.90/st.

vanaf

3 st.

28.40/st.

vanaf

10 st.

22.90/st.

vanaf

20 st.

21.85/st.

vanaf

40 st.

20.90/st.

FO-8
Magneetbord leisteen
hoogwaardig en exclusief
magnetisch prikbord
40 x 20 cm
incl. 10 sterke magneten
Gewicht: 2.2 kg
FO-9
Roestvaststalen schijfjes
zelfklevend
zelfklevend hechtoppervlak
voor magneten
set van 10
Gewicht: 2 gr/set

29.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

40.00/st.

Prijs in CHF
1 set

5.75/set

vanaf

3 sets

5.00/set

vanaf

10 sets

4.35/set

vanaf

20 sets

4.00/set

vanaf

40 sets

3.75/set

Rechthoekig magnetisch glassboard van
gehard veiligheidsglas. Kan met behulp van
de aan de achterzijde voorgemonteerde
wandophanging worden bevestigd.
Wandmontageset en montagehandleiding
worden meegeleverd.
Vierkant magnetisch glassboard van gehard
veiligheidsglas. Kan met behulp van de aan
de achterzijde voorgemonteerde
wandophanging worden bevestigd.
Wandmontageset en montagehandleiding
worden meegeleverd.
Een stijlvol vierkant magneetbord,
verkrijgbaar in vijf uitvoeringen: Zwart of
witte poederlak of elegant-terughoudend in
roestvrijstaal.

Chic wandbord met blauwgrijs leisteenoppervlak. 40 x 20 cm groot, uit natuurlijk
Moezelleisteen, vrijhangend (afstand tot de
muur iets minder dan 1 cm).
Eenvoudige montage, in staand of liggend
formaat. Elk product is eenmalig.
Het kleinste magnetische wandbord ter
wereld!
10 roestvrijstalen schijfjes, diameter 15 mm,
hoogte 0.4 mm met zelfklevende folie aan de
achterzijde. Er zijn geen magneten in levering
inbegrepen.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Metalen strips: Decoratieve houdvlakken voor magneten
M-FERROTAPE
Metaalband zelfklevend wit
35 mm
zelfklevend hechtoppervlak
voor magneten
rollen à 1 m / 5 m / 25 m
Gewicht: 75 gr/m

Prijs in CHF
1m

5.59/m

vanaf

5m

3.86/m

vanaf

25 m

2.81/m

NGP-MB-25

Prijs in CHF

silwy Metalen strip zelfklevend
25 cm
zelfklevend hechtoppervlak voor vanaf
magneten
vanaf
met kunstleren bekleding
in verschillende kleuren
Gewicht: 240 gr

1 st.

29.95/st.

3 st.

27.95/st.

5 st.

25.95/st.

NGP-MB-50

Prijs in CHF

silwy Metalen strip zelfklevend
50 cm
zelfklevend hechtoppervlak voor vanaf
magneten
vanaf
met kunstleren bekleding
in verschillende kleuren
Gewicht: 540 gr

MMK-50
Multifunctionele klemstrip
50 cm
voor kantoor en werkplaats
om te schroeven
van aluminium
Gewicht: 300 gr

1 st.

44.95/st.

3 st.

42.95/st.

5 st.

41.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

MB-18

Prijs in CHF

Metalen strip zelfklevend 50 cm
zelfklevend hechtoppervlak
vanaf
voor magneten
vanaf
van metaal
in verschillende kleuren
vanaf
Gewicht: 160 gr
vanaf

1 st.

4.15/st.

3 st.

3.80/st.

10 st.

3.45/st.

40 st.

3.15/st.

80 st.

3.00/st.

MB-19

Prijs in CHF

Metalen strip zelfklevend 80 cm
zelfklevend hechtoppervlak
vanaf
voor magneten
vanaf
van metaal
in verschillende kleuren
vanaf
Gewicht: 260 gr
vanaf

1 st.

6.20/st.

3 st.

5.70/st.

10 st.

5.25/st.

40 st.

4.80/st.

80 st.

4.60/st.

MB-17

Prijs in CHF

Metalen strip „Element Big
“ 70 cm
hechtondergrond voor
magneten, om te schroeven
incl. 12 sterke magneten
in verschillende kleuren
Gewicht: 310 gr

1 st.

21.90/st.

vanaf

3 st.

19.70/st.

vanaf

10 st.

18.20/st.

vanaf

40 st.

17.80/st.

vanaf

80 st.

16.85/st.

MB-16

Prijs in CHF

Metalen strip „Element Small
“ 35 cm
hechtondergrond voor
magneten, om te schroeven
incl. 6 sterke magneten
in verschillende kleuren
Gewicht: 130 gr

08.01.2023

23.35/st.

1 st.

14.90/st.

Metaalband met een zelfklevende schuimlaag
aan de achterkant. Het band kan met een
normale schaar op de gewenste lengte worden
geknipt, aangezien het maar 0.15 mm dik is.
Het hecht ook aan ruwe wanden en kan
probleemloos 'om de hoek' worden aangebracht.

De metalen lijst met 3M lijmlaag dient perfect
als decoratief hechtoppervlak voor magneten.
Ideaal accessoire voor woonwagens,
campers, boten, jachten, zeilboten of ook
gewoon bij u thuis.

Lengte: 50 cm
Breedte: 5 cm
Dikte: 3 mm
Materiaal: hoogwaardig kunstleer
Made in: Duitsland

Multifunctionele klemstrip van MAUL van
aluminium met een breedte van 50 cm.
Klemstrip is magnetisch en kan worden
beschreven. Met handige haken en
aflegplankje voor markers. Papier vanaf 80 g/
m² kan snel worden ingeklemd.
Deze smalle metalen strip is een ideale
hechtgrond voor kleine magneten. Ze is
uitstekend geschikt om ansichtkaarten, flyers,
foto's, visitekaartjes, kindertekeningen,
poster enz. met magneten aan te brengen.

Deze smalle zelfklevende metalen strip (80
cm) is een optimale hechtondergrond voor
kleine magneten. Bevestigt u hierop briefjes,
foto's, tekeningen, posters enz.

Deze 70 cm lange stalen strip wordt heel
simpel met twee schroeven aan de muur
bevestigd. Met de 12 meegeleverde kleine
magneten kunnen er foto's,
boodschappenlijstjes enz. op worden
aangebracht.
Deze discrete metalen strip uit staalplaat
wordt heel simpel met twee schroeven aan de
muur bevestigd. Met de meegeleverde 6
kleine magneten kunnen er foto's,
boodschappenlijstjes enz. op worden
aangebracht.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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FO-5

Prijs in CHF

Metalen strips roestvrij staal
50 cm, set van 2
hechtondergrond voor
magneten
met magnetische bevestiging
incl. 12 sterke magneten
Gewicht: 490 gr/set

1 set

MB-01

Prijs in CHF

Metalen strip „Mikado“ zwart
80 cm
hechtondergrond voor
magneten
met magnetische bevestiging
incl. 10 sterke magneten
Gewicht: 270 gr

1 st.

MB-02

29.90/st.

Prijs in CHF

Metalen strip „Mikado“ grijs
80 cm
hechtondergrond voor
magneten
met magnetische bevestiging
incl. 10 sterke magneten
Gewicht: 270 gr

1 st.

MB-04

29.90/st.

Prijs in CHF

Metalen strip „Mikado“ wit
80 cm
hechtondergrond voor
magneten
met magnetische bevestiging
incl. 10 sterke magneten
Gewicht: 270 gr

08.01.2023

20.00/set

1 st.

29.90/st.
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Twee metalen strips van 1.5 mm dik roestvrij
staal, telkens één zijde geborsteld en de
andere gepolijst. Inclusief 12 schijfmagneten.

Stalen strip incl. 10 magneten. Deze sobere
strip uit staalplaat wordt met twee grotere
magneten aan de muur bevestigd. Met de
meegeleverde 10 kleine magneten kunnen
hierop dan foto's, boodschappenlijstjes enz.
worden aangebracht.
Stalen strip incl. 10 magneten. Deze sobere
strip uit staalplaat wordt met twee grotere
magneten aan de muur bevestigd. Met de
meegeleverde 10 kleine magneten kunnen
hierop dan foto's, boodschappenlijstjes enz.
worden aangebracht.
Stalen strip incl. 10 magneten. Deze sobere
strip uit staalplaat wordt met twee grotere
magneten aan de muur bevestigd. Met de
meegeleverde 10 kleine magneten kunnen
hierop dan foto's, boodschappenlijstjes enz.
worden aangebracht.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magnetische naambordjes: Bevestiging zonder spelden
Magnetische naambordjes hebben ten opzichte van bevestigingsmethoden met behulp van spelden een
doorslaggevend voordeel: De kledij raakt niet beschadigd en de bordjes blijven dankzij supermagneten toch veilig
vastzitten. Magnetische naamkaartjes zijn daarom de perfecte begeleiders voor bruiloften, congressen of
feestelijke gelegenheden.
M-35

Prijs in CHF

Naambordjes magnetisch met
kaartjeshouder
vanaf
van PET
incl. magneet en blanco inlegvel vanaf
set van 10
Gewicht: 180 gr/set

M-17
Naambordje magnetisch
set ter bevestiging van een
naamkaartje
2-delig
Gewicht: 12 gr

M-34
Blanco visitenkaartjes
Avery Zweckform C32011
voor magnetische
naambordjes
verpakking met 10 vellen
Gewicht: 200 gr

08.01.2023

1 set

20.20/set

3 sets

17.50/set

10 sets

15.05/set

Prijs in CHF
5 st.

1.70/st.

vanaf

15 st.

1.40/st.

vanaf

40 st.

1.20/st.

vanaf

80 st.

1.15/st.

Prijs in CHF
1 st.

11.30/st.

vanaf

3 st.

10.45/st.

vanaf

10 st.

9.65/st.

vanaf

20 st.

9.30/st.

vanaf

40 st.

8.95/st.

Of nu op een congres, een bruiloft of een
vrolijk verjaardagsfeest: Hiermee slaan uw
medewerkers, klanten of gasten altijd een
goed figuur. Dit naambordje is makkelijk aan
te brengen, houdt uw kleding heel en
overtuigt door grote houdkracht.
De snelle oplossing voor alle soorten van
magnetische badges - de set verschoont de kledij,
aangezien er geen speld aan te pas komt.
- Eenvoudig aan te brengen dankzij de reeds
aangebrachte zelfklevende folie
- Aangenaam om te dragen (weegt slechts 12 gram!)
- Niet geschikt voor personen met een pacemaker!

Voor het snel naar eigen ontwerp en op
professionele wijze uitprinten van kaartjes in
visitenkaartjesformaat. Voor laser- en
inkjetprinters, genoeg voor 100
visitekaartjes.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magnetische memohouders: beestachtig sterke notitiehouders
Deze bontgekleurde magnetische memohouders klemmen dankzij neodymium magneten sterk aaneen. Neemt u
de magneetdiertjes uit elkaar en plaatst u memo's, foto's, visitekaartjes, naambordjes enz. in het midden. Een
schattige en praktische blikvanger!
ANI-02
Memohouder „Piggy
“ magnetisch
in de vorm van een varken
voor- en achtergedeelte
magnetisch
Gewicht: 63 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

3.90/st.

Het varkentje Piggy kijkt ondanks zijn niet
zeer afwisselende taak als memohouder met
de gelijkmoedigheid en gelatenheid van een
zen meester voor zich uit.
Daar wil men toch prompt inspiratie opdoen!

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magneethaken & magnetische papierklemmen
Kleurige en originele magneethaken en magneetklemmen zijn perfect geschikt voor het gebruik op kantoor, in de
keuken of in het bad. Ze bevestigen lichte voorwerpen zoals handdoeken, keukengerei, scharen, sleutelringen enz
decoratief en toch stevig aan de koelkast of het magneetbord. Dankzij hun attractieve verpakking zijn het ook
praktische en voordelige cadeaus.
LIV-162

Prijs in CHF

Magneethaken „Wood“, houdt
ca. 1.2 kg
met anti-slip coating
set van 2
in verschillende kleuren
Gewicht: 11 gr/set
houdkracht: ca. 1.2 kg

1 set

M-90

Prijs in CHF

Magneethaak met draaibare
dubbele haak, houdt ca. 18 kg
geplastificeerd
extra sterk
houdkracht ca. 18 kg
Gewicht: 200 gr
houdkracht: ca. 18 kg

1 st.

M-96

9.95/st.

Prijs in CHF

Magneethaak met draaibare
haak, houdt ca. 10 kg
geplastificeerd
extra sterk
Houdkracht ca. 10 kg
Gewicht: 86 gr
houdkracht: ca. 10 kg

LIV-101
Magneethaken „Black
Mamba“ zwart
met anti-slip coating
set van 2
Gewicht: 200 gr/set

1 st.

13.95/st.

Prijs in CHF
1 set

LIV-102

16.90/set

Prijs in CHF

Magneethaken „Porta“ roestvast
staal, houdt ca. 1 kg
met anti-slip coating
set van 2
Gewicht: 78 gr/set
houdkracht: ca. 1 kg

1 set

LIV-166

10.90/set

Prijs in CHF

Magneethaken „Porta
“ zilverblauw, houdt ca. 750 gr
met anti-slip coating
set van 2
Gewicht: 85 gr/set
houdkracht: ca. 750 gr

1 set

M-86

10.90/set

Prijs in CHF

Briefklemmen magnetisch,
houdt ca. 4.5 kg
magneetclips van metaal
set van 3
zilverkleurig
Gewicht: 200 gr/set
houdkracht: ca. 4.5 kg

1 set

LIV-99

21.30/set

Prijs in CHF

Magneetknijpers „Kolor Klip“,
houdt ca. 400 gr
gekleurde wasknijpermagneten
set van 6
Gewicht: 27 gr/set
houdkracht: ca. 400 gr

08.01.2023

9.90/set

1 set

10.95/set

Twee decoratieve magneethaken van
beukenhout en walnotenhout. Ideaal om
handdoeken en keukengerei aan op te
hangen. In de varianten "Timber Wood" en
"Wood Hook" verkrijgbaar.

Dit is niet echt wat je noemt een alledaagse
magneethaak: Hij beschikt in plaats van over
eén meteen over twee haken van
verschillende lengte die naar believen kunnen
worden verdraaid.

Robuuste magneethaak van zwart kunststof
met een draaibare haak. Hoge houdkracht en
betere grip dankzij van rubber voorziene
achterkant.

2 eenvoudig vormgegeven zwarte
magneethaken voor het gebruik op vele
ferromagnetische oppervlakken. Met siliconen
anti-slip-coating.

2 roestvaststalen magneethaken voor het
gebruik op vele magnetisch oppervlakken.
Dankzij de siliconen anti-slip-coating kunnen
de haken sterk worden belast, zonder weg te
glijden.

2 Magneethaken van roestvrij staal voor het
gebruik op vele magnetische oppervlakken.
In fraai zilverblauw. Dankzij het anti-slip
oppervlak van siliconrubber kunnen de haken
sterk worden belast, zonder weg te glijden.

Praktische magnetische documentenklemmen
met veel positieve eigenschappen: Clever,
makkelijk te grijpen, robuust, sterk en
veelzijdig bruikbaar. Ideaal voor het opbergen
of presenteren van brieven, documenten,
aktes, aanwijzijngen en notities.
Kleurige houten mini-knijpers met sterke
neodymium magneet aan de achterzijde.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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LIV-100
Magneetclips „Graffa“ zwart
magneetclips van metaal
set van 4
Gewicht: 60 gr/set

LIV-161
Magneetklemmen „Graffa
“ zilverblauw
magneetclips van metaal
set van 4
Gewicht: 60 gr/set

LIV-173
Magneetklemmen „Graffa
“ regenboogkleurig
magneetclips van metaal
set van 4
Gewicht: 60 gr/set

LIV-113
Magneetklemmen „Graffa
“ doorzichtig
magneetclips van kunststof
set van 4
Gewicht: 42 gr/set

LIV-79
Magneetklemmen „Graffa
“ XL
magnetische papierklemmen
met zeer grote houdkracht
set van 2
Gewicht: 70 gr/set
LIV-17
Magneetklemmen „Clipper“,
houdt ca. 300 gr
magneetclips, set van 4
verchroomd
Gewicht: 33 gr/set
houdkracht: ca. 300 gr

Prijs in CHF
1 set

Prijs in CHF
1 set

10.90/set

Prijs in CHF
1 set

10.90/set

Prijs in CHF
1 set

10.90/set

Prijs in CHF
1 set

13.90/set

Prijs in CHF
1 set

LIV-61

12.90/set

Prijs in CHF

Magneethaken „Solid“, houdt ca.
2.6 kg
stijlvolle magnetische haken
set van 4
in verschillende kleuren
Gewicht: 79 gr/set
houdkracht: ca. 2.6 kg

LIV-122
Gekleurde magneetklemmen
magneetclips met ferriet
magneten
set van 6
Gewicht: 280 gr/set

08.01.2023

10.90/set

1 set

16.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.95/set
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Kleine, onopvallende zwarte metalen
klemmen met een sterke magneet aan de
achterkant.

Kleine zilverblauwe metalen klemmen met
een sterke magneet aan de achterkant

Kleine metalen klemmetjes van iriserend
metaal glinsteren in regenboogkleuren – met
een sterke magneet aan hun achterkant.

Kleine, onopvallende magneetklemmen van
doorzichtig kunststof met een sterke magneet
aan de achterzijde.

Aan de klemmen kunt u bijvoorbeeld uw
kalender, recepten of tijdschriften bevestigen
en hangen deze altijd voor het grijpen. Dankzij
de antisliplaag blijven deze klemmen bijzonder
goed hangen, ook wanneer er zwaardere
voorwerpen mee worden bevestigd.

Een verchroomde blikvanger voor op kantoor
of voor aan de waslijn ;-). Houdt meerdere
memovelletjes, losse foto's of zelfs kleine
brochures aan een magneetwand vast.
Verchroomd oppervlak, set van 4 stuks.
Afmetingen van elke clip: 2,5 cm x 1 cm.
Stijlvolle discrete magneethaken voor het
gebruik op elk willekeurig magnetisch
oppervlak: whiteboard, magneetbord, stalen
kast enz. Dankzij het siliconen anti-slip
oppervlak kunnen de haken sterk worden
belast zonder weg te glijden.
Vrolijk gekleurde magneetclips voor gebruik
in het huishouden, op kantoor, in het
magazijn, op school, in de werkplaats enz.
Set van 6, bestaande uit magneetklemmen in
verschillende kleuren.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Kantooraccessories: praktische hulpjes voor op kantoor en op uw bureau
Hier vindt u decoratieve artikelen, waarmee u uw schrijftafel en uw kantoordag kunt oppeppen: Elegante en
originele papercliphouders, presse-papiers, pennenbakjes en briefopeners. Een paar van de hier gepresenteerde
artikelen zijn niet magnetisch - dit vermelden wij in de betreffende artikelbeschrijving.
M-MLY-13
Foldback clips „mauly
“ 13 mm
van metaal
set van 12
geen magneten!
Gewicht: 14 gr/set

Prijs in CHF
1 set

M-MLY-19
Foldback clips „mauly
“ 19 mm
van metaal
set van 12
geen magneten!
Gewicht: 33 gr/set

Prijs in CHF
1 set

M-85
Briefklemmen 95 mm
metaal zwart
set van 2
geen magneten!
Gewicht: 80 gr/set

10.65/set

Prijs in CHF
1 set

M-CLIP
Papercliphouder magnetisch
Paperclip houder met sterke
magneetkern
van kunststof
in verschillende kleuren
Gewicht: 90 gr

6.20/set

Prijs in CHF
1 st.

BA-013
Magneetklemmen MAUL
zelfklevende magneetclips
set van 10
in verschillende kleuren
Gewicht: 190 gr/set

08.01.2023

2.95/set

Prijs in CHF
1 set

M-87
Briefklemmen 50 mm
van metaal, zilverkleurig
set van 10
geen magneten!
Gewicht: 80 gr/set

M-57
Paperclips veelkleurig
100 stuks per verpakking
Gewicht: 48 gr/set

1.65/set

7.10/st.

Prijs in CHF
1 set

23.15/set

Prijs in CHF
1 set

1.70/set

vanaf

3 sets

1.55/set

vanaf

10 sets

1.40/set

Foldback clips van roestvast verenstaal.
Hiermee kunt u 130 vellen met een
papiergewicht van 80 g/m² kunt
vastklemmen. Eén set bevat 12 foldback
clips.

Grote foldback clips van roestvast verenstaal.
Hiermee kunt u 130 vellen met een
papiergewicht van 80 g/m² vastklemmen.
Eén set bevat 12 foldback clips.

Praktische papierklemmen met veel positieve
eigenschappen: Vrijwel niet kapot te krijgen,
krachtig, torsievast en universeel bruikbaar.
Ideaal om brieven, documenten, aktes en
notitievelletjes op te bergen, in herinnering te
roepen, te binden, plat te persen of te lijmen.
Praktische dokumentenklemmen met veel
positieve eigenschappen: Robuust, sterk en
universeel bruikbaar. Ideaal voor het
opbergen, in herinnering roepen, binden,
persen of lijmen van brieven, documenten,
aktes en notities.
Deze magnetische papercliphouder voor op
kantoor of op het bureau thuis zorgt ervoor,
dat paperclips altijd voor het grijpen zijn. Hij
is van slagvast kunststof gemaakt en in
negen verschillende kleuren verkrijgbaar.

Zelfklevende magnetische clips om belangrijke
informatie, zoals bijv. tekeningen, memo's,
plattegronden, foto's of posters, op te hangen. De
dokumenten worden gewoon in de clips geschoven
en klikken automatisch vast - zo kunnen ook grote
dokumenten door eén persoon worden
opgehangen.

Fraaie met kunststof overtrokken paperclips.
Ideaal als toebehoren voor onze magnetische
papercliphouders.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magneetverf voor creatieve & magnetische muurvormgeving
Met magneetverf kunt u elk willekeurig oppervlak in een magneetwand veranderen. Schildert u er de wand of het
gewenste stuk wand minstens twee keer mee en schildert u dan tot slot met de verf van uw keuze over de grijze
magneetverf. En klaar is uw persoonlijke magneetwand!
M-MP-500

Prijs in CHF

Magneetverf S
0.5 liter magnetische
muurverf
grijs
voor een oppervlakte
van 1–1.5 m²
Gewicht: 1.2 kg

1 st.

31.00/st.

(62.00/liter)

vanaf

3 st.

28.15/st.

(56.30/liter)

vanaf

10 st.

25.60/st.

(51.20/liter)

vanaf

20 st.

24.35/st.

(48.70/liter)

vanaf

40 st.

23.25/st.

(46.50/liter)

M-MP-1000

Prijs in CHF

Magneetverf M
1 liter magnetische
vanaf
muurverf
grijs
vanaf
voor een oppervlak van
vanaf
2–3 m²
vanaf
Gewicht: 2.4 kg

1 st.

53.80/st.

(53.80/liter)

3 st.

48.60/st.

(48.60/liter)

10 st.

44.00/st.

(44.00/liter)

20 st.

41.75/st.

(41.75/liter)

40 st.

39.80/st.

(39.80/liter)

M-MP-2500

Prijs in CHF

Magneetverf L
2.5 liter magnetische
vanaf
muurverf
grijs
vanaf
voor een oppervlakte
vanaf
van 5–7.5 m²
Gewicht: 6 kg

M-MP-4000

95.75/st.

(38.30/liter)

3 st.

87.55/st.

(35.02/liter)

10 st.

79.20/st.

(31.68/liter)

20 st.

76.65/st.

(30.66/liter)

Prijs in CHF

Magneetverf XL
4 liter magnetische
vanaf
muurverf
grijs
vanaf
voor een oppervlakte
vanaf
van 8–12 m²
Gewicht: 9.6 kg

08.01.2023

1 st.

1 st. 136.15/st.

(34.04/liter)

3 st. 125.15/st.

(31.29/liter)

10 st. 115.30/st.

(28.83/liter)

20 st. 110.55/st.

(27.64/liter)

Deze magneetverf is te gek!
Hiermee kunt u elk willekeurig oppervlak in
een magneetwand veranderen. Zij het een
muur van de kamer of een gedeelte daarvan,
een deur of een meubelstuk.

Deze magneetverf is te gek!
Hiermee kunt u elk willekeurig oppervlak in
een magneetwand veranderen. Zij het een
muur van de kamer of een gedeelte daarvan,
een deur of een meubelstuk.

Deze magneetverf is te gek!
Hiermee kunt u elk willekeurig oppervlak in
een magneetwand veranderen. Zij het een
muur van de kamer of een gedeelte daarvan,
een deur of een meubelstuk.

Deze magneetverf is te gek!
Hiermee kunt u elk willekeurig oppervlak in
een magneetwand veranderen. Zij het een
muur van de kamer of een gedeelte daarvan,
een deur of een meubelstuk.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Schoolbordfolie en schoolbordverf
CB-100500

Prijs in CHF

Schoolbord folie 1 x 5 m
zelfklevend ferromagnetisch
krijtbordfolie
hechtgrond voor magneten, rol
van 1 x 5 m
in verschillende kleuren
Gewicht: 8 kg

1 st. 127.90/st.

CB-4040

Prijs in CHF

Schoolbord folie 40 x 40 cm
zelfklevend ferromagnetisch
krijtbordfolie
hechtondergrond voor
magneten
in verschillende kleuren
Gewicht: 250 gr

1 st.

6.90/st.

vanaf

3 st.

5.95/st.

vanaf

10 st.

5.15/st.

vanaf

20 st.

4.75/st.

vanaf

40 st.

4.40/st.

M-BP-375

Prijs in CHF

Schoolbordverf S 375
ml
voor een oppervlakte vanaf
van 3 m²
vanaf
zwart of groen
vanaf
niet magnetisch!
Gewicht: 530 gr

1 st.

12.80/st.

(34.13/liter)

3 st.

11.85/st.

(31.60/liter)

10 st.

11.00/st.

(29.33/liter)

20 st.

10.55/st.

(28.13/liter)

M-BP-750

Prijs in CHF

Schoolbordverf L 750
voor een oppervlakte
van 6 m²
zwart of groen
niet magnetisch!
Gewicht: 1 kg

08.01.2023

ml

1 st.

20.85/st.

(27.80/liter)

vanaf

3 st.

19.35/st.

(25.80/liter)

vanaf

10 st.

18.00/st.

(24.00/liter)

vanaf

20 st.

17.35/st.

(23.13/liter)

Zelfklevende, licht gestructureerde schoolbord
folie, rol van 1 x 5 m, in het grijs, groen en
zwart. Met schoolbordkrijt beschrijfbaar en
droog uit t wissen. Perfect als wandbord in
scholen, conferentie- en seminarruimtes, voor
de keuken of in de kinderkamer.
Zelfklevende, licht gestructureerde schoolbord
folie, 40 x 40 cm in groen, zeegroen (turquoise),
zwart of grijs. Met bordkrijt te beschrijven en
droog uit te wissen. Perfect als wandbord in de
keuken, in de kinderkamer, maar ook op
scholen, in conferentie- en seminarruimtes.

Deze schoolbordverf is een speciale lak om
met krijt te beschrijven bordoppervlakken te
creëren. Verkrijgbaar in de kleuren zwart en
groen.

Deze schoolbordverf is een speciale lak om
met krijt te beschrijven bordoppervlakken te
creëren. Verkrijgbaar in de kleuren zwart en
groen.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Handige magnetische hulpmiddelen voor het magazijn
WS-LHM-100
Hefmagneet LTF 220.05
maximale draaglast 100 kg
voor plat en rond materiaal
veiligheidsfactor 3:1
Gewicht: 4 kg

WS-LHM-125
Hefmagneet MaxX 125
maximale belasting 125 kg
voor plat en rond materiaal
veiligheidsfactor 3:1
Gewicht: 3.7 kg

WS-LHM-250
Hefmagneet MaxX 250
maximale draaglast 250 kg
voor plat en rond materiaal
veiligheidsfactor 3:1
Gewicht: 6 kg

WS-LHM-300E
Hefmagneet MaxX 300
maximale draaglast 300 kg
voor plat en rond materiaal
veiligheidsfactor 3:1
Gewicht: 7.5 kg

WS-LHM-500
Hefmagneet MaxX 500
maximale draaglast 500 kg
voor plat en rond materiaal
veiligheidsfactor 3:1
Gewicht: 15 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st. 355.00/st.

Prijs in CHF
1 st. 462.00/st.

Prijs in CHF
1 st. 588.00/st.

Prijs in CHF
1 st. 672.00/st.

Prijs in CHF
1 st. 882.00/st.

De hefmagneet LTF 220.05 biedt een
draaglast van 100 kg en is eenvoudig te
gebruiken. Uitvoerige specificaties en
veiligheidsaanwijzingen vindt u in onze online
shop!

De hefmagneet MaxX 125 beschikt over een
draaibare haak en kan lasten tot 125 kg
dragen. Uitvoerige specificaties en
veiligheidsaanwijzingen vindt u in onze online
shop.

De hefmagneet MaxX 250 beschikt over een
vaste haak en kan lasten tot 250 kg dragen.
Uitvoerige specificaties en
veiligheidsaanwijzingen vindt u in onze online
shop.

De hefmagneet MaxX 300 beschikt over een
vaste haak en kan lasten tot 300 kg dragen.
Uitvoerige specificaties en
veiligheidsaanwijzingen vindt u in onze online
shop.

De hefmagneet MaxX 500 beschikt over een
vaste haak en kan lasten tot 500 kg dragen.
Uitvoerige specificaties en
veiligheidsaanwijzingen vindt u in onze online
shop.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Werkplaats accessoires
Of u nu handwerksman of doe-het-zelver bent - in de werkplaats zijn magneten een grote hulp bij het werk. Met
een magnetische bithouder heeft u toebehoren te allen tijde binnen reikwijdte en met een spijkerhouder of een
lashulp bent u sneller klaar. Ons veelzijdige assortiment biedt u nuttige en geniale producten zaosl een lijm voor
magneten, koffers om magneten in op te slaan of de wonderkneedmassa Sugru.
M-LT

Prijs in CHF

Loctite 243
Schroefdraadborgmiddel
van gemiddelde sterkte
voor alle soorten
schroefdraad geschikt
verpakking 5 ml
Gewicht: 13 gr

WS-MTH-01
Gereedschapsstrip
magnetisch 35 cm
magneetstrip
gereedschapshouder om te
schroeven
Gewicht: 480 gr
WS-MTH-02
Gereedschapsstrip
magnetisch 51 cm
magneetstrip
gereedschapshouder om te
schroeven
Gewicht: 730 gr
WS-MTH-03
Gereedschapsrek
magnetisch met handvat
magneetstrip
gereedschapshouder met
magnetische achterzijde
Gewicht: 590 gr
WS-MWH-02
Magneetarmband
ideaal voor bouwvakkers
houdt spijkers, schroeven,
bits enz. vast
Gewicht: 150 gr

1 st.

11.90/st. (2380.00/liter)

Prijs in CHF
1 st.

8.50/st.

vanaf

3 st.

7.30/st.

vanaf

10 st.

6.25/st.

Prijs in CHF
1 st.

13.65/st.

vanaf

3 st.

11.70/st.

vanaf

10 st.

9.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

15.40/st.

vanaf

3 st.

13.30/st.

vanaf

10 st.

11.40/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.60/st.

vanaf

3 st.

3.95/st.

vanaf

10 st.

3.40/st.

WS-ADH-01

Prijs in CHF

UHU MAX REPAIR
magneetlijm,
waterbestendig, zonder
oplosmiddel
24 maanden houdbaar
verpakking 20 g
Gewicht: 20 gr

1 st.

7.95/st.

WS-PUT-01

Prijs in CHF

Telescopische magnetische
opraaphulp klein, houdt ca.
800 gr
uittrekbare magneetstaaf
125-635 mm
Gewicht: 35 gr
houdkracht: ca. 800 gr

1 st.

2.35/st.

vanaf

3 st.

2.10/st.

vanaf

10 st.

1.85/st.

WS-PUT-02

Prijs in CHF

Telescopische magnetische
opraaphulp groot, houdt ca.
2.5 kg
uittrekbare magneetstaaf
168 mm-855 mm
Gewicht: 90 gr
houdkracht: ca. 2.5 kg

08.01.2023

(397.50/kg)

1 st.

4.40/st.

vanaf

3 st.

3.90/st.

vanaf

10 st.

3.45/st.

Het Loctite 243 schroefdraadborgmiddel van
gemiddelde sterkte vergrendelt schroeven,
moeren en bouten tegen vibraties en dicht
het schroefdraad af. Ideaal voor magneten en
magneetsystemen om aan te schroeven.
Temperatuurbestendig van -55°C tot +180°C.
Deze magneetstrip voor gereedschap is
34.5 cm lang en wordt met vier schroeven
bevestigd.

Dit magnetische gereedschapsrek is 51 cm
lang en wordt met vier schroeven bevestigd.

Deze magneetstrip voor gereedschap beschikt
over een magnetische achterkant, waardoor hij
veilig aan metalen kasten of in metalen laden kan
worden bevestigd. Dankzij zijn handvat kan hij
makkelijk worden weggetrokken, getransporteerd
en ergens anders opnieuw worden geplaatst.

Schroeven en bits onder controle! Met de
Wrist Master heeft u kleine metalen
voorwerpen snel bij de hand - in de ware zin
van het woord!

Heeft u voor uw supermagnete-toepassing
een passende lijm nodig? Deze kleefstof
kunnen wij u in volle overtuiging aanbevelen.
Geschikt voor verbindingen met hout, textiel,
leer, kurk, metaal, glas, kunststof, rubber,
keramiek, steen of beton.
Een kleine telescoopmagneet in praktisch
balpen-formaat, om metalen voorwerpen snel
en zeker op te rapen.

Een grote en sterke telescopische
magnetische opraaphulp, waarmee u metalen
onderdelen snel en zeker opraapt. Dankzij de
balpen-clip probleemloos aan elke jaszak te
bevestigen.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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WS-PUT-03

Prijs in CHF

magnetische opraaphulp
flexibel, houdt ca. 1 kg
magneetstaaf met buigbare
zwanenhals
502 mm
Gewicht: 120 gr
houdkracht: ca. 1 kg

1 st.

4.30/st.

vanaf

3 st.

3.90/st.

vanaf

10 st.

3.50/st.

WS-PUT-04
Magnetische inzamelhulp
magnetische inzamelaar met
loslaat-mechanisme
100 mm doorsnede
houdkracht ca. 2.2 kg
Gewicht: 490 gr

Prijs in CHF
1 st.

WS-MNS
Spijkerhouder magnetisch
spijkerhulp, 145 mm lang
rood
Gewicht: 20 gr

WS-MTR-01
Magneetschaaltje klein
magneetbakje voor spijkers,
schroeven, bits enz.
108 x 22 mm
Gewicht: 190 gr

WS-MTR-02
Magneetschaaltje groot
magneetbakje voor spijkers,
schroeven, bits enz.
148 x 25 mm
Gewicht: 350 gr

WS-MTR-03
Magneetschaal rechthoekig
magneetbakje voor spijkers,
schroeven, bits enz.
237 x 136 x 28 mm
Gewicht: 500 gr

WS-MTR-04
Magneetschaaltje
opvouwbaar
magnetisch bakje van rubber
voor spijkers, schroeven,
bits enz.
Gewicht: 200 gr
WS-WLD-01
Lasmagneet klein
magnetische lashoek
met aan-/uit-schakelaar
zijdelengte ca. 9.5 cm
Gewicht: 640 gr

WS-WLD-02
Lasmagneet groot
magnetische lashoek
met aan-/uit-schakelaar
zijdelengte ca. 12 cm
Gewicht: 1.3 kg

08.01.2023

14.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

1.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.20/st.

vanaf

3 st.

2.00/st.

vanaf

10 st.

1.80/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.75/st.

vanaf

3 st.

2.50/st.

vanaf

10 st.

2.35/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.25/st.

vanaf

3 st.

3.95/st.

vanaf

10 st.

3.65/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.25/st.

vanaf

3 st.

3.05/st.

vanaf

10 st.

2.85/st.

Prijs in CHF
1 st.

17.20/st.

vanaf

3 st.

15.90/st.

vanaf

10 st.

14.75/st.

Prijs in CHF
1 st.

25.70/st.

vanaf

3 st.

23.85/st.

vanaf

10 st.

22.15/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Ontziet u uw rug en gebruikt u de
magnetische opraaphulp met zwanehals om
metalen deeltjes van de vloer of op moeilijk
toegankelijke en/of slecht zichtbare plaatsen
op te rapen.

Deze magnetische grijper met
afstroopmechanisme is ideaal voor het
inzamelen van kleine, metalen voorwerpen.

Een goedkoop en praktisch magnetisch
gereedschap om spijkers trefzeker in te
hameren.

Het zoeken naar paperclips en schroeven
vindt eindelijk een einde! Kleine metalen
onderdeeltjes worden veilig en stijlvol in het
kleine magnetische roestvrijstalen schaaltje
opgeborgen.

Het zoeken naar paperclips en schroeven
vindt eindelijk een einde! Kleine metalen
onderdeeltjes worden veilig en stijlvol in de
grote roestvrijstalen magnetische schaal
opgeborgen.

Het zoeken naar paperclips en schroeven
vindt eindelijk een einde! Kleine metalen
onderdeeltjes worden veilig en stijlvol in het
rechthoekige magnetische roestvrijstalen
schaaltje opgeborgen.

Dit magneetschaaltje van flexibel rubber kan
plat worden opgevouwen en getransporteerd
of bij niet-gebruik plaatsbesparend worden
opgeruimd. Doorsnede 135 mm.

De kleine lashulp is voor dikke en dunne
platen, buizen, profielen en staven geschikt.

De grote lashulp is voor dikke en dunne
platen, buizen, hoekprofielen en staven
geschikt.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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WS-WSF-01
Klembord magnetisch
aluminium
magnetische schrijfplaat
met klembeugel
A4-formaat
Gewicht: 290 gr

Prijs in CHF
1 st.

WS-WSF-02
Klembord magnetisch zwart
magnetische schrijfplaat
met folie overtrokken
A4-formaat
Gewicht: 140 gr

Prijs in CHF
1 st.

WS-WSF-03
Klembord zwart
Schrijfplaat met foliebekleding
en doorzichtig hoesvak
A4-formaat
niet magnetisch!
Gewicht: 140 gr
M-32
Rubbertape zelfklevend
verhoogt de houdkracht in
afschuifrichting
10 x 5 cm
Gewicht: 1.5 gr

WS-BIT-01
Bitpass
magnetische bithouder
voor om de pols of aan de
accuschroefmachine
inclusief 6 bits
Gewicht: 32 gr
MCS-1208
Opbergkoffer mini
van robuust kunststof met
schuimstof interieur
208 x 144 x 92 mm
niet magnetisch!
Gewicht: 850 gr
MCS-1233
Opbergkoffer mini diep
van robuust kunststof met
schuimstof interieur
270 x 246 x 174 mm
niet magnetisch!
Gewicht: 1.4 kg
MCS-1300
Opbergkoffer midi
van robuust kunststof met
schuimstof interieur
339 x 295 x 152 mm
niet magnetisch!
Gewicht: 1.8 kg

08.01.2023

18.95/st.

4.25/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.65/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.65/st.

vanaf

3 st.

2.40/st.

vanaf

10 st.

2.10/st.

vanaf

20 st.

2.00/st.

vanaf

40 st.

1.90/st.

Prijs in CHF
1 st.

19.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

45.00/st.

Prijs in CHF
1 st.

54.00/st.

Prijs in CHF
1 st.

89.00/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Dit magnetische aluminium klembord kan
dankzij het sterke magneetband aan de
achterkant op alle ijzerhoudende ondergronden
worden bevestigd. Het is perfect geschikt voor
het gebruik in de productie, bijv. om
onderhoudsplannen aan machines te bevestigen.
Dit zwarte klembord (met folielaag) kan dankzij de beide
aan de achterzijde verwerkte neodymium magneten op
alle ijzerhoudende ondergronden worden bevestigd. Het is
perfect geschikt om in de productie te worden gebruikt,
bijv. om onderhoudsschema's aan machines te op te
hangen. Het kan echter ook in het magazijn aan een stalen
schap worden bevestigd en bij de inventarisatie helpen. Of
u brengt het tijdelijk aan uw whiteboard of flipchart aan.

Handig klembord met zwarte folielaag en
doorzichtig vak aan de achterzijde. Dankzij
het ophangoog kan het naar wens aan de
wand worden opgehangen.

Met dit tape kunt u het wegglijden van een
magneet verhinderen. Het silicon-rubber tape
verhoogt de wrijving tussen de magneet en
het oppervlak en werkt zo de verminderde
houdkracht in afschuifrichting tegen.

Bitpass is een magnetische bithouder voor
het snelle uitwisselen van bits
(schroevendraaierstiften). Er worden 6 bits
meegeleverd (1x TX 15, 1x TX 20, 1x TX 25,
1x TX 30, 1x PZ 2, 1x PH 2).

In deze kunststof koffer kunt u bijv. uw magneten,
maar ook gereedschap of andere voorwerpen
opbergen. De inhoud van de koffer is tegen stof en
water beschermd. Het in de levering inbegrepen
schuimstof polstermateriaal kunt u in
overeenstemming met de te transporterende
inhoud zelf van uitsparingen voorzien.
In deze kunststof koffer kunt u bijv. uw magneten,
maar ook gereedschap of andere voorwerpen
opbergen. De inhoud van de koffer is tegen stof en
water beschermd. Het in de levering inbegrepen
schuimstof polstermateriaal kunt u in
overeenstemming met de te transporterende
inhoud zelf van uitsparingen voorzien.
In deze kunststof koffer kunt u bijv. uw magneten,
maar ook gereedschap of andere voorwerpen
opbergen. De inhoud van de koffer is tegen stof en
water beschermd. Het in de levering inbegrepen
schuimstof polstermateriaal kunt u in
overeenstemming met de te transporterende
inhoud zelf van uitsparingen voorzien.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magnetische etiketten / magneetbordjes om rekken, schappen & kasten flexibel mee
Met magnetische c-profielen kunt u metalen kasten, schappen, laden etc. flexibel en professioneel van
naambordjes voorzien. Deze praktische magnetische etiketten worden met blanco inlegvel en pvc beschermfolie
geleverd.
MIP-A4-03

Prijs in CHF

Magneetbordjes om te printen
A4-vellen met
voorgeperforeerde bordjes
met inkjet printer te bedrukken
om metalen rekken,
whiteboards enz. te etiketteren
Gewicht: 470 gr

1 st.

CP-40100

Prijs in CHF

Magnetische etiketten 100 x 40 mm
magnetische c-profielen
met inkjet en laserprinter te
vanaf
bedrukken
vanaf
om metalen schappen mee te
etiketteren
vanaf
Gewicht: 21 gr

10 st.

0.60/st.

40 st.

0.50/st.

80 st.

0.45/st.

160 st.

0.40/st.

CP-3080

Prijs in CHF

Magnetische etiketten 80 x 30 mm
magnetische c-profielen
vanaf
met inkjet en laserprinter te
bedrukken
vanaf
om metalen schappen mee te
vanaf
etiketteren
Gewicht: 12 gr

10 st.

0.45/st.

40 st.

0.35/st.

80 st.

0.35/st.

160 st.

0.30/st.

CP-2060

Prijs in CHF

Magnetische etiketten 60 x 20 mm
magnetische c-profielen
vanaf
met inkjet en laserprinter te
bedrukken
vanaf
om metalen schappen mee te
vanaf
etiketteren
Gewicht: 6 gr

10 st.

0.35/st.

40 st.

0.30/st.

80 st.

0.25/st.

160 st.

0.25/st.

CP-1040

Prijs in CHF

Magnetische etiketten 40 x 10 mm
magnetische c-profielen
vanaf
met inkjet en laserprinter te
bedrukken
vanaf
om metalen schappen mee te
vanaf
etiketteren
Gewicht: 2 gr

BA-015LN
Cijfers en letters magnetisch
om metalen schappen mee
te etiketteren
2-delige set
120 tekens per A4-vel
Gewicht: 510 gr/set
BA-022
Weekdagmagneten
om te organiseren en te
plannen
2-delige set
56 magneten per A5-vel
Gewicht: 240 gr/set
BA-023
Maandmagneten
om te organiseren en te
plannen
2-delige set
60 magneten per A5-vel
Gewicht: 240 gr/set

08.01.2023

41.95/st.

10 st.

0.25/st.

40 st.

0.20/st.

80 st.

0.20/st.

160 st.

0.20/st.

Prijs in CHF
1 set

14.30/set

vanaf

3 sets

12.25/set

vanaf

10 sets

10.40/set

vanaf

20 sets

9.50/set

vanaf

40 sets

8.70/set

Prijs in CHF
1 set

4.60/set

vanaf

3 sets

4.05/set

vanaf

10 sets

3.50/set

vanaf

20 sets

3.25/set

vanaf

40 sets

3.00/set

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

vanaf

3 sets

4.35/set

vanaf

10 sets

3.80/set

vanaf

20 sets

3.50/set

vanaf

40 sets

3.30/set

Printbare magneetbordjes van Avery
Zweckform. De magnetische bordjes kunnen
met inkjet printers worden bedrukt en dankzij
de perforatie makkelijk van elkaar worden
gescheiden.

Met deze magnetische etikettenhouders in de
afmetingen 100 x 40 mm kunt u ijzeren
kasten, wandrekken, schuifladen enz. netjes
en flexibel van een label voorzien.

Met deze magnetische etikettenhouders in de
afmetingen 80 x 30 mm kunt u ijzeren
kasten, wandrekken, schuifladen enz. netjes
en flexibel van een label voorzien.

Met deze magnetische etiketten in de
afmetingen 60 x 20 mm kunt u ijzeren
kasten, wandrekken, schuifladen enz. netjes
en flexibel van een label voorzien.

Met deze magnetische etiketten in de
afmetingen 40 x 10 mm kunt u ijzeren
kasten, wandrekken, schuifladen enz. netjes
en flexibel van een label voorzien.

Sets met losmaakbare magnetische letters of
cijfers (twee A4-vellen). De zwarte tekens op
witte achtergrond zijn uitstekend geschikt
voor het gebruik op whiteboards,
magneetborden of om metalen schappen te
beschriften.
Een set bevat twee A5-vellen met 56
dagmagneten elk. Elk vel bevat 28
magneetbordjes met de volledig
uitgeschreven namen van weekdagen en 28
met afkortingen van de dagen. Ideaal voor
planborden.
In elke set bevinden zich twee A5-vellen met
elk 60 maandmagneten. Elk vel bevat 30
magneetbordjes met vol uitgeschreven
maanden en 30 met afgekorte maandnamen.
Ideaal voor planborden.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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CP-INLAY
Etiketten-reservepapier
blanco inlegstroken voor
magnetische etiketten
10 vel per pak
Gewicht: 75 gr/set

08.01.2023

Prijs in CHF
1 set

7.60/set

vanaf

3 sets

6.60/set

vanaf

10 sets

5.70/set

vanaf

20 sets

5.20/set

vanaf

40 sets

5.00/set

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Deze geperforeerde A4-vellen bevatten
etiketten, die precies in onze magnetische
etikettenhouders passen. De vellen kunnen in
standaard verkrijgbare printers worden
gebruikt.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.

Pagina 129

Online bestellen bij
www.supermagnete.ch

+41 43 399 03 51

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Koelkastmagneten - aantrekkelijke kleurige & decoratieve magneten
Hier vindt u aantrekkelijke bont gekleurde magneten om uw omgeving te verfraaien of om cadeau te doen, in alle
vormen en materialen. De meeste zijn perfect geschikt voor het gebruik aan de koelkast of aan het fotokoord.
LIV-140

Prijs in CHF

Trauffer houten dieren
magnetisch
handgemaakte
koelkastmagneten
4 verschillende dieren
verkrijgbaar
Gewicht: 14 gr

1 st.

LIV-141

Prijs in CHF

Trauffer houten koeien
magnetisch
handgemaakte
koelkastmagneten
2 verschillende koeien
verkrijgbaar
Gewicht: 14 gr

LIV-151
Koelkastmagneten „Brass“
in bolvorm
set van 4, goudkleurig
Gewicht: 52 gr/set

SALE-128
Eekhoorntjes magneten
Koelkastmagneten in de
vorm van eekhoorntjes
set van 5
Gewicht: 67 gr/set

LIV-117
Smiley-magneet „Girl“
geplastificeerd, geel
Gewicht: 9 gr

LIV-118
Glasmagneten
Reddingswagens
handgemaakte
koelkastmagneten
set van 3
Gewicht: 18 gr/set
LIV-120
Glasmagneten cultdieren
handgemaakte
koelkastmagneten
set van 3
Gewicht: 18 gr/set

LIV-128
Glasmagneten oeverdieren
handgemaakte
koelkastmagneten
set van 3
Gewicht: 18 gr/set

08.01.2023

11.60/st.

1 st.

9.80/st.

Prijs in CHF
1 set

8.95/set

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

Prijs in CHF
1 st.

1.00/st.

Prijs in CHF
1 set

10.00/set

Prijs in CHF
1 set

10.00/set

Prijs in CHF
1 set

10.00/set

Aan de achterkant van elk houten dier is een
kleine maar sterke supermagneet van ons
geïntegreerd. Daardoor worden de Trauffer
dieren praktische en decoratieve
koelkastmagneten.

De koeien van het traditionele Zwitserse merk
Trauffer hebben superkrachten gekregen! Aan
de achterkant van elke houten koe is een
kleine maar sterke supermagneet van ons
geïntegreerd.

De siermagneten "Brass" in kogelvorm
leveren dankzij hun gouden kleur stijlvolle
accenten en zorgen voor een moderne look.

Deze vrolijke eekhoorntjes-club verheugt zich
erop, op koelkasten en magneetborden te
worden gebruikt. Daar houden ze in de gaten,
dat uw notitieblaadjes en foto's blijven, waar
ze thuishoren. En natuurlijk ook, dat ze hun
ingezamelde nootjes niet kwijt raken.
Schattige smiley-magneet, die in elke ruimte
een goede sfeer verspreidt.

Fraaie glasmagneten met reddingsvoertuigmotieven. Handgemaakt in Zwitserland.

Decoratieve glasmagneten met
handgeschilderde cult-diermotieven - Elk stuk
een unicaat.

Decoratieve glasmagneten met
handgeschilderde oeverdier motieven - Elk
stuk een unicaat.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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LIV-129
glasmagneten Halloween
handgemaakte
koelkastmagneten
set van 3
Gewicht: 18 gr/set

LIV-121
Glasmagneten katten
handgemaakte
koelkastmagneten
set van 3
Gewicht: 18 gr/set

LIV-123
MagNICI magnetische
pluchedieren
met ingenaaide magneten
Gewicht: 22 gr

Prijs in CHF
1 set

Prijs in CHF
1 set

10.00/set

Prijs in CHF
1 st.

LIV-110

9.90/st.

Prijs in CHF

Koelkastmagneten „Crazy Brain
“, houdt ca. 1.8 kg
in de vorm van hersenen
kleurig geassorteerd
set van 12
Gewicht: 60 gr/set
houdkracht: ca. 1.8 kg

LIV-111
Bouwstenen magneten
„Classic“
met ingeperste magneten
kleurig geassorteerd
set van 14
Gewicht: 27 gr/set
LIV-116
Bouwstenen-magneten
„Candy“
met ingeperste magneten
kleurig geassorteerd
set van 12
Gewicht: 24 gr/set
SALE-106
Hondemagneten
van kunststof, fluwelig
set van 5
Gewicht: 30 gr/set

SALE-107
Teddy-magneten
van kunststof, fluwelig
set van 4
Gewicht: 30 gr/set

LIV-95
Knuffels met magneetjes
met ingenaaide magneten
Gewicht: 20 gr

08.01.2023

10.00/set

1 set

12.00/set

Prijs in CHF
1 set

11.00/set

Prijs in CHF
1 set

9.95/set

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

Prijs in CHF
1 st.

10.90/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Decoratieve glasmagneten met
handgeschilderde halloweenmotieven - elk
stuk een unicaat.

Decoratieve glasmagneten met
handgeschilderde kattenmotieven - Elk stuk
een unicaat.

Wie is er niet dol op de populaire NICI
pluchedieren? Ook in het supermagneteassortiment scharrelen een paar van deze
harige viervoeters rond - natuurlijk met
magnetische voetjes!

Kunststof hersens met ingeperste, sterke
neodymium magneten in bont gemengde set
van 12 stuks.

Vrolijke bouwstenen in zeven krachtige
kleuren met ingeperste neodymium
magneten.

Vrolijk gekleurde bouwstenen in zes krachtige
kleuren met sterke neodymium magneten
aan de achterkant.

Originele hondemagneten in pastelkleuren,
die zeker op elke magneetwand voor de echte
hoogtepunten zorgen.

Originele berenmagneten in knalkleuren, die
zeker op elke magneetwand de nodige
hoogtepunten aanbrengen.

De vrolijk-pluizige diertjes houden dankzij
sterke magneten binnenin aan de koelkast of
de magneetwand. U kunt uit 10 verschillende
dieren kiezen.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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LIV-44

Prijs in CHF

Mini-magneten „Steely“, houdt ca.
800 gr
bordmagneten neodymium, 6 x
3 mm
set van 10
in verschillende kleuren
Gewicht: 24 gr/set
houdkracht: ca. 800 gr

1 set

LIV-51

Prijs in CHF

Eendjes magneten, houdt ca.
450 gr
koelkastmagneten in de vorm
van eenden
set van 6
Gewicht: 50 gr/set
houdkracht: ca. 450 gr

LIV-114
Varkentjes magneten roze
koelkastmagneten in de
vorm van varkentjes
3x voor-, 3x achterkant
set van 6
Gewicht: 68 gr/set

1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

LIV-52

9.90/set

Prijs in CHF

Schaapjes magneten, houdt ca.
550 gr
koelkastmagneten in de vorm
van schaapjes
set van 6
Gewicht: 73 gr/set
houdkracht: ca. 550 gr

1 set

LIV-90

9.90/set

Prijs in CHF

Koelkastmagneet „Red Heart“,
houdt ca. 1.5 kg
rood hart van acrylaat
met zirkonia
incl. organza zakje
Gewicht: 8 gr
houdkracht: ca. 1.5 kg

1 st.

LIV-80

5.49/st.

Prijs in CHF

Koelkastmagneten „Sweetheart
“, houdt ca. 500 gr
in hartjesvorm
set van 6
Gewicht: 46 gr/set
houdkracht: ca. 500 gr

1 set

LIV-66

9.90/set

Prijs in CHF

Pinguïn magneten, houdt ca.
500 gr
koelkastmagneten in pinguïn
vorm
set van 6
Gewicht: 68 gr/set
houdkracht: ca. 500 gr

LIV-115
Eenhoorn magneten
Koelkastmagneten in
eenhoorn vorm
wit-roze
set van 5
Gewicht: 67 gr/set
LIV-130
Flamingo magneten
Koelkastmagneten in
flamingo vorm
set van 5
Gewicht: 64 gr/set

08.01.2023

9.90/set

1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Soms betekent minder juist meer: Getrouw
aan dit motto bevestigen onze piepkleine
Steely magneten foto's en dokumenten zeer
onopvallend en stijlvol. De trendy kleuren
verlenen uw magneetbord pep en leiden toch
niet van het wezenlijke af.
Om van deze knallige mini bade-eendjes
plezier te hebben, hoeft u geen bad te laten
vollopen. Deze schattige decoratieve
magneten in de vorm van eendjes zijn er
natuurlijk voor gemaakt, kleurige accenten op
uw magneetbord aan te brengen.
Vrolijke varkentjes, die niet alleen geluk
brengen, maar ook briefjes en kaarten aan
uw magneetbord of koelkast vastpinnen.

Herder gezocht! Deze kudde magneetschapen
zoekt iemand, die zich over haar ontfermt.
Kunt u dan deze trouwhartige ogen
weerstaan?

Niet alleen voor Valentijnsdag! Een rood kunststof
hart met klein fonkelend zirkoniasteentje
rechtsboven. Aan de achterkant is een sterke
neodymium magneet 12 x 2 mm ingevat, die elk
liefdesbriefje stevig vasthoudt. Elk hart is in een
zilverkleurig stofzakje verpakt en is daardoor ideaal
als cadeautje geschikt.

Fraaie metalen magneten in de vorm van een
hart.

Deze pinguïnmagneten zullen uw
notitievelletjes en ansichtkaarten zonder enig
wegglijden keurig op uw koelkast
presenteren.

Geweldige decomagneten met sterke
neodymium magneten die op typische
eenhoornmanier oneindig veel vreugde,
lichtvoetigheid, vrijheid en liefde verspreiden.

U bent dol op flamingo's of op alles met de
kleur roze? Dan hebben wij de passende
magneten voor u. De trendy watervogels zijn
nu bij ons ook in magneetvorm verkrijgbaar.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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LIV-132
Varkentjes magneten
goudkleurig
koelkastmagneten in de
vorm van varkentjes
set van 5
Gewicht: 42 gr/set
LIV-134
Lama magneten
koelkastmagneten in de
vorm van lama's
set van 5
Gewicht: 48 gr/set

LIV-135
Egel magneten
Koelkastmagneten in
egelvorm
set van 6
Gewicht: 68 gr/set

LIV-138
Zwarte katten magneten
Koelkastmagneten in katten
vorm
set van 5
Gewicht: 41 gr/set

LIV-142
Panda magneten
Koelkastmagneten in de
vorm van panda's
set van 5
Gewicht: 63 gr/set

LIV-143
Koelkastmagneten „Donkey“
in de vorm van een ezel
set van 5
Gewicht: 65 gr/set

LIV-145
Koelkastmagneten „Chicken“
in de vorm van kippetjes
set van 6
Gewicht: 59 gr/set

LIV-163
Spook magneten
Koelkastmagneten in
spookvorm
set van 5
Gewicht: 66 gr/set

LIV-164
Kattenmagneten slapend
koelkastmagneten in de
vorm van katten
set van 5
Gewicht: 66 gr/set

08.01.2023

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set
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Deze goudkleurige varkentjes slaan een
glanzend figuur op alle ferromagnetische
oppervlakken en houden briefjes of
ansichtkaarten keurig op hun plek.

Deze schattige lama magneten met hun
kleine kleurige zadels verbeteren je humeur
en verfraaien elke koelkastdeur.

Kleine magnetische egelfamilie in set van 6.
Het liefst verblijven ze in de buurt van
briefjes en ansichtkaarten, want daar voelen
ze zich het meest op hun gemak.

Deze speelse zwarte katten zoeken een nieuw
thuis. Ze hebben absoluut weinig zorg nodig,
verharen niet en waken bovendien zeer trouw
over uw notitieblaadjes en foto's.

De magnetische panda's maken het zich het
liefst op metalen oppervlakken gemakkelijk
en houden daar de wacht over foto's,
notitieblaadjes en ansichtkaarten. Verstuurd
worden de beminnelijke beren in een set van
5.
Deze schattige grijze magnetische ezeltjes
van kunsthars zijn alles behalve koppig. Ze
helpen u graag, briefjes en foto's op de
koelkast of op magneetstrips vast te pinnen.

Zijn moeder kip en haar 5 kuikentjes niet
geheel allerliefst? Onze gevederde familie
maakt het zich met voorkeur op metalen
oppervlakken gemakkelijk en let daar op uw
ansichtkaarten, foto's en notitieblaadjes.

Deze leuke spookmagneten houden
boodschappenlijstjes, foto's en briefjes op uw
koelkastdeur vast, in plaats dat ze ze op de
vlucht jagen.

Deze vijf schattige kastenmagneten hebben
op uw koelkast een knus plekje gevonden om
te slapen en houden daardoor uw briefjes en
foto's op het ferromagnetische oppervlak
vast.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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LIV-165
Olifantenmagneten
Koelkastmagneten in de
vorm van olifanten
set van 5
Gewicht: 66 gr/set

LIV-152
Koelkastmagneten „Space“
in de vorm van astronauten
wit
set van 4
Gewicht: 75 gr/set

LIV-153
Koelkastmagneten „Barry“
in de vorm van SintBernhards
wit-bruin
set van 5
Gewicht: 74 gr/set
LIV-154
Koelkastmagneten „Kroko“
in de vorm van krokodillen
groen
set van 5
Gewicht: 69 gr/set

LIV-155
Koelkastmagneten „Traffic“
in de vorm van een auto
assortiment
set van 5
Gewicht: 77 gr/set

LIV-156
Koelkastmagneten „Camper“
in de vorm van een camper
assortiment
set van 5
Gewicht: 84 gr/set

LIV-174
Koelkastmagneten „Rocket“
in de vorm van een raket
set van 5
Gewicht: 77 gr/set

LIV-175
Koelkastmagneten „Octopus“
in de vorm van inktvissen
geassorteerd
set van 4
Gewicht: 75 gr/set

LIV-176
Dino magneten
koelkastmagneten in de
vorm van dinosaurussen
set van 5
Gewicht: 60 gr/set

08.01.2023

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

supermagnete.ch
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Deze leuke koelkastmagneten in
olifantenvorm houden met de sterke
neodymium magneten aan hun achterzijde
foto's en notities stevig aan de koelkast vast.

Deze astronauten worden niet door de
aantrekkingskracht der aarde aangetrokken,
maar ook magnetisch door metalen
oppervlakken.

De schattige Sint-Bernhardshonden met hun
typische vaatjes om hun nek trekken in een
set van 5 in hun nieuwe thuis in.

Deze kleine groene krokodilmagneten happen
naar uw notitievelletjes en foto's.

Met de vlam in de pijp! Zo krachtig zijn de
vrolijk gekleurde automagneten van
kunsthars met neodymium magneet aan de
onderkant in elk geval.

Met deze magneten in de vorm van kleine
campers kunt u uw foto's en andere
vakantieherinneringen bijzonder fraai
presenteren.

Deze raketten vliegen niet weg, maar houden
uw aantekeningen betrouwbaar op hun basis
op de koelkast of aan het magneetbord vast.

Wanneer u weer een keer armen en handen
te kort komt, zorgen deze kleine inktvisjes
betrouwbaar voor uw notities aan de koelkast
of op het magneetbord.

Deze kleine groene dino magneten in de vorm
van een Tyrannosaurus rex houden
ansichtkaarten, briefjes en foto's op uw
koelkast en andere ferromagnetische
oppervlakken vast.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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LIV-177
Spiegelei magneten
Koelkastmagneten in
spiegelei vorm
set van 5
Gewicht: 64 gr/set

Prijs in CHF
1 set

LIV-127

Prijs in CHF

Koelkastmagneten „Hippos“
decoratieve nijlpaardmagneten
voor- en achtergedeelte
magnetisch
set van 6
Gewicht: 70 gr/set

1 set

LIV-104

9.90/set

Prijs in CHF

Kikker magneten, houdt ca.
500 gr
koelkastmagneten in de vorm
van kikkers
set van 5
Gewicht: 57 gr/set
houdkracht: ca. 500 gr

1 set

LIV-63

9.90/set

Prijs in CHF

Uil magneten, houdt ca. 500 gr
Koelkastmagneten in de vorm
van uilen
set van 6
Gewicht: 57 gr/set
houdkracht: ca. 500 gr

1 set

LIV-65
Koeienmagneten, houdt ca.
500 gr
koelkastmagneten in koevorm
set van 6
Gewicht: 78 gr/set
houdkracht: ca. 500 gr
LIV-91
Koelkastmagneet „Diamond
Cat“, houdt ca. 1.5 kg
witte kat van acrylglas
met Swarovski-kristallen
Gewicht: 15 gr
houdkracht: ca. 1.5 kg
LIV-92
Koelkastmagneet „Diamond
Dog“, houdt ca. 1.5 kg
zwarte hond van acrylglas
met Swarovski-kristallen
Gewicht: 11 gr
houdkracht: ca. 1.5 kg
LIV-93
Koelkastmagneet „Diamond
Rabbit“, houdt ca. 1.5 kg
witte haas van acrylglas
met Swarovski-kristallen
Gewicht: 16 gr
houdkracht: ca. 1.5 kg
SALE-089
Koelkastmagneten „Haasjes“
in de vorm van een haas
set van 4
Gewicht: 55 gr/set

08.01.2023

9.90/set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 st.

24.90/st.

vanaf

3 st.

22.90/st.

vanaf

10 st.

19.90/st.

Prijs in CHF
1 st.

24.90/st.

vanaf

3 st.

22.90/st.

vanaf

10 st.

19.90/st.

Prijs in CHF
1 st.

24.90/st.

vanaf

3 st.

22.90/st.

vanaf

10 st.

19.90/st.

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

supermagnete.ch
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De spiegelei magneten houden uw to-do
lijstje, ansichtkaarten of briefjes stevig op
ferromagnetische oppervlakken vast.

Vrolijk gekleurde, vriendelijke nijlpaarden die
los voor het ophangen van foto's en briefjes
aan magneetborden of tweedelig als
memohouder kunnen worden gebruikt.

Vier magneetkikkers en een kikker-koning,
die zich al op hun gebruik aan koelkast,
whiteboard of magneetwand verheugen.

Deze magnetische uilen houden een
waakzaam oog op uw afspraken aan de
koelkast of het magneetbord. Dankzij de
sterke magneten aan de achterkant kunt u de
uilen echter ook tot wel 7 velletjes A4 per
dier toevertrouwen.
De blik van deze schattige koetjes kan men
slechts met moeite weerstaan - sterk
aanbevolen!

Het witte katje glinstert dankzij witte en gekleurde
Swarovski kristallen. Met behulp van de wereldwijd
eenmalige techniek van IMPLEXIONS worden
hoogwaardige kristallen van SWAROVSKI®
naadloos en zonder luchtbelletjes in hoogwaardig
acrylglas gebed. De kat is ca. 42 x 47 mm groot.

Het kleine zwarte hondje met gekleurde Swarovski
kristallen heeft een sterke magneet in zijn rug. Met
behulp van de wereldwijd eenmalige techniek van
IMPLEXIONS worden hoogwaardige kristallen van
SWAROVSKI® naadloos en zonder luchtbelletjes in
hoogwaardig acrylglas gebed. De hond is ca. 47 x
31 mm groot.
Het witte haasje met de lange oren glinstert dankzij
witte en gekleurde Swarovski kristallen. Met behulp
van de wereldwijd eenmalige techniek van
IMPLEXIONS worden hoogwaardige kristallen van
SWAROVSKI® naadloos en zonder luchtbelletjes in
hoogwaardig acrylglas gebed. De haas is ca. 50 x
27 mm groot.

Niet alleen met Pasen, maar ook het hele jaar
door een vertederend accent aan de koelkast.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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SALE-090
Koelkastmagneten „Honey“
in de vorm van beertjes
set van 4
Gewicht: 27 gr/set

SALE-109
Koelkastmagneten „Fancy“
in de vorm van
tekstballonnen
set van 4
Gewicht: 53 gr/set

LIV-88
Emoticons magneten, houdt
ca. 650 gr
koelkastmagneten vierkant
set van 4
Gewicht: 32 gr/set
houdkracht: ca. 650 gr
SALE-092
Glasmagneten „Jardin“
met tuinmotieven
set van 4
Gewicht: 100 gr/set

SALE-093
Glasmagneten „America“
met Amerikaanse motieven
set van 4
Gewicht: 100 gr/set

SALE-094
Glasmagneten „Summer“
met zomerse motieven
set van 4
Gewicht: 100 gr/set

SALE-095
Glasmagneten „Bouquet“
met bloemmotieven
set van 4
Gewicht: 100 gr/set

Prijs in CHF
1 set

Prijs in CHF
1 set

3.90/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

Prijs in CHF
1 set

LIV-67

4.95/set

Prijs in CHF

Vogel magneten, houdt ca.
500 gr
koelkastmagneten in vogelvorm
set van 6
Gewicht: 47 gr/set
houdkracht: ca. 500 gr

1 set

LIV-64

9.90/set

Prijs in CHF

Kattemagneten, houdt ca.
500 gr
koelkastmagneten in de vorm
van katten
set van 6
Gewicht: 68 gr/set
houdkracht: ca. 500 gr

08.01.2023

4.95/set

1 set

9.90/set

supermagnete.ch
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Zo leuk, gewoon om op te vreten! De
honingberen zijn helaas niet van suiker, maar
blijven daardoor wel langer goed.

Eén magneet zegt meer dan duizend
woorden: Vooral met deze vrolijk gekleurde
stripverhaal-tekstballonnen.

Grappige kleine vierkante magneten met
emoticons. Een piepklein magneetje is aan de
achterkant van de symbolen aangebracht. De
houdkracht is desondanks indrukwekkend:
Eén enkele magneet houdt 8 A4-blaadjes
stevig aan het whiteboard vast.
Voor alle tuinfans hebben we prachtige
vintage magneten met verschillende
afbeeldingen rondom het groene paradijs.

Glasmagneten met klassieke amerikaanse
vintage motieven in terughoudende, gedekte
bruin- en blauwtinten.

Eindelijk zomer! Tenminste, wanneer men
deze fraaie en vrolijke glasmagneten met
zomerse motieven thuis aan de koelkast heeft
hangen!

Schattige glasmagneten met Franse vintage
bloemenmotieven in knalkleuren

Alle (neon-)vogels vliegen! Ze verfraaien
koelkast, magnetisch prikbord of saaie ijzeren
oppervlakken - en houden tegelijkertijd tot 7
A4-blaadjes zeker vast.

Katten brengen altijd geluk, of ze nu wit,
zwart of grijs zijn! Handige bijkomstigheid:
Deze lieve vrienden bevestigen ook uw
notitieblaadjes en ansichtkaarten stevig en
vast aan elke metalen ondergrond.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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LIV-81
Koelkastmagneten „Kitty Cat
“, houdt ca. 500 gr
in de vorm van katten
set van 6
Gewicht: 26 gr/set
houdkracht: ca. 500 gr
LIV-74
Koelkastmagneten Vintage
kevers
in used look
set van 5
Gewicht: 190 gr/set

SALE-105
Koelkastmagneten „Beetle in
Glass“
in used look
set van 2
Gewicht: 62 gr/set

LIV-97
Betonmagneten, houdt ca.
400 gr
in drie verschillende vormen
set van 4
Gewicht: 50 gr/set
houdkracht: ca. 400 gr
LIV-58
Clownvis magneten, houdt
ca. 550 gr
koelkastmagneten in visvorm
set van 6
Gewicht: 53 gr/set
houdkracht: ca. 550 gr

Prijs in CHF
1 set

Prijs in CHF
1 set

9.95/set

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

Prijs in CHF
1 set

9.90/set

Prijs in CHF
1 set

LIV-87

9.90/set

Prijs in CHF

Gekko magneten, houdt ca.
400 gr
koelkastmagneten in de vorm
van gekko's
set van 6
Gewicht: 66 gr/set
houdkracht: ca. 400 gr

1 set

LIV-62

9.90/set

Prijs in CHF

Varkentjes magneten
bontgekleurd, houdt ca. 500 gr
koelkastmagneten in de vorm
van varkentjes
set van 6
Gewicht: 57 gr/set
houdkracht: ca. 500 gr

1 set

LIV-53

9.90/set

Prijs in CHF

Lieveheersbeestjes magneten,
houdt ca. 450 gr
koelkastmagneten in de vorm
van lieveheersbeestjes
set van 6
Gewicht: 49 gr/set
houdkracht: ca. 450 gr

1 set

LIV-57

9.90/set

Prijs in CHF

Vlinder magneten, houdt ca.
600 gr
koelkastmagneten in de vorm
van vlinders
set van 4
Gewicht: 56 gr/set
houdkracht: ca. 600 gr

08.01.2023

9.90/set

1 set

9.90/set

supermagnete.ch
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6 schattige ronde kattenmagneten. De ideale
aanvulling op artikel FL-08 (de magneten zijn
identiek) - vooral, wanneer daar magneten
van zijn weggeraakt.

Voor keverliefhebbers met flair voor 'bling
bling' en vintage. Deze grote, glinsterende
scarabeeën maken een oogverblindende
indruk en vallen gegarandeerd op!

Kevermagneten van handbeschilderd tin in de
trendy vintage look.

Decoratieve magneten van echt beton, die in
uw woon- of werkomgeving een prachtige
indruk achterlaten.

Nemo en zijn vrienden zoeken een nieuw
thuis. De magneetvisjes hebben hierbij weder
de voorkeur voor een rif, noch voor een
lagune, maar gewoon voor een metalen
ondergrond.

Gelukkig zijn onze gekkomagneten niet zo
schichtig als de echte diertjes en nemen hun
taak als notitiehouder serieus.

Daar hebben we mooi gezwijnd! Deze
schattige magnetische varkentjes ontbraken
nog net aan ons geluk (resp. aan ons
assortiment). Dankzij hun knalkleuren
springen ze er op elk magneetbord en elke
koelkast totaal uit.
Deze grappige lieveheersbeestjes van
kunsthars brengen als geluksbodes een goede
sfeer en leveren u daarbij nog goede diensten
als magneten.

Wat voor jaargetijde het ook is: Deze kleurige
metalen vlinders toveren lentegevoelens en
een vrolijk gemoed op uw magneetbord.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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SALE-096
Kroonkurkmagneten "bottle
cap love"
koelkastmagneten
set van 4
Gewicht: 72 gr/set

Prijs in CHF
1 set

LIV-56

Prijs in CHF

Magneetwoorden liefde
woorden, lettergrepen en
leestekens
510 delen
in verschillende talen
verkrijgbaar
Gewicht: 290 gr/set

1 set

LIV-47

19.95/set

Prijs in CHF

Magneetwoorden
woorden, lettergrepen en
leestekens
510 delen
in verschillende talen
verkrijgbaar
Gewicht: 290 gr/set

1 set

LIV-45
Koelkastmagneten „Football
Magnets“, houdt ca. 400 gr
voetbalmagneten
set van 4
Gewicht: 48 gr/set
houdkracht: ca. 400 gr

19.95/set

Prijs in CHF
1 set

LIV-43

12.90/set

Prijs in CHF

Koelkastmagneten
„Vliegezwammen“, houdt ca.
500 gr
met vilten beschermers
set van 3
Gewicht: 57 gr/set
houdkracht: ca. 500 gr

1 set

15.80/set

vanaf

3 sets

14.25/set

vanaf

10 sets

12.90/set

LIV-42

Prijs in CHF

Viltmagneten „Adams“, houdt ca. 600 gr
handgemaakte decoratieve
bordmagneten van vilt met glazen
kralen
set van 3
in verschillende kleuren
Gewicht: 34 gr/set
houdkracht: ca. 600 gr

1 set

20.00/set

vanaf

3 sets

18.35/set

vanaf

10 sets

16.85/set

MANI-01

Prijs in CHF

Koelkastmagneten „Dieren uit
Afrika“
magnetische diertjes uit oude
conservenblikken
winst uit de verkoop gaat naar
Kinderhilfe Madagaskar
Gewicht: 30 gr

1 st.

MCAR-01

13.50/st.

Prijs in CHF

Koelkastmagneten
„MadagasCAR“
magnetische mini-voertuigjes
uit oude blikken
winst uit de verkoop gaat naar
Kinderhilfe Madagaskar
Gewicht: 30 gr

LIV-38
Koelkastmagneet „Diamond
Heart“, houdt ca. 450 gr
met hartmotief, van acrylglas
met Swarovski-kristallen
Gewicht: 13 gr
houdkracht: ca. 450 gr

08.01.2023

4.95/set

1 st.

13.50/st.

Prijs in CHF
1 st.

25.90/st.

vanaf

3 st.

23.85/st.

vanaf

10 st.

22.05/st.

supermagnete.ch
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Liefde, in trendy kroonkurkmagneten
uitgespeld. En natuurlijk supersterk dankzij
een neodymium magneet aan de achterkant.

Een set magneetwoorden bestaat uit 510
delen: Woorden, lettergrepen en leestekens
uit éen taal.
De op magneetfolie gedrukte woorden
hebben betrekking op het thema liefde en
erotiek.
Een set magneetwoorden bestaat uit 510
delen: Eéntalige woorden, lettergrepen en
leestekens. In vijf talen verkrijgbaar: Duits,
Engels, Frans, Nederlands en Spaans.

Deze koelkastmagneet in de vorm van een
voetbal laat het hart van elke voetbalfan
sneller slaan.

De zorgvuldig verwerkte supermagneten met
het door vliegezwammen geïnspireerd design
helpen, belangrijke dingen vast te houden. Ze
doen dat overigens bijzonder voorzichtig: Een
opgelijmd schijfje vilt verhindert krassen op
delicate oppervlakken.
Deze heerlijk kleurige en aaibare
viltmagneten verspreiden pure levenslust. Elk
van de knalbonte kogels is liefdevol met de
hand gevilt. Ook de kleine glazen kraaltjes
werden elk met de hand opgenaaid.

Deze diermagneten worden in Madagascar
met veel vaardig handwerk uit oude blikken
gemaakt. De volledige opbrengst uit de
verkoop komt tegoed aan het
kinderhulpproject zaza malagasy in
Madagascar.
Deze prachtige kleine autootjes en vliegtuigjes
worden op Madagascar geproduceerd. Handige
ambachtslieden vervaardigen ze met veel liefde en
fantasie uit oude blikken. De volledige opbrengst uit
de verkoop van deze kleine autootjes en
vliegtuigjes komt ten goede aan een
kinderhulporganisatie in Madagascar.

Dit met fonkelende diamanten bezette hart is
niet alleen een echte blikvanger, maar houdt
ook schriftelijke liefdesbetuigingen en andere
notities stevig vast. Vierkant.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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LIV-39

Prijs in CHF

Koelkastmagneet „Lucky
Diamond“, houdt ca. 450 gr
met klavertje vier motief, van
acrylglas
met Swarovski-kristallen
Gewicht: 13 gr
houdkracht: ca. 450 gr

LIV-40
Koelkastmagneet „Diamond
Star“, houdt ca. 450 gr
met ster motief, van acrylglas
met Swarovski-kristallen
Gewicht: 13 gr
houdkracht: ca. 450 gr
LIV-54
Koelkastmagneet „Zeester“,
houdt ca. 400 gr
van acrylglas
met Swarovski-kristallen
Gewicht: 9 gr
houdkracht: ca. 400 gr
LIV-55
Koelkastmagneet „Glinsterend
hart“, houdt ca. 450 gr
van acrylglas
met Swarovski-kristallen
Gewicht: 17 gr
houdkracht: ca. 450 gr

1 st.

24.90/st.

vanaf

3 st.

22.90/st.

vanaf

10 st.

19.90/st.

Prijs in CHF
1 st.

24.90/st.

vanaf

3 st.

22.90/st.

vanaf

10 st.

19.90/st.

Prijs in CHF
1 st.

24.90/st.

vanaf

3 st.

22.90/st.

vanaf

10 st.

19.90/st.

Prijs in CHF
1 st.

24.90/st.

vanaf

3 st.

22.90/st.

vanaf

10 st.

19.90/st.

LIV-14

Prijs in CHF

Magneetknikkers, houdt ca.
500 gr
gekleurde decoratieve plexiglas
magneten
set van 6
Gewicht: 35 gr/set
houdkracht: ca. 500 gr

1 set

LIV-05

Prijs in CHF

Koelkastmagneten „Crazy“,
houdt ca. 300 gr
gekleurde decoratieve plexiglas
magneten
set van 6
Gewicht: 31 gr/set
houdkracht: ca. 300 gr

1 set

LIV-157

9.90/set

Prijs in CHF

Decomagneten „Cube Medium“,
houdt ca. 300 gr
zijdelengte 7 mm
set van 6
zilverblauw
Gewicht: 46 gr/set
houdkracht: ca. 300 gr

1 set

LIV-158

16.90/set

Prijs in CHF

Decomagneten „Bolt“, houdt ca.
200 gr
Ø 7 mm
set van 6
zilverblauw
Gewicht: 40 gr/set
houdkracht: ca. 200 gr

1 set

LIV-159

16.90/set

Prijs in CHF

Decomagneten „Kubiq“, houdt
ca. 200 gr
zijdelengte 5 mm
set van 10
zilverblauw
Gewicht: 31 gr/set
houdkracht: ca. 200 gr

08.01.2023

9.90/set

1 set

9.90/set

supermagnete.ch
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De eerste magneet, die u geluk brengt! Het
glitterende klavertje vier is echter niet alleen
fraai, maar ook praktisch en bovendien een
origineel cadeauidee.

De ster van 250 fonkelende Swarovskielementen is niet uitsluitend Hollywood
sterren voorbehouden, maar doet het ook
goed aan uw koelkast.

De zeester gemaakt met 300 fonkelende
Swarovski-elementen is niet uitsluitend
wereldsterren voorbehouden, maar past ook
prima op uw koelkast.

Het hart van fonkelende SwarovskiDiamanten is niet alleen een echte blikvanger,
maar houdt ook papieren liefdesbriefjes en
andere notitieblaadjes veilig vast. Hartvormig

Zien eruit als knikkers, rollen echter dankzij
de hierin gevatte magneten niet weg: Perspex
kogels in set van 6.

Elke set bevat zes enigszins psychedelisch
uitziende magneetknoppen.

De memomagneten „Cube Medium“ van
Trendform zijn niet te onderschatten. Ze
houden uw aantekeningen niet alleen stevig
op whiteboards en metalen strips vast, maar
ook op glazen magneetborden.

Deze memomagneten van het merk
Trendform zijn niet alleen handig, maar
dankzij de zilverblauwe, licht glimmende
kleur ook echte blikvangers.

Met de kleine memomagneten met de naam
„Kubiq“ verleent u uw magneetbord discreet
een vleugje kleur. De zilverblauwe
kubusmagneetjes houden memoblaadjes, A4vellen, ansichtkaarten enz. stevig vast.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.

Pagina 139

Online bestellen bij
www.supermagnete.ch

+41 43 399 03 51

LIV-160

Prijs in CHF

Decomagneten „Magnum“,
houdt ca. 100 gr
Ø 4 mm
set van 10
zilverblauw
Gewicht: 28 gr/set
houdkracht: ca. 100 gr

08.01.2023

1 set

9.90/set

supermagnete.ch
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Deze zilverblauwe mini magneten zijn
handige hulpjes op kantoor of bij u thuis.
Ondanks hun geringe afmetingen beschikken
ze over verbazingwekkende 100 g
houdkracht.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Messenblokken & messenrekken met hoge magnetische houdkracht
Magnetische messenrekken en magnetische messenblokken zijn fraai vormgegeven en praktische
keukenaccessoires. Messen blijven er dankzij de ingebouwde neodymium magneten aan hangen en hoeven
voortaan niet meer in de la worden opgeborgen, waar ze elkaar al snel afstompen.
FO-10
Messenrek magnetisch
32 cm
magnetische messenhouder
van roestvrij staal
voor 6 messen tot 500 g
Gewicht: 300 gr

Prijs in CHF
1 st.

FO-11
Messenrek magnetisch
50 cm
magnetische messenhouder
van roestvrij staal
voor 9 messen tot 500 g
Gewicht: 400 gr

Prijs in CHF
1 st.

M-KNIFEP-001
Messenstrip magnetisch
45 cm
magnetische messenhouder
van hout
voor 10 messen tot 500 g
Gewicht: 590 gr
M-KNIFEB-001
Messenblok magnetisch
Modular
magnetische messenhouder
van hout
voor 10 messen tot 900 g
Gewicht: 2.4 kg/set
M-KNIFEB-002
Messenblok magnetisch
Pentagon
magnetische messenhouder
van hout
voor 8 messen tot 900 g
Gewicht: 1.8 kg
M-KNIFESET-001
Ontbijtplankje-set
snijplankje van beukenhout
met magnetische meshouder
& PanoramaKnife
Gewicht: 370 gr/set

08.01.2023

25.30/st.

35.20/st.

Prijs in CHF
1 st.

59.95/st.

Prijs in CHF
1 set 109.90/set
vanaf

3 sets 106.50/set

Prijs in CHF
1 st.

86.50/st.

Prijs in CHF
1 set

99.95/set

Magnetisch messenrek van stevig geborsteld
roestvrijstaal (1.5 mm dik). De bruikbare
oppervlakte is 32 x 3.5 cm. Het
bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd.

Magnetisch messenrek van solide geborsteld
roestvrijstaal (1.5 mm dik). De bruikbare
oppervlakte is 50 x 3.5 cm. Het
bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd.

Zorgvuldig verwerkt en binnenin van sterke
blokmagneten voorzien, zijn de
messenrekken een echte blikvanger in uw
keuken. Een strip draagt maximaal 10
messen.

Het modulaire messenblok bestaat uit drie
houten delen en kan naar believen worden
samengevoegd en opgebouwd. Er kunnen
minstens 10 messen met tot 900 g gewicht
aan blijven hangen.

Aan het "Pentagon" messenblok lijkt het alsof
uw goede messen zweven. Dankzij de sterke
geïntegreerde magneten kunnen minstens 8
messen met tot 900 g gewicht veilig worden
bevestigd.

De perfecte set voor ontbijt, tussendoortje,
picknick op het land of snack tijdens lange
wandelingen. Bestaand uit een ontbijtmes en
een beukenhoutplankje met magnetische
messerhouder, origineel van PanoramaKnife
Zwitserland.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magnetische sleutelborden & sleutelhouders
Praktische en originele sleutelhouders voor het opbergen van uw sleutels of andere kleine ferromagnetische
voorwerpen. Moderne sleutels zijn weliswaar niet magnetisch, maar de sleutel van de brievenbus of de sleutelring
zelf houden normaal gesproken zo goed, dat de hele sleutelbos onzichtbaar blijft "kleven".
FO-1

Prijs in CHF

Sleutelbord magnetisch roestvrij
staal 32 cm
magneetstrip om sleutels aan op
te bergen
van roestvrij staal
voor 6 sleutels
Gewicht: 160 gr

1 st.

FO-2

Prijs in CHF

Sleutelbord magnetisch roestvrij
staal 50 cm
magneetstrip om sleutels aan op
te bergen
van roestvrij staal
voor 11 sleutels
Gewicht: 250 gr

1 st.

FO-3

22.65/st.

Prijs in CHF

Sleutelbord magnetisch hout
32 cm
magneetstrip om sleutels aan op
te bergen
van perenhout
voor 6 sleutels
Gewicht: 160 gr

1 st.

FO-7

17.80/st.

Prijs in CHF

Sleutelbord magnetisch extrasterk
om sleutels op te bergen
van roestvrij staal met vilten
bekleding
voor 8 sleutels
Gewicht: 680 gr

08.01.2023

18.75/st.

1 st.

49.90/st.

Magnetisch sleutelbord van stevig geborsteld
roestvrij staal (1.5 mm dik). Het bruikbare
oppervlak is 32 x 3.5 cm groot. Inclusief
bevestigingsmateriaal.

De grotere versie van Sleutelbord magnetisch
roestvrij staal 32 cm.
50 I.p.v. 32 cm lang, met elf magnetische
bevestigingspunten voor sleutels.
Inclusief bevestigingsmateriaal (3
magnetische wandpinnen).
Magnetisch sleutelrek van massief geolied
perenhout.

Magnetisch sleutelbord hors catégorie. Acht
reusachtige magneten achterop de stalen plaat
(25 x 15 cm) zorgen voor de muurvaste grip van
uw sleutels. Dankzij de zwarte vilten hoes levert
ook het elke avond van een afstandje
aanwerpen der sleutels geen beschadigingen op.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Interieurdesign & (magnetische) woonaccessoires
Hier vindt u decoratieartikelen, waarmee u uw eigen huis of woning heel eenvoudig kunt opsmukken of uw
kantoor kunt oppeppen: Ontdekt u bovendien ook onze handige (magnetische) keukenhulpjes of spannend
magnetisch speelgoed. Een aantal van deze artikelen zijn niet magnetisch - dit vermelden wij steeds in de
beschrijving.
LIV-147
Pannenonderzetter Van
magnetisch
van silicone
hittebestendig tot 250 °C
Gewicht: 130 gr

LIV-148
Pannenonderzetter Scooter
magnetisch
van silicon
hittebestendig tot 250 °C
Gewicht: 100 gr

LIV-149
Pannenonderzetter koe
magnetisch
van silicon
hittebestendig tot 250 °C
Gewicht: 84 gr

Prijs in CHF
1 st.

Prijs in CHF
1 st.

15.90/st.

Prijs in CHF
1 st.

M-SOAP-1

15.90/st.

Prijs in CHF

Magnetische zeephouder, houdt
ca. 150 gr
met zuignap en roestvrijstalen
plaatje
ter bevestiging in de wasbak
Gewicht: 17 gr
houdkracht: ca. 150 gr

1 st.

NGP-05

9.80/st.

Prijs in CHF

silwy metaal-nano-gel pads
Ø 5.0 cm
zelfhechtende hechtondergrond
voor magneten
herbruikbaar, met kunstleer bekleed
set van 4, in verschillende kleuren
Gewicht: 54 gr/set

1 set

NGP-06

12.95/set

Prijs in CHF

silwy metaal-nano-gel pads
Ø 6.5 cm
zelfhechtende hechtondergrond
voor magneten
herbruikbaar, met kunstleer bekleed
set van 4, in verschillende kleuren
Gewicht: 80 gr/set

1 set

NGP-CR

16.95/set

Prijs in CHF

silwy metaal-nano-gel pad Ø 6.5 cm
met haakmagneet „Clever“
zelfhechtende hechtondergrond voor
magneten
herbruikbaar, met kunstleer bekleed
set, in verschillende kleuren
Gewicht: 67 gr/set

1 set

NGP-FX

12.95/set

Prijs in CHF

silwy metaal-nano-gel pads
Ø 5.0 cm met pinmagneten „Flex“
zelfhechtende hechtondergrond
voor magneten
herbruikbaar, met kunstleer bekleed
set van 4, in verschillende kleuren
Gewicht: 94 gr/set

08.01.2023

15.90/st.

1 set

24.95/set

Magnetische siliconen pannenonderzetter in
de vorm van een oude VW-bus. Het gadget
voor alle VW-bus vrienden!

De pannenonderzetter in de vorm van een
rode scooter is 18 x 12.5 x 0.7 cm groot en
houdt temperaturen tot 250 °C stand.

De pannenonderzetter in de vorm van een
zwart-wit bonte koe is 18.7 x 16.5 x 0.5 cm
groot en houdt temperaturen tot 250 °C
stand.

Magnetische zeephouder voor de bevestiging
van een stuk vaste zeep (tot 120 g) in de
wastafel. Door de bevestiging met een
zuignap en metalen plaatje kan de zeep na
gebruik probleemloos opdrogen.

De metaal-nano-gel pads van het merk silwy
blijven aan vrijwel elk oppervlak vastzitten,
kunnen spoorloos worden verwijderd en zo
vaak als men maar wil hergebruikt.

Ideaal als toebehoren voor campers,
caravans, campervans, boten, jachten,
zeilboten of ook bij u thuis.

Een haak bevestigen zonder te boren? Het
Duitse merk silwy maakt dit mogelijk met
haar metaal-nano-gel pad en een witte
haakmagneet. Een set bestaat uit een pad en
een haakmagneet.

Een sterk team: Metaal-nano-gel pads van
silwy & zwarte pinmagneten. Eén pin houdt
ca. 10 vel papier met een totaalgewicht van
80 g op een pad vast.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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NGP-OE

Prijs in CHF

silwy metaal-nano-gel pad Ø 6.5 cm
met draaibare haakmagneet „The
One“
zelfhechtende hechtondergrond voor
magneten
herbruikbaar, met kunstleer bekleed
set, in verschillende kleuren
Gewicht: 130 gr/set

1 set

NGP-OV

Prijs in CHF

silwy metaal-nano-gel onderzetter
zelfhechtende hechtondergrond
voor magneten
herbruikbaar, met kunstleer
bekleed
set van 2, in verschillende kleuren
Gewicht: 69 gr/set

1 set

NGP-SQ

14.95/set

Prijs in CHF

silwy metaal-nano-gel pads
vierkant 8.4 x 8.4 cm
zelfhechtende hechtondergrond
voor magneten
herbruikbaar, met kunstleer bekleed
set van 2, in verschillende kleuren
Gewicht: 69 gr/set

1 set

NGP-ST

14.95/set

Prijs in CHF

silwy metaal-nano-gel pads
Ø 5.0 cm met magneten „Smart“
zelfhechtende hechtondergrond
voor magneten
herbruikbaar, met kunstleer bekleed
set van 2, in verschillende kleuren
Gewicht: 130 gr/set

TUT-01
Tütenhüter set van 6
Zakkensluitsysteem
set van 6 met 3 groottes
in verschillende kleuren
Gewicht: 100 gr/set

TUT-02
Tütenhüter S Lichtgroen
Zakkensluitsysteem
los, zonder verpakking
14 cm
Gewicht: 10 gr

TUT-03
Tütenhüter XL Lila
Zakkensluitsysteem
los, zonder verpakking
29 cm
Gewicht: 30 gr

M-BOOK
Boekensteunen magnetisch
van metaal
set van 2
in verschillende kleuren
Gewicht: 510 gr/set

SALE-115
Metalen haken zelfklevend
rond, blauw
set van 4
geen magneten!
Gewicht: 52 gr/set

08.01.2023

16.95/set

1 set

19.95/set

Prijs in CHF
1 set

16.95/set

Prijs in CHF
1 st.

3.20/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.60/st.

Prijs in CHF
1 set

11.30/set

Prijs in CHF
1 set

3.90/set

supermagnete.ch
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Met behulp van deze set creëert u in een
handomdraai een bevestigingsmogelijkheid
voor lichte voorwerpen tot 0.5 kg gewicht.
Set bestaande uit een gel pad en een
draaibare haakmagneet.

Deze metaal-nano-gel onderzetters zijn niet
alleen perfect geschikt voor de
magneetglazen van silwy, maar ze zijn ook
een geweldige hechtondergrond voor onze
magneten.

De metaal-nano-gel pads van het merk silwy
blijven aan vrijwel elk oppervlak vastzitten,
kunnen spoorloos worden verwijderd en zo
vaak als men maar wil worden hergebruikt.

Dankzij de metaal-nano-gel pads van silwy
creëert u op vrijwel elk oppervlak een
hechtondergrond voor magneten. Eén set
bevat 2 pads en 2 mooi gevormde magneten.
Een magneet houdt ca. 20 vel papier met een
totaalgewicht van 80 g aan de pad vast.
De Tütenhüter in verschillende kleuren en
maten sluiten verpakkingen van aluminium,
papier en kunststof lucht- en waterdicht af. In
een set van 6 met 3 groottes verkrijgbaar.

De Tütenhüter S in lichtgroen sluit
verpakkingen van aluminium, papier en
kunststof lucht- en waterdicht af. Artikel
afzonderlijk in losse verkoop ( zonder
verpakkingsfolie) verkrijgbaar.

De Tütenhüter in het lila (XL) sluit
verpakkingen van aluminium, papier en
kunststof lucht- en waterdicht af. Artikel
afzonderlijk in de losse verkoop (zonder
verpakkingsfolie) verkrijgbaar.

Dankzij een sterk magneetvlak aan de
onderkant hechten de boekensteunen zeker
en vast aan het stalen wandrek en geven
hierdoor bijzondere stabiliteit. In drie kleuren
verkrijgbaar.

Elegante metalen haken met sterke 3Mlijmlaag aan de achterzijde, die goed aan
gladde oppervlakken hecht. U ontvangt vier
ronde blauwe haken.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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M-39

Prijs in CHF

Bierboom klein
magnetische bierdopjesverzamelaar
ideaal als aardigheidje voor
feestjes
draagt tot 70 kroonkurken
Gewicht: 97 gr

1 st.

M-47

Prijs in CHF

Bierboom groot
magnetische bierdopjesverzamelaar
ideaal als aardigheidje voor
feestjes
draagt tot 120 kroonkurken
Gewicht: 150 gr

1 st.

M-40
Flesopener voor aan de muur
bieropener
met magnetische
kroonkurken opvang
inkl. montagetoebehoren
Gewicht: 470 gr/set

LIV-34
Magnetische vaas eiken
eikenhouten vaas
houdt magnetisch aan
metalen plaatje
in cadeauverpakking
Gewicht: 88 gr

4.95/set

Prijs in CHF
1 set

M-41
Tangram-kubus
van 24 magnetische
tetraëders
met 20 puzzelopgaven
Gewicht: 590 gr

LIV-33
Magnetische vaas ahorn
esdoornhouten vaas
houdt magnetisch aan
metalen plaatje
in cadeauverpakking
Gewicht: 78 gr

33.00/set

Prijs in CHF
1 set

M-43
Houten magneten set
27 magnetische houten
kubusjes
uit geolied eikenhout
Gewicht: 510 gr/set

M-106
Bevestigingsset voor
rookmelders
magneethouder
met neodymium magneten
Gewicht: 35 gr

39.90/st.

Prijs in CHF
1 set

LIV-106
Magnetische flesopener
bieropener om bijv. aan de
koelkast te hangen
set van 2
Gewicht: 71 gr/set

08.01.2023

24.95/st.

66.25/set

Prijs in CHF
1 st.

29.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.90/st.

vanaf

3 st.

4.70/st.

vanaf

10 st.

4.60/st.

Prijs in CHF
1 st.

19.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

19.95/st.

supermagnete.ch
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Voor de bierboom heeft u geen groene duim
nodig, alleen maar behoorlijk dorst, want met
elke flesje bier groeit uw boom een klein stukje.
De sterke magneet boven aan de boomstam
kan met gemak 50 bierdopjes vasthouden, met
een beetje eerzucht zelfs tot wel 70 stuks.

Voor de bierboom heb je geen groene vingers
nodig, alleen maar behoorlijk wat dorst, want
met elke fles bier groeit uw boom een stukje.
De sterke magneet boven aan de boomstam
kan met gemak 120 kroonkurken
vasthouden.
Deze magnetische bieropener trekt niet alleen
op magische wijze de aandacht - ook de
omlaagvallende kroonkurken blijven aan hem
hangen. Tot wel 60 stuks verzamelen zich
onder de opener in een grote tros.

Vrolijk gekleurde, handige flesopeners met
biermotieven en een magneet aan de
achterkant.

De 27 houten kubusjes zijn dankzij
ingebouwde kogelmagneten van alle zes
kanten magnetisch. Dit maakt het bouwen
van de meest verschillende fantasievolle
constructies mogelijk.

Voor dit spel moet men bij de pinken zijn!
De Tangram-kubus bestaat uit 24
magnetische kunststof piramiden. Met deze
tetraëder kunnen ook talloze andere,
beduidend moeilijkere vormen worden
gebouwd.
Met de bevestigingsset voor rookmelders
monteert u uw rookmelder vliegensvlug en
met groot gemak: Sterke neodymium
magneten houden de melder aan het plafond
vast.

Fijntjes vormgegeven en alsof door een
onzichtbare hand vastgehouden bekoort deze
handgemaakte esdoornhouten vaas door haar
eenvoudige schoonheid en clevere
functionaliteit.

Fijntjes vormgegeven en alsof door een
onzichtbare hand vastgehouden bekoort deze
handgemaakte eikenhouten vaas door haar
eenvoudige schoonheid en clevere
functionaliteit.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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MON-01
Monolux
magnetische kaarsenhouder
in cadeauverpakking
Gewicht: 120 gr

M-77
Warmhoudbuidel
met kersepit-kussen
met magneetsluiting
Gewicht: 300 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

24.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

29.95/st.

supermagnete.ch
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De Monolux vindt overal een goed plekje waar u het ook maar gezellig wilt maken.
Hij blijft overal zitten, waar het magnetisch
is!
Aan de koelkast, aan het wandrek, aan de
trapleuning en zelfs aan een punaise ...
Deze mooie warmhoudzak wordt in een
beschermde werkplaats in Zwitserland
geproduceerd en vertoont een klassieke
Zwitserse motief. Met de praktische
magneetsluiting kunt u de zak sluiten.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Het fotokoord - de fraaie magnetische fotoslinger
De meeste fotokoorden beschikken over een stalen gewicht en worden verticaal opgehangen. De artikelen FL-04,
FL-05 en FL-06 hebben daarentegen twee lussen en worden normaal gesproken horizontaal tussen twee spijkers
bevestigd.
FL-02
Fotokoord 1.5 m met
gewicht
staalkabel met ophanglus en
stalen gewicht
incl. 15 magneten
Gewicht: 150 gr
FL-14
Fotoseil „Pearly“ 1.5 m
staalkabel met 2
ophanglussen
incl. 10 magneten
Gewicht: 130 gr

FL-05
Fotokoord 2 m
staalkabel met 2
ophanglussen
incl. 20 magneten
Gewicht: 77 gr

FL-04
Fotokoord 1 m
staalkabel met 2
ophanglussen
incl. 10 magneten
Gewicht: 54 gr

FL-03
Fotokoord 2 m met gewicht
staalkabel met ophanglus en
stalen gewicht
incl. 20 magneten
Gewicht: 160 gr

FL-06
Fotokoord 3 m
staalkabel met 2
ophanglussen
incl. 30 magneten
Gewicht: 93 gr

FL-10
Fotokoord „Sweetheart“ 1.5
m
staalkabel met ophanglus en
stalen gewicht
incl. 8 hartjesmagneten
Gewicht: 70 gr
FL-08
Fotokoord „Kitty Cat“ 1.5 m
staalkabel met ophanglus en
stalen gewicht
incl. 8 kattenmagneten
Gewicht: 74 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

18.50/st.

vanaf

3 st.

16.65/st.

vanaf

10 st.

15.00/st.

vanaf

20 st.

14.15/st.

vanaf

40 st.

13.45/st.

Prijs in CHF
1 st.

14.90/st.

vanaf

3 st.

13.40/st.

vanaf

10 st.

12.05/st.

vanaf

20 st.

11.40/st.

vanaf

40 st.

10.85/st.

Prijs in CHF
1 st.

14.35/st.

vanaf

3 st.

12.85/st.

vanaf

10 st.

11.50/st.

vanaf

20 st.

10.90/st.

vanaf

40 st.

10.30/st.

Prijs in CHF
1 st.

11.75/st.

vanaf

3 st.

10.50/st.

vanaf

10 st.

9.40/st.

vanaf

20 st.

8.85/st.

vanaf

40 st.

8.40/st.

Prijs in CHF
1 st.

19.70/st.

vanaf

3 st.

17.75/st.

vanaf

10 st.

15.95/st.

vanaf

20 st.

15.10/st.

vanaf

40 st.

14.35/st.

Prijs in CHF
1 st.

16.75/st.

vanaf

3 st.

15.05/st.

vanaf

10 st.

13.55/st.

vanaf

20 st.

12.80/st.

vanaf

40 st.

12.15/st.

Prijs in CHF
1 st.

14.90/st.

vanaf

3 st.

13.40/st.

vanaf

10 st.

12.05/st.

vanaf

20 st.

11.40/st.

vanaf

40 st.

10.85/st.

Prijs in CHF
1 st.

14.90/st.

vanaf

3 st.

13.40/st.

vanaf

10 st.

12.05/st.

vanaf

20 st.

11.40/st.

vanaf

40 st.

10.85/st.

De stijlvolle presentatie van foto's en
ansichtkaarten is met dit fotokoord
gegarandeerd. Een zwaar en degelijk stalen
gewicht houdt het 2 mm dikke stalen koord te
allen tijde loodrecht.

Decoratief "parels"-fotokoord, 1.5 m, met
twee houdlussen voor een eenvoudige
bevestiging. Inclusief 10 kleine neodymium
kogelmagneten.

2 m lang fotokoord met 2 ophanglussen
Deze versie van het fotokoord heeft aan beide
einden een lus, maar geen stalen gewicht. Ze
wordt normaal gesproken horizontaal aan
twee spijkers of schroeven opgehangen.

1 m lang fotokoord met 2 lussen.
Deze versie van het fotokoord heeft aan elk
einde een lus, maar geen stalen gewicht. Ze
wordt normaal gesproken horizontaal aan
twee spijkers of schroeven opgehangen.

Deze versie van het fotokoord is 2 meter lang
en biedt daarmee nog meer plaats voor foto's
en ansichtkaarten.

3 m lang fotokoord met 2 ophanglussen.
Deze versie van het fotokoord heeft aan beide
einden een lus, maar geen stalen gewicht.

1.5 meter lang fotokoord met 8 mooie en
magnetische metalen hartjes. Voor de
schattigste foto's en kaarten van allemaal!

Een must have voor kattenliefhebbers. Wordt
geleverd met acht kleine kattenmagneten en
een 1,5 meter lang stuk staalkabel met
gewicht.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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FL-12
Fotokoord „Timi“ 1.5 m
staalkabel met ophanglus en
stalen gewicht
lengte 1.5 m
incl. 8 schaapjes magneten
Gewicht: 74 gr
FL-13
Fotokoord „Star“ 1.5 m
staalkabel met ophanglus en
stalen gewicht
incl. 8 ster-magneten
Gewicht: 84 gr

FL-09
Fotokoord „Kolor Klip“ 1.5 m
staalkabel met twee lussen
incl. 10 knijpertjes
niet magnetisch!
Gewicht: 16 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

14.90/st.

vanaf

3 st.

13.40/st.

vanaf

10 st.

12.05/st.

vanaf

20 st.

11.40/st.

vanaf

40 st.

10.85/st.

Prijs in CHF
1 st.

14.90/st.

vanaf

3 st.

13.40/st.

vanaf

10 st.

12.00/st.

vanaf

20 st.

11.35/st.

vanaf

40 st.

10.75/st.

Prijs in CHF
1 st.

14.90/st.

vanaf

3 st.

13.45/st.

vanaf

10 st.

12.65/st.

vanaf

20 st.

11.55/st.

vanaf

40 st.

10.95/st.

supermagnete.ch
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De 8 schaapjes van dit fotokoord houden uw
dierbaarste foto's veilig op de gewenste plek.

De 8 sterren van dit fotokoord houden uw
lievelingsfoto's stevig vast op de gewenste
plek.

Was zal aan deze kleine, vrolijk gekleurde
houten knijpertjes wel niet blijven hangen,
maar in plaats daarvan kaarten,
liefdesbrieven en recepten.
Opgelet: Deze fotolijn is niet van magneten
voorzien!

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.

Pagina 148

Online bestellen bij
www.supermagnete.ch

+41 43 399 03 51

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Fotolijstjes met magnetische sluiting
FRM-10

Prijs in CHF

Magnetische fotolijst 21 x
15 cm
fotolijstje met magneetsluiting
van doorzichtig acrylglas
voor staand of liggend formaat
Gewicht: 1.1 kg

1 st.

FRM-03

Prijs in CHF

Magnetische fotolijst 18 x
13 cm
fotolijstje met magneetsluiting
van doorzichtig acrylglas
voor staand of liggend formaat
Gewicht: 830 gr

1 st.

FRM-02

29.40/st.

Prijs in CHF

Magnetisch fotolijstje 15 x
11.5 cm
fotolijstje met magneetsluiting
van doorzichtig acrylglas
voor staand of liggend formaat
Gewicht: 510 gr

1 st.

FRM-01

18.95/st.

Prijs in CHF

Magnetisch fotolijstje 11.5 x
9 cm
fotolijstje met magneetsluiting
van doorzichtig acrylglas
voor staand of liggend formaat
Gewicht: 310 gr

1 st.

FRM-09

14.95/st.

Prijs in CHF

Magnetisch fotolijstje 7 x 5 cm
fotolijstje met magneetsluiting
van doorzichtig acrylglas
voor staand of liggend formaat
Gewicht: 90 gr

08.01.2023

41.90/st.

1 st.

9.95/st.

Hetzelfde fotolijstje als Magnetische fotolijst
18 x 13 cm, maar groter en daardoor
geschikt voor foto's van 21.1 x 14.9 cm (DIN
A5).

Hetzelfde fotolijstje als Magnetisch fotolijstje
11.5 x 9 cm, maar groter en daardoor
geschikt voor foto's tot 17.8 x 12.7 cm.

Hetzelfde fotolijstje als Magnetisch fotolijstje
11.5 x 9 cm, maar groter en daardoor
geschikt voor foto's tot 15 x x 11.5 cm.

Dit plexiglas fotolijstje laat uw foto's van hun
beste kant zien. Staand of liggend formaat de stabiele lijst staat stevig op zijn brede,
gepolijste zijkanten.

Dit plexiglas fotolijstje laat uw foto's van hun
beste kant zien. Staand of liggend formaat de stabiele lijst staat stevig op zijn brede,
gepolijste zijkanten.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magneetsluitingen voor sieraden, tassen, schoenen en meubels
Of het nu om sieraden, schoenen of zelf genaaide tassen gaat - een magneetsluiting is de juiste oplossing om
dingen makkelijk te kunnen openen en sluiten. De beide sluitingdelen vinden elkaar quasi vanzelf. Eenmaal
gesloten zorgen de sterke magneten voor een betrouwbaar houvast. Om te openen hoeft u alleen maar de delen
dwars van elkaar schuiven of in tegengestelde richtingen drukken.
CLA-14

Prijs in CHF

Magneetsluiting tas klein, houdt
ca. 1.5 kg
vanaf
magnetische knopen
4-delige set
vanaf
voor leer, stof en andere textielen
vanaf
Gewicht: 3.5 gr
houdkracht: ca. 1.5 kg

10 st.

0.62/st.

40 st.

0.52/st.

80 st.

0.47/st.

160 st.

0.43/st.

CLA-18

Prijs in CHF

Magneetsluiting tas groot, houdt
ca. 2.5 kg
vanaf
magnetische knopen
4-delig
vanaf
voor leer, stof en andere textielen
vanaf
Gewicht: 5.5 gr
houdkracht: ca. 2.5 kg

SV-ES-08
Sieraadsluiting magnetisch
rond klein
Magneetslotje voor
kettingen / armbanden
Ø 8 mm
Gewicht: 1 gr
SV-ES-15
Sieraadsluiting magnetisch
rond groot
Magneetslotje voor
kettingen / armbanden
Ø 15 mm
Gewicht: 3.5 gr
SV-FP-01
Sieraadsluiting magnetisch
met patroon
Magneetsluiting voor
armbanden
extra-sterk houvast
Gewicht: 8 gr
SV-K01
Sieraadsluiting magnetisch
keltisch
Magneetsluiting voor
armbanden
rechthoekig
Gewicht: 8 gr
M-ZUB-01
Zubits® S
magnetische schoenveters
voor kinderen & senioren
in verschillende kleuren
Gewicht: 31 gr/set

M-ZUB-02
Zubits® M
magnetische schoenveters
voor jongeren &
volwassenen
in verschillende kleuren
Gewicht: 40 gr/set

08.01.2023

5 st.

0.80/st.

15 st.

0.70/st.

40 st.

0.62/st.

80 st.

0.57/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.90/st.

vanaf

3 st.

5.40/st.

vanaf

10 st.

4.95/st.

vanaf

20 st.

4.75/st.

vanaf

40 st.

4.55/st.

Prijs in CHF
1 st.

8.90/st.

vanaf

3 st.

8.15/st.

vanaf

10 st.

7.45/st.

vanaf

20 st.

7.10/st.

vanaf

40 st.

6.80/st.

Prijs in CHF
1 st.

8.90/st.

vanaf

3 st.

8.10/st.

vanaf

10 st.

7.40/st.

vanaf

20 st.

7.05/st.

vanaf

40 st.

6.70/st.

Prijs in CHF
1 st.

8.90/st.

vanaf

3 st.

8.10/st.

vanaf

10 st.

7.40/st.

vanaf

20 st.

7.05/st.

vanaf

40 st.

6.70/st.

Prijs in CHF
1 set

20.95/set

Prijs in CHF
1 set

21.45/set

De perfecte sluiting voor uw zelfgemaakte
handtas! Ideaal om te bevestigen op leer of
dikke stof. U ontvangt vier delen: 1 klem
(magneet) met instulping, 1 klem
(tegenhanger) met uitstulping, 2 schijven ter
versteviging.
De perfecte sluiting voor uw zelfgemaakte
handtas! Ideaal om te bevestigen op leer of
dikke stof. U ontvangt vier delen: 1 klem
(magneet) met instulping, 1 klem
(tegenhanger) met uitstulping, 2 schijven ter
versteviging.
Deze decente, kogelvormige magnetische
sieraadsluiting is perfect geschikt voor alle
soorten fijne kettingen en armbanden. Twee
sterke magneten zijn in de kunststof sluiting
ingelijmd en garanderen een zeker houvast
van het sieraad.
Deze kogelvormige magnetische sieraadsluiting is
perfect voor alle soorten kettingen en armbanden.
Twee extreem sterke magneten zijn in de kunststof
sluiting ingelijmd en garanderen het veilig houvast
van het sieraad. Door de twee kunststof helften
zijdelings te verschuiven kan de sluiting
desalniettemin eenvoudig worden geopend.

Sterke sieraadsluting met neodymium
magneten voor platte armbanden (opening
10 x 2 mm). Nikkel-, lood- en cadmiumvrij.

Extra sterke sieraadsluiting met neodymium
magneten voor platte armbanden (opening
10 x 2 mm). Nikkel-, lood- en cadmiumvrij

Magnetische schoensluiting voor het
makkelijk aan- en uittrekken van schoenen.
Betrouwbaar houvast, zelfs bij belasting.

Magnetische schoensluiting voor eenvoudig
aan- en uittrekken van je schoenen.
Betrouwbaar houvast, zelfs bij hoge
belasting.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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M-ZUB-03
Zubits® L
magnetische schoenveters
voor sportschoenen & grote
mensen
in verschillende kleuren
Gewicht: 45 gr/set

08.01.2023

Prijs in CHF
1 set

21.95/set

supermagnete.ch
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Magnetische schoensluiting voor het
makkelijk aan- en uittrekken van schoenen.
Betrouwbaar houvast, zelfs bij zeer hoge
belasting.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Sugru: Clevere kneedlijm
Zoekt u een allround middel voor langdurige bevestigingen en reparaties? Dan is de wonderklei Sugru met 1001
gebruiksmogelijkheden het juiste voor u! Het gaat hierbij om een kneedbare lijm uit siliconenrubber, die heel
flexibel is en zich in de meest verschillende vormen laat modelleren. Sugru houdt goed op een veelvoud aan
materialen en verbindt deze blijvend met elkaar. Daarnaast is hij geschikt om er gaten, scheuren, kabelbreuken
an andere beschadigingen mee te repareren. En omdat de kneedbare kit in zo veel verschillende kleuren
verkrijgbaar is, kunt u zelf bepalen of uw reparatie onopvallend in het zwart, wit of grijs dient te gebeuren of dat
u hiervoor liever knallende kleuren gebruikt, die alle blikken op de succesvolle life hack vestigen.
SUG-KIT
Sugru-Kit
set met kneedlijm
2 verschillende uitvoeringen
in handig metalen blikje
Gewicht: 130 gr

SUG-08
Sugru pak van 8
kneedlijm
in verschillende
kleuren
pakjes van 5 g elk
Gewicht: 69 gr/set
SUG-03
Sugru pak 3 stuks
kneedlijm
in verschillende
kleuren
pakjes van 5 g elk
Gewicht: 30 gr/set

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

18.45/st.

Prijs in CHF
1 set

18.90/set

(472.50/kg)

Prijs in CHF
1 set

7.90/set

(526.67/kg)

Inhoud: 4 stuks
Kleur: Zwart, wit, grijs, rood

Sugru is een kneedlijm, die oersimpel te
gebruiken is. Gewoon met de hand naar wens
vormen en aanbrengen, gedurende eén nacht
bij kamertemperatuur laten uitharden, klaar!
Set met 8 afzonderlijke porties.

Sugru is een kneedlijm, die oersimpel te
gebruiken is. Gewoon met de hand naar wens
vormen en aanbrengen, gedurende éen nacht
bij kamertemperatuur laten uitharden, klaar!
Set met 3 afzonderlijke porties.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Intelligente klei: Veel speelpret met magnetische klei & co.
Intelligent putty maakt grote indruk door geweldige kunststukjes en fascinerende effecten. Vervormen, kneden,
uiteen trekken, scheuren, laten stuiten - dat kan de intelligente klei allemaal. Wij hebben veel verschillende
soorten van deze silly putty in ons assortiment, die zich elk door een speciale eigenschap van alle anderen
onderscheiden. De ferromagnetische klei wordt door magneten aangetrokken, "Glow" geeft licht in het donker,
"Metallic" verrast met zijn metalige uiterlijk, enz.
M-PUTTY-FERRO
Intelligent putty magnetisch
ferromagnetische klei
verschillende kleuren
levering zonder magneet
Gewicht: 140 gr

Prijs in CHF
1 st.

M-PUTTY-GLOW
Intelligent putty Glow
geeft licht in het donker
verschillende kleuren
niet magnetisch!
Gewicht: 140 gr

Prijs in CHF
1 st.

M-PUTTY-CAMO
Intelligent Putty Camo
verandert tijdens het kneden
van kleur
verschillende kleuren
niet magnetisch!
Gewicht: 140 gr

M-PUTTY-GLITTER
Intelligent putty Glitter
met glitter
verschillende kleuren
niet magnetisch!
Gewicht: 140 gr

M-PUTTY-METALLIC
Intelligent putty Metallic
metalig glanzend
verschillende kleuren
niet magnetisch!
Gewicht: 140 gr

08.01.2023

13.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

M-PUTTY-IRIS
Intelligent putty Flip-Flop
glinstert in verschillende
kleuren
niet magnetisch!
Gewicht: 140 gr

M-PUTTY-GLASS
Intelligent putty "Crystal
Clear"
doorzichtig
niet magnetisch!
Gewicht: 140 gr

13.95/st.

13.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

13.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

15.00/st.

vanaf

3 st.

13.80/st.

vanaf

10 st.

12.75/st.

vanaf

20 st.

12.25/st.

vanaf

40 st.

11.80/st.

Prijs in CHF
1 st.

13.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

13.95/st.

Deze magnetische intelligent putty maakt door
geweldige kunststukjes en fascinerende effecten
grote indruk.
Nauwelijks is er een supermagneet in de buurt, lijkt
het, alsof de intelligente klei van het merk
"Intelligente Knete" tot leven komt. Verkrijgbaar in
vele kleuren.

Intelligente klei van het merk "Intelligente
Knete" maakt indruk door geweldige
kunststukjes en fascinerende effecten. De
soort "Glow" geeft bovendien licht in het
donker.

De Intelligente Klei maakt indruk door
geweldige kunstjes en fascinerende effecten.
De soort "Camo" verandert bovendien nog
van kleur.

Inteligente klei maakt indruk door geweldige
kunstjes en fascinerende effecten. De soort
"Flip-Flop" glinstert en iriseert bovendien in
de fraaiste kleuren.

Wat is dat nou, is het blikje misschien leeg?
Nee, deze intelligent putty van het merk
"Intelligente Knete" is doorzichtig en ziet er
uit als vloeibaar glas!

Intelligent putty maakt door geweldige
kunststukjes en fascinerende effecten grote
indruk. Een extra bijzonderheid van de soort
"Glitter": De intelligente klei glittert alsof er
miljoenen sterretjes in gevangen zitten!

Intelligente klei maakt door geweldige
kunststukjes en fascinerende effecten grote
indruk. Extra bijzonderheid van de soort
"Metallic": Hij ziet er uit als gesmolten
metaal, dat in je hand uiteenvloeit!

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.

Pagina 153

Online bestellen bij
www.supermagnete.ch

+41 43 399 03 51

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Magnetisch speelgoed voor kinderen
Ons magnetisch speelgoed zorgt voor langdurige speelpret voor jong en oud. Of het nu in de vorm van een set
van magnetische elementen om in elkaar te zetten, magnetische klei of een magnetisch whiteboard is,
magneetspeelgoed fascineert. En als lievelingen om echt van te houden bieden wij een gehele keur aan
magnetische knuffels aan.<br/><br/>
Kleine tip: Magnetisch speelgoed is een prachtig cadeau voor kinderen. Zo vinden ze namelijk op speelse wijze
toegang tot het thema magnetisme.
TG-CUBE-01
Speedcube 3x3
WeiLong GTS2M von MoYu
magnetisch
Gewicht: 88 gr

TG-CUBE-02
Speedcube 4x4
WuQue Mini M von QiYi
magnetisch
Gewicht: 140 gr

TG-CUBE-03
Puzzel piramide Pyraminx
Bell Pyraminx van QiYi
magnetisch
Gewicht: 110 gr

TG-CUBE-04
Speedcube Skewb
Wings Skewb van QiYi
magnetisch
Gewicht: 100 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

29.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

34.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

12.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

14.95/st.

De WeiLong GTS2M van MoYu beschikt over
geïntegreerde magneten, die een uiterst
positieve invloed op de nauwkeurigheid bij
het verdraaien hebben.

De WuQue Mini M van QiYi is een 4x4
speedcube. Binnen in deze kubus zorgen
magneten voor een betere nauwkeurigheid bij
het oplossen.

Bell Pyraminx magische draaipiramide met
magneten in zijn binnenste. Deze magneten
kunt u naar behoeven plaatsen.

Wingy Skewb speedcube met licht holle
kubuszijdes. Binnenin bevinden zich 24 kleine
magneten waardoor de losse blokjes
makkelijker kunnen worden gepositioneerd.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.

Pagina 154

Online bestellen bij
www.supermagnete.ch

+41 43 399 03 51

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Magneten voor kampeerders – Praktische accessoires voor kampeerbusjes, campers,
BD-SILWY-1

Prijs in CHF

silwy Bundle S
bundle met 6x silwy magnetische
drinkbekers van kunststof
geassorteerd
6x metaal nanogel pads
1x silwy metaalstrip zelfklevend wit
Gewicht: 1.2 kg/set

1 set 110.95/set

CUP-01
silwy magnetische
porseleinen kopjes set van 2
2 magnetische porseleinen
koppen
2 metaal nanogel pads zwart
Gewicht: 800 gr/set

Prijs in CHF
1 set

CUP-02
silwy porseleinen magnetische
koffie-to-go beker
1 porseleinen magnetische
koffiebeker
1 metaal nanogel pad zwart
Gewicht: 800 gr/set
MCG-01
silwy Magnetische
kristalglazen set van 2 wijn
2 magnetische glazen van
kristalglas
2 metaal nano gel pads
Gewicht: 850 gr/set

Prijs in CHF
1 set

31.10/set

Prijs in CHF
1 set

48.95/set

vanaf

3 sets

46.95/set

vanaf

5 sets

44.95/set

MCG-02

Prijs in CHF

silwy Magnetische kristalglazen
set van 2 champagne
2 magnetische glazen van
kristalglas
2 metaal nano gel pads
Gewicht: 750 gr/set

MCG-03
silwy magnetische
kristalglazen set van 2 bier
2 magnetische glazen van
kristalglas
2 metaal nano gel pads
Gewicht: 1 kg/set
MCG-04
silwy Magnetische kristalglas
glazen set van 2 longdrink
2 magnetische glazen van
kristalglas
2 metaal nano gel pads
Gewicht: 720 gr/set
MCG-05
silwy Magnetische
kristalglazen set van 2 whisky
2 magnetische glazen van
kristalglas
2 metaal nano gel pads
Gewicht: 600 gr/set

08.01.2023

46.70/set

1 set

48.95/set

vanaf

3 sets

46.95/set

vanaf

5 sets

44.95/set

Prijs in CHF
1 set

48.95/set

vanaf

3 sets

46.95/set

vanaf

5 sets

44.95/set

Prijs in CHF
1 set

48.95/set

vanaf

3 sets

46.95/set

vanaf

5 sets

44.95/set

Prijs in CHF
1 set

48.95/set

vanaf

3 sets

46.95/set

vanaf

5 sets

44.95/set

Met de zelfklevende silwy metaalstrip kunnen
de geassorteerde magnetische drinkbekers uit
de silwy Bundle S ondersteboven of
horizontaal worden opgeborgen om ruimte te
besparen. Ideaal bij het kamperen met de
camper en voor boottochten.
Set van 2 silwy porseleinen magnetische
koppen voor het drinken van hete dranken op
uw kampeer- of zeiluitstapje. De
bijbehorende metaal nanogel pads kunnen op
elk oppervlak worden bevestigd en
hergebruikt.
De silwy porseleinen magnetische koffiebeker
to go is geschikt voor onderweg of op
kantoor. Het bijbehorende metaal nanogel
pad beschermt tegen het omgooien van uw
drank en kan op elk oppervlak worden
bevestigd en weer worden hergebruikt.
Set van 2 silwy magnetische kristalglazen om
stijlvol wijn te drinken. De metaal nano gel
pad kan op elk oppervlak worden bevestigd
en worden hergebruikt. Perfect voor uw
kampeer- of zeiltocht.

Set van 2 magnetische kristalglas
champagneglazen, 200 ml.Van robuust en
lichtecht Tritan kristalglas. Grote standkracht door
de optimale verdeling van de magneetkracht in de
bodem van het glas en het metaal nano gel pad.
Ideaal voor bij het kamperen en op boottochten.

Set van 2 330 ml silwy magnetische
kristalglas glazen voor uw biergenot tijdens
het kamperen. Door de magneet in de bodem
van het glas blijven de glazen aan de metaal
nano gel pads en op scheve oppervlakken. De
onderzetters zijn afwasbaar en herbruikbaar.
Set van 2 silwy magnetische kristalglazen voor
longdrinks tijdens het kamperen, 400 ml,
doorzichtig. Door de magneet in de bodem van
het glas blijven de glazen op de metaal nano gel
pads vastzitten, op vrijwel alle oppervlakken. De
onderzeteters zijn afwasbaar en herbruikbaar.

Set van 2 silwy magnetische kristalglazen
whisky 250 ml. Ideaal voor op de camping en
bij boottochten. Van robuust, BPA-vrij
kristalglas. Hecht door de magneet in de
bodem op de metaal nano gel pads en
kunnen plaatsbesparend worden opgeborgen.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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MDC-01
silwy Deksels voor
magnetische drinkbekers set
van 2
met opening voor rietje
zwart
Gewicht: 50 gr/set

Prijs in CHF
1 set

MDC-02

Prijs in CHF

silwy magnetische drinkbekers
set van 2
2 magnetische bekers van
kunststof
2 metaal nano gel pads
in verschillende kleuren
Gewicht: 410 gr/set

1 set

29.95/set

vanaf

3 sets

27.95/set

vanaf

5 sets

25.95/set

MDC-06

Prijs in CHF

silwy Magnetische drinkbekers
set van 6
6 magnetische bekers van
kunststof
6 metaal nano gel pads
multicolor
Gewicht: 650 gr/set

MPG-01
silwy Magnetische kunststof
glazen set van 2 wijn clear
2 magnetische glazen van
kunststof
2 metaal nano gel pads
Gewicht: 690 gr/set
MPG-02
silwy Magnetische kunststof
glazen set van 2 sekt clear
2 magnetische glazen van
kunststof
2 metaal nano gel pads
Gewicht: 570 gr/set
MPG-03
silwy Magnetische kunststof
glazen set van 2 bier clear
2 magnetische glazen van
kunststof
2 metaal nano gel pads
Gewicht: 700 gr/set

1 set

76.95/set

vanaf

3 sets

72.95/set

vanaf

5 sets

70.95/set

Prijs in CHF
1 set

48.95/set

vanaf

3 sets

46.95/set

vanaf

5 sets

44.95/set

Prijs in CHF
1 set

48.95/set

vanaf

3 sets

46.95/set

vanaf

5 sets

44.95/set

Prijs in CHF
1 set

48.95/set

vanaf

3 sets

46.95/set

vanaf

5 sets

44.95/set

MPG-04

Prijs in CHF

silwy Magnetische kunststof
glazen set van 2 longdrink clear
vanaf
2 magnetische glazen van
kunststof
vanaf
2 metaal nano gel pads
Gewicht: 720 gr/set

1 set

48.95/set

3 sets

46.95/set

5 sets

44.95/set

MPG-05

Prijs in CHF

silwy Magnetische kunststof
glazen set van 2 longdrink grey
2 magnetische glazen van
kunststof
2 metaal nano gel pads
Gewicht: 720 gr/set

MPG-06
silwy magnetische kunststof
glazen set van 2 tumbler clear
2 magnetische glazen van
kunststof
2 metaal nano gel pads
Gewicht: 650 gr/set

08.01.2023

10.95/set

1 set

48.95/set

vanaf

3 sets

46.95/set

vanaf

5 sets

44.95/set

Prijs in CHF
1 set

48.95/set

vanaf

3 sets

46.95/set

vanaf

5 sets

44.95/set

supermagnete.ch
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Deksel met opening voor rietje, zwart.
Passend bij de drinkbekers van silwy. De
deksel sluit het glas dankzij vacuümeffect
volledig af, zo blijft de vloeistof in elke positie
in het glas. De rietjes opening is indien niet in
gebruik gesloten en dicht.
silwy magnetische drinkbekers in een set van
2, gemaakt van Tritan™ kunststof.
Krasbestendig, onbreekbaar en vrij van
schadelijke stoffen. Met de metaal nano gel
pad staan de bekers stevig vast. In
verschillende kleuren verkrijgbaar.
Set van 6 magnetische drinkbekers van
Tritan™ kunststof van silwy in de kleuren
blauw, groen, rood, geel, lila en grijs, incl. 6
silwy metaal nano gel pads zwart. Super
geschikt voor de camping en voor boot- en
zeiltochtjes.
Set van 2 silwy magnetische kunststof glazen
300 ml voor wijngenot bij het kamperen.
Door de magneet in de glasbodem hechten de
glazen op de metaal nano gel pads en op
schuine oppervlakken. De onderzetters zijn
afwasbaar en herbruikbaar.
Set van 2 silwy magnetische kunststof
champagneglazen (150 ml) voor bij het kamperen
en op boottochten. Door de magneet in de bodem
van het glas hechten de glazen aan de metaal
nano gel pads en op schuine oppervlakken. De
onderzetters zijn afwasbaar en herbruikbaar.

Set van 2 silwy magnetische kunststof glazen
(500 ml) voor uw biergenot bij het kamperen.
Door de magneet in de bodem van het glas
hechten de glazen aan de metaal nano gel
pads en op schuine oppervlakken. De
onderzetters zijn afwasbaar en herbruikbaar.
Set van 2 silwy magnetische kunststof glazen
voor longdrinks, 300 ml, doorzichtig, voor bij
het kamperen. Door de magneet in de bodem
van het glas hechten de glazen aan de metaal
nano gel pads en op vrijwel alle oppervlakken.
De onderzetters zijn afwasbaar en herbruikbaar.

Set van 2 silwy magnetische kunststof glazen
voor longdrinks, 300 ml, grijs, voor bij het
kamperen. Door de magneet in de bodem van
het glas hechten de glazen aan de metaal nano
gel pads en op vrijwel alle oppervlakken. De
onderzetters zijn afwasbaar en herbruikbaar.

Set van 2 silwy magnetische kunststof
tumblerglazen 250 ml, transparant. Ideaal
voor camping- en zeiluitstapjes. Door de
magneet in de bodem van het glas hechten
de glazen aan de metaal nano gel pads. De
onderzetters zijn afwasbaar en herbruikbaar.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.

Pagina 156

Online bestellen bij
www.supermagnete.ch

+41 43 399 03 51

MPG-07
silwy Magnetische kunststof
glazen set van 2 tumbler grey
2 magnetische glazen van
kunststof
2 metaal nano gel pads
Gewicht: 650 gr/set
MPG-15
silwy Magnetische kunststof
glazen set van 6 shot clear
6 magnetische glazen van
kunststof
6 metaal nano gel pads
Gewicht: 650 gr/set

08.01.2023

Prijs in CHF
1 set

48.95/set

vanaf

3 sets

46.95/set

vanaf

5 sets

44.95/set

Prijs in CHF
1 set

69.95/set

vanaf

3 sets

66.95/set

vanaf

5 sets

65.50/set

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Set van 2 silwy tumblers magnetische
kunststof glazen 250ml, grijs. Ideaal voor
camping- en zeiltochtjes. Door de magneet in
de bodem van het glas hechten de glazen aan
de metaal nano gel pads. De onderzetters zijn
afwasbaar en herbruikbaar.
Set van 6 silwy magnetische kunststof glazen
Shot 40 ml. Ideaal voor camping- en
zeiltochten. Door de magneet in de bodem
van het glas hechten de glazen aan de metaal
nano gel pads. De onderzetters zijn
afwasbaar en herbruikbaar.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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(Magnetisch) autotoebehoren
LP-CHCARBIKE1L

Prijs in CHF

Wisselkentekenhouder „Perfect Click
“ voor fietsdrager, liggend formaat
magnetische kentekenhouder
vanaf
voor kentekens in liggend formaat
vanaf
1 set voor montage aan een
fietsdrager
vanaf
Gewicht: 1.8 kg/set
vanaf

LP-SPARE-01
Houdplaat voor
reserveonderdeel
wisselkentekenhouder
„Perfect Click“
Gewicht: 300 gr

LP-SPARE-02
Houderplaat voor liggend
formaat achter
reserveonderdeel
wisselkentekenhouder
„Perfect Click“
Gewicht: 600 gr
LP-SPARE-03
Houderplaat liggend formaat
achter
reserveonderdeel
wisselkentekenhouder
„Perfect Click“
Gewicht: 600 gr

1 set

91.45/set

3 sets

85.75/set

10 sets

80.65/set

20 sets

78.20/set

40 sets

76.00/set

Prijs in CHF
1 st.

Prijs in CHF
1 st.

Prijs in CHF

Prijs in CHF
1 st.

LP-SPARE-06
Wisselraam voor
reserveonderdeel
wisselnummerhouder „Perfect
Click“
van kunststof
zwart
Gewicht: 300 gr

LP-SPARE-07
Rubber dopjes
reserveonderdeel
wisselkentekenhouder
„Perfect Click“
set van 4
Gewicht: 4 gr/set

08.01.2023

42.00/st.

1 st. 175.00/st.

LP-SPARE-05
Wisselraam voor liggendformaat
achter
reserveonderdeel
wisselkentekenhouder „Perfect Click“
van kunststof
zwart
Gewicht: 500 gr

47.00/st.

Prijs in CHF
1 st.

LP-SPARE-04
Wissellijst voor staand formaat
achter
reserveonderdeel
wisselkentekenhouder „Perfect Click“
van aluminium
zwart
Gewicht: 500 gr

30.45/st.

59.00/st.

Prijs in CHF
1 st.

39.00/st.

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

Magnetische wisselkentekenhouder "Perfect
Click" voor fietsdragers. Sterke magneten
bevestigen het kenteken zeker en vast, ook in
wasstraten. Wisselt u de nummerborden
eenvoudig en in een handomdraai uit.

Reserveonderdeel voor de "Perfect Click"
wisselkentekenhouder LP-CHCAR1L und LPCHCAR2H. Aan de voorzijde van de auto
aangebrachten nummerborden worden hierop
bevestigd.

Reserveonderdeel voor de "Perfect Click"
wisselkentekenhouder LP-CHCAR2H. Achter
op de auto aangebrachte nummerborden in
staand formaat worden hiermee bevestigd.

Reserveonderdeel voor de "Perfect Click"
wisselkentekenhouder LP-CHCAR1L. Achter
op de auto aangebrachte nummerborden in
liggend formaat worden hiermee bevestigd.

Reserveonderdeel voor de "Perfect Click"
wisselkentekenhouder LP-CHCAR2H. Achter
op de auto aangebrachte nummerborden in
staand formaat worden hiermee bevestigd.

Reserve onderdeel voor "Perfect Click"
wisselkentekenhouder LP-CHCAR1L. Achter
op de auto aangebrachte nummerborden in
liggend formaat worden daarmee bevestigd.

Reserve onderdeel voor "Perfect Click"
wisselkentekenhouder LP-CHCAR1L. Aan de
voorzijde op de auto aangebrachte
nummerborden worden hiermee bevestigd.

Reserveonderdeel voor "Perfect Click"
wisselkentekenhouder LP-CHCAR1L en LPCHCAR2H, in een set van 4. De rubber
stootblokjes worden ter bescherming van de
carrosserie aan de houderplaten aangebracht.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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LP-SPARE-08
Schuifjes set
reserveonderdeel
wisselkentekenhouder „Perfect
Click“
om het nummerbord te
blokkeren
Gewicht: 4 gr/set

M-89
Voorruitbeschermer 2 in 1
zonwering & antivriesdeken
in éen
ter magnetische bevestiging
aan de auto
Gewicht: 390 gr

Prijs in CHF
1 set

Prijs in CHF
1 st.

M-VM-01

14.95/st.

Prijs in CHF

Magnetische mobielhouder auto
magnetische gsm houder voor
mobiele telefoons
ter bevestiging op het
ventilatierooster in de auto
Gewicht: 50 gr/set

M-ALU-0304
Alunet schaduwnet 80% S
zonwering voor auto en tuin
3x4m
Gewicht: 1.4 kg

M-ALU-0305
Alunet schaduwnet 80% M
zonwering voor auto en tuin
3x5m
Gewicht: 1.8 kg

M-ALU-0306
Alunet schaduwnet 80% L
zonwering voor auto en tuin
3x6m
Gewicht: 2.2 kg

M-ALU-0406
Alunet schaduwnet 80% XL
zonwering voor auto en tuin
4x6m
Gewicht: 3 kg

M-PLATE-CH
CH-sticker
voor gemotoriseerde
voertuigen en
aanhangwagens
magnetisch
Gewicht: 34 gr
M-PLATE-L
L-bordje voor lesauto's
magnetisch lesteken
Gewicht: 47 gr

08.01.2023

4.95/set

1 set

12.90/set

Prijs in CHF
1 st. 121.26/st.

Prijs in CHF
1 st. 139.90/st.

Prijs in CHF
1 st. 185.43/st.

Prijs in CHF
1 st. 228.60/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.95/st.

supermagnete.ch
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Reserve onderdeel voor "Perfect Click"
wisselkentekenhouder LP-CHCAR1L en LPCHCAR2H, in een set van 4. De schuifjes
fixeren de montageplaat in de wissellijst.

Diese autobeschermfolie is een uiterst
praktische voorruitafdekking zowel in de
zomer als in de winter: Hij houdt uw auto in
de zomer koel en beschermt hem in de winter
tegen een bevroren of volgesneeuwde
voorruit.
Doorsnede: 33 mm
Hoogte: 33 mm
Accessoires: Metaalplaat (zelfklevend)

Aluminium weefsel met uv-beschermlaag, dat
80% van de zonnestraling reflecteert en so
tegen zonnebrand en hitte beschermt.

Aluminium weefsel met uv-beschermlaag, dat
80% van de zonnestraling reflecteert en zo
tegen zonnebrand en hitte beschermt.

Aluminium weefsel met uv-beschermlaag, dat
80% van de zonnestraling reflecteert en zo
tegen zonnebrand en hitte beschermt.

Aluminium weefsel met uv-beschermlaag.
Reflecteert 80% van de zonnestraling en
beschermt zo tegen zonnebrand en hitte.

Een magnetische CH sticker in plaats van een
vast aangebrachte sticker is bijzonder
praktisch: Zo kan de landcode indien nodig
heel makkelijk worden aangebracht en bij
niet-gebruik weer worden verwijderd.

Het grote voordeel van een magnetische L
sticker: Hij kan voor de lesrit in een
handomdraai worden aangebracht en daarna
net zo makkelijk weer worden verwijderd.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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LP-CHCAR1L

Prijs in CHF

Wisselnummerhouder„Perfect
Click“ liggend formaat
magnetische nummerbordhouder
voor kentekens in liggend formaat
1 set om 2 auto's mee uit te
rusten
Gewicht: 2.6 kg/set

1 set 120.00/set

LP-CHCAR2H
Wisselnummerhouder „Perfect Click
“ staand formaat
magnetische kentekenhouder
voor nummerborden in staand
formaat
1 set om 2 auto's mee uit te rusten
Gewicht: 2.4 kg/set

M-42
Fanvin landvlag, houdt ca.
15 kg
magneetvlag voor de auto
Gewicht: 120 gr
houdkracht: ca. 15 kg

M-58
Funvin, houdt ca. 15 kg
magnetisch pretartikel voor
uw auto
Gewicht: 120 gr
houdkracht: ca. 15 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
1 set 355.00/set

Prijs in CHF
1 st.

14.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

19.95/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Topseller! "Perfect Click Car" is een
magnetische wisselkentekenhouder voor
kentekens in liggend formaat. De
geïntegreerde supermagneten garanderen
een groot houvast van de nummers. Met één
set kunt u twee auto's uitrusten.
De magnetische wisselkentekenhouder
"Perfect Click" is bij ons nu ook voor
kentekens in staand formaat verkrijgbaar. Met
één set kunnen twee auto's worden uitgerust.

Laat u ook "on the road" met de originele
magnetische fanvin zien, voor welk land uw
supportershart klopt.

U wilt uw auto visueel oppeppen, bijv. met
een piratenvlag of het opschrift "Just
married"? Dan kiest u de originele
magnetische Funvin!

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Vismagneten en toebehoren voor het succesvolle magneetvissen
BD-TR100-1

Prijs in CHF

Vismagneet 100 Bundle
Set voor het magneetvissen met 1x
vismagneet 100, houdkracht ca.
100 kg
1x karabijnhaak 60 x 6 mm
en 1x polypropyleen touw 7 mm x
15 m
Gewicht: 760 gr/set

1 set

BD-TR200-1

Prijs in CHF

Vismagneet 200 bundle
Set voor het magneetvissen met 1x
vismagneet 200, houdkracht ca. 200 kg
1 x karabijnhaak met schroefsluiting 80
x 8 mm
en 1x polypropyleen touw 9 mm x 15 m
Gewicht: 1.5 kg/set

M-KH-120
Karabijnhaak klein 60 x
6 mm
musketonhaak, verzinkt
draagkracht 120 kg
Gewicht: 26 gr

M-KH-230S
Karabijnhaak met
schroefsluiting 80 x 8 mm
musketonhaak, verzinkt
draagkracht 230 kg
Gewicht: 60 gr

M-KH-450S
Karabijnhaak met
schroefsluiting 120 x 11 mm
musketonhaak, verzinkt
draagkracht 450 kg
Gewicht: 190 gr

M-MPB-1
Multipurpose tas
tweewegrits
met bevestigingslussen
Gewicht: 190 gr

M-MPB-2
Schatbuidel
opening 14 cm
met bevestigingslussen
Gewicht: 180 gr

M-ROPE-515
Polypropyleen touw 5 mm x
15 m
voor het magneetvissen
geen klimtouw!
Gewicht: 140 gr

08.01.2023

39.90/set

1 set

56.95/set

Prijs in CHF
1 st.

3.90/st.

vanaf

5 st.

3.70/st.

vanaf

10 st.

3.40/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.95/st.

vanaf

5 st.

5.50/st.

vanaf

10 st.

4.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

10.90/st.

vanaf

5 st.

9.90/st.

vanaf

10 st.

8.90/st.

Prijs in CHF
1 st.

9.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

9.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.95/st.

Bundle met touw, karabijnhaak en
vismagneet met 100 kg houdkracht,
dubbelzijdig magnetisch. Met de set voor het
magneetvissen bent u perfect uitgerust! Geen
speelgoed!

Bundle met touw, karabijnhaak met
schroefsluiting en vismagneet met 200 kg
houdkracht, dubbelzijdig magnetisch. Met de
magneetvis bundle heeft u de perfecte
uitrusting! Geen speelgoed!

Deze kleine karabijnhaak met een
draagkracht van 120 kg kan voor vele
doeleinden worden gebruikt. Het verzinkte
oppervlak werkt roestwerend, dus kan de
karabijnhaak binnens- en buitenshuis worden
gebruikt.
Robuuste karabijnhaak met schroefsluiting en
een draagkracht van 230 kg. Bij het
magneetvissen ideaal als verbindingsstuk
tussen touw en oogbout / oogmoer geschikt.

Massieve karabijnhaak met schroefsluiting
met een draagkracht van 450 kg. De
veiligheidssluiting zorgt ervoor, dat de
karabijnhaak niet per ongeluk opengaat.

Robuuste multi purpose tas met tweewegrits.
Waterafwijzende binnenkant en afvoeroog in
de bodem. Aan de beide lange binnenzijden
elastische lussen. Aan de buitenzijde
bevestigingslussen met drukknopen, MOLLEcompatibel.
Robuuste schatbuidel voor outdoor
activiteiten. Grote binnenzak met
koordsluiting, 2 zijzakken (waarvan een uit
netstof), een voorzak met klittebandsluiting.
2 bevestigingslussen met drukknoppen
(MOLLE-compatibel).
Dit polypropyleen touw is weersbestendig en
robuust. Ideaal voor magneetvissen of voor
toepassingen in bijvoorbeeld in huis en tuin of
bij het kamperen. Opgelet: Niet voor het
klimmen of het optillen van lasten geschikt.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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M-ROPE-560
Polypropyleen touw 5 mm x
60 m
voor het magneetvissen
geen klimtouw!
Gewicht: 670 gr

Prijs in CHF
1 st.

M-ROPE-715
Polypropyleen touw 7 mm x
15 m
voor het magneetvissen
geen klimtouw!
Gewicht: 250 gr

Prijs in CHF
1 st.

M-ROPE-760
Polypropyleen touw 7 mm x
60 m
voor het magneetvissen
geen klimtouw!
Gewicht: 1.1 kg

9.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

M-ROPE-915
Polypropyleen touw 9 mm x
15 m
voor het magneetvissen
geen klimtouw!
Gewicht: 360 gr

39.80/st.

Prijs in CHF
1 st.

M-ROPE-960
Polypropyleen touw 9 mm x
60 m
voor het magneetvissen
geen klimtouw!
Gewicht: 1.6 kg

14.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

M-TH-TR100

59.80/st.

Prijs in CHF

Vismagneet 100
om mee te magneetvissen,
dubbelzijdig magnetisch
2x M8 schroefdraad incl.
passende oogbout
houdkracht ca. 100 kg
Gewicht: 480 gr

1 st.

30.10/st.

vanaf

3 st.

26.50/st.

vanaf

10 st.

23.30/st.

M-TH-TR200

Prijs in CHF

Vismagneet 200
om mee te magneetvissen,
dubbelzijdig magnetisch
2x M10 schroefdraad incl.
passende oogbout
houdkracht ca. 200 kg
Gewicht: 1.1 kg

1 st.

41.15/st.

vanaf

3 st.

36.35/st.

vanaf

10 st.

32.05/st.

M-TH-TR400

Prijs in CHF

Vismagneet 400
om mee te magneetvissen,
dubbelzijdig magnetisch
2x schroefdraad M12 incl.
passende oogbout
houdkracht ca. 400 kg, N35
Gewicht: 3.3 kg

vanaf

1 st.

81.20/st.

3 st.

72.20/st.

M-TH-D30

Prijs in CHF

Schatzoekermagneet David 30,
houdt ca. 30 kg
vismagneet voor het
magneetvissen
met 15 m nylon touw
Gewicht: 300 gr
houdkracht: ca. 30 kg

08.01.2023

19.80/st.

1 st.

35.95/st.

supermagnete.ch
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Dit polypropyleen touw is weersbestendig en
robuust. Ideaal voor magneetvissen of voor
toepassingen in bijvoorbeeld in huis en tuin of
bij het kamperen. Opgelet: Niet voor het
klimmen of het optillen van lasten geschikt.

Dit polypropyleen touw is weersbestendig en
robuust. Ideaal voor magneetvissen of voor
toepassingen in bijvoorbeeld in huis en tuin of
bij het kamperen. Opgelet: Niet voor het
klimmen of het optillen van lasten geschikt.

Dit polypropyleen touw is weersbestendig en
robuust. Ideaal voor magneetvissen of voor
toepassingen in bijvoorbeeld in huis en tuin of
bij het kamperen. Opgelet: Niet voor het
klimmen of het optillen van lasten geschikt.

Dit polypropyleen touw is weersbestendig en
robuust. Ideaal voor magneetvissen of voor
toepassingen in bijvoorbeeld in huis en tuin of
bij het kamperen. Opgelet: Niet voor het
klimmen of het optillen van lasten geschikt.

Dit polypropyleen touw is weersbestendig en
robuust. Ideaal voor magneetvissen of voor
toepassingen in bijvoorbeeld in huis en tuin of
bij het kamperen. Opgelet: Niet voor het
klimmen of het optillen van lasten geschikt.

Dubbelzijdig magnetische vismagneet. Zowel
de onderkant als de bovenkant beschikken
dankzij de stalen mantel over een houdkracht
van 100 kg. Leveringsomvang: Vismagneet
en M8 oogbout. Geen speelgoed!

Dubbelzijdig magnetische vismagneet. Zowel
de onderkant als ook de bovenkant
beschikken dankzij de stalen ommanteling
over een houdkracht van 200 kg.
Leveringsomvang: Vismagneet en M10
oogbout. Geen speelgoed!
Vismagneet met 400 kg houdkracht,
dubbelzijdig magnetisch. Verreweg de
sterkste neodymium magneet in ons
productenpakket! Leveringsomvang:
vismagneet en M12 oogbout. Geen
speelgoed!
Vismagneet David 30 met 30 kg houdkracht,
incl. 15 m lang nylon touw. Ideaal voor
beginners, om eerste ervaringen met het
magneetvissen op te doen.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.

Pagina 162

Online bestellen bij
www.supermagnete.ch

+41 43 399 03 51

M-TH-D45

Prijs in CHF

Schatzoekmagneet David 45, houdt
ca. 45 kg
vismagneet voor het magneetvissen
met ophangoog en 15 m nylon touw
Gewicht: 680 gr
houdkracht: ca. 45 kg

08.01.2023

1 st.

49.95/st.

supermagnete.ch
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De vismagneet David 45 is met zijn 45 kg
houdkracht ideaal voor beginners. Hij wordt
geleverd met een 15 m lang nylon touw, dat
aan de magneet wordt bevestigd. Ook een
oogbout M8 wordt meegeleverd.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Ferrobanden & metaalbanden
FT-1005

Prijs in CHF

Ferroband zelfklevend 5 m x
10 mm
zelfklevend hechtvlak voor
magneten
rollen van 5 m
in verschillende kleuren
Gewicht: 180 gr

1 st.

4.20/st.

vanaf

3 st.

3.60/st.

vanaf

10 st.

3.05/st.

vanaf

20 st.

2.80/st.

vanaf

40 st.

2.55/st.

FT-1025

Prijs in CHF

Ferroband zelfklevend 25 m x
10 mm
zelfklevend hechtoppervlak voor vanaf
magneten
vanaf
rollen van 25 m
vanaf
in verschillende kleuren
Gewicht: 910 gr

1 st.

16.50/st.

3 st.

14.20/st.

10 st.

12.15/st.

20 st.

11.10/st.

FT-2005

Prijs in CHF

Ferroband zelfklevend 5 m x
20 mm
zelfklevend hechtoppervlak voor
magneten
rollen van 5 m
in verschillende kleuren
Gewicht: 370 gr

1 st.

7.60/st.

vanaf

3 st.

6.50/st.

vanaf

10 st.

5.50/st.

vanaf

20 st.

5.00/st.

vanaf

40 st.

4.60/st.

FT-2025

Prijs in CHF

Ferroband zelfklevend 25 m x
20 mm
zelfklevend hechtoppervlak voor vanaf
magneten
vanaf
rollen van 25 m
in verschillende kleuren
Gewicht: 1.8 kg

1 st.

29.50/st.

3 st.

25.40/st.

10 st.

21.70/st.

LIV-167

Prijs in CHF

Magneetpunten „Element Flex Dot
“ zelfklevend
zelfklevende hechtplaatjes voor
magneten
28 stippen
in verschillende kleuren, geen
magneten!
Gewicht: 63 gr

ML-SB1
Metaalband „Story Box“ met
magneten
zelfklevend
incl. 4 decoratieve magneten
in verschillende uitvoeringen
Gewicht: 100 gr

08.01.2023

1 st.

6.90/st.

Prijs in CHF
1 st.

16.90/st.

Bij ferroband gaat het om dun kunststof
band, dat ijzerdeeltjes bevat. Grote
potmagneten en neodymium magneten zijn
vanwege hun hoge gewicht niet geschikt voor
gebruik op ferrotapes.

Zelfklevend ferroband vormt een ideale
ondergrond voor magneten. U kunt het
ferroband met een huishoudschaar of een
stanleymesje eenvoudig op de gewenste
maat knippen of snijden.

Met zelfklevend ferroband brengt u uw
alledaagse leven beter op orde. De flexibele
band maakt het u mogelijk in een oogwenk
een geschikte ondergrond voor magneten te
creëren.

Het bevestigen van ferroband is echt
eenvoudig: Beschermfolie van de
zelfklevende achterkant wegtrekken en het
ferroband goed op het gewenste oppervlak
aandrukken. Boren niet nodig.

Met de zelfklevende magneetstippen "Element
Flex Dot" creëert u met een paar handgrepen
een klein, vrijwel onzichtbaar hechtoppervlak
voor magneten. De magneetplaatjes zijn in
de kleuren wit, zwart en multicolor
verkrijgbaar.
Met het metaalband „Story Box “ van
Trendform creeërt u op elke gladde wand een
hechtondergrond voor magneten. Door vier
decoratieve magneten in eend-, planeeet of
geitvorm blijven uw mededelingen,
ansichtkaarten of foto's stevig zitten.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Metalen schijfjes & metalen plaatjes om te schroeven
Dit zijn geen magneten! Deze metalen schijfjes en metalen plaatjes
zijn geschikt als tegenstuk voor onze magneten, bijv.
haakmagneten of blokmagneten met gat.
Ze kunnen met een verzonkenkop schroef probleemloos aan nietmagnetische oppervlakken worden vastgeschroefd.

MSD-17
metalen schijfjes met rand en
verzonken schroefgat M3
Binnendiameter 17 mm
als tegenstuk voor magneten,
zelf geen magneten!
Gewicht: 4 gr
MSD-21
metalen schijfjes met rand en
verzonken schroefgat M3
Binnendiameter 21 mm
als tegenstuk voor magneten,
zelf geen magneten!
Gewicht: 5.5 gr
MSD-26
metalen schijfjes met rand en
verzonken schroefgat M4
Binnendiameter 26 mm
als tegenstuk voor magneten,
zelf geen magneten!
Gewicht: 13 gr
MSD-33
metalen schijfjes met rand en
verzonken schroefgat M4
Binnendiameter 33 mm
als tegenstuk voor magneten,
zelf geen magneten!
Gewicht: 19 gr
MD-12
metalen schijfjes met
verzonken gat Ø 12 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 0.5 gr
MD-15
metalen schijfjes met
verzonken gat Ø 15 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 1.2 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
10 st.

1.15/st.

vanaf

20 st.

1.05/st.

vanaf

40 st.

1.00/st.

Prijs in CHF
10 st.

1.25/st.

vanaf

20 st.

1.15/st.

vanaf

40 st.

1.10/st.

Prijs in CHF
10 st.

1.30/st.

vanaf

20 st.

1.25/st.

vanaf

40 st.

1.20/st.

Prijs in CHF
10 st.

1.40/st.

vanaf

20 st.

1.35/st.

vanaf

40 st.

1.30/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.20/st.

vanaf

40 st.

0.16/st.

vanaf

80 st.

0.15/st.

vanaf

160 st.

0.13/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.24/st.

vanaf

40 st.

0.20/st.

vanaf

80 st.

0.18/st.

vanaf

160 st.

0.17/st.

Deze metalen schijfjes met rand en
verzonken gat zijn bij uitstek geschikt als
bevestigingsondergrond voor onze
potmagneten of magneethaken.

Deze metalen schijfjes met rand en
verzonken gat zijn bij uitstek geschikt als
bevestigingsondergrond voor onze
potmagneten of magneethaken.

Deze metalen schijfjes met rand en
verzonken gat zijn bij uitstek geschikt als
bevestigingsondergrond voor onze
potmagneten of magneethaken.

Deze metalen schijfjes met rand en
verzonken gat zijn bij uitstek geschikt als
bevestigingsondergrond voor onze
potmagneten of magneethaken.

Doorsnede D: 12 mm
Hoogte H: 1.5 mm
Doorsnede gat d1: 5.5 mm
Doorsnede gat d2: 8.5 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Coating: Nikkel (Ni)
Doorsnede D: 15 mm
Hoogte H: 1.5 mm
Doorsnede gat d1: 5.5 mm
Doorsnede gat d2: 8.5 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Coating: Nikkel (Ni)

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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MD-18
metalen schijfjes met
verzonken gat Ø 18 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 2.5 gr
MD-23
Metalen schijfjes met
verzonken gat Ø 23 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 4 gr
MD-27
metalen schijfjes met
verzonken gat Ø 27 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 12 gr
MD-34
metalen schijfjes met
verzonken gat Ø 34 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 19 gr
MD-42
metalen schijven met
verzonken gat Ø 42 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 31 gr
MD-50
metalen schijven met
verzonken gat Ø 50 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 44 gr
MD-52
metalen schijven met
verzonken gat Ø 52 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 49 gr
MD-62
Metalen schijven met
verzonken gat Ø 62 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 69 gr
MD-65
metalen schijven met
verzonken gat Ø 65 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 76 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
10 st.

0.24/st.

vanaf

40 st.

0.20/st.

vanaf

80 st.

0.19/st.

vanaf

160 st.

0.17/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.32/st.

vanaf

40 st.

0.27/st.

vanaf

80 st.

0.25/st.

vanaf

160 st.

0.24/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.38/st.

vanaf

40 st.

0.33/st.

vanaf

80 st.

0.31/st.

vanaf

160 st.

0.29/st.

Prijs in CHF

vanaf

10 st.

0.46/st.

20 st.

0.41/st.

30 st.

0.37/st.

40 st.

0.35/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.60/st.

vanaf

15 st.

0.54/st.

vanaf

40 st.

0.50/st.

vanaf

80 st.

0.47/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.65/st.

vanaf

15 st.

0.58/st.

vanaf

40 st.

0.53/st.

vanaf

80 st.

0.51/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.72/st.

vanaf

15 st.

0.65/st.

vanaf

40 st.

0.60/st.

vanaf

80 st.

0.57/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.10/st.

vanaf

15 st.

1.01/st.

vanaf

40 st.

0.95/st.

vanaf

80 st.

0.91/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.14/st.

vanaf

15 st.

1.02/st.

vanaf

40 st.

0.93/st.

vanaf

80 st.

0.88/st.

supermagnete.ch
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Doorsnede D: 18 mm
Hoogte H: 1.5 mm
Doorsnede gat d1: 5.5 mm
Doorsnede gat d2: 8.5 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Coating: Nikkel (Ni)
Doorsnede D: 23 mm
Hoogte H: 1.5 mm
Doorsnede gat d1: 5.5 mm
Doorsnede gat d2: 8.5 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Coating: Nikkel (Ni)
Doorsnede D: 27 mm
Hoogte H: 3 mm
Doorsnede gat d1: 5.7 mm
Doorsnede gat d2: 11.7 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Coating: Nikkel (Ni)
Doorsnede D: 34 mm
Hoogte H: 3 mm
Doorsnede gat d1: 5.7 mm
Doorsnede gat d2: 11.7 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Coating: Nikkel (Ni)
Doorsnede D: 42 mm
Hoogte H: 3 mm
Doorsnede gat d1: 5.7 mm
Doorsnede gat d2: 11.7 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Coating: Nikkel (Ni)
Doorsnede D: 50 mm
Hoogte H: 3 mm
Doorsnede gat d1: 5.7 mm
Doorsnede gat d2: 11.7 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Coating: Nikkel (Ni)
Doorsnede D: 52 mm
Hoogte H: 3 mm
Doorsnede gat d1: 5.7 mm
Doorsnede gat d2: 11.7 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Coating: Nikkel (Ni)
Doorsnede D: 62 mm
Hoogte H: 3 mm
Doorsnede gat d1: 5.7 mm
Doorsnede gat d2: 11.7 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Coating: Nikkel (Ni)
Doorsnede D: 65 mm
Hoogte H: 3 mm
Doorsnede gat d1: 5.7 mm
Doorsnede gat d2: 11.7 mm
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Coating: Nikkel (Ni)

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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MC-12-12-03
Metalen plaatjes met
verzonken gat 12 x 12 x 3
mm
als tegenstuk voor magneten
geen magneten!
Gewicht: 2 gr
MC-15-15-03
metalen plaatjes met
verzonken gat 15 x 15 x 3
mm
als tegenstuk voor magneten
geen magneten!
Gewicht: 3.9 gr
MC-100-20-03
Metalen plaatjes met twee
verzonken gaten
100 x 20 x 3 mm
als tegenstuk voor magneten
geen magneten!
Gewicht: 43 gr
MC-120-20-03
Metalen plaatjes met twee
verzonken gaten
120 x 20 x 3 mm
als tegenstuk voor magneten
geen magneten!
Gewicht: 53 gr
MC-20-12-03
Metalen plaatjes met
verzonken gat 20 x 12 x 3
mm
als tegenstuk voor magneten
geen magneten!
Gewicht: 4 gr
MC-20-20-03
metalen plaatjes met
verzonken gat 20 x 20 x 3
mm
als tegenstuk voor magneten
geen magneten!
Gewicht: 8 gr
MC-25-13-03
Metalen plaatjes met
verzonken gat 25 x 13 x 3
mm
als tegenstuk voor magneten
geen magneten!
Gewicht: 6 gr
MC-30-12-03
Metalen plaatjes met
verzonken gat 30 x 12 x 3
mm
als tegenstuk voor magneten
geen magneten!
Gewicht: 7 gr
MC-40-20-03
metalen plaatjes met twee
verzonken gaten 40 x 20 x 3
mm
als tegenstuk voor magneten
geen magneten!
Gewicht: 16 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
10 st.

0.22/st.

vanaf

40 st.

0.21/st.

vanaf

160 st.

0.20/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.26/st.

vanaf

40 st.

0.22/st.

vanaf

80 st.

0.20/st.

vanaf

160 st.

0.18/st.

Prijs in CHF
10 st.

1.08/st.

vanaf

20 st.

0.96/st.

vanaf

40 st.

0.87/st.

vanaf

80 st.

0.81/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.31/st.

vanaf

15 st.

1.17/st.

vanaf

40 st.

1.07/st.

vanaf

80 st.

1.00/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.34/st.

vanaf

40 st.

0.30/st.

vanaf

80 st.

0.28/st.

vanaf

160 st.

0.26/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.39/st.

vanaf

40 st.

0.34/st.

vanaf

80 st.

0.32/st.

vanaf

160 st.

0.30/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.35/st.

vanaf

40 st.

0.31/st.

vanaf

80 st.

0.29/st.

vanaf

160 st.

0.27/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.38/st.

vanaf

40 st.

0.33/st.

vanaf

80 st.

0.31/st.

vanaf

160 st.

0.29/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.48/st.

vanaf

15 st.

0.43/st.

vanaf

40 st.

0.39/st.

vanaf

80 st.

0.37/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Deze metalen plaatjes zijn de ideale
hechtondergronden voor blokmagneten met
verzonken gat. Ze kunnen met een verzonken
kop-schroef ongecompliceerd aan nietmagnetische oppervlakken worden
vastgeschroefd.
Deze metalen plaatjes zijn de ideale
hechtondergronden voor blokmagneten met
verzonken gat. Ze kunnen met een verzonken
kop-schroef ongecompliceerd aan nietmagnetische oppervlakken worden
vastgeschroefd.
Deze metalen plaatjes zijn de ideale
hechtondergronden voor blokmagneten met
verzonken gat. Ze kunnen met een verzonken
kop-schroef ongecompliceerd aan nietmagnetische oppervlakken worden
vastgeschroefd.
Deze metalen plaatjes zijn de ideale
hechtondergronden voor blokmagneten met
verzonken gat. Ze kunnen met een verzonken
kop-schroef ongecompliceerd aan nietmagnetische oppervlakken worden
vastgeschroefd.
Deze metalen plaatjes zijn de ideale
hechtondergronden voor blokmagneten met
verzonken gat. Ze kunnen met een verzonken
kop-schroef ongecompliceerd aan nietmagnetische oppervlakken worden
vastgeschroefd.
Deze metalen plaatjes zijn de ideale
hechtondergronden voor blokmagneten met
verzonken gat. Ze kunnen met een verzonken
kop-schroef ongecompliceerd aan nietmagnetische oppervlakken worden
vastgeschroefd.
Deze metalen plaatjes zijn de ideale
hechtondergronden voor blokmagneten met
verzonken gat. Ze kunnen met een verzonken
kop-schroef ongecompliceerd aan nietmagnetische oppervlakken worden
vastgeschroefd.
Deze metalen plaatjes zijn de ideale
hechtondergronden voor blokmagneten met
verzonken gat. Ze kunnen met een verzonken
kop-schroef ongecompliceerd aan nietmagnetische oppervlakken worden
vastgeschroefd.
Deze metalen plaatjes zijn de ideale
hechtondergronden voor blokmagneten met
verzonken gat. Ze kunnen met twee
verzonken kop-schroeven ongecompliceerd
aan niet-magnetische oppervlakken worden
vastgeschroefd.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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MC-40-40-03
metalen plaatjes met twee
verzonken gaten 40 x 40 x 3
mm
als tegenstuk voor magneten
geen magneten!
Gewicht: 35 gr
MC-60-20-03
metalen plaatjes met twee
verzonken gaten 60 x 20 x 3
mm
als tegenstuk voor magneten
geen magneten!
Gewicht: 25 gr
MC-80-20-03
metalen plaatjes met twee
verzonken gaten 80 x 20 x
3 mm
als tegenstuk voor magneten
geen magneten!
Gewicht: 35 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
5 st.

0.50/st.

vanaf

15 st.

0.44/st.

vanaf

40 st.

0.40/st.

vanaf

80 st.

0.37/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.77/st.

vanaf

15 st.

0.70/st.

vanaf

40 st.

0.64/st.

vanaf

80 st.

0.61/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.87/st.

vanaf

15 st.

0.79/st.

vanaf

40 st.

0.74/st.

vanaf

80 st.

0.70/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Deze metalen plaatjes zijn de ideale
hechtondergronden voor blokmagneten met
verzonken gat. Ze kunnen met twee
verzonken kop-schroeven ongecompliceerd
aan niet-magnetische oppervlakken worden
vastgeschroefd.
Deze metalen plaatjes zijn de ideale
hechtondergronden voor blokmagneten met
verzonken gat. Ze kunnen met twee
verzonken kop-schroeven ongecompliceerd
aan niet-magnetische oppervlakken worden
vastgeschroefd.
Deze metalen plaatjes zijn de ideale
hechtondergronden voor blokmagneten met
verzonken gat. Ze kunnen met twee
verzonken kop-schroeven ongecompliceerd
aan niet-magnetische oppervlakken worden
vastgeschroefd.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Zelfklevende metalen schijfjes: Ideale tegenstukken voor magneten
Deze metalen schijfjes zijn geschikt als tegenstuk voor onze magneten, bijv. schijfmagneten of magneethaken.
Dankzij hun zelfklevende achterkant kunnen ze makkelijk op gladde oppervlakken worden geplakt.
PAS-10
metalen schijfjes zelfklevend
Ø 10 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 1.2 gr
PAS-10-W
netalen schijfjes zelfklevend
wit Ø 10 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 1.3 gr
PAS-13
metalen schijfjes zelfklevend
Ø 13 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 2.1 gr
PAS-13-W
metalen schijfjes zelfklevend
wit Ø 13 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 2.2 gr
PAS-16
metalen schijfjes zelfklevend
Ø 16 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 3.2 gr
PAS-16-W
metalen schijfjes zelfklevend
wit Ø 16 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 3.3 gr
PAS-20
metalen schijfjes zelfklevend
Ø 20 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 5 gr
PAS-20-W
metalen schijfjes zelfklevend
wit Ø 20 mm
als tegenstuk voor
magneten
geen magneten!
Gewicht: 5.1 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
10 st.

0.24/st.

vanaf

40 st.

0.20/st.

vanaf

80 st.

0.19/st.

vanaf

160 st.

0.17/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.28/st.

vanaf

40 st.

0.24/st.

vanaf

80 st.

0.22/st.

vanaf

160 st.

0.20/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.25/st.

vanaf

40 st.

0.21/st.

vanaf

80 st.

0.20/st.

vanaf

160 st.

0.18/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.29/st.

vanaf

40 st.

0.25/st.

vanaf

80 st.

0.23/st.

vanaf

160 st.

0.22/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.27/st.

vanaf

40 st.

0.22/st.

vanaf

80 st.

0.21/st.

vanaf

160 st.

0.19/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.32/st.

vanaf

40 st.

0.28/st.

vanaf

80 st.

0.26/st.

vanaf

160 st.

0.24/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.28/st.

vanaf

40 st.

0.23/st.

vanaf

80 st.

0.22/st.

vanaf

160 st.

0.20/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.34/st.

vanaf

40 st.

0.29/st.

vanaf

80 st.

0.27/st.

vanaf

160 st.

0.25/st.

Doorsnede D: 10 mm
Hoogte H: 2 mm
Staal: Q235 (China)
Coating: Zink (Zn)
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Lijm: 3M, Nr. 9888T
Doorsnede D: 10.3 mm
Hoogte H: 2.3 mm
Staal: Q235 (China)
Coating: Zink (Zn), wit gelakt
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Lijm: 3M, Nr. 9888T
Doorsnede D: 13 mm
Hoogte H: 2 mm
Staal: Q235 (China)
Coating: Zink (Zn)
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Lijm: 3M, Nr. 9888T
Doorsnede D: 13.3 mm
Hoogte H: 2.3 mm
Staal: Q235 (China)
Coating: Zink (Zn), wit gelakt
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Lijm: 3M, Nr. 9888T
Doorsnede D: 16 mm
Hoogte H: 2 mm
Staal: Q235 (China)
Coating: Zink (Zn)
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Lijm: 3M, Nr. 9888T
Doorsnede D: 16.3 mm
Hoogte H: 2.3 mm
Staal: Q235 (China)
Coating: Zink (Zn), wit gelakt
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Lijm: 3M, Nr. 9888T
Doorsnede D: 20 mm
Hoogte H: 2 mm
Staal: Q235 (China)
Coating: Zink (Zn)
Tolerantie: +/- 0,1 mm
Lijm: 3M, Nr. 9888T
Doorsnede D: 20.3 mm
Hoogte H: 2.3 mm
Staal: Q235 (China)
Coating: Zink (Zn), wit gelakt
Tolerantie: +/- 0,2 mm
Lijm: 3M, Nr. 9888T

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Kabelbinders
CAT-01
Kabelbinder 200 x 5.00 mm
blokkerende sluiting
set van 20
in verschillende kleuren
Gewicht: 1 gr

Prijs in CHF
20 st.

CAT-02
Kabelbinder 400 x 5.00 mm
blokkerende sluiting
set van 20
in verschillende kleuren
Gewicht: 38 gr

Prijs in CHF
20 st.

CAT-04

0.30/st.

Prijs in CHF

Kabelbinder met klitteband
„Wrap-It“
flexibel klitteband met sleufgat
herbruikbaar
set van 6, zwart
Gewicht: 24 gr/set

CAT-05
Rubberen kabelbinders „TFix“ 6 cm
herbruikbaar
set van 50
zwart
Gewicht: 2.5 gr
CAT-06
Rubberen kabelbinders „TFix“ 16 cm
herbruikbaar
set van 50
zwart
Gewicht: 5 gr
CAT-07
Roestvrijstalen kabelbinders
260 x 4.60 mm
kogelsluiting
1 stuk
Gewicht: 3.5 gr

CAT-08
Roestvrijstalen kabelbinders
680 x 7.90 mm
kogelsluiting
1 stuk
Gewicht: 12 gr

CAT-09
Kunststof kabelbinders 280 x
4.80 mm
blokkerende sluiting
set van 100
in verschillende kleuren
Gewicht: 190 gr/set

08.01.2023

0.15/st.

1 set

13.00/set

vanaf

10 sets

12.85/set

vanaf

20 sets

12.30/set

vanaf

40 sets

11.80/set

Prijs in CHF
50 st.

0.25/st.

Prijs in CHF
50 st.

0.50/st.

Prijs in CHF
1 st.

1.20/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.65/st.

Prijs in CHF
1 set

8.75/set

De handige kabelbinders zijn niet alleen voor
het bundelen of zekeren van kabels en
leidingen geschikt. Ook in het huishouden, de
werkplaats of in de camper kunt u
kabelbinders op veel verschillende manieren
gebruiken.
Bye bye kabelwirwar! Met deze standaard
kabelbinders in het zwart of wit zorgt u voor
orde.

Deze klitteband kabelbinders zijn bijzonder
goed geschikt voor kwetsbare kabels. De
voordelen op een rijtje: Dubbelzijdig
klitteband, herbruikbaar, eenvoudig te
verwijderen, lange levensduur, kan indien
gewenst worden ingekort.
Rubberen kabelbinders zijn bijzonder populair
voor het tijdelijk bevestigen van
kabelbundels, bijvoorbeeld aan
toneelconstructies of beursstanden. Ook
andere kleine delen kunt u hiermee snel
fixeren.
De voordelen van de rubberen kabelbinders
„T-Fix“: Duurzaam, herbruikbaar, eenvoudig
en flexibel in het gebruik, geen lijmresten op
kabels.

De brede roestvrijstalen kabelbinders houden
met hun lengte van 26 cm ook buizen en
grotere leidingen bijeen. Bestand tegen
omgevingsinvloeden, zoals hitte, koude,
chemische stoffen en uv-straling.

De brede roestvrijstalen kabelbinders houden
met hun lengte van 68 cm ook grotere buizen
en aggregaten bijeen. Bestand tegen externe
milieu-invloeden, zoals hitte, kou, chemische
stoffen en uv-straling.

Bye bye kabelkluwens! Met deze 28 cm lange
standaard kabelbinders in het zwart of
melkwit stelt u orde op zaken.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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CAT-10
Kunststof kabelbinders 100 x
2.50 mm
blokkerende sluiting
set van 100
in verschillende kleuren
Gewicht: 32 gr/set
CAT-11
Kunststof kabelbinders 540 x
7.60 mm
blokkerende sluiting
set van 100
in verschillende kleuren
Gewicht: 700 gr/set

08.01.2023

Prijs in CHF
1 set

1.00/set

Prijs in CHF
1 set

44.75/set

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Bye bye kabelkluwens! Met deze 10 cm lange
standaard kabelbinders in het zwart of
melkwit stelt u orde op zaken.

Bye bye kabel wirwar! Met deze 54 cm lange
standaard kabelbinders in het zwart of
melkwit zorgt u voor orde.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Schroefhaken & schroefogen
STH-4
schroefhaken 4 mm
binnendiameter
staal, vernikkeld
schroefdraad M3
Gewicht: 2 gr

STH-5.5
schroefhaken 5.5 mm
binnendiameter
staal, vernikkeld
schroefdraad M4
Gewicht: 3 gr

STH-14
schroefhaken 14 mm
binnendiameter
staal, vernikkeld
schroefdraad M5
Gewicht: 8 gr

STH-22
schroefhaken 22 mm
inwendige doorsnede
staal, vernikkeld
schroefdraad M8
Gewicht: 34 gr

STH-26
schroefhaken 26 mm
inwendige doorsnede
staal, vernikkeld
schroefdraad M6
Gewicht: 19 gr

STE-4
schroefogen 4 mm
binnendiameter
staal, vernikkeld
schroefdraad M4
Gewicht: 3 gr

STE-11
schroefogen 11 mm
binnendiameter
staal, vernikkeld
schroefdraad M5
Gewicht: 9 gr

STE-19
schroefogen 19 mm
binnendiameter
staal, vernikkeld
schroefdraad M6
Gewicht: 16 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
10 st.

0.22/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.30/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.42/st.

Prijs in CHF
1 st.

1.15/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.70/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.27/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.70/st.

Prijs in CHF
1 st.

0.75/st.

Deze handige, kleine schroefogen met een
inwendige schroefdraad van 4 mm kunnen in
elk willekeurig product met M4 schroefdraad
worden ingedraaid.

Deze handige, kleine schroefogen met een
inwendige schroefdraad van 5 mm kunnen in
elk willekeurig product met M4 schroefdraad
worden ingedraaid.

Deze handige, kleine schroefogen met een
inwendige schroefdraad van 14 mm kunnen
in elk willekeurig product met M5
schroefdraad worden ingedraaid.

Deze handige, kleine schroefogen met een
inwendige schroefdraad van 22 mm kunnen
in elk willekeurig product met M8
schroefdraad worden ingedraaid.

Deze handige, kleine schroefogen met een
inwendige schroefdraad van 26 mm kunnen
in elk willekeurig product met M6
schroefdraad worden ingedraaid.

Deze handige, kleine schroefogen met een
inwendige schroefdraad van 4 mm kunnen in
elk willekeurig product met M4 schroefdraad
worden ingedraaid.

Deze handige, kleine schroefogen met een
inwendige doorsnede van 11 mm kunnen in
elk willekeurig product met M5 schroefdraad
worden ingedraaid.

Deze handige, kleine schroefogen met een
inwendige schroefdraad van 19 mm kunnen
in elk willekeurig product met M6
schroefdraad worden ingedraaid.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Schroeven & moeren
CYL-M4-10
Cilinderschroeven met
binnenzeskant M4 x 10 mm
zonder schacht
naar SN EN ISO 4762, niet
magnetisch!
Gewicht: 3 gr
CYL-M5-10
Cilinderschroeven met
binnenzeskant M5 x 10 mm
zonder schacht
naar SN EN ISO 4762, niet
magnetisch!
Gewicht: 3 gr
M-HN-A2M4
Zeskantmoeren M4
van roestvrij staal A2
100 stuks per verpakking
Gewicht: 69 gr/set

M-HN-A2M5
Zeskantmoeren M5
van roestvrij staal A2
100 stuks per verpakking
Gewicht: 110 gr/set

M-HN-A2M6
Zeskantmoeren M6
van roestvrij staal A2
100 stuks per verpakking
Gewicht: 220 gr/set

M-HN-A2M8
Zeskantmoeren M8
van roestvrij staal A2
100 stuks per verpakking
Gewicht: 470 gr/set

M-RB-M6
Oogbout M6
van C15 staal
verzinkt
Gewicht: 58 gr

M-RB-M8
Oogbout M8
van C15 staal
verzinkt
Gewicht: 58 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
10 st.

0.20/st.

vanaf

500 st.

0.15/st.

vanaf

1000 st.

0.10/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.20/st.

vanaf

500 st.

0.15/st.

vanaf

1000 st.

0.10/st.

Prijs in CHF
1 set

5.15/set

Prijs in CHF
1 set

6.05/set

Prijs in CHF
1 set

9.10/set

Prijs in CHF
1 set

15.25/set

Prijs in CHF
1 st.

2.50/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.50/st.

Deze cilinderschroeven met binnenzeskant en
M4 schroefdraad zijn gemaakt van roestvrij
staal en daardoor bijzonder bestendig.

Deze cilinderschroeven met binnenzeskant en
M5 schroefdraad zijn gemaakt van roestvrij
staal en daardoor bijzonder bestendig.

Deze zeskantmoeren met M4 schroefdraad
zijn van de roestvrij staal soort A2 gemaakt
en voldoen aan de DIN-norm 934. De moeren
van de sterkteklasse 70 (trekvastheid 700 N/
mm2) worden in kleine doosjes van 100 stuk
elk geleverd.
Deze zeskantmoeren met M5 schroefdraad
zijn van de roestvrij staal soort A2 gemaakt
en voldoen aan de DIN-norm 934. De moeren
van de sterkteklasse 70 (trekvastheid 700 N/
mm2) worden in kleine doosjes van 100 stuk
elk geleverd.
Deze zeskantmoeren met M6 schroefdraad
zijn van de roestvrij staal soort A2 gemaakt
en voldoen aan de DIN-norm 934. De moeren
van de sterkteklasse 70 (trekvastheid 700 N/
mm2) worden in kleine doosjes van 100 stuk
elk geleverd.
Deze zeskantmoeren met M8 schroefdraad
zijn van de roestvrij staal soort A2 gemaakt
en voldoen aan de DIN-norm 934. De moeren
van de sterkteklasse 70 (trekvastheid 700 N/
mm2) worden in kleine doosjes van 100 stuk
elk geleverd.
Oogbout met M6 schroefdraad van verzinkt staal
met een trekvastheid loodrecht van 80 kg. Voor
onze potmagneten met draadbus zijn deze
oogbouten het ideale toebehoren. Zo kunt u
bijvoorbeeld een vismagneet naar uw wensen
samenstellen. Passende potmagneten vindt u
onderstaand.
Oogbout met M8 schroefdraad van verzinkt staal
met een trekvastheid loodrecht van 140 kg. Voor
onze potmagneten met draadbus zijn deze
oogbouten het ideale toebehoren. Zo kunt u
bijvoorbeeld een vismagneet naar uw wensen
samenstellen. Passende potmagneten vindt u
onderstaand.
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M-RN-M6
Oogmoer M6
van C15 staal
verzinkt
Gewicht: 50 gr

M-RN-M8
Oogmoer M8
van C15 staal
verzinkt
Gewicht: 52 gr

M-TN-10M8
T moer M8
moer voor t-groeven,
nominale groefmaat 10 mm
zwart
Gewicht: 12 gr

Prijs in CHF
1 st.

Prijs in CHF
1 st.

2.50/st.

Prijs in CHF
1 st.

M-WS-430

4.95/st.

Prijs in CHF

Spax houtschroeven met inbus
Ø 4 x 30 mm
verzonken kop schroeven met
gedeeltelijke schroefdraad
200 stuks per verpakking, niet
magnetisch!
Gewicht: 350 gr

1 st.

M-WS-450

20.95/st.

Prijs in CHF

Spax houtschroeven met inbus
Ø 4 x 50 mm
verzonken kop schroeven met
gedeeltelijke schroefdraad
200 stuks per verpakking, niet
magnetisch!
Gewicht: 580 gr

08.01.2023

2.50/st.

1 st.

22.95/st.
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Oogmoer met M6 schroefdraad van verzinkt
staal met een trekvastheid loodrecht van
80 kg. Ideaal toebehoren voor potmagneten
met draadeinde.

Oogmoer met M8 schroefdraad van verzinkt
staal en met een trekvastheid loodrecht van
140 kg. Ideaal toebehoren voor potmagneten
met draadeinde.

Deze zwarte t moeren met M8 schroefdraad
zijn van gehard staal (klasse 10) gemaakt en
stemmen overeen met de uitgebreide DIN
508 norm.

30 mm lange Spax houtschroeven met
verzonken kop en 4CUT-punt. Ze zijn
gemaakt van roestvrij, niet-ferromagnetisch
staal en passen in de meeste magneten om
te schroeven en potmagneten met verzonken
gat in ons productaanbod.
50 mm lange Spax houtschroeven met
verzonken kop en 4CUT punt. Ze zijn
gemaakt van roestvrij niet-ferromagnetisch
staal en passen in de meeste magneten om
te schroeven en potmagneten met verzonken
gat in ons assortiment.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Grepen
M-PAH-EM4
Kunststof greep met
draadeind M4
conisch
zwart
Gewicht: 6.5 gr

M-PAH-EM5
Kunststof greep met
draadstift M5
conisch
zwart
Gewicht: 13 gr

M-PAH-EM6
Kunststof greep met
draadstift M6
conisch
zwart
Gewicht: 31 gr

M-PAH-EM6S
Kunststof greep S met
draadeind M6
conisch
zwart
Gewicht: 21 gr

M-PAH-EM8
Kunststof greep met
draadstift M8
conisch
zwart
Gewicht: 35 gr

M-PAH-EM8L
Kunststof greep L met
draadeind M8
conisch
zwart
Gewicht: 53 gr

M-PAH-IM5
Kunststof greep met
inwendig schroefdraad M5
conisch
zwart
Gewicht: 7 gr

M-PAH-IM6
Kunststof greep met
inwendig schroefdraad M6
met licht afgeronde
uiteinden
zwart
Gewicht: 10 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

3.75/st.

vanaf

3 st.

3.40/st.

vanaf

10 st.

3.05/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.95/st.

vanaf

3 st.

3.55/st.

vanaf

10 st.

3.15/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.90/st.

vanaf

3 st.

4.40/st.

vanaf

10 st.

3.60/st.

Prijs in CHF
1 st.

4.50/st.

vanaf

3 st.

3.95/st.

vanaf

10 st.

3.50/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.45/st.

vanaf

3 st.

5.15/st.

vanaf

10 st.

4.45/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.60/st.

vanaf

3 st.

5.00/st.

vanaf

10 st.

4.45/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.30/st.

vanaf

3 st.

2.90/st.

vanaf

10 st.

2.50/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.40/st.

vanaf

3 st.

4.90/st.

vanaf

10 st.

4.40/st.

Deze taps toelopende kunststof greep met
verzinkt draadeind M4 is prima geschikt als
toebehoren voor onze potmagneten met
draadbus. Geschikt voor al onze magneten
met draadbus en een M4 schroefdraad.

Deze taps toelopende kunststof greep met
verzinkte draadstift M5 is uiterst geschikt als
toebehoren voor onze potmagneten en
magneetsystemen met inwendig
schroefdraad. U vindt een link naar de lijst
met de passende magneten op onze website.
Deze taps toelopende kunststof greep met
verzinkte draadstift M6 is uiterst geschikt als
toebehoren voor onze potmagneten met
inwendig schroefdraad. Een lijst met
passende magneten hebben wij voor u op
onze website samengesteld.
Deze taps toelopende kunststof greep met
verzinkt M6 draadeind is prima geschikt als
toebehoren voor onze magneetsystemen en
potmagneten met draadbus. Voor magneten
met een houdkracht tot 50 kg geschikt.

Deze taps toelopende kunststof greep met
verzinkte draadstift M8 is uiterst geschikt als
toebehoren voor onze potmagneten met
inwendig schroefdraad. Een lijst met
passende potmagneten hebben wij voor u op
onze website samengesteld.
Deze taps toelopende kunststof greep L met
verzinkt M8 draadeind is prima geschikt als
toebehoren voor onze magneetsystemen en
potmagneten met draadbus. Voor magneten
vanaf 50 kg houdkracht.

Deze taps toelopende kunststof greep met
inwendig schroefddraad M5 is uiterst geschikt
als toebehoren voor onze potmagneten met
draadstift. Een lijst met passende
potmagneten hebben wij voor u op onze
website samengesteld.
Zwart glanzende kunststof greep met inwendig
schroefdraad M6 en licht afgeronde uiteinden.
Hij is uiterst geschikt als toebehoren voor onze
potmagneten met schroefeinde. Een lijst met
llinks naar de passende potmagneten vindt u
op onze website.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
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M-PAH-IM8
Kunststof greep met
inwendig schroefdraad M8
met licht afgeronde
uiteinden
Gewicht: 18 gr

M-PAH-KIM6
Kartelknop met inwendig
schroefdraad M6 zwart
van kunststof
Gewicht: 11 gr

M-PAH-KIM6-OR
Kartelknop met inwendig
schroefdraad M6 oranje
van kunststof
Gewicht: 11 gr

M-PAH-SEM8
Greepstang met draadeind
M8
van roestvrij staal met
kunststof greep
zwart
Gewicht: 80 gr
M-PAH-TIM8
T-greep met inwendig
schroefdraad M8
van kunststof
zwart
Gewicht: 37 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

7.60/st.

vanaf

3 st.

6.80/st.

vanaf

10 st.

6.20/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.60/st.

vanaf

3 st.

3.25/st.

vanaf

10 st.

2.90/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.80/st.

vanaf

3 st.

3.40/st.

vanaf

10 st.

3.05/st.

Prijs in CHF
1 st.

8.85/st.

vanaf

3 st.

8.10/st.

vanaf

10 st.

7.45/st.

vanaf

20 st.

7.10/st.

Prijs in CHF
1 st.

7.95/st.

vanaf

3 st.

7.25/st.

vanaf

10 st.

6.65/st.

supermagnete.ch
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Zwart glanzende kunststof greep met
inwendig schroefdraad M6 en licht afgeronde
uiteinden. Een lijst met links naar de
passende potmagneten vindt u op onze
website.

Zwarte kunststof kartelknop met inwendig
schroefdraad M6. Ideaal om met
magneetsystemen en potmagneten te gebruiken,
bijvoorbeeld om dingen op te hangen.
Vereenvoudigt door zijn hefboomwerking het
verwijderen van sterke magneten.

Oranje kunststof kartelknop met inwendig
schroefdraad M6. Ideaal voor het gebruik met
magneetsystemen en potmagneten, bijv. om
dingen mee op te hangen. Vereenvoudigt
door hefboomwerking het verwijderen van
sterke magneten.
De greepstang van roestvrij staal met
draadeind M8 is geschikt als toebehoren voor
onze potmagneten en magneetsystemen met
draadbus. Door de lange greep ontstaat een
grote hefboomwerking voor het verwijderen
van zeer sterke magneten.
Deze T greep met schroefdraad M8 is
uitermate geschikt als toebehoren voor onze
potmagneten en magneetsystemen met
draadeind. Magneten tot 60 kg houdkracht
kunnen hiermee makkelijker worden
verwijderd.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Rubber kapjes & zelfklevende rubber schijfjes: Bescherming tegen wegglijden en
Deze rubber kapjes kunnen op de onderkant van potmagneten worden gestoken. Zo worden delicate
oppervlakken beschermd, bovendien wordt door de wrijving de van de magneten de maximale afschuifbelasting
verhoogd.
M-SIL-10
Rubber schijfjes zelfklevend
Ø 10 mm
ter bescherming van
oppervlakken
136 stuks per set
Gewicht: 25 gr/set

Prijs in CHF
1 set

4.15/set

vanaf

3 sets

3.80/set

vanaf

10 sets

3.45/set

vanaf

20 sets

3.30/set

vanaf

40 sets

3.15/set

M-SIL-12
Rubber schijfjes zelfklevend
Ø 12 mm
ter bescherming van
oppervlakken
98 stuks per set
Gewicht: 25 gr/set

Prijs in CHF
1 set

M-SIL-15
Rubber schijfjes zelfklevend
Ø 15 mm
ter bescherming van
oppervlakken
60 stuks per set
Gewicht: 25 gr/set

Prijs in CHF
1 set

M-SIL-20
Rubber schijfjes zelfklevend
Ø 20 mm
ter bescherming van
oppervlakken
36 stuks per set
Gewicht: 25 gr/set
PAR-11
Rubberen kapjes Ø 11 mm
ter bescherming van
oppervlakken
Gewicht: 0.16 gr

PAR-14
Rubber kapjes Ø 14 mm
ter bescherming van
oppervlakken
Gewicht: 0.2 gr

PAR-17
Rubber kapjes Ø 17 mm
ter bescherming van
oppervlakken
Gewicht: 0.3 gr

PAR-21
Rubber kapjes Ø 21 mm
ter bescherming van
oppervlakken
Gewicht: 0.5 gr

08.01.2023

3.90/set

3.45/set

Prijs in CHF
1 set

3.50/set

Prijs in CHF
10 st.

0.17/st.

vanaf

40 st.

0.14/st.

vanaf

80 st.

0.13/st.

vanaf

160 st.

0.12/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.19/st.

vanaf

40 st.

0.15/st.

vanaf

80 st.

0.14/st.

vanaf

160 st.

0.13/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.21/st.

vanaf

40 st.

0.19/st.

vanaf

80 st.

0.17/st.

vanaf

160 st.

0.16/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.22/st.

vanaf

40 st.

0.18/st.

vanaf

80 st.

0.17/st.

vanaf

160 st.

0.15/st.

Materiaal: Silicone
Doorsnede: 10 mm
Dikte: 0.5 mm
Aantal per vel: 136 stuks
Lijm: 3M, Nr. 9080A
Houdbaarheid kleefstof: 24 maanden (ca.)
Materiaal: Silicone
Doorsnede: 12 mm
Dikte: 0.5 mm
Aantal per vel: 98 stuks
Lijm: 3M, Nr. 9080A
Houdbaarheid kleefstof: 24 maanden (ca.)
Materiaal: Silicone
Doorsnede: 15 mm
Dikte: 0.5 mm
Aantal per vel: 60 stuks
Lijm: 3M, Nr. 9080A
Houdbaarheid kleefstof: 24 maanden (ca.)
Materiaal: Silicone
Doorsnede: 20 mm
Dikte: 0.5 mm
Aantal per vel: 36 stuks
Lijm: 3M, Nr. 9080A
Houdbaarheid kleefstof: 24 maanden (ca.)
Doorsnede D: 11 mm
Hoogte H: 3 mm
Materiaaldikte t: 0.5 mm
Max. gebruikstemperatuur: 100°C

Doorsnede D: 14 mm
Hoogte H: 3 mm
Materiaaldikte t: 0.5 mm
Max. gebruikstemperatuur: 100°C

Doorsnede D: 17 mm
Hoogte H: 3 mm
Materiaaldikte t: 0.5 mm
Max. gebruikstemperatuur: 100°C

Doorsnede D: 21 mm
Hoogte H: 5 mm
Materiaaldikte t: 0.5 mm
Max. gebruikstemperatuur: 100°C

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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PAR-26
Rubber kapjes Ø 26 mm
ter bescherming van
oppervlakken
Gewicht: 0.7 gr

PAR-33
Rubber kapjes Ø 33 mm
ter bescherming van
oppervlakken
Gewicht: 1 gr

PAR-41
Rubber kappen Ø 41 mm
ter bescherming van
oppervlakken
Gewicht: 1.6 gr

PAR-49
Rubber kappen Ø 49 mm
ter bescherming van
oppervlakken
Gewicht: 2 gr

PAR-51
Rubber kappen Ø 51 mm
ter bescherming van
oppervlakken
Gewicht: 2.2 gr

PAR-61
Rubber kappen Ø 61 mm
ter bescherming van
oppervlakken
Gewicht: 3 gr

PAR-64
Rubber kappen Ø 64 mm
ter bescherming van
oppervlakken
Gewicht: 3.5 gr

PAR-76
Rubber kappen Ø 76 mm
ter bescherming van
oppervlakken
Gewicht: 3 gr

08.01.2023

Prijs in CHF
10 st.

0.23/st.

vanaf

40 st.

0.19/st.

vanaf

80 st.

0.17/st.

vanaf

160 st.

0.15/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.27/st.

vanaf

15 st.

0.23/st.

vanaf

40 st.

0.21/st.

vanaf

80 st.

0.19/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.29/st.

vanaf

15 st.

0.25/st.

vanaf

40 st.

0.23/st.

vanaf

80 st.

0.21/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.34/st.

vanaf

15 st.

0.30/st.

vanaf

40 st.

0.28/st.

vanaf

80 st.

0.26/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.35/st.

vanaf

15 st.

0.31/st.

vanaf

40 st.

0.29/st.

vanaf

80 st.

0.27/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.37/st.

vanaf

15 st.

0.33/st.

vanaf

40 st.

0.30/st.

vanaf

80 st.

0.28/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.40/st.

vanaf

15 st.

0.36/st.

vanaf

40 st.

0.33/st.

vanaf

80 st.

0.31/st.

Prijs in CHF
5 st.

0.41/st.

vanaf

15 st.

0.39/st.

vanaf

40 st.

0.37/st.

vanaf

80 st.

0.36/st.
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Doorsnede D: 26 mm
Hoogte H: 5 mm
Materiaaldikte t: 0.5 mm
Max. gebruikstemperatuur: 100°C

Doorsnede D: 33 mm
Hoogte H: 5 mm
Materiaaldikte t: 0.5 mm
Max. gebruikstemperatuur: 100°C

Doorsnede D: 41 mm
Hoogte H: 6 mm
Materiaaldikte t: 0.5 mm

Doorsnede D: 49 mm
Hoogte H: 6 mm
Materiaaldikte t: 0.5 mm
Max. gebruikstemperatuur: 100°C

Doorsnede D: 51 mm
Hoogte H: 6 mm
Materiaaldikte t: 0.5 mm
Max. gebruikstemperatuur: 100°C

Doorsnede D: 61 mm
Hoogte H: 6 mm
Materiaaldikte t: 0.5 mm
Max. gebruikstemperatuur: 100°C

Doorsnede D: 64 mm
Hoogte H: 6 mm
Materiaaldikte t: 0.5 mm
Max. gebruikstemperatuur: 100°C

Doorsnede D: 76 mm
Hoogte H: 6 mm
Materiaaldikte t: 0.5 mm
Max. gebruikstemperatuur: 100°C

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Diversen
Hier vindt u speciale magneten en tevens accessoires voor magneten en magneetproducten.
M-94
Reageerbuisje
voor decoratieve doeleinden
niet vuurvast of
hittebestendig!
Gewicht: 9 gr

OSC-01
Sluitringen
van geanodiseerd aluminium
in verschillende kleuren
niet magnetisch!
Gewicht: 2 gr

OSC-02
Sluitringen konisch
van geanodiseerd aluminium
in verschillende kleuren
niet magnetisch!
Gewicht: 2 gr

Prijs in CHF
1 st.

Prijs in CHF
10 st.

1.37/st.

vanaf

40 st.

1.14/st.

vanaf

80 st.

1.05/st.

vanaf

160 st.

0.97/st.

Prijs in CHF
10 st.

1.37/st.

vanaf

40 st.

1.14/st.

vanaf

80 st.

1.05/st.

vanaf

160 st.

0.97/st.

M-HOOK-32

Prijs in CHF

Magneethakenset met
bescherming tegen krassen,
houdt ca. 9 kg
sokkel met vilt omvat
set van 4
Gewicht: 210 gr/set
houdkracht: ca. 9 kg

M-82
Magnetische wandpinnen
met schroeven en pluggen
om voorwerpen op te
hangen
set van 5
Gewicht: 41 gr/set
SM-SB-01
Boodschappentas
supermagnete.swiss
van kunststof
niet magnetisch!
Gewicht: 73 gr

08.01.2023

1.45/st.

1 set

24.95/set

vanaf

3 sets

22.95/set

vanaf

10 sets

21.20/set

vanaf

20 sets

20.30/set

vanaf

40 sets

19.55/set

Prijs in CHF
1 set

5.55/set

Prijs in CHF
1 st.

3.50/st.

Lengte: 160 mm
Doorsnede: 16 mm
Wanddikte: 0.5 mm
Materiaal: Kalknatronglas

Deze sluitringen van gekleurd geanodiseerd
aluminium zijn corrosiebestendig en daardoor
ideaal geschikt voor buitengebruik.

Deze sluitringen van gekleurd geanodiseerd
aluminium zijn corrosiebestendig en daardoor
ideaal geschikt voor buitengebruik.

4 supersterke magneethaken om het Alunet
schaduwnet aan de auto te bevestigen. De
sokkel van elke magneet is met vilt bekleed,
om krassen op het voertuig te vermijden.

Veelzijdig bruikbare wandpins met grote
houdkracht, verkrigbaar in set van 5.
Inclusief schroeven en pluggen.

supermagnete-boodschappentas van
kunststof. Geproduceerd in Zwitserland door
onze partner Murghof Werkstätte
(beschermde werkplaats).

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Cadeautips: Magnetische artikelen voor elk budget
Hier vindt u magnetische cadeauartikelen, die zeker en vast origineel zijn en binnen elk budget passen.
M-77
Warmhoudbuidel
met kersepit-kussen
met magneetsluiting
Gewicht: 300 gr

Prijs in CHF
1 st.

M-40
Flesopener voor aan de muur
bieropener
met magnetische
kroonkurken opvang
inkl. montagetoebehoren
Gewicht: 470 gr/set

Prijs in CHF
1 set

M-KNIFESET-001
Ontbijtplankje-set
snijplankje van beukenhout
met magnetische meshouder
& PanoramaKnife
Gewicht: 370 gr/set

33.00/set

Prijs in CHF
1 set

M-47

99.95/set

Prijs in CHF

Bierboom groot
magnetische bierdopjesverzamelaar
ideaal als aardigheidje voor
feestjes
draagt tot 120 kroonkurken
Gewicht: 150 gr

LIV-38
Koelkastmagneet „Diamond
Heart“, houdt ca. 450 gr
met hartmotief, van acrylglas
met Swarovski-kristallen
Gewicht: 13 gr
houdkracht: ca. 450 gr

1 st.

39.90/st.

Prijs in CHF
1 st.

25.90/st.

vanaf

3 st.

23.85/st.

vanaf

10 st.

22.05/st.

LIV-90

Prijs in CHF

Koelkastmagneet „Red Heart“,
houdt ca. 1.5 kg
rood hart van acrylaat
met zirkonia
incl. organza zakje
Gewicht: 8 gr
houdkracht: ca. 1.5 kg

1 st.

FO-8
Magneetbord leisteen
hoogwaardig en exclusief
magnetisch prikbord
40 x 20 cm
incl. 10 sterke magneten
Gewicht: 2.2 kg
LIV-40
Koelkastmagneet „Diamond
Star“, houdt ca. 450 gr
met ster motief, van acrylglas
met Swarovski-kristallen
Gewicht: 13 gr
houdkracht: ca. 450 gr

08.01.2023

29.95/st.

5.49/st.

Prijs in CHF
1 st.

40.00/st.

Prijs in CHF
1 st.

24.90/st.

vanaf

3 st.

22.90/st.

vanaf

10 st.

19.90/st.

Deze mooie warmhoudzak wordt in een
beschermde werkplaats in Zwitserland
geproduceerd en vertoont een klassieke
Zwitserse motief. Met de praktische
magneetsluiting kunt u de zak sluiten.

Deze magnetische bieropener trekt niet alleen
op magische wijze de aandacht - ook de
omlaagvallende kroonkurken blijven aan hem
hangen. Tot wel 60 stuks verzamelen zich
onder de opener in een grote tros.

De perfecte set voor ontbijt, tussendoortje,
picknick op het land of snack tijdens lange
wandelingen. Bestaand uit een ontbijtmes en
een beukenhoutplankje met magnetische
messerhouder, origineel van PanoramaKnife
Zwitserland.
Voor de bierboom heb je geen groene vingers
nodig, alleen maar behoorlijk wat dorst, want
met elke fles bier groeit uw boom een stukje.
De sterke magneet boven aan de boomstam
kan met gemak 120 kroonkurken
vasthouden.
Dit met fonkelende diamanten bezette hart is
niet alleen een echte blikvanger, maar houdt
ook schriftelijke liefdesbetuigingen en andere
notities stevig vast. Vierkant.

Niet alleen voor Valentijnsdag! Een rood kunststof
hart met klein fonkelend zirkoniasteentje
rechtsboven. Aan de achterkant is een sterke
neodymium magneet 12 x 2 mm ingevat, die elk
liefdesbriefje stevig vasthoudt. Elk hart is in een
zilverkleurig stofzakje verpakt en is daardoor ideaal
als cadeautje geschikt.

Chic wandbord met blauwgrijs leisteenoppervlak. 40 x 20 cm groot, uit natuurlijk
Moezelleisteen, vrijhangend (afstand tot de
muur iets minder dan 1 cm).
Eenvoudige montage, in staand of liggend
formaat. Elk product is eenmalig.
De ster van 250 fonkelende Swarovskielementen is niet uitsluitend Hollywood
sterren voorbehouden, maar doet het ook
goed aan uw koelkast.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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FRM-03

Prijs in CHF

Magnetische fotolijst 18 x
13 cm
fotolijstje met magneetsluiting
van doorzichtig acrylglas
voor staand of liggend formaat
Gewicht: 830 gr

1 st.

M-KNIFEB-002
Messenblok magnetisch
Pentagon
magnetische messenhouder
van hout
voor 8 messen tot 900 g
Gewicht: 1.8 kg

Prijs in CHF
1 st.

Q-70-70-30-N

vanaf

MON-01
Monolux
magnetische kaarsenhouder
in cadeauverpakking
Gewicht: 120 gr

WS-BIT-01
Bitpass
magnetische bithouder
voor om de pols of aan de
accuschroefmachine
inclusief 6 bits
Gewicht: 32 gr
M-43
Houten magneten set
27 magnetische houten
kubusjes
uit geolied eikenhout
Gewicht: 510 gr/set

LIV-123
MagNICI magnetische
pluchedieren
met ingenaaide magneten
Gewicht: 22 gr

M-ZUB-02
Zubits® M
magnetische schoenveters
voor jongeren &
volwassenen
in verschillende kleuren
Gewicht: 40 gr/set

08.01.2023

86.50/st.

Prijs in CHF

Blokmagneet 70 x 70 x 30 mm,
houdt ca. 150 kg
vanaf
Gewicht: 1.1 kg
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N40
vanaf
houdkracht: ca. 150 kg

Z-10
Macho-set
magneetset
koffer met 40
supermagneten
Gewicht: 1.4 kg/set

29.40/st.

1 st. 133.45/st.
3 st. 126.00/st.
10 st. 119.40/st.
20 st. 116.15/st.
40 st. 113.30/st.

Prijs in CHF
1 set

78.70/set

Prijs in CHF
1 st.

24.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

19.95/st.

Prijs in CHF
1 set

66.25/set

Prijs in CHF
1 st.

9.90/st.

Prijs in CHF
1 set

21.45/set

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Hetzelfde fotolijstje als Magnetisch fotolijstje
11.5 x 9 cm, maar groter en daardoor
geschikt voor foto's tot 17.8 x 12.7 cm.

Aan het "Pentagon" messenblok lijkt het alsof
uw goede messen zweven. Dankzij de sterke
geïntegreerde magneten kunnen minstens 8
messen met tot 900 g gewicht veilig worden
bevestigd.

GOLIATH is de op de MONOLIET na sterkste
magneet in ons assortiment. Vanwege zijn hoge
houdkracht is het een bijzonder gevaarlijke
magneet en niet voor magneet-beginners
geschikt. Alstublieft de meegeleverde
veilgheidsvoorschriften in acht nemen.

Voor diegenen, die zich niet zo snel van iets
achterover slaan, hebben we nu de
supermagnete Macho-Set! 10 grote en 30
kleine supermagneten in een
gereedschapskoffer.

De Monolux vindt overal een goed plekje waar u het ook maar gezellig wilt maken.
Hij blijft overal zitten, waar het magnetisch
is!
Aan de koelkast, aan het wandrek, aan de
trapleuning en zelfs aan een punaise ...
Bitpass is een magnetische bithouder voor
het snelle uitwisselen van bits
(schroevendraaierstiften). Er worden 6 bits
meegeleverd (1x TX 15, 1x TX 20, 1x TX 25,
1x TX 30, 1x PZ 2, 1x PH 2).

De 27 houten kubusjes zijn dankzij
ingebouwde kogelmagneten van alle zes
kanten magnetisch. Dit maakt het bouwen
van de meest verschillende fantasievolle
constructies mogelijk.

Wie is er niet dol op de populaire NICI
pluchedieren? Ook in het supermagneteassortiment scharrelen een paar van deze
harige viervoeters rond - natuurlijk met
magnetische voetjes!

Magnetische schoensluiting voor eenvoudig
aan- en uittrekken van je schoenen.
Betrouwbaar houvast, zelfs bij hoge
belasting.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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MANI-01

Prijs in CHF

Koelkastmagneten „Dieren uit
Afrika“
magnetische diertjes uit oude
conservenblikken
winst uit de verkoop gaat naar
Kinderhilfe Madagaskar
Gewicht: 30 gr

1 st.

LIV-47

Prijs in CHF

Magneetwoorden
woorden, lettergrepen en
leestekens
510 delen
in verschillende talen
verkrijgbaar
Gewicht: 290 gr/set

1 set

MCAR-01

19.95/set

Prijs in CHF

Koelkastmagneten
„MadagasCAR“
magnetische mini-voertuigjes
uit oude blikken
winst uit de verkoop gaat naar
Kinderhilfe Madagaskar
Gewicht: 30 gr

1 st.

M-PUTTY-FERRO
Intelligent putty magnetisch
ferromagnetische klei
verschillende kleuren
levering zonder magneet
Gewicht: 140 gr

LIV-95
Knuffels met magneetjes
met ingenaaide magneten
Gewicht: 20 gr

13.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

M-PUTTY-GLOW
Intelligent putty Glow
geeft licht in het donker
verschillende kleuren
niet magnetisch!
Gewicht: 140 gr

FL-10
Fotokoord „Sweetheart“ 1.5
m
staalkabel met ophanglus en
stalen gewicht
incl. 8 hartjesmagneten
Gewicht: 70 gr

13.50/st.

Prijs in CHF
1 st.

M-PUTTY-GLITTER
Intelligent putty Glitter
met glitter
verschillende kleuren
niet magnetisch!
Gewicht: 140 gr

13.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

13.95/st.

Prijs in CHF
1 st.

14.90/st.

vanaf

3 st.

13.40/st.

vanaf

10 st.

12.05/st.

vanaf

20 st.

11.40/st.

vanaf

40 st.

10.85/st.

Prijs in CHF
1 st.

LIV-52

10.90/st.

Prijs in CHF

Schaapjes magneten, houdt ca.
550 gr
koelkastmagneten in de vorm
van schaapjes
set van 6
Gewicht: 73 gr/set
houdkracht: ca. 550 gr

08.01.2023

13.50/st.

1 set

9.90/set

supermagnete.ch
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Deze diermagneten worden in Madagascar
met veel vaardig handwerk uit oude blikken
gemaakt. De volledige opbrengst uit de
verkoop komt tegoed aan het
kinderhulpproject zaza malagasy in
Madagascar.
Een set magneetwoorden bestaat uit 510
delen: Eéntalige woorden, lettergrepen en
leestekens. In vijf talen verkrijgbaar: Duits,
Engels, Frans, Nederlands en Spaans.

Deze prachtige kleine autootjes en vliegtuigjes
worden op Madagascar geproduceerd. Handige
ambachtslieden vervaardigen ze met veel liefde en
fantasie uit oude blikken. De volledige opbrengst uit
de verkoop van deze kleine autootjes en
vliegtuigjes komt ten goede aan een
kinderhulporganisatie in Madagascar.
Deze magnetische intelligent putty maakt door
geweldige kunststukjes en fascinerende effecten
grote indruk.
Nauwelijks is er een supermagneet in de buurt, lijkt
het, alsof de intelligente klei van het merk
"Intelligente Knete" tot leven komt. Verkrijgbaar in
vele kleuren.

Intelligent putty maakt door geweldige
kunststukjes en fascinerende effecten grote
indruk. Een extra bijzonderheid van de soort
"Glitter": De intelligente klei glittert alsof er
miljoenen sterretjes in gevangen zitten!

Intelligente klei van het merk "Intelligente
Knete" maakt indruk door geweldige
kunststukjes en fascinerende effecten. De
soort "Glow" geeft bovendien licht in het
donker.

1.5 meter lang fotokoord met 8 mooie en
magnetische metalen hartjes. Voor de
schattigste foto's en kaarten van allemaal!

De vrolijk-pluizige diertjes houden dankzij
sterke magneten binnenin aan de koelkast of
de magneetwand. U kunt uit 10 verschillende
dieren kiezen.

Herder gezocht! Deze kudde magneetschapen
zoekt iemand, die zich over haar ontfermt.
Kunt u dan deze trouwhartige ogen
weerstaan?

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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LIV-91
Koelkastmagneet „Diamond
Cat“, houdt ca. 1.5 kg
witte kat van acrylglas
met Swarovski-kristallen
Gewicht: 15 gr
houdkracht: ca. 1.5 kg
M-41
Tangram-kubus
van 24 magnetische
tetraëders
met 20 puzzelopgaven
Gewicht: 590 gr

M-38
Cijfers of letters magnetisch
set met magnetische tekens
van schuimstof
4 kleuren gemengd
Gewicht: 350 gr/set

LIV-111
Bouwstenen magneten
„Classic“
met ingeperste magneten
kleurig geassorteerd
set van 14
Gewicht: 27 gr/set

08.01.2023

Prijs in CHF
1 st.

24.90/st.

vanaf

3 st.

22.90/st.

vanaf

10 st.

19.90/st.

Prijs in CHF
1 st.

29.95/st.

Prijs in CHF
1 set

19.00/set

Prijs in CHF
1 set

11.00/set

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Het witte katje glinstert dankzij witte en gekleurde
Swarovski kristallen. Met behulp van de wereldwijd
eenmalige techniek van IMPLEXIONS worden
hoogwaardige kristallen van SWAROVSKI®
naadloos en zonder luchtbelletjes in hoogwaardig
acrylglas gebed. De kat is ca. 42 x 47 mm groot.

Voor dit spel moet men bij de pinken zijn!
De Tangram-kubus bestaat uit 24
magnetische kunststof piramiden. Met deze
tetraëder kunnen ook talloze andere,
beduidend moeilijkere vormen worden
gebouwd.
Elke doos magneetletters en -cijfers bevat ca.
100 schuimstof tekens, die aan de achterzijde
van magneetfolie zijn voorzien en zich zo aan
metalen oppervlaken zoals wandborden en
whiteboards, maar ook aan magneetverf
hechten.
Vrolijke bouwstenen in zeven krachtige
kleuren met ingeperste neodymium
magneten.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Magneten-topseller
U bent onzeker, welke magneten uit ons reusachtig assortiment u moet kopen? Met de hier opgevoerde magneten
kunt u absoluut niet in de fout gaan! Ze hebben zich in de laatste jaren als absolute bestseller ontpopt, omdat ze
uiterst veelzijdig te gebruiken zijn en over een geweldige prijs-kwaliteitsverhouding beschikken.
Wij doen er natuurlijk alles aan, deze belangrijke artikelen altijd in voldoende hoeveelheden voor u op voorraad
te hebben.
M-FERROTAPE
Metaalband zelfklevend wit
35 mm
zelfklevend hechtoppervlak
voor magneten
rollen à 1 m / 5 m / 25 m
Gewicht: 75 gr/m

Prijs in CHF
1m

5.59/m

vanaf

5m

3.86/m

vanaf

25 m

2.81/m

Q-51-51-25-N
Blokmagneet
50.8 x 50.8 x 25.4 mm, houdt
ca. 100 kg
Gewicht: 500 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N40
houdkracht: ca. 100 kg

Prijs in CHF
1 st.

61.15/st.

vanaf

3 st.

55.45/st.

vanaf

10 st.

50.30/st.

vanaf

20 st.

47.80/st.

vanaf

40 st.

45.55/st.

M-PIN

Prijs in CHF

Magneetpins „Player“, houdt ca.
1.6 kg
prikbordmagneten in de vorm van
een speelfiguur, Ø 12.5 mm
set van 10
in verschillende kleuren
Gewicht: 28 gr/set
houdkracht: ca. 1.6 kg

MS-A4-STIC
Zelfklevend magneetfolie
om op maat te knippen en
op te plakken
A4-formaat
grijs-zwart
Gewicht: 230 gr
MS-A4
Gekleurde magneetfolie
magnetische folie om te
etiketteren en te knutselen
A4-formaat
in verschillende kleuren
Gewicht: 230 gr
MT-20-STIC
Magneettape ferriet 20 mm
zelfklevend magneetband
rollen à 1 m / 5 m / 25 m
Gewicht: 110 gr/m

MT-DISP
Magnetisch plakband
voor foto's
5m
in afroller
Gewicht: 150 gr

1 set

11.85/set

vanaf

3 sets

10.25/set

vanaf

10 sets

8.80/set

vanaf

30 sets

8.05/set

Prijs in CHF
1 st.

3.80/st.

vanaf

3 st.

3.25/st.

vanaf

10 st.

2.80/st.

vanaf

20 st.

2.55/st.

vanaf

40 st.

2.35/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.70/st.

vanaf

3 st.

3.15/st.

vanaf

10 st.

2.70/st.

vanaf

20 st.

2.45/st.

vanaf

40 st.

2.25/st.

Prijs in CHF
1m

2.60/m

vanaf

5m

2.10/m

vanaf

25 m

1.70/m

vanaf

50 m

1.55/m

vanaf

75 m

1.50/m

Prijs in CHF
1 st.

4.75/st.

vanaf

3 st.

4.10/st.

vanaf

10 st.

3.45/st.

vanaf

20 st.

3.20/st.

vanaf

40 st.

2.95/st.

WS-ADH-01

Prijs in CHF

UHU MAX REPAIR
magneetlijm,
waterbestendig, zonder
oplosmiddel
24 maanden houdbaar
verpakking 20 g
Gewicht: 20 gr

08.01.2023

1 st.

7.95/st.

(397.50/kg)

Metaalband met een zelfklevende schuimlaag
aan de achterkant. Het band kan met een
normale schaar op de gewenste lengte worden
geknipt, aangezien het maar 0.15 mm dik is.
Het hecht ook aan ruwe wanden en kan
probleemloos 'om de hoek' worden aangebracht.

Deze magneet wordt bij ons intern DE
MAGNEET DES DOODS genoemd. Ik heb er
geen flauw idee van wat men met dit ding
zinvol zou kunnen ondernemen - hij is
gewoon veel te heftig voor praktisch alle
toepassingen. WEES VOORZICHTIG!!!
Zeer sterke bordmagneten met praktische
greep, houden probleemloos tien A4-velletjes
vast. In verschillende kleuren. Set van 10
stuks.

De magneetfolie in A4-formaat met
zelfklevende zijde kan precies op maat
worden geknipt en is geschikt voor het
ophangen van grotere voorwerpen, die
verhoogde houdkracht verlangen.

Om te etiketteren, knutselen, markeren - aan
uw fantasie worden vrijwel geen grenzen
gesteld. De magneetfolie in A4-formaat is in
13 verschillende kleuren verkrijgbaar. De folie
is 1 mm dik en kan eenvoudig op maat
gesneden en beschreven worden.
Het zelfklevende magneetband MT-20-STIC
kan worden gebruikt om niet-magnetische
voorwerpen aan metalen oppervlakken te
bevestigen. Dit magneetband is 20 mm breed
en in lengtes van 1 m, 5 m en 25 m
verkrijgbaar.
Een tape, die tegelijkertijd kleeft en
magnetisch is. Daarmee kunnen foto's,
ansichtkaarten en vergelijkbaar lichte dingen
eenvoudig en snel aan ferromagnetische
ondergronden blijven hangen, zonder gaten
te veroorzaken.
Heeft u voor uw supermagnete-toepassing
een passende lijm nodig? Deze kleefstof
kunnen wij u in volle overtuiging aanbevelen.
Geschikt voor verbindingen met hout, textiel,
leer, kurk, metaal, glas, kunststof, rubber,
keramiek, steen of beton.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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LIV-79
Magneetklemmen „Graffa
“ XL
magnetische papierklemmen
met zeer grote houdkracht
set van 2
Gewicht: 70 gr/set

Prijs in CHF
1 set

M-PUTTY-FERRO
Intelligent putty magnetisch
ferromagnetische klei
verschillende kleuren
levering zonder magneet
Gewicht: 140 gr

Prijs in CHF
1 st.

LP-CHCAR1L

13.95/st.

Prijs in CHF

Wisselnummerhouder„Perfect
Click“ liggend formaat
magnetische nummerbordhouder
voor kentekens in liggend formaat
1 set om 2 auto's mee uit te
rusten
Gewicht: 2.6 kg/set

FTN-32
Magneethaak Ø 32 mm,
houdt ca. 30 kg
Schroef-<br />draad M5
Gewicht: 52 gr
houdkracht: ca. 30 kg

CSN-13
Potmagneet Ø 13 mm met
verzonken gat, houdt ca.
3 kg
Gewicht: 3 gr
houdkracht: ca. 3 kg

CSN-16
Potmagneet Ø 16 mm met
verzonken gat, houdt ca.
4 kg
Gewicht: 5 gr
houdkracht: ca. 4 kg

CSN-ES-16
Potmagneet Ø 16 mm met
verzonken gat, houdt ca.
6.9 kg
Gewicht: 5.5 gr
houdkracht: ca. 6.9 kg

CSN-20
Potmagneet Ø 20 mm met
verzonken gat, houdt ca.
8.9 kg
Gewicht: 11 gr
houdkracht: ca. 8.9 kg

CSN-ES-20
Potmagneet Ø 20 mm met
verzonken gat, houdt ca.
11 kg
Gewicht: 12 gr
houdkracht: ca. 11 kg

08.01.2023

13.90/set

1 set 120.00/set

Prijs in CHF
1 st.

5.15/st.

vanaf

3 st.

4.55/st.

vanaf

10 st.

4.00/st.

vanaf

20 st.

3.75/st.

vanaf

40 st.

3.50/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.40/st.

vanaf

15 st.

1.20/st.

vanaf

40 st.

1.05/st.

vanaf

80 st.

0.95/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.65/st.

vanaf

15 st.

1.45/st.

vanaf

40 st.

1.30/st.

vanaf

80 st.

1.20/st.

Prijs in CHF
5 st.

1.65/st.

vanaf

15 st.

1.40/st.

vanaf

40 st.

1.25/st.

vanaf

80 st.

1.15/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.75/st.

vanaf

3 st.

2.35/st.

vanaf

10 st.

2.05/st.

vanaf

20 st.

1.90/st.

vanaf

40 st.

1.80/st.

Prijs in CHF
1 st.

2.80/st.

vanaf

3 st.

2.40/st.

vanaf

10 st.

2.10/st.

vanaf

20 st.

1.95/st.

vanaf

40 st.

1.80/st.

supermagnete.ch
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Aan de klemmen kunt u bijvoorbeeld uw
kalender, recepten of tijdschriften bevestigen
en hangen deze altijd voor het grijpen. Dankzij
de antisliplaag blijven deze klemmen bijzonder
goed hangen, ook wanneer er zwaardere
voorwerpen mee worden bevestigd.
Deze magnetische intelligent putty maakt door
geweldige kunststukjes en fascinerende effecten
grote indruk.
Nauwelijks is er een supermagneet in de buurt, lijkt
het, alsof de intelligente klei van het merk
"Intelligente Knete" tot leven komt. Verkrijgbaar in
vele kleuren.

Topseller! "Perfect Click Car" is een
magnetische wisselkentekenhouder voor
kentekens in liggend formaat. De
geïntegreerde supermagneten garanderen
een groot houvast van de nummers. Met één
set kunt u twee auto's uitrusten.
Diameter pot D: 32 mm
Diameter kraag d: 10 mm
Hoogte pot H1: 7 mm
Totale hoogte
zonder haak H2: 15.5 mm
met haak H3: 45 mm
Diameter D: 13 mm
Totale hoogte H: 4.5 mm
Boorgat d1: 3 mm
Boorgat d2: 5.5 mm
Verzonken gat t: 1.25 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Diameter D: 16 mm
Totale hoogte H: 4.5 mm
Boorgat d1: 3.5 mm
Boorgat d2: 7.22 mm
Verzonken gat t: 1.86 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Dezelfde afmetingen als CSN-16, maar met
een dikkere stalen pot. Daardoor hogere
houdkracht als CSN-16.

Diameter D: 20 mm
Totale hoogte H: 6 mm
Boorgat d1: 4.5 mm
Boorgat d2: 9.46 mm
Verzonken gat t: 2.48 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Dezelfde afmetingen als CSN-20, maar met
een dikkere stalen pot. Daardoor hogere
houdkracht als CSN-20.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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CSN-25
Potmagneet Ø 25 mm met
verzonken gat, houdt ca.
19 kg
Gewicht: 20 gr
houdkracht: ca. 19 kg

CSN-32
Potmagneet Ø 32 mm met
verzonken gat, houdt ca.
30 kg
Gewicht: 35 gr
houdkracht: ca. 30 kg

GTN-25
Potmagneet Ø 25 mm met
draadeind, houdt ca. 25 kg
Schroef-<br />draad M5
Gewicht: 27 gr
houdkracht: ca. 25 kg

K-05-N
Kogelmagneet Ø 5 mm,
houdt ca. 300 gr
Gewicht: 0.5 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 300 gr

Prijs in CHF
1 st.

3.85/st.

vanaf

3 st.

3.35/st.

vanaf

10 st.

2.95/st.

vanaf

20 st.

2.75/st.

vanaf

40 st.

2.55/st.

Prijs in CHF
1 st.

5.90/st.

vanaf

3 st.

5.25/st.

vanaf

10 st.

4.65/st.

vanaf

20 st.

4.40/st.

vanaf

40 st.

4.15/st.

Prijs in CHF
1 st.

3.50/st.

vanaf

3 st.

3.10/st.

vanaf

10 st.

2.70/st.

vanaf

20 st.

2.50/st.

vanaf

40 st.

2.30/st.

Prijs in CHF
20 st.

0.20/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-02-01-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 2 mm,
hoogte 1 mm, houdt ca. 110 gr
Gewicht: 0.024 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N48
houdkracht: ca. 110 gr

20 st.

0.20/st.

vanaf

60 st.

0.15/st.

vanaf

140 st.

0.15/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-04-02-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 4 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 420 gr
Gewicht: 0.19 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 420 gr

20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-05-03-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 5 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 700 gr
Gewicht: 0.45 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 700 gr

10 st.

0.35/st.

vanaf

40 st.

0.25/st.

vanaf

80 st.

0.25/st.

vanaf

160 st.

0.20/st.

S-05-05-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 5 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 940 gr
Gewicht: 0.75 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 940 gr

10 st.

0.40/st.

vanaf

40 st.

0.30/st.

vanaf

80 st.

0.30/st.

vanaf

160 st.

0.25/st.

S-05-08-N

Prijs in CHF

Staafmagneet Ø 5 mm,
hoogte 8.47 mm, houdt ca.
1.1 kg
Gewicht: 1.3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1.1 kg

08.01.2023

10 st.

0.45/st.

vanaf

40 st.

0.40/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.35/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Diameter D: 25 mm
Totale hoogte H: 7 mm
Boorgat d1: 5.5 mm
Boorgat d2: 11.7 mm
Verzonken gat t: 3.1 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Diameter D: 32 mm
Totale hoogte H: 7 mm
Boorgat d1: 5.5 mm
Boorgat d2: 11.7 mm
Verzonken gat t: 3.1 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Diameter pot D: 25 mm
Hoogte pot H1: 8 mm
Totale hoogte H2: 16.5 mm
Tolerantie: +/- 0.1 mm
Coating: Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Max. gebruikstemperatuur: 80°C
Vernikkelde kleine kogelmagneten om
eindeloos te combineren en te
experimenteren. Verkrijgbaar in eenheden
van 10 stuks. WAARSCHUWING: Niet geschikt
voor kinderen beneden de 14 jaar!

Topseller: Al meer dan 2 miljoen stuks
verkocht!

Topseller: Al meer dan 7 miljoen stuks
verkocht!

Al meer dan 5.6 miljoen stuks verkocht!

Zelfs deze kleine magneet, die minder dan 1
gram weegt, is nog in staat dwars door een
vingerkootje heen een andere magneet aan
te trekken.

Heel kleine, sterke staafmagneet. Deze
magneet is bijzonder geschikt als
koelkastmagneet, voor een magneetwand of
voor de magneetlijst. Hij biedt een enorme
houdkracht en is desondanks makkelijk vast
te pakken.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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S-08-02-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 8 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 1.1 kg
Gewicht: 0.76 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1.1 kg

10 st.

0.40/st.

vanaf

40 st.

0.30/st.

vanaf

80 st.

0.30/st.

vanaf

160 st.

0.25/st.

S-08-03-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 8 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 1.5 kg
Gewicht: 1.1 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 1.5 kg

10 st.

0.45/st.

vanaf

40 st.

0.40/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.35/st.

S-08-08-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 8 mm,
hoogte 8 mm, houdt ca. 2.5 kg
Gewicht: 3.1 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 2.5 kg

5 st.

0.85/st.

vanaf

15 st.

0.75/st.

vanaf

40 st.

0.65/st.

vanaf

80 st.

0.60/st.

S-08-0.75-STIC

Schijfmagneet zelfklevend Ø 8 mm,
hoogte 0.75 mm, houdt ca. 320 gr
Gewicht: 0.29 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 320 gr
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
20 st.

0.25/st.

vanaf

60 st.

0.20/st.

vanaf

140 st.

0.20/st.

vanaf

360 st.

0.15/st.

S-10-01-STIC

Schijfmagneet zelfklevend Ø 10 mm,
hoogte 1 mm, houdt ca. 540 gr
Gewicht: 0.6 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 540 gr
Lijm: 3M, nr. 467MP
Houdbaarheid kleefstof: 12 maanden (ca.)
Pad extra document:
3M_200MP_Adhesive_Family_TDS_2017.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
20 st.

0.30/st.

vanaf

60 st.

0.25/st.

vanaf

140 st.

0.25/st.

vanaf

360 st.

0.20/st.

S-10-02-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 1.3 kg
Gewicht: 1.2 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 1.3 kg

10 st.

0.45/st.

vanaf

40 st.

0.35/st.

vanaf

80 st.

0.35/st.

vanaf

160 st.

0.30/st.

S-10-03-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 1.8 kg
Gewicht: 1.8 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 1.8 kg

10 st.

0.55/st.

vanaf

40 st.

0.45/st.

vanaf

80 st.

0.40/st.

vanaf

160 st.

0.40/st.

S-10-05-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 2.6 kg
Gewicht: 3 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 2.6 kg

5 st.

0.80/st.

vanaf

15 st.

0.70/st.

vanaf

40 st.

0.60/st.

vanaf

80 st.

0.60/st.

S-10-10-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 10 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 3.9 kg
vanaf
Gewicht: 6 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N45
vanaf
houdkracht: ca. 3.9 kg

08.01.2023

5 st.

1.35/st.

15 st.

1.20/st.

40 st.

1.05/st.

80 st.

1.00/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

en platte kleine neodymium magneet met een
houdkracht van rond 1 kg. Hij wordt door
onze klanten bijv. voor magneetbuttons of in
de lessen handenarbeid gebruikt.

Een handig formaat voor diverse
knutselprojecten, naamkaartjes, het
ophangen van affiches of als
koelkastmagneetjes ...

Deze schijfmagneet is o.a. zeer geschikt voor
het gebruik op glazen magneetborden.

Geen lastige prikgaatjes in design kleding
meer: De S-08-0.75-STIC houdt
naamkaartjes subtiel zonder
veiligheidsnaalden vast.

De handige oplossing, indien u de S-10-01-N
wilt opplakken. Dit is gewoon een platte schijfmagneet met eén zelfklevende kant. Gewoon
de folie wegtrekken en opplakken. De magneet
wordt per 10 stuks elkaar aantrekkende
magneetparen verpakt geleverd.

Ca. 1 kg houdkracht bij 10 mm doorsnee en
een dikte van 2 mm leiden ertoe dat wij
miljoenen van deze schijfmagneet verkopen.
Dat ligt er vermoedelijk aan, dat hij erg goed
kan worden ingebouwd.

Deze voordelige magneet leent zich
uitstekend voor diverse knutselprojecten.
Wanneer u hem bijv. op een kraal lijmt, dan
heeft u reeds een zeer krachtige koelkast- of
memobordmagneet die met gemak vijftien
A4-vellen tegelijkertijd vasthouden kan!
Deze handige all round-magneten zijn van
praktisch formaat en zo sterk en ongelooflijk
voordelig, dat u er in de toekomst geen
excuus meer voor heeft wanneer we u zonder
betrappen. :-)

Houdt het midden tussen een schijfmagneet
en een staafmagneet. Met zijn krappe 4 kg
houdkracht extreem sterk voor zijn
afmetingen. Super prijs-kwaliteitsverhouding!

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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S-15-03-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 15 mm,
hoogte 3 mm, houdt ca. 3.2 kg
Gewicht: 4 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 3.2 kg

5 st.

1.05/st.

vanaf

15 st.

0.90/st.

vanaf

40 st.

0.80/st.

vanaf

80 st.

0.75/st.

S-15-08-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 15 mm,
hoogte 8 mm, houdt ca. 6.2 kg
Gewicht: 11 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 6.2 kg

1 st.

2.40/st.

vanaf

3 st.

2.10/st.

vanaf

10 st.

1.85/st.

vanaf

20 st.

1.75/st.

vanaf

40 st.

1.65/st.

S-20-02-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 2.9 kg
Gewicht: 4.8 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N45
houdkracht: ca. 2.9 kg

5 st.

1.20/st.

vanaf

15 st.

1.05/st.

vanaf

40 st.

0.95/st.

vanaf

80 st.

0.85/st.

S-20-02-FOAM

Schijfmagneet zelfklevend Ø 20 mm,
hoogte 2 mm, houdt ca. 2.3 kg
Gewicht: 4.8 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N35
houdkracht: ca. 2.3 kg
Lijm: 3M, nr. 4920, 0.40 mm
Houdbaarheid kleefstof: 18 maanden (ca.)
Pad extra document: data_sheet_3m_4920.pdf
Label extra document: Technische gegevens lijm

Prijs in CHF
10 st.

0.95/st.

vanaf

40 st.

0.85/st.

vanaf

80 st.

0.80/st.

vanaf

160 st.

0.75/st.

S-20-05-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 5 mm, houdt ca. 6.4 kg
Gewicht: 12 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 6.4 kg

1 st.

2.50/st.

vanaf

3 st.

2.25/st.

vanaf

10 st.

1.95/st.

vanaf

20 st.

1.85/st.

vanaf

40 st.

1.70/st.

S-20-10-N

Prijs in CHF

Schijfmagneet Ø 20 mm,
hoogte 10 mm, houdt ca. 11 kg
vanaf
Gewicht: 24 gr
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
vanaf
houdkracht: ca. 11 kg
vanaf

W-05-N
Kubusmagneet 5 mm, houdt
ca. 1.1 kg
Gewicht: 0.95 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 1.1 kg

1 st.

4.90/st.

3 st.

4.30/st.

10 st.

3.80/st.

20 st.

3.55/st.

40 st.

3.35/st.

Prijs in CHF
10 st.

0.40/st.

vanaf

40 st.

0.35/st.

vanaf

80 st.

0.30/st.

vanaf

160 st.

0.30/st.

W-10-N

Prijs in CHF

Kubusmagneet 10 mm, houdt
ca. 3.8 kg
Gewicht: 7.6 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 3.8 kg
Kleur: Zilverkleurig

5 st.

1.70/st.

vanaf

15 st.

1.50/st.

vanaf

40 st.

1.35/st.

vanaf

80 st.

1.25/st.

Q-10-10-1.2-N52N
Blokmagneet 10 x 10 x 1.2 mm,
houdt ca. 1 kg
vanaf
Gewicht: 0.91 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
vanaf
Magnetisering: N52
vanaf
houdkracht: ca. 1 kg

08.01.2023

Prijs in CHF
10 st.

0.55/st.

40 st.

0.45/st.

80 st.

0.40/st.

160 st.

0.40/st.

supermagnete.ch
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Topseller! Deze schijfmagneet is met zijn rond
3 kg houdkracht bij de gebruikelijke
toepassingen op het whiteboard en het
magneetbord meestal onderbelast. Deze
magneet is gewoonweg voor hogere doeleinden
bestemd en hij neemt liever grote taken op zich.

Een goede tussenmaat!
Nog niet zo echt onaangenaam groot, maar
toch indrukwekkend sterk. Deze
schijfmagneet kan 35 A4-vellen tegen een
metalen kast vasthouden. Als dit geen hit
wordt, ga ik een andere baan zoeken.
Een extreem platte schijfmagneet met 2 kg
houdkracht. Voordelig en discreet - een van
onze topsellers! Hij is uitstekend geschikt
voor alle soorten van sluitingen.

De handige oplossing, indien u de S-20-02-N
wilt vastlijmen. Het gaat om een platte
schijfmagneet met een zelfklevende zijde uit
schuimrubber. Gewoon de folie wegnemen en
opplakken. Wij verkopen de magneet per 5
zich wederzijds aantrekkende magneetparen.
Heeft u een magneet nodig met geringe
dikte, bijv. voor een kastdeur, dan zorgt deze
5 mm dikke magneet, desondanks zijn
slankheid, voor een opmerkelijke
aantrekkingskracht!

Wow! Hier krijgt u definitief de meeste
magneet-power voor uw geld. Heftig, heftig,
heftig! En zeer voordelig. (Zulke prijzen
grenzen aan het onfatsoenlijke.)

Een kleine kubusmagneet met 5 mm
zijdelengte. De houdkracht van rond 1 kg is
verbluffend voor een zo kleine magneet. Een
perfecte, aangezien extreem onopvallende
koelkast- of whiteboardmagneet - hij is
volledig terecht een van onze topsellers.
Magneten in de vorm van een kubus zijn vrij
ongebruikelijk. Deze hier zijn zelfs sterk
genoeg om elkaar door uw handpalm aan te
trekken. Er is wel wat doorzettingsvermogen
nodig om deze twee kubussen weer van
elkaar te krijgen.
Dankzij zijn extreem sterke magnetisering
N52 heeft deze zeer platte blokmagneet een
houdkracht van 1 kg.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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Q-40-10-05-N
Blokmagneet 40 x 10 x 5 mm,
houdt ca. 9.5 kg
Gewicht: 15 gr
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
houdkracht: ca. 9.5 kg

Prijs in CHF
1 st.

3.35/st.

vanaf

3 st.

2.95/st.

vanaf

10 st.

2.55/st.

vanaf

20 st.

2.35/st.

vanaf

40 st.

2.20/st.

Q-40-10-10-N

Prijs in CHF

Blokmagneet 40 x 10 x 10 mm,
houdt ca. 15 kg
vanaf
Gewicht: 30 gr
vanaf
Vernikkeld (Ni-Cu-Ni)
Magnetisering: N42
vanaf
houdkracht: ca. 15 kg
vanaf

08.01.2023

1 st.

5.70/st.

3 st.

5.05/st.

10 st.

4.45/st.

20 st.

4.15/st.

40 st.

3.95/st.

supermagnete.ch
De sterkste magneten ter wereld

Een smalle, maar zeer sterke blokmagneet.
Hij is zeer populair bij klanten uit de
binnenhuisarchitektuur, machinebouw en
meubelmakerijen en in de houtverwerking.

Een heel smalle blokmagneet met een
houdkracht van aanzienlijke 15 kg. Wordt
door onze klanten bijv. in lampen of in houten
en metalen meubels ingebouwd.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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% SALE %: Voordelige sterke magneten & magneetproducten
Profiteert u van deze gelegenheid voor een koopje! De hier aangeboden artikelen betreffen restanten, die wij met
grote kortingen aanbieden. De beschikbaarheid van deze artikelen kan zich op elk moment veranderen maatgevend zijn de actuele gegevens in de online shop.
SALE-096
Kroonkurkmagneten "bottle
cap love"
koelkastmagneten
set van 4
Gewicht: 72 gr/set

SALE-089
Koelkastmagneten „Haasjes“
in de vorm van een haas
set van 4
Gewicht: 55 gr/set

SALE-090
Koelkastmagneten „Honey“
in de vorm van beertjes
set van 4
Gewicht: 27 gr/set

SALE-095
Glasmagneten „Bouquet“
met bloemmotieven
set van 4
Gewicht: 100 gr/set

SALE-094
Glasmagneten „Summer“
met zomerse motieven
set van 4
Gewicht: 100 gr/set

SALE-092
Glasmagneten „Jardin“
met tuinmotieven
set van 4
Gewicht: 100 gr/set

SALE-093
Glasmagneten „America“
met Amerikaanse motieven
set van 4
Gewicht: 100 gr/set

SALE-105
Koelkastmagneten „Beetle in
Glass“
in used look
set van 2
Gewicht: 62 gr/set

08.01.2023

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

Liefde, in trendy kroonkurkmagneten
uitgespeld. En natuurlijk supersterk dankzij
een neodymium magneet aan de achterkant.

Niet alleen met Pasen, maar ook het hele jaar
door een vertederend accent aan de koelkast.

Zo leuk, gewoon om op te vreten! De
honingberen zijn helaas niet van suiker, maar
blijven daardoor wel langer goed.

Schattige glasmagneten met Franse vintage
bloemenmotieven in knalkleuren

Eindelijk zomer! Tenminste, wanneer men
deze fraaie en vrolijke glasmagneten met
zomerse motieven thuis aan de koelkast heeft
hangen!

Voor alle tuinfans hebben we prachtige
vintage magneten met verschillende
afbeeldingen rondom het groene paradijs.

Glasmagneten met klassieke amerikaanse
vintage motieven in terughoudende, gedekte
bruin- en blauwtinten.

Kevermagneten van handbeschilderd tin in de
trendy vintage look.

Alle prijzen in CHF incl. 7.7% btw excl. verzending
De actuele prijzen in de online shop kunnen afwijken.
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SALE-106
Hondemagneten
van kunststof, fluwelig
set van 5
Gewicht: 30 gr/set

ANI-02
Memohouder „Piggy
“ magnetisch
in de vorm van een varken
voor- en achtergedeelte
magnetisch
Gewicht: 63 gr
SALE-107
Teddy-magneten
van kunststof, fluwelig
set van 4
Gewicht: 30 gr/set

SALE-115
Metalen haken zelfklevend
rond, blauw
set van 4
geen magneten!
Gewicht: 52 gr/set

08.01.2023

Prijs in CHF
1 set

4.95/set

Prijs in CHF
1 st.

3.90/st.

Prijs in CHF
1 set
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Originele hondemagneten in pastelkleuren,
die zeker op elke magneetwand voor de echte
hoogtepunten zorgen.

Het varkentje Piggy kijkt ondanks zijn niet
zeer afwisselende taak als memohouder met
de gelijkmoedigheid en gelatenheid van een
zen meester voor zich uit.
Daar wil men toch prompt inspiratie opdoen!

Originele berenmagneten in knalkleuren, die
zeker op elke magneetwand de nodige
hoogtepunten aanbrengen.

Elegante metalen haken met sterke 3Mlijmlaag aan de achterzijde, die goed aan
gladde oppervlakken hecht. U ontvangt vier
ronde blauwe haken.
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Vragen over onze online shop
Kan ik uw producten ook in een winkel kopen?
Nee, wij hebben geen winkels, maar verkopen onze producten uitsluitend via de online
shop [https://www.supermagnete.ch/dut/].
Een goed overzicht over ons assortiment magneetproducten kunt u niet alleen in onze online shop
verkrijgen, maar ook in onze pdf-catalogus [https://www.supermagnete.ch/dut/downloads]. Indien u
vragen heeft of graag door ons wilt worden geadviseerd, wendt u zich aan onze klantendienst
[https://www.supermagnete.ch/dut/contact].
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Leveringsvoorwaarden (Zwitserland)
Leveringsvoorwaarden voor andere landen: https://www.supermagnete.ch/dut/dut/conditions/other

Verzending
De verzending geschiedt met CO2-compensatie via de Zwitserse post.Grote goederen en stukgoed
worden door onze logistieke partner Lamprecht of diens partnerbedrijven geleverd.

Verzendkosten
•PostPac Economy: 6.90 CHF
Bij ontvangst van uw bestelling op een werkdag voor 12:00 uur sturen wij u de waren nog dezelfde
dag, anders op de volgende werkdag.
Levertijd: 2 werkdagen.
Op zaterdag worden geen pakketten verzonden.

•PostPac Priority: 8.90 CHF
Bij ontvangst van uw bestelling op een werkdag voor 12:00 uur sturen wij u de waren nog dezelfde
dag, anders op de volgende werkdag.
Levertijd: 1 werkdag
Op zaterdag worden geen pakketten verzonden.

•Swiss-Express Maan: Wordt tijdens het bestelproces berekend
Bij ontvangst van uw bestelling op een werkdag voor 14:00 uur sturen wij u de waren nog dezelfde
dag, anders op de volgende werkdag.
De bestelling wordt op de dag volgend op de verzending voor 9:00 uur geleverd.
Paketten worden ook op zaterdag afgeleverd.

btw
Alle in de shop genoemde prijzen zijn inclusief de Zwitserse btw.

Betaling
•Vooruitbetaling op onze rekening in Zwitserland
De bevestiging van uw bestelling ontvangt U samen met onze bankrekeninggegevens per e-mail.
Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, verzenden wij uw bestelling.
•Factuur
De factuur met acceptgiro ontvangt u samen met uw bestelling. Het rekeningbedrag dient zonder
aftrek binnen 14 dagen (particulieren) resp. 30 dagen (bedrijven) te worden betaald. Wij behouden
ons het recht voor bij eerstmalige bestellingen of bij grotere bedragen een vooruitbetaling te
verlangen. Wij zullen u dan een rekening voor vooruitbetaling toesturen. Dit geldt eveneens voor
herhaalde bestellingen indien over het totaal gezien grotere rekeningsbedragen nog niet zijn
vereffend. In bepaalde gevallen, waar van onze zijde een gerechtvaardigd belang voorhanden is,
bijv. ter toetsing van uw kredietwaardigheid, ter reductie van de crediet-/uitvalrisico's, ter
bestrijding van misbruik of om ons te beroepen op vorderingen, dragen wij uw gegevens over aan
handelsinformatiebureaus. Wij ontvangen dan van de dienstverlengers de hiervoor benodigde
gegevens. Neemt u alstublieft onze privacy policy ter kennis.
•Credit card/betaalpas (MasterCard, VISA, American Express)
U betaalt uw bestelling kostenloos direct via uw TWINT-rekening. Om deze betaalvorm te kunnen
gebruiken moet u bij TWINT zijn geregistreerd en de mobiele app hebben geïnstalleerd. Na gedane
bestelling kunt u de betaling met uw TWINT mobiele app bevestigen.
08.01.2023
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•PayPal
U betaalt uw bestelling via Apple Pay. Deze betaaloptie verschijnt alleen als u Apple Pay al heeft
ingericht.
•Google Pay
Met het PCI-DSS-certificaat wordt bevestigd, dat supermagnete.ch aan de hoge veiligheidseisen der
creditcard-industrie voldoet.
Achterstallige betalingKomt de klant zijn betaalverplichtingen in het geheel of gedeeltelijk niet na,
kan Webcraft AB verdere leveringen van producten aan de klant staken.Webcraft AG kan voor de
tweede maning een kostenvergoedingstoeslag van 20.00 CHF heffen. Bij vergeeflijke maningen
kunnen de rekeningsbedragen aan een voor het incasso gemachtigd bedrijf worden afgestaan. Het
voor het incasso gemachtigde bedrijf zal de openstaande bedragen in zijn eigen naam en op eigen
rekening invorderen en kan verdere administratiekosten in rekening stellen.

Minimale bestelling
De minimale bestelwaarde bedraagt CHF 20.00 (inclusief btw, exclusief verzendkosten).

Recht van teruggave
Klanten in Zwitserland of Liechtenstein kunnen de bestelde artikelen tot 14 dagen na ontvangst van
de waren terugsturen. Van teruggaverecht uitgesloten zijn maatwerkbestellingen.
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Contact
Ons postadres (geen winkelverkoop!) :
supermagnete.ch
Webcraft AG
Weiherallee 11a
8610 Uster
Zwitserland
Helaas is geen Nederlandstalige support per e-mail of telefoon mogelijk. Neemt u alstublieft in het
Duits, Engels, Frans of Italiaans contact met ons op.
Tel.
+41
+41
+41
+41

43
43
43
43

399
399
399
399

03
03
01
03

51
59
34
65

Duits
Engels
Frans
Italiaans

support@supermagnete.ch
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