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Pimp mijn kinderwagen ;-)

Kap zonder zonnescherm

Nog niet zo lang geleden hebben we
een kinderwagen voor onze
gezinsuitbreiding gekocht. Een
praktisch zonnescherm mocht natuurlijk
bij deze uitrusting niet ontbreken.

Bij gebruik werd het zegel eenvoudig
met klemmetjes links en rechts aan de
kap van de kinderwagen geklemd.
Helaas waren de klemmetjes binnen de
kortste keren kwijt en het scherm dus
niet meet te gebruiken :-(.

Het zonnescherm uitgevouwen

Na wat nadenken en eerste oplossingen
met klitteband was het plan perfect.
Magneten moesten het worden, maar
de gebruikelijke ferriet magneten
hadden te weinig houdkracht. Plotseling
ben ik bij het zoeken in het internet op
de supermagneten van neodymium
(www.supermagnete.ch/dut/
magnets_overview_raw) gestoten.
Klein, goed en volgens andere klanten
berensterk zouden deze dingen zijn!

In het scherm ingenaaide magneten

Met een hand vol S-10-05-N (www.
supermagnete.ch/dut/S-10-05-N) heb ik
toen het volgende idee uitgewerkt:

Op de verschillende plekken aan het
scherm, waar vroeger de
houdklemmetjes werden ingehaakt is
nu een ronde magneet aangenaaid.

Op de overeenkomstige plekken aan de
kap hebben we de stof weggeschoven,
de magneten op de geïntegreerde
metalen beugel geplaatst en ze
vervolgens met een beetje superlijm nog extra tegen verschuiven beschermd.
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Wordt het scherm niet gebruikt, dan kan
men het samenrollen en blijft het
dankzij de twee magneten in een
compacte vorm.

Naar behoefte kan het scherm worden
uitgerold en over de voorkant van de
kap worden gespand. Klik, klak en alles is
stevig gemonteerd.

Het voordeel:

 • Geen zichtbare bevestiging
 • Geen verlies van onderdelen
 • Houdt beter dan met de

oorspronkelijke klemmetjes
 • Het opgerolde scherm blijft in een

compacte vorm

Opmerkingen van het supermagnete-team:

 • OPGELET: het inslikken van supermagneten kan LEVENSGEVAARLIJK zijn (zie ook
onze Belangrijke aanwijzingen (www.supermagnete.ch/dut/safety)). Bij het
gebruik van supermagneten in een kinderwagen moet u er zich daarom van
verzekeren en regelmatig controleren dat de magneten niet spontaan of door
kinderhanden kunnen losraken.

 • In plaats van de normale schijven hadden ook innaaibare magneten (www.
supermagnete.ch/dut/group/sew-in) direct op de stof kunnen worden genaaid.

Alle projecten met het thema 'verduisteren' (www.supermagnete.ch/dut/projects/
dimming)

Gebruikte artikelen
4 x S-10-05-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.ch/dut/
S-10-05-N)

Online sinds: 30.07.2008

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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