
Klantentoepassing nr. 851: Magnetische tafelkaartjes
www.supermagnete.it/dut/project851

Klantentoepassing nr. 851: Magnetische tafelkaartjes
Auteur: supermagnete, Uster, Zwitserland

Deze kaartjes zijn aantrekkelijk & multifunctioneel

Plaatskaartjes zetten op een liefdevol gedekte tafel het puntje op de i en laten de
gasten weten waar ze mogen gaan zitten. Vooral bij trouwfeesten, verjaardagen en
grote jubileumsfeesten zijn de kleine kaartjes daarom onmisbare tafelaccessoires
gebleken. U wilt zelf plaatskaartjes maken of bent u op zoek naar een persoonlijke
touch voor voorgedrukte kaartjes? Maakt u toch gebruik van onze magneten.

  

    

      

        

          

          

            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.it/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).
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Voor elk tafelkaartje heeft u slechts twee
zelfklevende magneten (www.
supermagnete.it/dut/group/
self_adhesive_magnets) nodig. Wij
hebben zelfklevende schijfmagneten
Ø 18 mm (www.supermagnete.it/dut/
S-18-01-STIC) gebruikt. U kunt ook een
zelfklevende magneet en een
gebruikelijke schijfmagneet van
dezelfde doorsnede gebruiken. Trekt u
bij de zelfklevende magneet de
beschermfolie van de lijmlaag af en drukt u de magneet stevig op de achterkant
van het plaatskaartje. Dankzij de tweede magneet kunt u het plaatskaartje nu op
vele plekken bevestigen. Bijvoorbeeld aan glazen of servietten, daar zien de
kaartjes er wat ons betreft bijzonder goed uit.

Het bijzondere aan de magnetische
plaatskaartjes is het feit dat ze niet
uitsluitend als plaatskaartjes kunnen
worden gebruikt. In een oogwenk
kunnen ze met de beide magneten aan
kledingstukken worden bevestigd en
heeft elk van uw gasten een
naambordje. De kleding wordt door de
magneten niet beschadigd, zoals dat
bijvorbeeld bij naambordspeldjes het
geval kan zijn. Door de naambordjes is
het voor de gasten veel makkelijker elkaar te leren kennen, een gesprekje te
beginnen en samen feest te vieren.

Na de feestelijkheden kunnen uw gasten de plaatskaartjes meenemen en als
souvenir aan de koelkast of het memobord ophangen. Zo hebben ze een
persoonlijk aandenken aan deze geweldige dag.

Opgelet alstublieft: Mensen met pacemakers moeten t.o.v. magneten bepaalde
veiligheidsafstanden aanhouden. Nadere informatie over dit thema vindt u hier
"Veelgestelde Vragen betreffend veiligheidsafstanden" (www.supermagnete.it/dut/
faq/distance)
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Voor diegenen op zoek naar verdere
inspiratie voor zelfgemaakte
naambordjes zijn hebben wij nog iets.
Vijf trouwblogs hebben met ons hun
favoriete vormgevingssuggesties voor
naamkaartjes gedeeld en wij hebben
deze in dit pdf-bestand (www.
supermagnete.de/namensschilder-
hochzeit/pdf/namensschilder.pdf ) voor
u gedocumenteerd. Of u de kaarten als
plaatskaartjes aan tafel, naambordjes of
dus juist voor allebei wilt gebruiken laten wij aan u over.

Nog meer ideeën voor magnetische bruiloftdecoratie vindt u hier:

 • "Corsage bevestigen" (www.supermagnete.it/dut/project850)
 • "Save the date magneten" (www.supermagnete.it/dut/project853)
 • "Autoversiering voor de bruiloft" (www.supermagnete.it/dut/project852)

Gebruikte artikelen
S-18-01-STIC: Schijfmagneet zelfklevend Ø 18 mm, hoogte 1 mm (www.
supermagnete.it/dut/S-18-01-STIC)
S-15-01-STIC: Schijfmagneet zelfklevend Ø 15 mm, hoogte 1 mm (www.
supermagnete.it/dut/S-15-01-STIC)

Online sinds: 11.03.2019

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