SNĲDEN IN EEN GEWENSTE VORM
Een van de soorten van producten, die u bĳ ons kunt bestellen, zĳn prints die in een gewenste
vorm gesneden worden. Als u bĳ het bestellen van een product, die in een gewenste vorm
gesneden is, geïnteresseerd bent, wordt u verzocht om in het printbestand een aparte laag
voor te bereiden. in deze laag moet u de vorm plaatsen die wĳ zullen snĳden.

Na het opmaken van het graﬁsch ontwerp:

In een programma voor vectorafbeelding voeg aan de graﬁsche bibliotheek een speciale
kleur met de componenten C100 M0 Y0 K0. Stel de naam van de kleur als CutContour.
Het is zeer belangrĳk dat u de exacte spelling behoudt.
Maak een nieuwe laag in het bestand met de graﬁek voor de druk. Plaats de vorm die
gesneden moet zĳn op deze laag (vergeet niet dat het een contour moet zĳn). Gebruik op
deze vorm de eerder aan de graﬁsche bibliotheek toegevoegde CutContour kleur.
Een voorbereid bestand die een aparte laag met de vorm van de snĳlĳn omvat, moet u als
een Pdf-versie 1.6 bestand opslaan (het proﬁel kunt u van onze website downloaden).
Minimale afmetingen van het object – frezen
Eenvoudige geometrische vormen (vierkant, rechthoek, cirkel, driehoek)
In het geval van eenvoudige vormen, kunnen de minimale afmetingen van het
gefreesd/gesneden object niet kleiner zĳn dan 10x10 cm.
Ingewikkelde vormen
In het geval van andere vormen dan geometrische vormen (zie punt 1), kunnen de minimale
afmetingen van het gefreesd/gesneden object niet kleiner zĳn dan 20x20 cm.
Deze afmetingen gelden niet voor de volledige afbeelding in het bestand, maar voor het
enkele element, die bewerkt moet worden
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Minimale afmetingen van het object – plotten
Eenvoudige geometrische vormen (vierkant, rechthoek, cirkel, driehoek)
In het geval van eenvoudige vormen, kunnen de minimale afmetingen van te geplotte
object niet kleiner zĳn dan 1x1 cm.
Ingewikkelde vormen
In het geval van andere vormen dan geometrische vormen (zie punt 1), kunnen de minimale
afmetingen van te plotte object niet kleiner zĳn dan 5x5 cm.
Deze afmetingen gelden niet voor de volledige afbeelding in het bestand, maar voor het
enkele element, die afgewerkt moet worden.
Vergeet niet!

De kleinste elementen, die we op de plotter uit kunnen snĳden zĳn lĳnen 5 mm dik. Deze
afmetingen gelden niet voor de volledige graﬁek in het bestand, maar voor het enkele
element, die afgewerkt moet worden.
In het geval van het contoursnĳden, moet het bestand in een programma voor
vectorafbeelding, bĳv. Adobe Illustrator voorbereidt worden. De vorm, die uitgesneden moet
worden, moet een gesloten contourlĳn zĳn met rondom minimaal aﬂoop van 5mm en met
de kleinste mogelĳke aantal punten omgeschreven worden.
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