Drogi studencie!
Jesteœmy pracowni¹ makiet. Na co dzieñ zajmujemy siê budow¹
makiet architektonicznych, przemys³owych, historycznych i innych.
Jeœli chcesz przygotowaæ elementy do swojej makiety
lub wykonaæ ca³¹ makietê to dobrze trafi³eœ!
Nasza pracownia dysponuje drukark¹ 3d, ploterem laserowym,
ploterem frezuj¹cym, termicznym do styroduru oraz no¿ykowym do folii.
Oprócz specjalistycznego parku maszyn posiadamy niezbêdn¹ wiedzê
i doœwiadczenie, którymi chcielibyœmy siê z Tob¹ podzieliæ.
Jeœli masz pytania z zakresu technologii wykonania
lub przygotowania rysunków, mo¿esz nas odwiedziæ.

Znajdziesz nas na:
www.wycinajlaserem.pl
www.makieta.net
www.makiety-poznan.pl
lub na portalach spo³ecznoœciowych:
www.facebook.com/wycinajlaserem
www.facebook.com/makietyarchitektoniczne
www.instagram.com/makietyarchitektoniczne

CO JESZCZE CHCIA£BYŒ WIEDZIEÆ?
Czas wykonania typowego zlecenia wycinania
to œrednio jeden dzieñ roboczy.
Mo¿liwe jest równie¿ zlecenie ekspresowe.
Studenci Wydzia³ów Architektury wycinaj¹ u nas taniej.
W zale¿noœci od potrzeb, wyciête elementy mo¿esz odebraæ osobiœcie,
mo¿emy je wys³aæ poczt¹ lub przywieŸæ je na Twój wydzia³.
Jeœli ciêcie zamawiaj¹ dwie osoby, druga osoba p³aci po³owê ceny.

Wyœlij do nas pliki:
biuro@wycinajlaserem.pl

W razie pytañ zadzwoñ:
tel. 504 610 254
tel. 507 591 507
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Wiemy jak wa¿ny jest dla Ciebie czas!
Przygotowuj¹c rysunek zgodnie z poni¿szymi wskazówkami
wp³ywasz na skrócenie czasu realizacji!
MATERIA£Y CIÊTE FREZARK¥: PLEKSI, PVC (spienione i twarde), SKLEJKA, HIPS, STYRODUR
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695mm

Pole ciêcia frezarki
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Przygotowanie rysunku nale¿y
zacz¹æ od narysowania
prostok¹ta równego polu
pracy frezarki. Czasami
dzieje siê tak, ¿e rysunek
otwiera siê u nas z zupe³nie
innymi wymiarami. Znaj¹c
wymiar prostok¹ta (pole pracy)
bez problemu przeskalujemy
rysunek do wymiarów
rzeczywistych.

Je¿eli elementy s¹ wiêksze
od pola pracy maszyny
nale¿y je podzieliæ
i umieœciæ na kolejnych
arkuszach.

W przypadku ciêcia frezark¹
obiekty powinny byæ umieszczone
obok siebie w odleg³oœci
minimum 5mm. Nie mog¹ mieæ
wspólnych krawêdzi ciêcia.

5mm
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Obiekty powinny tworzyæ
zamkniête kontury.
Przyk³adowo: kwadrat to
zamkniêty obiekt, a nie cztery
osobne linie - rysujemy polilini¹.

Nale¿y odró¿niæ kolorem liniê
ciêcia od linii grawerowania
ale wszystkie linie powinny
byæ na jednej warstwie.

LAYER 1

LAYER 1

LAYER 1

LAYER 1

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ze wzglêdu
na œrednicê u¿ytego frezu
wszystkie wewnêtrzne naro¿niki
zostan¹ zaokr¹glone.
Zwyle u¿ywany jest frez o œrednicy 1mm,
który daje promieñ 0,5mm.
jednak im grubszy materia³,
tym wiêksze powstanie zaokr¹glenie.

Linie nie powinny siê nak³adaæ.
Mo¿e to spowodowaæ zmianê
wymiarów elementów!

Gruboœæ linii nale¿y ustawiæ
na "0" lub “w³osowy".

0mm

FORMATY PLIKÓW W KTÓRYCH PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA:
DWG, DXF (autocad poni¿ej wersji 2010), CDR (CorelDraw X3).

Prosimy o podawanie w mailu telefonu kontaktowego.
Zadzwonimy w przypadku w¹tpliwoœci!

PONI¯EJ PRZYK£ADOWY RYSUNEK I GOTOWA ELEWACJA WYCIÊTA Z HIPSU GR. 1MM

obszar arkusza
linia graweru
ciêcie na wylot
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