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.

Wyœlij do nas pliki:
biuro@wycinajlaserem.pl

W razie pytañ zadzwoñ:
tel. 504 610 254
tel. 507 591 507
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Przygotowywanie rysunków na laser
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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 LASEREM: TEKTURA, BRYSTOL, PAPIER, PLEKSI, PET.

630mm
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Przygotowanie rysunku nale¿y
zacz¹æ od narysowania
prostok¹ta równego polu
pracy lasera. 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.
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Je¿eli elementy s¹ wiêksze
od pola pracy maszyny
nale¿y je podzieliæ
i umieœciæ na kolejnych
arkuszach.
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W przypadku ciêcia laserem
obiekty mog¹ siê ze sob¹
stykaæ, ale linie nie powinny siê
nak³adaæ. Wspólna krawêdŸ
dwóch obiektów to jedna linia.

630mm
450mm

Pole ciêcia lasera:

450mm
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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 na wylot od linii grawerowania
i umieœciæ je na oddzielnych warstwach.
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LAYER 1
LAYER 2

LAYER 1
LAYER 2

LAYER 1
LAYER 2

ciêcie na wylot
kolor czerwony
linia graweru
kolor czarny

> 0,5mm.
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Minimalna szerokoœæ elementu
dla brystolu wynosi 0,5mm.
W przypadku grubszych
materia³ów wielkoœæ ta
powinna zostaæ zwiêkszona.
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Linie nie powinny siê nak³adaæ.
Po wyciêciu bêdzie to Ÿle
wygl¹daæ, poniewa¿ laser wytnie
kilkakrotnie jedno miejsce.
Takie krawêdzie i linie graweru
bêd¹ ciemniejsze od pozosta³ych.
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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 TEKTURY 1,5MM

obszar arkusza- kolor zielony
linia graweru- kolor czarny
ciêcie na wylot- kolor czerwony
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PRZYK£ADOWE ELEMENTY WYKONANE Z TEKTURY ORAZ PLEKSI
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