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1. Gebruik templates en sjablonen

Gerbuik bij voorkeur Adobe InDesign of Adobe 
Illustrator. De IDML bestanden zijn te open in InDesign 
en de PDF bestranden in Illustrator. Een goed en 
goedkoper alternatief is Affinity Publisher.

Gebruik geen Photoshop als ontwerp software. 
Photoshop is pixel georiënteerd en niet object 
georiënteerd. Bestanden uit Photoshop zijn meestal niet 
bruikbaar voor onze speciale technieken.

2. Algemene ontwerp instructies

3. Laser attributen
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• Werk altijd in het uitgevouwen formaat en 
niet met losse pagina’s. 

• Download bij voorkeur templates, samples 
of sjablonen van de productpagina. Voor 
standaard formaten gebruik de templates. 
Voor afwijkende formaten pas het formaat van 
een template aan naar je eigen formaat.

• Pas altijd 3mm bleed toe aan elementen 
die over de rand van je ontwerp lopen.

• Plaats extra elementen zoals vouwlijnen, 
snijlijnen, stanslijnen etc. niet in je ontwerp 
maar in een apart bestand.

• Gebruik alleen hoge resolutie afbeeldingen 
in 300 DPI en in CMYK kleurmodus.

• Contour snijden
• Lijnen 0,5 pt C=0 M=100 Y=100 K=0

• Verfijnd snijden
• Lijnen 0,5 pt C=50 M=100 Y=50 K=0

• Slitten (stickers)
• Lijnen 0,5 pt C=0 M=70 Y=100 K=0

Gebruik alleen niet onderbroken lijnen voor elk element wat gesneden moet worden. 
De dikte van 0,5 pt. is ongeveer gelijk aan de dikte van de laserstraal en geeft een goede weergave in je 
ontwerp.

Het is niet mogelijk paden te bedekken door een wit vlak erover te plaatsen. Gebruik de „Pathfinder“ functie in 
Adobe llustrator om een ononderbroken vector pad te crëeren. 

Zorg dat elementen ononderbroken, aaneengesloten verbonden zijn. Gebruik Illustrator om losse paden te 
verbinden. Dit zorgt dat de laser in een vloeiende, ononderbroken lijn kan snijden. 

• Perforeren
• Lijnen 0,5 pt C=100 M=0 Y=0 K=0

• Rillen
• LIjnen 0,5 pt C=0 M=100 Y=30 K=0

• Gebruik alleen CMYK kleurmodus voor alle 
elementen in je ontwerp. Gebruik alleen 
steunkleuren voor het toepassen van onze 
speciale technieken.

• Bewaar altijd Adobe PDF preset 
“Drukwerkkwaliteit”
• Zorg dat bij “tekens en afloopgebied”, de 
afloop op 3mm staat. 
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Heb je vragen? Email: info@colorspace.nl
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• Graveren
• Vulling C= 0 M=0 Y=0 K=100
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4. Patronen en verfijnd snijden

5. Graveren

6. Patroon ontwerpen en gebruik van tekst

Onze high speed lasersnijder is uitermate geschikt voor verfijnd lasersnijden van complexe patronen. Je dient 
echter wel rekekening te houden met de beperkingen van de techniek. De afstand tussen twee lasersnedes 
dient minimaal 1,5 tot 2 mm te zijn om er voor te zorgen dat het patroon niet los laat of breekt. 

Gebruik voor objecten die gegraveerd moeten worden een vulling van 100% zwart en benoem deze als 
steunkleur Graveren.

Als je afbeeldingen gebruikt om te graveren dan dienen deze een resolutie van 300 DPI te hebben.

Er zijn bijzonder veel voorbeelden van patronen en afbeeldingen beschikbaar op het internet die je in je 
ontwerp voor lasersnijden kunt gebruiken.
Bijvoorbeeld bij Adobe Stock. of bij Freepik.
Ook zijn er speciale fonts die voor lasersnijden geschikt zijn. Download deze hier.
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Heb je vragen? Email: info@colorspace.nl







LASERSNIJDEN



https://tinyurl.com/2425rxm3
https://tinyurl.com/3bvrprnj
https://www.colorspace.nl/files/public/fck/1/laser-fonts-1411559762-5422b152aff96.zip

