Inden du skriver til os

Når der skal beregnes pris og skære opgaver, er det vigtigt vi får de korrekte filer fra
kunden. Derfor har vi udformet en guide der fortæller, hvad du som kunde skal fremsende
til os, for at vi kan gå i gang med dit projekt.
Vores skæremaskine giver os mange muligheder, når det gælder skæring og fræsning i
de fleste materialer - dog kan vi endnu ikke arbejde i metal. De ønskede emner kan være
helt ned til 7mm og en maks størrelse på 1500 x 3000mm.
*Dette er vejledende da det varierer efter hvad materiale der ønskes skæres.

Hvis du blot ønsker pris?

Hvis du i første omgang ønsker en pris, er det eneste vi skal bruge fra dig, en pdf eller et
billede, der indeholder en tydelig tegning af emnet der skal skæres, med mål på alt der
evt. skal skæres.
Dette bruger vi til at udregne, hvor lang tid det tager at skære og hvor meget af vores
materiale der skal bruges.
Plade 1

335

655

1388

R3
5

0,

50

2405

600

750

2935

238

701

1006

519

2226

www.hojermobler.dk

Tolerances
Dimension distance

Class - M

Name

Class - C

DRAWN

INB

DATE

Skal dine emner skæres?

Skal dit emne skæres, ønsker vi udover det førstnævnte, en pdf eller i bedste tilfælde en
AI. fil (Adobe Illustrator fil) af emnet, uden mål, størrelse 1:1, og i 2D (stregtegning), så vi
nemt kan opsætte skærefilen korrekt.
Hvis der skal bruges forskellige værktøjer, skal dette markeres i tegningen med anden
farve streg.

Vi kan, hvis der ikke er andre muligheder, arbejde med dxf. filer - men vi gør det sjældent,
da der ofte sker fejl i konverteringen, når disse åbnes i illustrator.
Hvis du ikke selv har mulighed for at lave den ønskede skærefil, kan en af vores dygtige
medarbejdere tegne skærefilen efter angivet mål, eller at vi får en prototype til låns, som
vi selv kan måle og tegne efter.

Kort fortalt skal vi bruge;
1. PDF eller billede af emnet med mål
2. PDF uden mål med emnet i 2D - eller illustrator fil
3. Type materiale emnet skal produceres i
4. Kontaktoplysninger samt evt. CVR nummer

