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Messing naamplaten
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Naamplaten

roestvast staal

perspex achterzijde gegraveerd
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Voorbeelden in de showroom
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Messing bellenplateau naar eigen ontwerp

werkplaats
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Diverse naamplaten

brons gravure diverse naamplaatjes

plaatjes voor commercial

schilderijplaatjes

aluminium award rvs award
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De badges worden met 
de hand ingeschilderd.

De badges worden voorzien
van een facetrand en met
de hand gepolijst.

De badges worden ingepakt
voor verzending.

Het ontwerp wordt op 
de computer gemaakt.

De lasermachine graveerd
de badge aan de achterzijde
in spiegelbeeld. 

Exclusieve badges

Deze badges worden vervaardigd uit 3 mm
perspex, worden mechanisch gefreesd of
per laser gegraveerd. Daarna worden ze 
met de hand ingelakt met emaille verf.
Dan wordt een facetrand rondom gefreesd
en als laatste kunnen ze nog rondom gepolijst 
worden, waardoor ze nog meer leven krijgen.
Als laatste wordt de speld naar keuze aan   
de achterzijde geplakt.             t                     
Zoals u ziet krijgen deze badges heel veel
a a n d a c h t .                T                              
Toch is de levertijd slechts enkele dagen,
of het nu 1 of 100 sts. zijn.               n

aandacht.
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76x13

115x19

88x16

64x10

50x10

Heineken

Cultuurfonds Bouwfonds
Nederlandse Gemeente

Mr S.G. Haastrecht
1912 - 1979

Gemeente Amsterdam

Maart 2004

Deze plaatjes zijn vervaardigd van gecoat messing, zijn leverbaar in 5 verschillende maten.
Gravure wordt donkerbruin ingelakt. Keuze uit 3 lettertypen. Dikte materiaal 0,5 mm. 
De plaatjes zijn standaard voorzien van 2 gaatjes en compleet geleverd met 2 messing  
kopsppijkertjes. Op verzoek kunnen ook de ”oortjes” worden afgezaagd, dan is het een
strak plaatje en kan aan de achterzijde voorzien woden van tape. 
De levertijd is slechts  2 werkdagen.       

Schilderijplaatjes

Messing plaatjes gecoat, gravure ingelakt en kompleet met 2 spijkertjes Bestel online in onze webshop



www.graveren.nl telefoon 020 616 72 64
info@graveren.nl

Telematica
Wij verzorgen al uw graveerwerk als het gaat om,
dataverbindingen, computernetwerken maar ook 
telefoonverbindingen. Simpel gezegd; iedere draad in
nieuwbouw krijgt een gegraveerd nummer, vanaf de 
computer tot werkplek.   



sinds 1940

www.graveren.nl

Graveerinrichting Amsterdam
www.graveren.nl
www.123graveren.nl

De Clercqstraat 15
1053 AA Amsterdam

Tel.  020 616 72 64
info@graveren.nl

Lid van VGS vereniging graveren & sign

telefoon 020 616 72 64
info@graveren.nl


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10

