UW PARTNER IN
INDUSTRIEEL GRAVEERWERK
&
SIGN / FULL COLOR PRINTEN

Technisch en Industrieel
Graveerwerk
Grado beschikt over diverse uiterst moderne machines
met elk zijn eigen specieke toepassing.
Niet alleen mechanisch graveren, maar ook
CO2 laser-graveren, kan op vele materialen
toegepast worden. Hiermee kunnen we diverse
materialen markeren, maar ook het uitsnijden van
kunststof hoort tot de mogelijkheid.
Door middel van frezen, kunnen we sparingen in
kunststof of aluminium aanbrengen.
(bijvoorbeeld bedieningspanelen) Uiteraard kunnen
we elke gewenste vorm uitfrezen.

Mogelijkheden:
Graveren
Rondgraveren
Lasergraveren
Lasersnijden
Frezen

Materialen:
RVS
Aluminium
Messing
Perspex
Diverse andere kunststoffen

Verschillende technieken
samengevoegd

Grado Graveertechniek
maakt gebruik van
hoogwaardige technologie
en combineert dit met een
ongeëvenaarde service en
uiterst snelle leveringen.

Voor elke branche het juiste
maatwerk.
Grado Graveertechniek
beschikt over uiterst
geavanceerde machines en
vakkundige medewerkers,
waarmee wij elke job tot een
succes maken.

Marine & Offshore,
Bouwsector, Elektrotechniek,
Woonstichtingen, winkels etc.,
kunnen bij ons terecht.
Grado Graveertechniek heeft
voor elke branche
een oplossing.

Een overzicht van verschillende technieken
Graveren en inlakken van RVS
RVS gegraveerd door middel van CNC techniek,
daarna ingelakt in kleur.

RVS etsen
RVS voorzien van logo’s en teksten
middels ets-techniek.

RVS plaat zwart gelaserd
RVS door middel van lasertechniek behandeld.

Aluminium plaat gegraveerd
Aluminium plaat gegraveerd, daarna in
de kleur zwart ingelakt.

Kunststof gegraveerd
Kunststof door middel van graveertechniek
bewerkt.

Op onze Sign afdeling
vervaardigen wij o.a.
Full color prints
en snijteksten
Grado Graveertechniek is DE specialist in
visuele communicatie.
Onze producten maken uw bedrijf in één
oogopslag herkenbaar voor uw klanten.

Autobelettering

We ontwerpen, vervaardigen gevelreclame en
verzorgen de bewegwijzering in en rond uw pand.
Ook voorzien wij uw voertuig, kantoor of
winkelpand van uw reclame uitingen, door middel
van full color beelden of uitgesneden logo’s of
teksten.
Lichtbakken

Enige voorbeelden
Autoreclame
Autoreclame is een goede manier om reclame
te maken. Hierdoor maakt u de gehele dag reclame
waar u ook rijdt of staat. Potentiële klanten raken
zo al vertrouwd met uw naam of logo.
Er zijn verschillende mogelijkheden van reclame
uitingen zoals: uitgesneden logo’s of teksten tot
full color afbeeldingen.
Beursstand reclame

Bewegwijzering
Bewegwijzering speelt een belangrijke rol in de
klant- en publieksvriendelijkheid van uw bedrijf
of organisatie. Een goede bewegwijzering
helpt uw bezoekers snel en gemakkelijk naar
hun bestemming.

Aanduidingsborden

Interieur
Het interieur is belangrijk binnen uw bedrijf. Door
een prettig interieur zal een bezoeker zich sneller op
zijn gemak voelen. Grado Graveertechniek kan
door middel van div. materialen, zoals uitgefreesde
teksten of logo’s, voor op of achter de balie, tot
gehele wanden voorzien van een full color beeld.
Een vergaderruimte voorzien van inspirerende full
color beelden, kan bijdrage tot een prettige
werksfeer.

Voor elke branche
het juiste maatwerk
Grado Graveertechniek beschikt over een eigen
DTP afdeling, waar grasche ontwerpen, door vakkundig
personeel wordt vervaardigd naar de wensen van de klant.
Eén van onze sign specialisten denkt op locatie met u mee.

Grado Graveertechniek
maakt gebruik van de
HP 26500 Latex printer.
Deze printer kan op
stickervinyl, canvas,
zeildoek textiel, fotopapier,
etc. printen met een resolutie
van 1200 dpi.

Grado Graveertechniek
vervaardigd voor vele
branches producten,
van borden geplaatst op
de grond tot teksten of
borden op 27 meter hoogte.

Een overzicht van gerealiseerde projecten
Offshore belettering
Kranen voorzien van belettering.
Materiaal: 3M 100 serie
cast-vinyl met zeer sterke lijmlaag.

Bewegwijzering/Borden
Bord met aanduiding parkeerplaatsen,
geplaatst tussen 2 proelen.
Materiaal: Aluminium geanodiseerd proel
met bord voorzien van full color print.

Wandpresentatie
Vergaderruimte voorzien van bedrijfslogo’s.
Materiaal: lasergesneden perspex, voorzien
van transparante full color print op de
achterzijde gemonteerd.

Veiligheidsbord
Plant voorzien van veiligheidsborden
met pictogrammen.
Materiaal: Dibond borden voorzien
van full color print.

Graveer & Sign
Kwaliteit en snelheid is onze kracht

Voor vrijblijvende vragen, deskundig advies of een passende offerte kunt u
contact opnemen met:

Pascalweg 8a 3208 KL Spijkenisse
tel. 0181-644805

info@grado.nl

www.grado.nl

