
~Ly
~oorn~

lASERAR

steen glas hout metaal



grafwerken

monumenten

decoraties

openhaarden

portretten geschenken deuren

aan rechtbladen bad kameri nrichtingen

tafels tegels

vensterbanken



Oude Leedeweg 17. 2641 NLPijnacker

Tel: +31 153611 408 • Fax: +31 15 3640353
.r::;:r:;: Cy

l::Loorn~
Van den Toorn LaserArt is een onderscheidend bedrijf op het gebied van

lasergravures. Door gebruik van de nieuwste laserapparatuur, tlexibiliteit en

jarenlange ervaring, zijn wij toonaangevend in de Benelux.

Van den Toorn LaserArt is een jonge onderneming met als doelstelling:

klanten de beste lasergravures bieden met een perfecte service.

Ons team van vakmensen met jarenlange ervaring in aile soorten laser-·

gravures werkt zowel voor particuliere als bedrijfsmatige klanten.

Wij bewerken niet alleen natuursteen, maar bijv. ook glas, metaal en hout.

Onze perfecte service houdt oak in, dat er goed naar de klani wordt geluisterd.

Met andere woorden: er is altijd ruimte voor inspraak van de opdrachtgever.

Er zijn velerlei toepassingen van een klein hangertje tot glazen deuren.

De laatste jaren is het lasergraveerproces sterk in opkomst. En dat is niet

verwonderlijk, want als het am gravures van hoge kwaliteit gaat kan men echt

niet meer am de laser heen. Omdat de graveerlaser volledig computergestuurd

is, kan er op eenvoudige wijze met databases van teksten, barcodes,

serienummers en digitale afbeeldingen worden gewerkt.

Vandaag de dag wil men graag een milieuvriendelijk product hebben.

Bij het lasergraveerproces worden er geen schadelijke stoffen (zoals etsvloei-

stof of drukinkt) gebruikt . Ook ontstaan er geen afvalproducten bij het

graveren. Hierdoor is het de meest milieuvriendelijke manier van graveren.

Wij zijn het toonaangevende laserbedrijf in de Benelux, dat gebruik maakt van

de modernste apparatuur op lasergebied.
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Er zijn vele mogelijkheden om steengravures op toe te passen, bijvoorbeeld op grafwerken, monumenten

en gebouwen.

Hieronder een aantal voorbeelden van toepassingen op steen. Natuurlijk kunt u ook uw eigen ontwerpen/

ideeen aan ons door geven. Op basis van (digitaal) fotomateriaal is bijna alles mogelijk, mits aangeleverd in

(minimaal 200 dpi) jpg, .tiff, .bmp, etc.

Ais u nog geen keus heeft gemaakt, kunt u ook uit een van de vele reeds bestaande voorbeelden kiezen.

Tijdens een gesprek met een van onze adviseurs wordt er ingegaan op wat uw wensen zijn, wat er mogelijk

is, krijgt u voorbeelden te zien en geven wij u informatie over hoe uw wensen het beste kunnen worden

verwezenlijkt.

U kunt ons altijd bellen of mailen om een afspraak te maken, te vragen of iets wel of niet kan worden

gelasergraveerd of om een gratis offerte aan te vragen.
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