
Uw lasergravure (handschrift)

 Gravure op de binnenzijde 

 Gravure op de buitenzijde op het oppervlak  

Uw symbolen/lasergravure
Een lasergravure naar eigen ontwerp kost
op de binnenzijde van de ring 50,- Euro per
ring en op de buitenzijde of op de zijkant 100,- Euro 
per ring. Een vingerafdruk laten laseren op de bin-
nenzijde van de ring kost 100,- Euro per ring, op de 
buitenzijde 150,- Euro per ring.

Let op:

1. Gebruik alstublieft een zwarte stift, bij
 voorkeur een zogenaamde„marker“.
 Gebruik geen normale pen, omdat hierbij uw 
 ontwerp naderhand kan vervagen of uitsmeren.

2.  Oefen een paar keer op een leeg blad papier uw 
gewenste ontwerp.

3.  Schrijf alstublieft groot en duidelijk binnen het vak.

4.  De inhoud van het vak zal worden gescand en wordt 
vervolgens dusdanig verkleind dat het in de ring past.

5.  Vermijd vlekken en onzuiverheden en blijf binnen de 
rand van het vak.

6. Bepalend voor de uiteindelijke grootte van de gravure in 
 de ring is de afstand tussen het breedste en het smalste  
 punt en de profi elvorm en breedte van de ring. Het kan dan  
 ook voorkomen dat bij een ring met een sterk gebolde bin 
 nenkant en/of geringe breedte de gravure kleiner uitvalt.

7.  U dient rekening te houden met ten minste 5 extra werkda-
gen voor het verwerken van de gravure.

Bijzondere / andere symbolen

Opdracht nr  

Naam  

Datum van 
de opdracht  

Gravure ring 1

Gravure ring 2

Extra informatie
(alstublieft selecteren indien noodzakelijk)

 Gehele vingerafdruk

 Gedeelte van de vingerafdruk

Voor een optimale gravure is het belangrijk de tekst 
in het midden van het veld en ook zo helder en dui-
delijk mogelijk te schrijven.

Voorbeelden van gravures

HET OPPERSTE GELUK IN HET 
LEVEN IS DE OVERTUIGING DAT 
JE BEMIND WORDT OM WIE JE 
BENT, OF LIEVER, BEMIND WORDT 
ONGEACHT WIE JE BENT. ONGEACHT WIE JE BENT. 
VICTOR HUGO

Tekstsjabloon

VICTOR HUGO

Handgeschreven

BENT, OF LIEVER, BEMIND WORDT 

Vingerafdruk

In Liefde In Liefde

te hoog te rommelig

In Liefde

goed



Uw lasergravure (tekst)

 Gravure op de binnenzijde 

 Gravure op de buitenzijde op het oppervlak 

 Gravure aan de zijkant 

Uw symbolen/lasergravure
Een lasergravure naar eigen ontwerp kost 
op de binnenzijde van de ring 50,- Euro per 
ring en op de buitenzijde of op de zijkant 
100,- Euro per ring. Een vingerafdruk laten 
laseren op de binnenzijde van de ring kost 
100,- Euro per ring, op de buitenzijde
150,- Euro per ring.

Let op:

1. Gebruik een zwarte stift, bij voorkeur een  
 zogenaam de „marker“. Gebruik geen normale 
 pen, omdat hier mee uw ontwerp naderhand kan   
 vervagen of uitsmeren.

2.  Geef het lettertype een exacte naam, 
b.v. „Arial Fett“ of „Verdana“.

3.  Schrijf de gewenste tekst in het groot en duidelijk 
binnen het geschetste veld.

4.  De inhoud van het vak wordt gescand en de grootte 
wordt aangepast aan de beschikbare ruimte op de 
ring.

Bijzondere / opmerkingen

Opdracht nr  

Naam  

Datum van 
de opdracht  

Gravure ring 1

Gravure ring 2

Lettertype / Fontnaam

Voorbeelden van gravures

Gravure op de binnenzijde

Gravure op de buitenzijde 

Gravure aan de zijkant



Een standaardgravure met de keus uit een van de boven getoonde fonts kost:
- Voor een trouwring standaard 10,- Euro per ring. 
- Voor een sieraad of verlovingsring standaard 50,- Euro per ring.

Onze symbolen

Ik hou van jou 

Ik hou van jou

Ik hou van jou

Ik hou van jou

Ik hou van jou

Ik hou van jou

Boere Tudor

Edwardian Script ITC

EnglischeSchT

English111 Vivace BT

FreeStyle Script

LegerD

Ik hou van jou

Ik hou van jou

Ik hou van jou

Ik hou van jou

Ik hou van jou

Ik hou van jou

Monotype Corsiva

Palatino Linotype

Script MT Bold

SloganD

Times New Roman

Vivaldi

Dubbelhart met pijl
#S01

Oneindigheidsteken
#S02

Hart met pijl
#S03

Vogel
#S04

Hart
#S05

Dubbelhart
#S06

Verbonden ringen
#S07

Hartslot
#S08

Anker
#S09

Geloof, hoop en liefde
#S10

Pijl en boog
#S11

Cupido
#S12

Kroon
#S13

Koets met paard
#S14

Overzicht – Beschikbare fonts voor lasergravures
Kies hier uw gewenste font voor de gravure van uw sieraden uit. 


