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Bewerkingsmogelijkheden
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LAMINEREN

PIRAMIDESNIJDEN

Een techniek om d.m.v. warmte
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3D-VORMSNIJDEN

Een ideale techniek om 3D-vormen
met behulp van een drukmal uit
het schuim snijden. De gereedschapskosten bij deze techniek zijn
relatief laag en het eindresultaat is
verbluffend.

Heeft u na het lezen van dit productinformatieblad nog vragen?
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