
 

 
 

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons 

gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van 

de rechtbank Rotterdam. 
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Richtlijn voor DXF- en DWG-files: 
 

Contour 
- Schaal 1:1 

- Alleen lijnen en bogen (geen proxy graphics, regions, polylines, LWpolylines, blocks, etc.) 

- Geen lijnen die niet gesneden of gegraveerd moeten worden (denk aan tappen, souvereinen, 

hartlijnen, maatvoering, kaders etc.) 

- Geen overlappende lijnen of bogen 

- Teken bij tapgaten alleen de gatdiameter van het boorgat 

- Teken bij souvereingaten alleen de gatdiameter van de binnendiameter 

- Bij graveringen van tekst, de tekst als lijnen en bogen in de tekening zetten (dus niet als tekst) 

- Insnijdingen als enkele lijnen tekenen. Indien een bredere spleet nodig is, moet deze voldoen aan 

de minimale breedtemaat volgens onderstaande tabel. 

- De diameter van gaten moet voldoen aan de minimale waardes 

volgens onderstaande tabel. 

 

Lijnkleuren 
- Snijlijnen Wit 

- Graveringen Geel 

 

Oriëntatie plaat 
- De traanzijde van traanplaat is het onderaanzicht van het 

snijbestand 

- De zichtzijde van geslepen/geborstelde platen is het bovenaanzicht 

van het snijbestand. De slijp-/borstelrichting is horizontaal. 

 

 

 

 

Plaat- 
dikte 

Minimale gatdiameter Minimale snijspleet “X” Plaat- 
dikte 

STAAL RVS ALU STAAL RVS ALU 

1 mm Ø1,0 mm Ø1,5 mm Ø1,5 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 1 mm 

1,5 mm Ø1,0 mm Ø1,5 mm Ø1,5 mm 

0,7 mm 0,9 mm 

0,7 mm 

1,5 mm 

2 mm Ø1,0 mm Ø1,5 mm Ø1,5 mm 2 mm 

2,5 mm Ø1,5 mm Ø1,5 mm Ø2,5 mm 2,5 mm 

3 mm Ø1,5 mm Ø1,5 mm Ø2,5 mm 3 mm 

4 mm Ø2,0 mm Ø2,0 mm Ø2,5 mm 

1,1 mm 

4 mm 

5 mm Ø2,5 mm Ø3,0 mm Ø2,5 mm 5 mm 

6 mm Ø3,0 mm Ø3,5 mm Ø4,5 mm 

1,1 mm 

1,6 mm 
6 mm 

8 mm Ø4,0 mm Ø4,5 mm Ø4,5 mm 1,6 mm 8 mm 

10 mm Ø4,0 mm Ø6,0 mm Ø5,0 mm 2,6 mm  10 mm 

12 mm Ø4,0 mm Ø6,0 mm Ø6,5 mm   12 mm 

15 mm Ø7,0 mm Ø10,0 mm     15 mm 

20 mm Ø9,0 mm Ø12,0 mm     20 mm 
 

 

 

 

Illustratie minimale snijspleet 


