
GHID CREATIE PRODUSE 

Bine ati venit la MyFav.ro 

MyFav.ro este locul in care iti poti folosi imaginatia pentru a crea produse pentru a le vine sau 
a le face cadou. Folosind tehnologii laser de ultima generatie, si experienta noastra, te vom ajuta sa le 
proiectezi singur, si sa le vinzi, fara nici cel mai mic efort. Iti furnizam acces gratuit la echipamente de 
peste 10.000 Euro, si iti punem la dispozitie si materialele necesare. 

Cu noi poti crea lucruri extraordinare, cu numai cateva click-uri de mouse! 

Cuprins:
1. Cum sa creez
2. Cum sa vand
3. Sabloanele noastre
4. Materiale folosite
5. Cum functioneaza echipamentul LASER
6. Ghid realizare obiecte in doua dimensiuni (2D)
7. Ghid realizare obiecte in trei dimensiuni (3D)
8. Ghid fotogravura
9. Gravura pe obiecte cilindrice

Pentru a putea urma acesti pasi trebuie sa te inregistrezi ca utilizator al site-ului din pagina 
“Creaza cont”. 

1. Cum sa creez 

Mai intai iti recomandam sa faci un prototip al produsului pe care il doresti (in special daca 
doresti sa faci mai multe si sa le vinzi). Urmeaza pasii urmatori: 

Deseneaza 
Transfera in 
sabloanele

noastre
Uploadeaza Taiem/gravam Il livram Asamblezi 

2. Cum sa vand 

Dupa primirea prototipului, daca iti place cum a iesit poti sa-i pui imaginile in magazinul tau si 
sa comanzi mai multe pentru a le vinde, promova sau face cadou. 

Pasi: logati-va in contul dumneavoastra si mergeti pe pagina 
“Adauga produs”, completati un titlu, descriere si cateva taguri pentru acesta, 
selectati cateva imagini cat mai descriptive pentru produsul dumneavoastra si 
de o calitate cat mai buna, selectati materialul din care este facut, completati
codul de verificare si apasati pe butonul “Adauga”. 
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Adauga fotografiile pe site -> Fa reclama  -> Oamenii iti vad produsele in showroom -> 
Cumparatorii te vor contacta direct si veti stabili modalitatea de plata si transport -> Comanzi produsul 
la MyFav.ro urmand pasii de la punctul 1 -> Poti sa-l asamblezi (sau nu) si sa-l trimiti cumparatorului 

3. Sabloanele noastre 
Odata ce ai realizat designul, sau ai descarcat un sablon, trebuie mai intai sa le transferi intr-un 

sablon/template realizat de noi si apoi sa le incarci/upload-ezi pe site.  MyFav accepta fisiere .eps si 
.cdr (CorelDraw X3) pentru gravura/decupare si imagini .jpg, .tif pentru fotogravura. Daca nu stii sa le 
convertesti in formatele acestea, nu-ti face nici o problema, iti vom explica. 

Iti punem la dispozitie sabloane pentru cele mai uzuale programe de grafica vectoriala 
(CorelDraw, Adobe Illustrator, InkScape) , dar le poti face si cu alte programe care pot exporta 
fisierele in formatele cerute de noi. 

Este important ca schitele tale sa fie in interiorul zonei de siguranta din sabloane, care este un 
dreptunghi cu margine rosie. Daca produsul final are dimensiuni mai mari decat aceste sabloane (mai 
mari de 600x300mm / 24”x12”) atunci le poti imparti pe mai multe sabloane, urmand sa le asamblezi 
la primire (nu uita sa proiectezi si o modalitate de asamblare). 

4. Materiale folosite 
Vei putea alege dintr-o gama mare de materiale: lemn, placaj, plexiglass (acrilic),

 pluta, marmura, granit, sticla, cauciuc, spuma …  
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Intra la http://www.myfav.ro/index.php/creaza/materiale.html si vezi toate materialele: tip, 
culori, grosime. 

5. Cum functioneaza echipamentul laser 

Acest echipament este asemanator unei imprimante cu jet de cerneala, cartusele cu cerneala 
fiind inlocuite de capul care emite raza laser. 

Din imagine se observa ca pe masa aparatului este pusa o placa de lemn, iar capul laser se va 
misca stanga-dreapta deasupra ei, la o distanta de aprox 3mm, in timp ce tot suportul capului laser se 
poate misca inainte-inapoi. Masa de aluminiu care sustine placa poate urca-cobori astfel incat sa poata 
fi puse obiecte cu o grosime de pana la 100cm. 

Cand primeste de la calculator comanda sa graveze o anumita imagine, capul se va misca 
stanga-dreapta deasupra placii (cu viteza transmisa de la PC) si va emite raza laser (cu puterea setata de 
operator) numai in acele puncte in care trebuie gravata/arsa suprafata placii (la fel cum imprimanta 
transmite jetul de cerneala numai in punctele in care vreti sa imprimati ceva pe hartie).  In locul in care 
raza atinge materialul, il va topi, arde sau vaporiza, lasand o marcare ce are contururi de inalta calitate. 
Acesta se numeste gravura in mod RASTER.

Vedere de sus a traseului razei laser (rosu) in cazul gravurii unui dreptunghi (negru). 
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In cazul in care se doreste realizarea unei gravuri formate din contururi subtiri, sau in cazul 
taierii (tot prin urmarire contur de taiere), capul laser nu va mai merge ca la o imprimanta cu jet de 
cerneala (tiparire raster, punct-cu-punct,; ci va urma conturul vectorial. In imaginea de mai jos se vede 
traseul razei laser pornind din punctul negru si urmand sagetile pana ajunge inapoi (sau oprindu-se in 
capat in cazul segmentului de linie). Uzual, cu rosu este reprezentat conturul de taiere (unde se va regla 
putere mai mare, si viteza mai mica a razei laser), iar cel albastru este contur de gravare vectoriala. 

Aceasta este gravura/decupare in mod VECTORIAL.

ATENTIE: nu folositi linii duble pentru taiere (rosu) – poate duce la arderea excesiva a 
materialului si apar confuzii in software-ul echipamentului. 

ATENTIE: va reamintim ca ceea ce se va grava/arde de catre laser in material trebuie sa fie 
colorat/umplut cu negru sau nuante de gri; contururile subtiri care se vor grava vectorial (prin 
urmarirea conturului de catre laser) trebuie sa fie desenate cu albastru, iar contururile ce vor fi 
taiate vectorial, vor fi cu rosu (hairline/linie subtire). 

Exemplu: in imaginea de mai jos sunt 25 dreptunghiuri cu nuante de gri intre alb (White) si 
negru (RGB 100% Black), un contur realizat cu albastru hairline, care va apare negru in gravura, si un 
contur rosu hairline care va fi conturul dupa care se va decupa acest obiect. 

Alaturi aveti o imagine a produsului realizat dupa aceasta schita, facuta din MDF cires: 

Se observa ca, odata cu cresterea procentului de negru, materialul este 
gravat tot mai adanc, iar conturul cu albastru creeaza o linie gravata ce inconjoara
dreptunghiurile; linia rosie fiind cea dupa care este taiat produsul. 
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6. Ghid realizare obiecte in doua dimensiuni (2D) 

Vom exemplifica modalitatea de gravura/decupare in CorelDraw X3. Cu mici diferente se 
poate face la fel si in celelalte programe, atat timp cat schita este salvata in unul din formatele cerute 
de noi. 

In imaginea de mai jos este schita, asa cum arata in CorelDraw, iar in urmatoarea este produsul 
finit realizat prin gravura raster pe lemn: 

Placaj mesteacan: 
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Placaj nuc: 

In imaginile de jos este schita in CorelDraw, pentru exemplificarea contururilor vectoriale, si 
fotografia gravurii pe lemn. 
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In acest caz, pentru aceeasi putere, diferentierea se face in functie de viteza cu care se va 
parcurge traseul: cu cat viteza va fi mai mare, cu atat laserul va “sta” mai putin intr-un loc, si 
materialul va fi mai putin ars. 

Pentru o putere de 50% si viteza de: 
Blue=20%, Green=40%, Yellow=60%, Magenta=80, Cyan=100 % 

Mesteacan      Nuc

ATENTIE: dupa ce terminati schita, convertiti toate partile la curbe, in special fonturile. 

Dupa ce realizati schita, aceasta trebuie transferata in unul din sabloanele puse la dispozitia 
dvs. pe myfav.ro. Aveti grija sa nu depasiti zona de siguranta de pe sablon si – pentru optimizarea 
costurilor dvs. – incercati sa o incadrati in ¼, ½, 1 coala sau multipli ale acestora. 

ATENTIE: la decuparea obiectelor, aveti grija la contururile de decupare interne unele altora, 
sau care se intersecteaza. Este posibil sa realizati, prea tarziu, ca veti pierde unele parti din 
produs, ca in exemplul de mai jos: la decuparea unor litere pe care vreti sa le eliminati din 
placa de material, veti pierde bucatile din interiorul acestora (in cazul 1). Folositi fonturi ca 
cele de la pozitiile 2 si 3, sau creati “punti”spre interior. 
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ATENTIE: Inainte de a trimite schita verificati urmatoarele: 

- Toate liniile sunt numai contururi si nu sunt umplute cu alb (in special cele de taiere), 
- Liniile nu se incruciseaza, suprapun sau sunt duble (una peste alta) – vor aparea erori la 

exportarea in alt format, 
- Toate liniile de taiere sunt rosii, hairline (R:255, G:0, B:0), 
- Toate nuantele de gri pentru gravura raster sunt corecte, 
- Fonturile decupate sunt realizate astfel incat sa nu “pierdeti” interiorul, 
- Toata schita este in interiorul zonei de siguranta din sablon. 

7. Ghid realizare obiecte in trei dimensiuni (3D) 

Vom exemplifica realizarea unui puzzle 3D reprezentand un tyranozaur, dupa schita de mai jos. 

MyFav.ro



Acesta va fi decupat dintr-o coala de lemn (placaj 3mm) sau plexiglass/stiplex de 3mm. 

SFAT:  Dupa realizarea schitei, incercati sa le aranjati pe coala de material, astfel incat sa 
consume cat mai putin material, rezultand costuri de productie cat mai mici. 

In schita, partile care se vor interconecta, trebuie sa aiba un spatiu egal cu grosimea 
materialului 
ATENTIE: cititi recomandarile despre toleranta, de mai jos. Se poate lasa putin mai mult 
spatiu daca obiectele vor fi lipite ulterior. 

Asa va arata dupa taiere in placaj lemn 3mm grosime: 

Si rezultatul final: 
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Dupa finalizarea schitei, mutati-o in unul din sabloanele luate de pe myfav.ro. 

ATENTIE: Inainte de a trimite schita verificati urmatoarele: 
- Toate liniile sunt numai contururi si nu sunt umplute cu alb (in special cele de 

taiere), 
-Liniile nu se incruciseaza, suprapun sau sunt duble (una peste alta) – vor aparea erori 

la exportarea in alt format,
Toate liniile de taiere sunt rosii, hairline (R:255, G:0, B:0),

- Toate nuantele de gri pentru gravura raster sunt corecte, 
- Fonturile decupate sunt realizate astfel incat sa nu “pierdeti” interiorul, 
- Toata schita este in interiorul zonei de siguranta din sablon. 

ATENTIE (in special pentru decupare si realizare parti interconectabile): la decuparea unor 
parti care vor trebui asamblate intre ele, veti dori ca grosimea materialului sa fie exacta. In 
realitate exista mici diferente intre specificatiile tehnice si materialul real, care se numeste 
TOLERANTA.

De exemplu, o coala de plexiglass de 5mm poate avea de fapt 5.2mm sau 4.9mm, adica 
diferente de intre -0,1mm si +0,2mm. Acest lucru poate duce la probleme de interconectare a 
unor parti realizate din acest  material. Acesta este si motivul pentru care va recomandam sa 
realizati mai intai un prototip, inainte de a realiza mai multe produse pentru vanzare. 

O alta diferenta poate apare si datorita faptului ca raza laser, chiar daca are un diametru 
foarte mic, poate arde/topi o parte din materialul pe care il va decupa. Aceasta depinde de tipul 
materialului si de grosimea lui – cu cat materialul va fi mai gros, cu atat va fi nevoie de putere 
mai mare/viteza mai mica, si se va arde/topi mai mult. 

SFAT: Este important la produsele 3D, sa realizati mai intai un prototip, si eventual sa 
corectati schita inainte de a trece la comanda unei cantitati mai mari. 

SFAT: in special la produsele mai moi (lemn, carton, spuma) din care faceti obiectele 3D, 
puteti folosi “noduri” pentru a se asambla mai bine, fara joc: 
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Dupa finalizarea schitei, mutati-o in unul din sabloanele luate de pe myfav.ro. 

ATENTIE: Inainte de a trimite schita verificati urmatoarele: 
- Toate liniile sunt numai contururi si nu sunt umplute cu alb (in special cele de 

taiere), 
- Liniile nu se incruciseaza, suprapun sau sunt duble (una peste alta) – vor aparea erori 

la exportarea in alt format,
Toate liniile de taiere sunt rosii, hairline (R:255, G:0, B:0),

- Toate nuantele de gri pentru gravura raster sunt corecte, 
- Fonturile decupate sunt realizate astfel incat sa nu “pierdeti” interiorul, 
- Toata schita este in interiorul zonei de siguranta din sablon. 

ATENTIE (in special pentru decupare si realizare parti interconectabile): la decuparea unor 
parti care vor trebui asamblate intre ele, veti dori ca grosimea materialului sa fie exacta. In 
realitate exista mici diferente intre specificatiile tehnice si materialul real, care se numeste 
TOLERANTA.

De exemplu, o coala de plexiglass de 5mm poate avea de fapt 5.2mm sau 4.9mm, adica 
diferente intre -0,1mm si +0,2mm. Acest lucru poate duce la probleme de interconectare a 
unor parti realizate din acest  material. Acesta este si motivul pentru care va recomandam sa 
realizati mai intai un prototip, inainte de a realiza mai multe produse pentru vanzare. 

O alta diferenta poate apare si datorita faptului ca raza laser, chiar daca are un diametru 
foarte mic, poate arde/topi o parte din materialul pe care il va decupa. Aceasta depinde de tipul 
materialului si de grosimea lui – cu cat materialul va fi mai gros, cu atat va fi nevoie de putere 
mai mare/viteza mai mica, si se va arde/topi mai mult. 

SFAT: Este important la produsele 3D, sa realizati mai intai un prototip, si eventual sa 
corectati schita inainte de a trece la comanda unei cantitati mai mari. 

SFAT: in special la produsele mai moi (lemn, carton, spuma) din care faceti obiectele 3D, 
puteti folosi “noduri” pentru a se asambla mai bine, fara joc: 
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Acestea sunt mici umflaturi localizate in locasurile in care vor intra piesele, si pe care le vor 
presa la asamblare. Acestea nu ar trebui sa depaseasca 0.3mm, dar cel mai bine este sa testati in 
functie de tipul si grosimea materialului. 

8. Ghid fotogravura 

Pentru a include o imagine/fotografie in proiectele dvs., va trebui sa respectati urmatoarele indicatii: 
- imaginea trebuie sa fie color,  in unul din formatele .jpg, .tif, .bmp 
- rezolutia de minim 300dpi (dots per inch), iar maximul poate fi determinat in functie de 

dimensiunea produsului final, 
- imaginile trebuie sa fie cat mai clare, cu un contrast si o definitie cat mai buna; 
- realizati o incadrare corecta a imaginii in restul produsului, pentru a nu aparea 

decupari/lipsuri,
- la fotogravura pe unele materiale (plexiglass acrilic, marmura neagra, granit) , se 

graveaza negativul (Invert) imaginii, 
- puteti sterge din imagine parti care nu le doriti gravate, insa aveti grija sa nu stergeti si 

din imaginea utila (de exemplu la un portret e posibil sa doriti sa stergeti 
fundalul/background-ul, insa va fi mai dificil sa stergeti corect pe langa firele de par 
subtiri); 

Exemplu:

1. Imaginea originala 
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2. Modificare contrast + luminozitate 

3. Selectare zona utila in CorelPhotoPaint folosind CutOut Lab si radiera 

4. Adaugare rama pentru gravura sau cadru decupare si text de gravat: 

Conturul albastru este pentru gravura vectoriala, iar cel rosu pentru decupare. 
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Dupa primirea imaginilor si selectia materialului, le vom prelucra cu un software specializat, 
pentru a le optimiza pentru gravura pe materialul ales. Imaginea trimisa catre echipamentul laser va fi 
formata din mici puncte, mai apropiate, sau mai indepartate, in functie de cat negru este in imagine. 
Aveti un detaliu in imaginea de mai jos: 

SFATURI: 

* Este recomandabil sa trimiteti imaginile separat si partea vectoriala separat, deoarece se vor 
grava separat. Insa, pentru a nu aparea confuzii, trimiteti si un fisier in care sunt puse ambele, pentru a 
le putea incadra corect. 

* Pe stica imaginile vor avea mai putine detalii, deoarece - acolo unde ajunge raza laser – sticla 
se “ciobeste” putin. Aceste mici cioburi se pot uni intre ele formandu-se o pata acolo unde ati dori sa fie 
mai multe puncte de gravura apropiate. 

* La imaginile mai mari ca un sablon (600x300mm), care vor fi realizate prin impartirea 
imaginii pe mai multe sabloane, trebuie sa realizati impartirea acesteia pe multipli de 1 sablon, 
tinand cont si de o eventuala distanta de montare intre placile pe care va fi gravata. 

9. Gravura pe obiecte cilindrice 

Se pot realiza gravuri si fotogravuri si pe obiecte cilindrice, cu diametre 
cuprinse intre 30-100mm, folosind un dispozitiv rotativ ca cel din imagine: 
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Acesta poate prinde obiectele si le poate roti in fata capului laser, acesta din urma efectuind 
doar miscare pe axa x in timp ce obiectul se roteste in fata lui. 

 Este esential ca suprafata pe care se graveaza sa fie cilindrica, astfel incat sa fie la aceeasi 
distanta de capul laser. 

Imaginea vectoriala pentru gravura, sau fotogravura se pregatesc la fel ca si pentru gravura 
plana, insa trebuie avut grija ca aceasta sa incapa pe suprafata cilindrica, pentru a nu exista suprapuneri 
la o rotatie de peste 360 grade. Puteti calcula lungimea suprafetei, cunoscand diamentrul exterior al 
obiectului cilindric: L = d*pi = 3.14*d (L = lungimea suprafetei, d = diametrul obiectului). 

Exemplu:

Schita raster:      Gravura pahar: 
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