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Signavure, allrounder 
in snijden en graveren

Emile Zomer maakte al vroeg in zijn 
loopbaan kennis met lasersnijden en 
graveren. Het duurde echter tot 2016 
voordat hij zich volledig toelegde op 
graveren en snijden met zijn bedrijf 
Signavure. Inmiddels weten steeds meer 
klanten hem te vinden. Hij werkt voor een 
brede mix van klanten en met uiteenlopen-
de materiaalsoorten.

Eerder in zijn loopbaan werkte Zomer voor 
stempelfabrikant Trodat waar hij in al 1988 voor 
het eerst kennis maakte met lasergraveren. De 
eerste lasersnijmachines waren destijds vooral 
bedoeld voor het maken van stempelplaatjes. 
Na een periode dat hij voor zichzelf werkte en 
de vertegenwoordiging van Trodat verzorgde, 
nam Trodat die activiteiten over en stelde 
Zomer aan als managing director waarbij hij 
zich alleen bezighield met de stempelverkoop. 
Inmiddels was er een Trotec vesting in Neder-
land dat zich met de markt voor lasersnijden en 
-graveren bezighield. Zijn eerder opgewekte 
interesse in (laser)graveren zorgde ervoor dat 
hij naast zijn werk voor Trodat onder de naam 
Signavure met een kleine laser op bescheiden 
schaal aan de slag ging en daar genoeg werk 
uithaalde om een medewerker in dienst te 
nemen.

Allrounder 
Vanaf 2015 legde Zomer zich volledig toe op 

Signavure dat zich van dat moment verder 
ontwikkelde tot een allrounder op het gebied 
van snijden en graveren, met zowel CNC- als 
lasermachines in huis. De huidige CNC 
machines zijn geleverd door Gravograph, de vijf 
lasers zijn geleverd door Trotec. 
Dat laatste klinkt voor de hand liggend voor 
iemand die eerder voor het moederbedrijf 
werkte, maar dat is wat Zomer betreft niet het 
hele verhaal. Hij kijkt regelmatig naar andere 
aanbieders in de markt die op dit formaat 
lasers leveren. Zomer: “Maar als de support 
zich beperkt tot het opsturen van onderdelen 
en het delen van YouTube filmpjes over het 
plaatsen ervan, dan haak ik af. De Benelux 
vestiging van Trotec is sterk in de aftersales, 
waarbij problemen en storingen goed worden 
opgepakt. Alles waar jij als ondernemer geen 
tijd in hoeft te steken, kun je benutten om meer 
werk naar binnen te halen en door meer 
productie te maken.”
De snij- en graveeruitrusting is aangevuld met 
een kunststofbuigmachine en in de afwerking 
van de producten kan er hierdoor veel. Een van 
de bijkomende handelingen is het inkleuren van 
graveerwerk, maar er worden ook complete 
displays gebouwd uit de gesneden materialen, 
waarbij ook hout voor het complete display niet 
uit de weg wordt gegaan. Zomer denkt graag 
mee met de klant. Dat leidt soms tot unieke 
materiaalkeuzes of montageoplossingen. Het is 
ook de kracht van het bedrijf. 

Breed aanbod 
Dat borden en tekstplaten in de meest 
uiteenlopende vormen deel uit maken van het 
werkaanbod zal niet verbazen. Een van de 
specialismen van het bedrijf is het werken met 
RVS. 
Voor een aantal klanten regelt Signavure, naast 
het snij- en graveerwerk, ook belettering en 
andere reclameuitingen zoals lichtreclames en 
reclameprints. Zaken die hij inkoopt bij vaste 
relaties. Zomer: “Een aantal klanten verwacht 
dat je hun probleem oplost. Tegelijkertijd weet 
ik dat je binnen je productie focus moet 
houden op waar je goed in bent. Het is in ons 
geval veel efficiënter om een aantal zaken in te 
kopen en de werkzaamheden te coördineren.”  

Klanten
Het bedrijf is gevestigd in Nieuw-Vennep, dicht-
bij Schiphol en Amsterdam. Zomer mag een 
aantal hotelketens in deze regio tot zijn 
afnemers rekenen. Maar ook signmakers die bij 
hem aankloppen voor uiteenlopende vormen 
van bewegwijzering, kunststofletters, etc. Ook 
industriële klanten weten hem te vinden voor 
uiteenlopende vormen van graveerwerk en 
lasersnijden. Eén van de grootste opdrachten, 
het markeren van siliconen ringen, komt van 
een farmaceutisch bedrijf. 
Bij veel van het werk gaat het om één of enkele 
stuks. Zomer: “Waar industriële klanten eerder 
vaak alleen de prototyping bij ons haalden om 
daarna de productie naar een ver land uit te 
besteden, worden er nu ook series besteld. 
Zowel levertijd, communicatie als kwaliteit 
spelen daarbij een rol.” Serieproductie speelt 
ook een rol bij het maken van uiteenlopende 
displays voor de retailmarkt. 
Veel klanten komen via mond-tot-mondreclame 
terecht bij Signavure. Daarnaast is internet 
belangrijk; de website van Signavure levert 
regelmatig leads op. Naast signavure.nl is er 
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De afdeling met CNC machines.
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ook nog RVSSIGN.nl en sinds enige tijd 
stempeladvies.nl waarmee Zomer een deel van 
zijn oude werk weer heeft opgepakt.

Werkwijze
Een van de zaken die het graveer- en snijwerk 
anders maken is het feit dat er veel minder vast 
ligt over hoelang bepaalde handelingen op de 
machines duren. Zomer: “Bij de Trotec lasers 
geeft de eigen software een behoorlijk nauw-
keurige indicatie over hoe lang het verwerken 
van een tekening op de betreffende machine 
duurt. Je moet ook de handling daaromheen 
en je materiaalkosten goed in kaart hebben om 
je kostprijs te berekenen.” Daarmee is zeker 
niet alles gezegd. Door de werkzaamheden 
slim te combineren kan één man gemakkelijk 2 
of 3 machines tegelijk bedienen. Het levert een 
significant verschil op in opbrengst.
Er komen ook complexere opdrachten voorbij 
zoals bij het maken van displays. Zomer: “Het 

De kleinere lasers worden vooral ingezet voor 
graveerwerk inclusief graven in RVS.

Deze shop in shop aanpak voor Nike laat alle aspecten van het snijden en graveren zien.

Werk van de CNC machine: graveren in messing.

Lasergesneden acrylaat.

loont om bij dit soort opdrachten vooraf te 
analyseren over wat de beste werkwijze is.” 
Vaak wordt er een mock-up gemaakt die als 
voorbeeld naar de klant gaat. Die mock-up 
fase wordt door Zomer gebruikt als leermo-
ment waarbij, als dat nodig is, met machinein-
stellingen, materiaalkeuze of aanpak wordt 
geëxperimenteerd. Dat leidt soms tot een 
verbeterd product en levert vaak tijdwinst op 
als het tot productie komt. 

Inkoop
Zomer: ‘Ik zie in de markt soms een sterke 
fixatie op de prijzen bij materiaalinkoop. Wat mij 
betreft is het belangrijker dat je een betrouwba-
re partner hebt die op tijd en in de juiste 
hoeveelheid levert dan dat dit per se de 
allergoedkoopste aanbieder is.” Ook hier geldt 
volgens Zomer dat je je tijd maar één keer kunt 
besteden. Materiaalinkoop is maar een deel 
van de kostprijs. Zelfs nu er door schaarste 
behoorlijke prijsstijgingen plaatsvinden is dat 
niet meteen desastreus. Wel desastreus is dat 
materialen soms slecht leverbaar zijn. Dan 
werkt een goede relatie met je leveranciers in je 
voordeel. Zomer heeft daar anderzijds deels op 
geanticipeerd door zelf van een beperkt aantal 
materialen meer voorraad aan te houden, want 
ook hij wil de vaste relaties blijven bedienen.

Ontwikkeling
Trotec werkt op dit moment aan een online 
platform dat een verdere stroomlijning van de 
workflow mogelijk moet maken. Deze ontwik-
keling heeft dan ook de belangstelling van 
Zomer die zich ook verdiept in mogelijkheden 
om bijvoorbeeld een robot in te zetten rond het 
in- en uitladen van substraten. Tot nu toe 
blijken de kosten te hoog ten opzichte van de 
te verwachten opbrengst, maar als de serie-
groottes blijven groeien terwijl dergelijke 
systemen betaalbaarder worden komt dat wel 
in zicht. Doordat er nog steeds nieuwe materia-
len bijkomen gericht op het werken met laser, 
schuift een deel van het huidige CNC werk 
langzaam op richting laser. Toch blijft CNC een 
onmisbaar onderdeel. Een onderdeel dat ook 
nog veel vakmanschap vraagt. En juist 
vakmanschap is één van de onderscheidende 
factoren in de markt. •

Help-ID4Kids
Naast Signavure is Zomer directeur van 
Help!D, dat SOS-armbandjes verkoopt 
via een eigen webshop. Dit gebeurde 
aanvankelijk alleen in Nederland maar 
inmiddels in een aantal West Europese 
landen. Via helpid4kids.nl kunnen 
ouders of verzorgers deze armbandjes 
bestellen. Er is keuze uit plaatjes van 
siliconen, aluminium of RVS. Het 
graveerwerk daarvoor wordt geleverd 
door Signavure. Een webshop, gericht 
op consumenten, vergt het nodig werk 
om daarmee succesvol te worden. 
Zomer: “Je moet ook buiten het web je 
aanbod zichtbaar maken voor potentië-
le klanten. Voor covid-19 uitbrak 
stonden we bijvoorbeeld op de 
9-maanden beurs. Ook in Duitsland 
zochten we gelijkaardige beurzen op. 
Het is belangrijk dat je adequaat 
reageert op vragen die via e-mail etc.  
binnenkomen en dat je actief bent op 
social media.” 


