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Industrieel Premium Vinyl 
Te gebruiken in combinatie met onze standaardreeks harslinten. Lengte: 25 m

Dit is ons meest populaire materiaal omdat het geschikt is voor het merendeel van de dagelijkse behoeften aan opschriften en etiketten.

Vinyl van Lighthouse is geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis. Bij gebruik buitenshuis ondervindt het vinyl geen invloed van 
wind, regen, sneeuw en andere neerslag. In de loop der tijd zal de ultraviolette straling van het zonlicht wel invloed kunnen hebben op 
de pigmenten in het materiaal. 

Eenmaal aangebracht is ons vinyl bestand tegen een omgevingstemperatuur tussen -40 °C en +70 °C.

Vinylmateriaal is verkrijgbaar in een groot aantal levendige kleuren. Daarom kunnen we een veelomvattende reeks opties produceren 
om tegemoet te komen aan de eisen die de wet stelt aan opschriften betre�ende gezondheid en veiligheid, markeringen op 
pijpleidingen en dergelijke waar ook ter wereld. Gebruikelijk zijn wij ook in staat bedrijfskleuren toe te passen zonder dat u wordt 
geconfronteerd met de kosten van grote "minimum opdracht"-aantallen.

CJP1104
Paar

CJP0104
Wit

CJP0204
Geel

CJP0504
Blauw

CJP0604
Oranje

CJP0904
Bruin

CJP1204
Helder/Transparant

CJP1804
Licht Blauw

CJP0304
Groen

CJP0404
Rood

CJP0704
Zwart

CJP0804
Zilvergrijs

100mm Breed
CJP1704
Violet

CJP1904
Oker

CJP1004
Beige

CJP1604
Limoen Groen

100mm - in opdracht aan te maken (Moet worden besteld in veelvouden van zes rollen)

CJP1102
Paar

CJP0102
Wit

CJP0202
Geel

CJP0502
Blauw

CJP0602
Oranje

CJP0902
Bruin

CJP1202
Helder/Transparant

CJP1802
Licht Blauw

CJP0302
Groen

CJP0402
Rood

CJP0702
Zwart

CJP0802
Zilvergrijs

CJP1702
Violet

CJP1902
Oker

CJP1002
Beige

50mm - in opdracht aan te maken (Moet worden besteld in veelvouden van zes rollen)

50mm Breed

100mm Voorraad kleuren:

50mm Voorraad kleuren:

6 Rollen @ 95.00 € elk

95.00 €

70.00 €

6 Rollen @ 70.00 € elk



Premium Grade Vinyl Rolls - Continued...
For use with our standard resin ribbon range. Length: 25 metres.

Bent u op zoek naar de ultieme combinatie van kleefkracht en levensduur? Dan komt voor u het materiaal Lighthouse Ultrabond© in 
aanmerking.

Dit materiaal heeft bij gebruik buitenshuis een nuttige levensduur van ten minste zeven jaar bij een temperatuurbereik van -30 °C tot 
+80 °C. Dit krachtige kleefmiddel hecht zelfs op de meest lastige oppervlakken. De aanvangshechting is zonder meer fantastisch en de 

CJP0115
Wit

CJP0215
Geel

15mm Wide

15mm -  in opdracht aan te maken (Moet worden besteld in veelvouden van zes rollen)

CJP1901
Oker

CJP1001
Beige

CJP1101
Paar

CJP0501
Blue

CJP0601
Oranje

CJP0901
Bruin

CJP1201
Helder/Transparant

CJP1801
Licht Blauw

CJP0401
Rood

CJP0701
Zwart

CJP0801
Silver / Grey

CJP0301
Groen

CJP1701
Violet

30mm -  in opdracht aan te maken (Moet worden besteld in veelvouden van zes rollen)

100mm Breed

CJUB0104
Wit Ultrabond

CJUB0204
Geel Ultrabond

100mm Voorraad kleuren:

50mm Breed

50mm Voorraad kleuren:

CJUB0102
Wit Ultrabond

CJUB0202
Geel Ultrabond

30mm Breed

CJP0101
Wit

CJP0201
Geel

30mm Voorraad kleuren:

30mm Breed

150.00 €

110.00 €

6 Rollen @ 62.00 € elk

6 Rollen @ 55.00 € elk

62.00 €

Industrieel Vinyl Ultrabond
Te gebruiken in combinatie met onze standaardreeks harslinten. Lengte: 25 m



TS009
Zilvergrijs Polyester

CJPR4101
Ultra Wit (74m)

Standaard Harslint
Te gebruiken in combinatie met onze series industieel premium vinyl en Ultrabond materialen. Lengte: 91m (behalve ultra wit).

Te gebruiken in combinatie met ons standaardreeks harlinten

Dit assortiment eersteklas inktlinten bieden levendige afdrukken in kleur op onze eersteklas vinylmaterialen en ultrahechtende 
materialen. Net als onze vinylmaterialen zijn ze duurzaam geschikt voor gebruik buitenshuis en zijn voorts uiterst krasvast, wrijf- en 
oliebestendig.  

CJPR4001
Zwart

CJPR4201
Rood

CJPR4301
Blauw

CJPR4401
Groen

Lengte:
91m

Premium Harslint

Lengte:
74m

Speciale Materialen 

50mm Breed

CJ0802DES
Silver / Grey Destructible

CJ1304
Re�ective Silver

CJ1404
Re�ective Yellow

100mm Breed

Deze zijn zowel geschikt voor gebruik binnenshuis als buitenshuis 
en re�ecteren het erop vallende licht waardoor ze zeer goed 
zichtbaar zijn. Ze worden gebruikt voor waarschuwingen, 
verkeersborden, informatieborden en pijlborden, in het bijzonder 
voor toepassing op industriële locaties. Ook gebruik op 
kentekenplaten is bijzonder populair.

Lengte: 10m

Dit is een veiligheidsproduct. Het verwijderen van etiketten, 
vervaardigd van dit soort materiaal, is uiterst lastig. De voorzijde 
heeft een eierschaalconstructie. Dat betekent dat het etiket in kleine 
stukjes uiteenvalt als iemand probeert het etiket te verwijderen. Tot 
de toepassingsgebieden worden etiketten voor bedrijfsmiddelen en 
veiligheid gerekend, zoals "Eigendom van..."-etiketten en dergelijke.

Lengte: 25m

32.00 €

CJ1504
Photoluminescent

100mm Breed

Dit materiaal voor gebruik binnenshuis zuigt als het ware licht op en 
geeft vervolgens vele uren lang een groene gloed af nadat het licht 
is weggevallen. Dit materiaal is daarom ideaal voor de productie van 
borden en etiketten die duiden op noodverzamelpunten, veilige 
vluchtroutes en trappen (in het bijzonder de randen van de 
traptreden).

Lengte: 10m

135.00 €

40.00 €

125.00 €

110.00 €

Polyester heeft speci�eke eigenschappen waardoor het 
uiterst duurzaam en extreem vormvast is, wat betekent dat 
het materiaal niet krimpt noch rekt. Daarom is het materiaal 
ideaal geschikt voor productetiketten omdat die etiketten 
niet zullen krimpen en dat geen lijmranden vrijkomen die 
stof of vuil aantrekken waardoor die etiketten onleesbaar of 
onhygiënisch worden.   Bestand tegen temperaturen tussen 
-40 ° C en +149 ° C

Lengte: 25m

91.00 €

60mm Breed

�  01509 264500  �  sales@lighthouse.uk.com �  www.lighthouse.uk.com



VT38X80
Witte Plastic Ventielplaatjes (100/Pak) (38mm x 80mm)

VT37X115
Witte Plastic Ventielplaatjes (100/Pak) (37mm x 115mm)

MS6X1
Witte Magneet Strips (6/Pak) (1000mm x 100mm)

CJ730
Dubbelzijdige tape (19mm x 50m Rol)

70.00 €

83.00 €

39.00 €

CJ724
Printkop Reinigingspen

CMWF300
300mm x 115mm (20 Pack) 32.00 €

CMWF250
250mm x 1000mm (4 Pack) 51.00 €

CMWF500
500mm x 1000mm (4 Pack) 81.00 €CMWF297

297mm x 420mm (A3) (10 Pack) 47.00 €

CMWF420
420mm x 594mm (A2) (10 Pack) 77.00 €

CMWF149
148mm x 210mm (A5) (10 Pack) 23.00 €

CMWF210
210mm x 297mm (A4) (10 Pack) 27.00 €

Foamex 3mm kunststof borden kleur Wit, geschikt als drager
voor labels

Toebehoren

25.00 € 45.00 €

11.00 €

35.00 €

80.00 €

4.00 €

CJ723
Ontvetter & Lijmverwijderaar (500ml)

CJ725
Flacon montagevloeistof (500ml)

CJ726
Flacon montagevloeistof - Navulling (3900ml)

CJ727
Wisser



REACH
COMPLIANT

Hiermee komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. 
Wijzigingen en fouten voorbehouden!
Alle rechten voorbehouden en kopiëren en verspreiding mag 
alleen met de nadrukkelijke toestemming.
Op al onze o�ertes en met ons gesloten overeenkomsten zijn 
onze algemene voorwaarden van toepassing. �   Centurionbaan 42 D

  3769 AV
  Soesterberg
  the Netherlands

�  +31 (0)35 588 00 10  
�  info@lighthouse.eu.com  �  www.lighthouse.eu.com

Lighthouse (UK) Ltd fabriceren wij met de hoogste 
kwaliteit en op basis van ethische normen. Na het 
verwerven en behouden van certi�catie op basis 
van de normen ISO 9001 en ISO 14001 besteden 
wij in het bijzonder aandacht aan het e�ect van 
onze productieprocessen en producten op het 
milieu.

Al onze verbruiksartikelen maken gebruik van 
kernen en verpakkingen die zowel uit de kringloop 
komen als herbruikbaar zijn. Onze inktpatronen 
zijn navulbaar, wat uniek in deze tak van industrie 
is. Zo reduceren wij afval, verwijderingsproblemen 
en kosten.

Lighthouse (UK) Ltd. 
Verkoop, ondersteuningskantoor en materiaalfabriek

Lighthouse Europe B.V. 
Verkoop- en ondersteuningskantoor


