CPM-200
Prijslijst voor Verbruiksartikelen en Toebehoren

www.lighthouse.eu.com

Industrieel Premium Vinyl

Te gebruiken in combinatie met onze standaardreeks harslinten. Lengte: 15 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 betreffende 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.
CPM201
Wit

CPM202
Geel

CPM203
Groen

CPM204
Rood

CPM205
Blauw

CPM206
Oranje

CPM207
Zwart

CPM208
Zilvergrijs

CPM212
Helder/Transparant

CPM209
Bruin

CPM211
Paars

CPM217
Violet

CPM218
Licht Blauw

CPM219
Oker

110.00 €

160.00 €

Ultrabond

Te gebruiken in combinatie met onze standaardreeks harslinten. Lengte: 15 m

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 uiteindelijke hechting is zo sterk dat dit kleefmiddel perfect geschikt is voor
productmarkering en voor industriële toepassingen.
CPMUB201
Wit Ultrabond

CPMUB208
Zilvergrijs Ultrabond

CPMUB202
Geel Ultrabond

150.00 €

Foamex 3mm kunststof borden kleur Wit, geschikt
als drager voor labels
CMWF149
148mm x 210mm (A5) (10 Pack)

23.00 €

CMWF300
300mm x 115mm (20 Pack)

32.00 €

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

27.00 €

CMWF250
250mm x 1000mm (4 Pack)

51.00 €

CMWF297
297mm x 420mm (A3) (10 Pack)

47.00 €

CMWF500
500mm x 1000mm (4 Pack)

81.00 €

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

77.00 €

Standaard Harslint

Te gebruiken in combinatie met onze series industieel premium vinyl en Ultrabond materialen. Lengte: 50 m
Deze reeks premium linten biedt levendige kleurenafdrukken op onze premium vinyl materialen en op Ultrabond materialen. Net als
onze vinylmaterialen zijn ze duurzaam voor gebruik buitenshuis en zijn voorts uiterst krasvast, wrijf- en oliebestendig.
CPMR240
Zwart

CPMR241
Wit

CPMR242
Rood

CPMR243
Blauw

CPMR244
Groen

CPMR245
Geell

Navulling Harslint (excl. Cassette)
Lengte: 50m

85.00 €

CPMR246
Oranje

CPMR240-RC
Zwart

CPMR241-RC
Wit

CPMR242-RC
Rood

CPMR243-RC
Blauw

CPMR244-RC
Groen

CPMR245-RC
Geel

+

=

Navulbare cassette inclusief Harslint
Lengte: 50m

150.00 €

CPMR246-RC
Oranje

Toebehoren
IL99900
Plottermesje

45.00 €

CM24100
Montagefolie (225mm x 91 metres)
CJ723
Ontvetter & Lijmverwijderaar (500ml)
CJ724
Printkop Reinigingspen

100.00 €
25.00 €
11.00 €

CJ725
Flacon montagevloeistof (500ml)

35.00 €

CJ726
Flacon montagevloeistof - Navulling (4000ml)

80.00 €

CJ727
Wisser

4.00 €

Legenda van de iconen:

3M Merk Product

CJ728
Pincet

12.00 €

CJ730
Dubbelzijdige tape (19mm x 50m Rol)

45.00 €

VT38X80

70.00 €

VT37X115

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

83.00 €

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

39.00 €

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

UL Erkend Product

Uitsluitend snijdbaar product (niet geschikt om te bedrukken)

Proceskleur CMYK-harslinten

Te gebruiken in combinatie met onze series industieel premium vinyl en Ultrabond materialen. Lengte: 50 m

Proceskleur CMYK-harslinten
Onze proceskleuren stellen ons in staat honderdduizenden kleurschakeringen te maken door simpelweg cyaan, magenta, geel en zwart
in verschillende procentuele verhoudingen van kleurstippen (bekend als halftonen) te mengen. Op deze manier zijn realistische
reproducties van foto's mogelijk of is een zodanige kleurpassing mogelijk die niet realiseerbaar is door gebruik te maken van onze
standaard harslinten. Deze linten zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met wit vinylmateriaal en wit ultrahechtend materiaal.

Yellow

Magenta

+

Cyan

+

Black

CMYK-resultaat

+

=

U kunt deze linten individueel bestellen. Wilt u echter deze proceskleuren met een CPM-100H drukken? Dan hebt u een volledig stel
proceslinten nodig in de kleuren procescyaan, procesmagenta, procesgeel en proceszwart.

CPMR253
Process Cyan

CPMR254
Process Magenta

CPMR255
Process Yellow

CPMR256
Process Black

CPMR253-RC
Process Cyan

CPMR254-RC
Process Magenta

CPMR255-RC
Process Yellow

CPMR256-RC
Process Black

Navulling Harslint (excl. Cassette)
Lengte: 50m

+

110.00 €

=

Navulbare cassette inclusief Harslint
Lengte: 50m
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 info@lighthouse.eu.com  www.lighthouse.eu.com

175.00 €

Speciale Materialen
Industrieel
Polyester

Te gebruiken in combinatie met ons speciale assortiment harslinten Lengte: 15 m

CPMS215
Fotoluminescent

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).

CPMS248
Geborsteld Zilver

Dit 'decoratieve' materiaal bedoeld voor het aanbrengen van naamplaatjes op bedrijfsdeuren,
architecturale borden, decoraties, bekerplaten en dergelijke. Deze materialen zijn alleen
geschikt voor gebruik binnenshuis en kunnen op vlakke of licht gebogen oppervlakken worden
gelijmd.

250.00 €

CPMS295
Polycarbonate laminaat (alléén snijden)

Dit is een uitstekend materiaal voor gebruik binnenshuis en geeft een robuuste, getextureerde
bescherming in de vorm van een toplaag op etiketten. De belangrijkste toepassingen zijn
deklagen op bedienpanelen, opschriften in vliegtuigcabines, productetiketten en dergelijke.

250.00 €

440.00 €

Industrieel Polyester

Te gebruiken in combinatie met ons speciale assortiment harslinten Lengte: 15 m
Polyester heeft specifieke 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.
Deze materialen zijn bestand tegen temperaturen tussen -40 °C en +149 °C Het gevolg is dat deze polyesters
toepasbaar zijn voor het etiketteren van apparaten of machinedelen die bij hoge temperaturen werken zoals
lampfittingen, motoren, kleppen, accu's en dergelijke.

CPMSP201
Wit Polyester

CPMSP251
Zilvergrijs Polyester

150.00 €

Speciaal Harslint

Te gebruiken in combinatie met onze polyesters en met onze specialiteitsmaterialen Lengte: 50 m

Deze linten hebben een formule waardoor ze optimaal geschikt zijn voor het bedrukken van ons polyester en specialiteitsmaterialen.

CPMSR240
Zwart

CPMSR241
Wit

CPMSR243
Blauw

CPMSR244
Groen

CPMSR240-RC
Zwart

CPMSR241-RC
Wit

CPMSR243-RC
Blauw

CPMSR244-RC
Groen

CPMSR242
Rood
Navulling Harslint (excl. Cassette)
Lengte: 50m

CPMSR242-RC
Rood

+

85.00 €

=

Navulbare cassette inclusief Harslint
Lengte: 50m

150.00 €

Lighthouse Europe B.V.
Verkoop- en ondersteuningskantoor
Lighthouse (UK) Ltd fabriceren wij met de hoogste
kwaliteit en op basis van ethische normen. Na het
verwerven en behouden van certificatie op basis
van de normen ISO 9001 en ISO 14001 besteden
wij in het bijzonder aandacht aan het effect van
onze productieprocessen en producten op het
milieu.

Lighthouse (UK) Ltd.
Verkoop, ondersteuningskantoor en materiaalfabriek

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.

Max Co Tamamura, Japan. Waar de CPM-printers
worden vervaardigd.

Prijzen geldig vanaf 1 augustus 2022.
Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten en kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De in deze prijslijst gebruikte kleuren dienen alleen ter
illustratie.

REACH
COMPLIANT



Centurionbaan 42 D
3769 AV
Soesterberg
the Netherlands

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

 www.lighthouse.eu.com

