
CPM-100E

met zoveel toepassingen zult u uzelf afvragen of er iets is wat het 
systeem niet kan!

Maak uw eigen tekstborden en labels
waar en wanneer u ze nodig heeft



Het inkopen van de juiste labels en tekstborden kan vaak 
tijdrovend en kostbaar zijn, vooral wanneer u slechts 
kleine hoeveelheden met unieke teksten of speciale 
afmetingen nodig hebt. De CPM-100E stelt u in staat om 
kosten te besparen en functionele verbeteringen aan 
te brengen door alles wat u wilt en wanneer u wilt te 
produceren…24 uur per dag!

De CPM-100E kan dankzij haar unieke mogelijkheden gebruikt 
worden voor een groot aantal toepassingen, zowel traditionele 
als nieuwe. Vanwege de uiterst duurzame en professionele 
verbruiksmaterialen kunnen Industrie- en Fabricagesectoren talloze 
toepassingen vinden voor hun activiteiten. Dit zijn o.a. Labels en 
Tekstborden voor Gezondheid, Veiligheid, Techniek, Elektrische 
Onderdelen, Bedrijfsidentificatie, Industrie,  Eigendomidentificatie, 
Productidentificatie, Leidingmarkering, Administratie, Identificatie 
van Chemicaliën, Installatiebeheer, Bedieningspanelen, 
Machinebouw, Logistiek, Facilitair Management…de lijst is lang!

De verhoogde flexibiliteit van de CPM-100E met innovatieve 
verbruiksmaterialen en softwarefuncties biedt nieuwe kansen 
en toepassingen. Bijvoorbeeld Labels en Tekstborden voor 
Hulpdiensten, Detailhandel, Onderwijs, Sportstadiums, 
Conferentie- en Tentoonstellingsruimten, Theaters, Ziekenhuizen, 
Themaparken, Magazijnen, Overheidsinstanties, Defensie, Politie, 
Brandweer, Tuincentra, en Industrie etc.

De CPM-100E combineert thermische druktechnologie en 
vinyl snijden, samen met onze unieke software, om eenvoudig 
meerkleuren labels te produceren. U kunt bijvoorbeeld 
een meerkleuren label ontwerpen en afdrukken en hierna 
contoursnijden om het passend aan te brengen.

Doordat het systeem Individuele vormen en afmetingen kan 
verwerken, hoeft u geen op maat gesneden blanco labels meer 
aan te schaffen. De CPM-100E is ideaal voor gebruikers die 
labels willen produceren voor uiteenlopende toepassingen op een 
professionele manier.

Wie kan het CPM-100E systeem 
gebruiken?

Hoe werkt het?

• Duurzame meerkleuren afdruk

• Snijdt labels in alle vormen 

• Veelzijdige, Microsoft gecertificeerde 
    software

• Fluisterstille, schone technologie

• Uitgebreid assortiment 
    verbruiksmaterialen

Inclusief Microsoft gecertificeerde software met 
2300 Industriële symbolen en logo’s, plotter- en 

multikleuren printinrichting, schaarinrichting, 
USB printerkabel, pincet, spatel, reinigingsstift 

en Nederlandstalige gebruikershandleiding

Compleet CPM-100E Print- en 
snijsysteem 200dpi



Met een afdruklengte tot 2 meter kunnen grote labels worden vervaardigd. Tevens is het 
mogelijk diverse formaten en vormen af te drukken en uit te snijden, b.v. om een serie 
eigendomidentificatielabels van 25 mm x 50 mm af te drukken, kunt u meer dan 150 labels in 
één gang afdrukken en snijden.

Onze innovatieve Microsoft gecertificeerde software stelt u in staat om sequentiële 
nummering, informatie uit databases en zelfs barcodes te integreren. Met een uitgebreide 
symbolenbibliotheek met meer dan 2300 symbolen kunt u aan alle gezondheid- en 
veiligheidsbehoeften voldoen. Behalve de meegeleverde symbolen kunt u ook eigen logo’s, 
diagrammen en schema’s integreren.

U kunt honderden verschillende vormen snijden en printen met behulp van de symbolen uit 
de bibliotheek of alle vormen importeren die u nodig hebt met behulp van een wmf bestand 
(Windows Metafile).

De CPM-100E gebruikt geen inkt, oplosmiddelen of chemicaliën en is een veilig, reukloos, 
geruisloos, robuust systeem op Kantoor, Werkplaats, Laboratorium, Winkel, Magazijn of 
Fabrieksvloer etc.

Onze Verbruiksmaterialen zijn voorzien 
van recyclebare kartonnen kernen 
en verpakkingen, waardoor ze zowel 
milieuvriendelijk als kostenbesparend zijn. De 
druklinten worden geplaatst in door u zelf  na 
te vullen cassettes.

Het standaard assortiment omvat 39 kleuren 
vinyl met 21 polyester/speciale materiaal 
opties (zie afzonderlijke prijslijst voor details). 
Speciale kleuren en materialen zijn op 
verzoek leverbaar met een lage minimum 
afname hoeveelheid en geen prijstoeslag!

Dit is een unieke service die Lighthouse 
biedt, waardoor onze CPM-100E het meest 
veelzijdige en kostenbesparend systeem op 
de markt is.

Alle verbruiksmaterialen worden vervaardigd 
door Lighthouse (UK) Ltd – een ISO 9001 & 
ISO 14001 onderneming.

De systemen van Lighthouse bieden 3 belangrijke 
voordelen en stellen U in staat om:

  Tijd te besparen

    Geld te besparen

      Processen te verbeteren

Verbruiksmaterialen

Hoe kan TECSIGN u helpen om optimaal te 
profiteren van uw CPM-100E?

• wij bieden training en ondersteuning bij het bedrijf

• ondersteuning en advies via de telefoon, fax en e-mail

•  updates, technische gegevens, nieuwe symbolen en

   de allernieuwste besturingsprogramma’s



TECSIGN is geautoriseerd Premier dealer van Lighthouse print- en snijsystemen voor 
Nederland, wij zijn door de fabriek getraind en al onze systemen zijn ondersteund met 
volledige gebruikersgarantie.

Lighthouse (UK) Ltd vervaardigt producten die aan de hoogste kwaliteit- en 
ethische normen voldoen. Lighthouse is in het bezit van zowel ISO 9001 & ISO 
14001 Certificering en besteedt bijzondere aandacht aan de impact van haar 
productieprocessen en producten op het milieu.

Alle verbruiksmaterialen zijn voorzien van kartonnen kernen en verpakkingen die zowel 
gerecycled als recyclebaar zijn. Uniek in deze markt is dat onze printcassettes kunnen 
worden nagevuld en hierdoor afvalverwijdering en kosten besparen.

Lighthouse producten voldoen aan de richtlijn RoHS, WEEE, REACH en zijn
CE gecertificeerd.

TECSIGN, Postbus 60, 3760 AB Soest. The Netherlands.
• Tel: (+31) 035 5880010 • Fax: (+31) 035 5880009 • E-mail: info@tecsign.nl

www.tecsign.nl


