
Komplexní systém značení, který Vás ohromí svými možnostmi!

Vytvořte si své vlastní značky a štítky  
kdekoliv a kdykoliv je potřebujete

CPM-100



Nákup individuálních štítků a značek může být 
často časově náročný a nákladný, zejména pokud se 
jedná jen o malé množství, vlastní texty nebo pokud 
potřebujete přesné rozměry. Právě v těchto případech 
Vám CPM-100 přinese obrovské úspory nákladů a času 
– tím, že si během několika vteřin vytvoříte značení 
přesně podle Vašich potřeb!

CPM-100 umožňuje širokou škálu možných použití, 
jak tradičních, tak i velmi inovativních. Díky vysoké 
odolnosti a výkonu existuje nesčetné množství různých 
aplikací v mnoha výrobních odvětvích, a to napříč celými 
organizacemi. CPM-100 můžete použít pro výrobu štítků 
a značek v oblasti bezpečnosti práce, ve strojírenství, 
elektrotechnickém průmyslu, správě majetku a budov, 
pro identifikaci produktů, značení potrubí, administrativu, 
identifikaci chemických látek, značení ovládacích panelů a 
mnohem více!

Flexibilita systému CPM-100 spolu s širokou nabídkou 
spotřebního materiálu otevírá další příležitosti k vytvoření 
přehledného pracoviště, zvýšení bezpečnosti práce a 
zlepšení organizace pracovních procesů. CPM-100 je 
vhodné jak pro velké podniky, např. při zavádění systémů 
kvality, tak i pro menší společnosti, které potřebují značení 
s vlastními texty a bez zbytečného čekání.

CPM-100 kombinuje termotransferový tisk s vyřezávací 
technologií a spolu s naším osvědčeným softwarem 
zvládne i vícebarevné značení. Můžete například navrhnout 
a vytisknout barevný štítek, který je vyřezán tak, aby přesně 
tvarově zapadl do zařízení, které chcete označit.

Protože systém zpracovává různé tvary a velikosti, není už 
třeba kupovat žádné předvyřezané prázdné štítky. CPM-
100 je ideální pro zákazníky, kteří potřebují označovat 
profesionálním způsobem.

Kdo potřebuje CPM-100?

Jak to funguje?

   Odolný vícebarevný tisk

   Vyřezání štítků do  
   libovolného tvaru

    Originální software certifikovaný 
    společností Microsoft

   Tichá, čistá technologie

   Rozsáhlý sortiment spotřebního 
   materiálu

Profesionální systém CPM-100 je dodáván
včetně jedinečného softwaru 
certifikovaného společností Microsoft.

Profesionální systém značení CPM-100



Lighthouse systémy přináší zákazníkům 
tři hlavní výhody:

  Šetří čas

    Šetří peníze

      Zlepšuje procesy 

S délkou tisku až 2 metry vytvoříte jak velmi velké značky, tak i velmi velké množství 
malých štítků, které se používají např. pro správu majetku. Se štítkem o velikosti 
25mm x 50mm budete schopni vytisknout a vyřezat více než 150 štítků najednou. 

Náš software je certifikovaný společností Microsoft a umožňuje začlenit sekvenční 
číslování, informace z databází a dokonce i čárové kódy. Komplexní klipart galerie 
obsahující více než 2300 symbolů se postará o Vaše značení související s ochranou 
zdraví a bezpečností práce. Díky vestavěným symbolům a tvarům můžete snadno 
vytvořit svá vlastní loga, diagramy a schémata.

Můžete vyřezat stovky různých tvarů s použitím symbolů v galerii, nebo importovat 
jakýkoliv tvar ve formátu WMF (Windows Metafile).

CPM-100 nevyžaduje použití žádných inkoustů, rozpouštědel nebo chemikálií a je 
naprosto bezpečným, tichým a odolným systémem pro kancelář, dílnu, prodejnu, 
laboratoř i továrnu.

Naše spotřební materiály jsou šetrné k 
životnímu prostředí a šetří Vám peníze - 
veškeré tiskové materiály mají recyklovatelná 
jádra z lepenky a tiskové pásky jsou navíc 
umístěny ve znovu naplnitelných kazetách.

Standardní sortiment zahrnuje 39 barev 
vinylu a dalších 21 speciálních materiálů 
včetně polyesteru. Speciální barvy a 
materiály, které nejsou standardně v nabídce, 
jsou k dispozici na vyžádání a mají nízké 
minimální množství objednávky a žádnou 
cenovou přirážku!

To je další unikátní služba společnosti 
Lighthouse, která dělá CPM-100 
nejvšestrannějším a nákladově 
nejefektivnějším systémem na trhu.

Všechny tiskové materiály jsou vyráběny 
společností Lighthouse (UK) Ltd, která vlastní 
certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.

Spotřební materiál

Jak Vám pomůžeme vytěžit z Vašeho CPM-100 
co nejvíc?
• nabízíme školení přímo u Vás ve firmě
• poskytujeme podporu a poradenství 
• zajišťujeme aktualizace, technická data,
  nové kliparty a nejnovější
  ovladače



Lighthouse (UK) Ltd vyrábí v nejvyšší kvalitě a v souladu s 
etickými normami. Dodržujeme oba certifikáty ISO 9001 a 
ISO 14001 a věnujeme zvláštní pozornost dopadu našich 
výrobních procesů a výrobků na životní prostředí.

Všechny naše spotřební produkty obsahují jádra a obaly 
vyrobené z recyklovaných materiálů, které jsou znovu 
recyklovatelné. Naše tiskové kazety jsou znovu naplnitelné, 
což minimalizuje množství odpadů a snižuje náklady. 
Recyklovatelnost těchto produktů je na našem trhu velmi 
ojedinělá.

Všechny Lighthouse produkty vlastní označení CE a jsou v 
souladu s evropskými směrnicemi RoHS, WEEE (vztahující 
se na elektrické a elektronické výrobky) a nařízení REACH.
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