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Marek Zawadzki 
tel.: 516 164 103 
marek.zawadzki@vkf-renzel.pl

 Patryk Cabaj 
tel.: 513 125 980 
patryk.cabaj@vkf-renzel.pl

Łukasz Smolarz 
tel.: 517 541 521 
lukasz.smolarz@vkf-renzel.pl

Krzysztof Kamiński 
Mobile: 511 764 960 
krzysztof.kaminski@vkf-renzel.pl

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o.
ul. Objazdowa 25
62-500 Konin
Biuro Obsługi Klienta:
bok@vkf-renzel.pl
tel. 63 240 35 63
tel. 63 240 35 53

info@vkf-renzel.pl

www.vkf-renzel.pl

+48 63/240 35 00

+48 63/240 35 20-22
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VKF RENZEL ...I SPRZEDAŻ STAJE 
SIĘ PROSTA

 jesteśmy w ponad 26 krajach 

 870 pracowników

 ponad 35 letnie doświadczenie

W ramach grupy VKF istnieją zakłady 

produkcyjne , spółki zależne oraz 

partnerzy kooperacyjni zarówno w 

Europie, USA jak i Chinach.

VKF Renzel Holandia
 

www.vkf-renzel.nl 

info@vkf-renzel.nl

VKF Renzel GmbH
 

www.vkf-renzel.de 

info@vkf-renzel.de

VKF Renzel GmbH
 

www.vkf-renzel-erfurt.de 

verkauf@vkf-renzel-erfurt.de

VKF Renzel Polska
 

www.vkf-renzel.pl 

info@vkf-renzel.pl

VKF Renzel Austria
 

www.vkf-renzel.at 

info@vkf-renzel.at

VKF Renzel Grecja
 

www.vkf-renzel.gr 

info@vkf-renzel.gr

VKF Renzel Węgry
 

www.vkf-renzel.hu 

info@vkf-renzel.hu

VKF Renzel Bulgaria
 

www.vkf-renzel.bg 

info@vkf-renzel.bg

VKF Renzel Czechy
 

www.vkf-renzel.cz 

info@vkf-renzel.cz

VKF Renzel Chiny
 

www.vkf-china.cn 

info@vkf-china.cn

VKF Renzel Włochy
 

www.vkf-renzel.it 

info@vkf-renzel.it

VKF Renzel Francja
 

www.vkf-renzel.fr 

info@vkf-renzel.fr

VKF Renzel Ukraina
 

www.vkf-renzel.com.ua 

info@vkf-renzel.com.ua

VKF Renzel Kraje Bałtyckie
 

www.vkf-renzel.com 

rup@vkf-renzel.com

VKF Renzel Dania
 

www.vkf-renzel.dk 

info@vkf-renzel.dk

VKF Renzel Północna Macedonia
 

www.vkf-renzel.mk 

info@vkf-renzel.mk

VKF Renzel Rumunia
 

www.vkf-renzel.ro 

vanzari@vkf-renzel.ro

VKF Renzel Cypr
 

www.vkf-renzel.gr 

info@vkf-renzel.gr

PDS PETER HANDELS AG
 

www.pds.ag 

info@pds.ag

VKF Renzel Wielka Brytania
 

www.vkf-renzel.co.uk 

sales@vkf-renzel.co.uk

VKF Renzel Turcja
 

www.vkf-renzel.com.tr 

pazarlama@vkf-renzel.com.tr

VKF Renzel USA
 

www.renzelusa.com 

sales@renzelusa.com

VKF Renzel Słowenia
 

www.vkf-renzel.si 

info@vkf-renzel.si

VKF Renzel Rosja
 

www.vkf-renzel.ru 

vkf@vkf-renzel.ru

Nitton 93 Innredninger AS
 

www.nitton93.no

vkf-renzel@nitton93.se

Nitton 93 Inredningar AB
 

www.nitton93.se

 vkf-renzel@nitton93.se

OÜ Nordic Plast 
 

www.nordicplast.ee

info@nordicplast.ee

Misue Soluciones Globales, S.L.
 

www.vkf-renzel.es 

info@misue.es

LUIS & CASTRO, LDA.
 

www.vkf-renzel.pt 

geral@luiscastrolda.com 

VKF Renzel Serbia
 

www.vkf-renzel.rs

info@vkf-renzel.rs



renzel NATURE

LED

Od lewej do prawej: Ansgar Hügging, Heinz Renzel, Joachim Ostendorf

Szanowni Klienci, 
w ciągu ostatnich kilku lat bardzo intensywnie pracowaliśmy 
w środowisku online. O tym, że jesteśmy na dobrej drodze świ-
adczą nie tylko liczne pozytywne oceny, ale także wyróżnienie 
Computer Bild tytułem „Trend Shop 2022“ oraz Up-and-Co-
ming Shop of the Year w kategorii artykułów biurowych. 

Pytanie brzmi: Z jakiego powodu nadal trzymasz ten katalog w 
rękach? W obliczu zmian klimatu i zrównoważonego rozwo-
ju, czy nie byłoby lepiej prezentować nasze produkty tylko i 
wyłącznie online? 

Długo zastanawialiśmy się nad tą kwestią, a także wymienia-
liśmy uwagi z wieloma klientami. Rozmowa doprowadziła nas 
ostatecznie do wniosku, że choć narzędzia internetowe są 
coraz lepsze, to wygląd i klimat katalogu nie mogą być jeszcze 
w pełni zastąpione. 

Jako dodatkową formę przekazu stworzyliśmy również katalog 
online. Forma tego katalogu już teraz stanowi świetną  
mieszankę medium online i wizualnie opracowaną prezentację 
produktu.

 

Również wśród naszego asortymentu mamy dla Państwa 
ogromny wybór produktów, które są zrównoważone pod różny-
mi względami.

W kategoriach „Renzel Nature“, „Recycled Material“ i 
„Natural Presentation“ znajdą Państwo rozwiązania do 
indywidualnej prezentacji POS. Natomiast, jeśli wolą Państwo 
zapoznać się z tą ofertą online, można ją znaleźć na stronie 
vkf.re/srodowiska

Życzymy Państwu utrzymania dobrej koniunktury, zdrowia i 
sukcesów, 

Zarząd VKF Renzel

Produkt ten redukuje ilość opakowań 
zewnętrznych w handlu.

wegański

Produkt składa się z odpadów z tworzyw 
sztucznych lub zużytych produktów, 
które zostały poddane recyklingowi.

zrównoważone tworzywa sztuczne/ 
tworzywa bazujące na surowcach natu-
ralnych/ papier/ drewno

wodoszczelny

LED Beleuchtungzamykany

ochrona przeciwpożarowa

indywidualne wykonanie

Legenda
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Zużyte produkty  

są rozdrabniane, ...

sproszkowane ...

... i ponownie  

        przetworzone.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Dyskusje na temat zrównoważonego rozwoju niosą ze sobą niepewność, ale także 

zmianę sposobu myślenia. Z racji tego, że zajmujemy się również przetwarzaniem 

tworzyw sztucznych, zastanawialiśmy się, jak możemy na to zareagować. 

Od dłuższego czasu pracujemy z materiałami alternatywnymi. W 2011 roku, jako 

pierwszy producent, zaprezentowaliśmy listwę cenową wykonaną z PLA.  

Mimo że popyt był ciągle niski, pozostaliśmy wierni idei naturalnych surowców i 

nadal ją rozwijamy. Oprócz surowców odnawialnych, ważnym komponentem stały 

się materiały pochodzące z recyklingu.  

Recyklaty to zużyte produkty, które zostały ponownie przetworzone i dzięki temu 

są dostępne jako surowiec do ponownego wykorzystania. Produkty te pochodzą z 

wielu różnych źródeł. 

Niektóre z nich to produkty takie jak stare listwy cenowe, które są rozdrabniane, 

sproszkowane, a następnie ponownie przetworzone na nowe listwy lub kosze.

Część z nich to przetworzone odpady pokonsumenckie, które pozyskujemy od 

certyfikowanych firm recyklingowych. Powstałe w ten sposób produkty nadają się 

do ponownego recyklingu, a ich cykl jest zamknięty.

Odkryj więcej produktów dla wsparcia 
sprzedaży i dowiedz się więcej o naszym 
zaangażowaniu w zrównoważony rozwój.
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Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów proponujemy 
niestandardowe rozwiązania ekspozycyjne i reklamowe. Zapewniamy naszym 
klientom kompleksową obsługę poczynając od projektu, wizualizacji 3D na 
finalnym produkcie kończąc. Pierwszym etapem procesu jest konsultacja z 
klientem, poznanie jego potrzeb oraz oczekiwań. W oparciu o te szczegółowe 
ustalenia tworzone są szkice i wstępne wizualizacje, będące podstawą do 
opracowań technicznych. Powstają wizualne formy 3D przyszłych produktów, 
uwzględniające niezbędną w dalszej produkcji specyfikację. Już na tym etapie 
klient poznaje finalną optykę produktu i może nanieść ewentualne zmiany. Po 
akceptacji projektu i kosztorysu przystępujemy do realizacji projektu.

Rozwój i design produktu

W obróbce metali wykorzystujemy surowce takie jak aluminium, stal czy stali 
nierdzewna. Te materiały przetwarzane są w produkty końcowe w różnych 
działach produkcyjnych. Znajdują tu zastosowanie techniki produkcyjne 
takie jak: laser, sztancowanie, fazowanie, obróbka plastyczna, spawanie.

Powierzchnie gotowych produktów wykańczane są poprzez:
powlekanie proszkowe, galwanizację, chromowanie czy anodowanie.
Oprócz szerokiej gamy naszych produktów standardowych, oferujemy także 
realizacje indywidualne.

Oferujemy szeroką gamę produktów z różnych materiałów, w tym także z 
drewna. W przeciwieństwie do tworzyw sztucznych, stanowi ono zasoby 
odnawialne.

Drewno nadaje displayom charakter. W połączeniu z innymi materiałami, 
takimi jak metal czy szkło akrylowe, powstają produkty wysokiej klasy.  
Do obróbki drewna wykorzystujemy różnorakie narzędzia: piły, heblarki 
oraz frezarki CNC. Produkty udoskonalane są w naszej drukarni.

Obróbka tworzyw sztucznych

Obróbka metalu

Przetwarzanie drewna

NASZ POTENCJAŁ

Przerabiamy różne tworzywa sztuczne na ekspozytory o różnorodnym zas-
tosowaniu. Do tworzyw sztucznych należą: szkło akrylowe (PMMA), ABS, 
polistyren (PS), PVC, poliwęglan (PC), PET oraz tworzywa zrównoważone, 
które są wytwarzane z surowców odnawialnych. Obecnie coraz częściej mamy 
możliwość  stosowania materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących z 
recyklingu. Ich użycie zamyka cykl, a zasoby są chronione. W przetwórstwie 
tworzyw sztucznych stosujemy następujące technologie procesowe:
wytłaczanie, formowanie wtryskowe, głębokie tłoczenie, termoformowanie 
i spawanie wysoką częstotliwością.
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Aby móc stosować różne metody przetwarzania tworzyw sztucznych,
wykonujemy samodzielnie niezbędne ku temu narzędzia. Należą do nich
między innymi tłoczniki do przetwarzania PVC, narzędzia do ekstruzji,
formy do termoformowania czy też wtryskarki.

Oferujemy pełen przekrój usług, takich jak konfekcję, dystrybucję towarów, ma-
gazynowanie a także wysyłkę towarów. W pełni automatyczne komisjonowanie 
gwarantuje szybką wysyłkę naszych produktów. Korzystamy z usług
spedycji oraz firm kurierskich.

Wewnętrzna agencja reklamowa renzel.agentur wspiera Cię w promowaniu Twojego 
przedsiębiorstwa. Oferujemy przygotowanie projektu wizerunku firmy i wdrożenie
go w życie. Zajmujemy się również profesjonalnym przygotowywaniem kampanii
reklamowej zarówno całej marki, linii produktów jak i konkretnego towaru.
Ponadto zadbamy o Twój sklep internetowy oraz platformy sprzedażowe.

Budowa narzędzi

Druk i uszlachetnianie

Konfekcja i logistyka

Usługa: renzel.agentur

NASZ POTENCJAŁ

Prawie wszystkie produkty mogą być indywidualnie zaprojektowane przy użyciu 
różnych procesów. Aby zrealizować wszystkie życzenia naszych klientów, 
używamy następujących metod druku: sitowy, cyfrowy, transferowy,  
tamponowy i offsetowy.
Dodatkowo oferujemy możliwość ulepszenia produktów poprzez  
grawerowanie, wytrawianie lub haftowanie.
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Spis treści
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Przegrody regałowe 
 | System przegród „Perfekta MP“, „Perfekta“ i „ROS“ |  

 | Przegroda | System dopychający towar „Twin-Pusher“, 
„EcoTrac“, „Adjustable Tray“, „Kwickload“|  

 | Produkty do tłoczenia

Ramy plakatowe oraz 
stojaki plakatowe

 | Kieszenie plakatowe | Ramy plakatowe | Ramy wsuwane |  
| Ramy zaciskowe | Ramy naprężające | Ramy |  

 | Plakatowy stojak naladowy | Wielofunkcyjne systemy 
ram i stojaki plakatowe | Elementy informacyjne, stojaki |  

 | Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe

Stojaki i wieszaki na ulotki
| Pojedyncze stojaki na ulotki | Wieszaki na ulotki |

| Wieloprzegrodowe stojaki na ulotki |
 | Stojaki na wizytówki |

| Stojaki na ulotki | Stojaki podłogowe na ulotki |
| Stojaki na ulotki na biurko 

Listwy cenowe i mocowania ESL
| Listwy cenowe i akcesoria | 

| Mocowania ESL 

Systemy oznaczania cen
 | Listwy plakatowe |  

 | Listwy zaciskowe do plakatów i banerów |  
 | Profile ekspozycyjne | Ekspozytory cenowe |  

 | Osłonki cenowe | Długopisy plakatowe | Pisaki filcowe |  
  | Metkownice | Oznaczenia cen | Osłonki | Wskaźniki |  

| Zawieszki cenowe | Stojaki cenowe

Stopery regałowe
| Stopery regałowe z nadrukiem | 

| Pozostałe stopery regałowe | 
| Klipsy do stoperów regałowych |

| Listwy reklamowe | Uchwyty regałowe | 
| Uchwyty banerowe 

Ekspozytory
| Produkty FlexiSlot | Akcesoria do ścian panelowych |

| Stojaki uniwersalne | Pojemniki na produkty | 
| Walizki akrylowe | Kosze | Kosze promocyjne |

| Systemy regałowe | Pokrywy paletowe | EasyCubes |  
 | FlexiDeco  

Ściany perforowane
| Haki do ścian perforowanych |

 | Akcesoria do ścian perforowanych |
| Stojaki z perforacją | Listwy i akcesoria |

| Krawaty | Krawaty z nadrukiem 

Mocowania
| Łańcuchy | haki | przyssawki |

| magnesy | taśmy | Taśmy rzepowe |
| Podkładki ochronne | Śruby | Klamry |

| Klipsy | Uchwyty pierścieniowe |
| Systemy linkowe | Listwy plakatowe i akcesoria 

217-270

381-404

463-544

97-216

319-380

435-462

11-96

271-318

405-434
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Spis treści
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Systemy nadzoru
 | Lustra | Mechaniczne zabezpieczenia | 

 | Zabezpieczenia haków do ścian perforowanych  

Kasa 
 | Kosze na zakupy | Wykrywacze falsyfikatów |  

 | Liczarki monet i banknotów | Szuflada kasowa |  
 | Oddzielacze kasowe | Bilonownice |  

 | Stojaki na długopisy

Tablice
| Tablice kredowe | Tablice chodnikowe | Tablice białe | 

| Tablice moderacyjne | Flip Charty

Namioty | Parasole | Flagi plażowe
| Namioty promocyjne | Parasole | Flagi plażowe 

Targi | Wydarzenia
EasyCubes | Manekiny | Ramy tekstylne |  

 | Ścianki składane | Systemy Pop-up | Banery zwijane |  
 | Banery ekspozycyjne | Ekspozytory zewnętrzne |  

 | Lady | Meble wystawiennicze | Stoiska wystawiennicze | 
 | Kontenery transportowe | Stojaki odzieżowe |  

 | Popielnice stojące | Koła fortuny | Pudełka na losy

Trawersy
Systemy trawersowe „Naxpro-Truss“ |  

 | Akcesoria do systemów trawersowych

Odgradzanie
 | Systemy odgradzające „Cafe“ |  

 | Systemy odgradzające |  
 | Systemy kierujące tłumem wraz z akcesoriami |  

 | Systemy taśmowe | Systemy łańcuchowe

Witryny | Gabloty 
| Witryny z pokrywą | Witryny szklane | 

| Witryny ladowe | Witryny ścienne | 
 | Łączniki | Gabloty   

 

Identyfikatory 
 | Identyfikatory i mocowania | 

 | Kieszonki na dokumenty | Kieszonki na karty |
| Akcesoria | Smycze reklamowe  

765-784

695-712

581-588

747-764

605-694

563-580

713-746

589-604

545-562
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Spis treści
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Artykuły reklamowe
 | Gadżety | Balony | Przypinki  

 

Reklama świetlna | 
 LED

| Podświetlane ramy LED |  
| Stojaki podświetlane LED | Tekstylne ramy podświetlane |  

| Tekstylne ścianki podświetlane | 
| Podświetlane ekspozytory wystawowe | 

| Podstawy obrotowe 

Narzędzia | Akcesoria 
| Noże | Noże z zabezpieczeniami |

| Nożyce | Podajniki |
| Zszywacze | Drabiny | Hokery 

Elektroniczne wsparcie sprzedaży | 
Digital signage

| Cyfrowe stojaki reklamowe, słupy reklamowe i informacyjne |  
| Wyświetlacze wielkoformatowe | Ekspozytory zewnętrzne |  

 | Nagłośnienie | Tablice interaktywne | Ramy POS | 
 | Terminale informacyjne | Tablety POS |  

| Odtwarzacze digital signage | Uchwyty do iPadów i tabletów |  
 | Uchwyty do monitorów | Stojaki na monitory | Akcesoria

Reklama zewnętrzna |  
Nadruk cyfrowy

| Systemy banerowe |
| Systemy banerowe | Flagi | 

| Banery reklamowe | Folia z przyssawkami |
| Reklama podłogowa | Folia magnetyczna | 
| Konfekcjonowanie | Mocowanie banerów |

| Zapis na foliach | Stojaki na rowerach   

Organizacja | Bezpieczeństwo
| Znaki informacyjne | Znaki ostrzegające |

| Szyldy na drzwi | Drogowskazy | Stojaki informacyjne |  
| Stojaki paletowe 

Odzież reklamowa
| Odzież  

Ochrona
 | Oczyszczacze powietrza | Osłonki higieniczne |  
 | Ścianki ochronne | Stanowiska do dezynfekcji | 

 | Systemy liczenia ludzi | Systemy kierowania ludźmi |  
| Maseczki | Podarunki

Elektroniczne oznaczanie  
cen z troniTAG

 | Elektroniczne oznaczanie cen |  
 | Etykiety cyfrowe do magazynu i na produkcji |  

 | Digital Room Signage | Digital Table Signs |  
 | Znaki cyfrowe dla branży hotelarskiej i gastronomicznej

815-826

841-884

971-978

805-814

831-840

949-970

785-804

827-830

885-948
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Stojaki i wieszaki na prospekty

• Pojedyncze stojaczki i wieszaki na prospekty

• Wieszaki na prospekty do użytku zewnętrznego

• Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

• Uchwyty na wizytówki

• Stojaczki na prospekty

• Stojaki na prospekty

Twój klucz do sukcesu!
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Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl
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Stojaczki i wieszaki na prospekty

Stojaczek na prospekty „Apollo“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 30  mm

format: A4
67.0002.1 
format: A5
67.0002.4 
format: 1/3 A4
67.0002.7 

1. Od lewej do prawej: 
67.0002.7, 67.0002.4, 67.0002.1.

1

Mocowanie do systemów 
"FlexiSlot"

•  odpowiedni do stojaków na prospekty 
"Apollo", "Perfekt" i kieszeni akrylowych 
z frezowaniem

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty
65.0030.1 

Akcesoria do stojaków 
„Apollo“ + „Perfekt“

• zawieszka do stojaków 
•  do materiałów drucianych 

o grubości do 6 mm.

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; 
klamra mocująca: ok. 6 mm
53.0100.1 

Nadruk na zapytanie!
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Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl
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Pojedyncze stojaczki i wieszaki na prospekty

Stojaczek na prospekty „Perfekt“
•  półokrągły kształt zapobiega 

przewracaniu się prospektów

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy

format: A4; głębokość całkowita: 40 mm
67.0003.1 
format: A5; głębokość całkowita: 30  mm
67.0003.2 
format: 1/3 A4; głębokość całkowita: 30  mm
67.0003.3 

1. Od lewej: 67.0003.1, 67.0003.2, 67.0003.3.

1

Wieszak na prospekty „Perfekt“
•  półokrągły kształt zapobiega 

przewracaniu się prospektów

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy

format: A4; głębokość całkowita: 40 mm
67.0003.4 
format: A5; głębokość całkowita: 30  mm
67.0003.5 
format: 1/3 A4; głębokość całkowita: 30  mm
67.0003.6 

1. Od lewej do prawej: 
67.0003.4, 67.0003.6, 67.0003.5.

1

Stojaczek na prospekty „Color“
materiał: tworzywo sztuczne; 
dostępne kolory: czarny, biały, 
niebieski, czerwony, żółty, 
zielony lub przezroczysty

format: A4 pionowy, głębokość: 40 mm
67.0008. 
format: A5 pionowy, głębokość: 45 mm
67.0104. 
format: 1/3 A4 pionowy; 
całkowita głębokość: 40 mm
67.0105. 

Przy zamówieniu proszę podać kolor.

1. Od lewej do prawej: 
67.0008., 67.0104., 67.0105.

1
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Pojedyncze stojaczki i wieszaki na prospekty

Wieszak na prospekty „Color“
Materiał: polistyren Kolor: neonowy 
zielony, neonowy czerwony, neonowy 
niebieski, czarny lub przezroczysty

format: A4 pionowy, głębokość: 32 mm
67.0009. 
format: A5 pionowy, głębokość: 34 mm
67.0107. 
format: 1/3 A 4 pionowy; 
całkowita głębokość: 34 mm
67.0108. 

1. Od lewej do prawej: 
67.0108., 67.0107., 67.0009.

Inne kolory i wersje na zapytanie!

1

Wieszak na prospekty 
„Universum“

• z dwoma otworami 
• posiada w zestawie nóżkę do postawienia

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 32 mm

format: A4
67.0007.1 
format: A5
67.0007.2 
format: 1/3 A4
67.0007.3 
format: A6
67.0007.6 

1. Od lewej do prawej: 
67.0007.3, 67.0007.2, 67.0007.1.

1

Profil ścienny
• z otworami montażowymi

materiał: poliwęglan; długość: 460 mm
67.0159.1 

Klips
• dla profilu ściennego z poliwęglanu 
•  wymagane są 2 sztuki na jeden uchwyt 

na broszury

kolor: przezroczysty
67.0053.2 

Do podziału na format 2 x 1/3 A4 
wykorzystajcie Państwo przegrodę 67.0052.1.

1. Przykład dla formatu 16x A4.

1
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Pojedyncze stojaczki i wieszaki na prospekty

Stojaczki na prospekty

Stojaczek na prospekty 
„Universum“

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 32 mm

format: A4
67.0005.1 
format: A5
67.0005.2 
format: 1/3 A4
67.0005.3 

1. Od lewej do prawej: 
67.0005.1, 67.0005.2, 67.0005.3.

1

Stojaczek na prospekty 
„Prospekta“

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy

format: A4; głębokość całkowita: 40 mm
67.0001.1 
format: A5; głębokość całkowita: 40 mm
67.0001.2 
format: A6; głębokość całkowita: 36 mm
67.0001.3 
format: 1/3 A4; głębokość całkowita: 40 mm
67.0001.4 

1. Od lewej do prawej: 
67.0001.1, 67.0001.4, 67.0001.3.

1

Stojak na prospekty „Delta“
• duża głębokość

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy

format: A4; szerokość (wymiar wewnętrzny): 
225 mm; głębokość całkowita: 65 mm
67.0083.1 
format: A5; szerokość (wymiar wewnętrzny): 
156 mm; głębokość całkowita: 57 mm
67.0083.3 
format: 1/3 A4; szerokość (wymiar wewnętrzny): 
105 mm; głębokość całkowita: 57 mm
67.0083.5 

1. Od lewej do prawej: 
67.0083.1, 67.0083.3, 67.0083.5.

Możliwość wykonania nadruku na stojaczkach na prospekty według Państwa projektu.

1
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Pojedyncze stojaczki i wieszaki na prospekty

Stojaczek na prospekty 
„Flexxible“

• 4 uchwyty ze stali nierdzewnej

materiał: szkło akrylowe; 
grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 42 mm

format: A4
60.0673.1 
format: A5
60.0673.2 
format: 1/3 A4
60.0673.3 

Formaty niestandardowe już od 30 sztuk.

1. Od lewej do prawej: 
60.0673.3, 60.0673.2, 60.0673.1.

1

Stojaczek na prospekty „Insert“
• możliwość umieszczenia materiałów  
 reklamowych od tyłu 
• połączenie stojaka w kształcie litery 
 L i przegródki na prospekty

materiał: szkło akrylowe; 
grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 35 mm

format: A4
60.0676.1 
format: A5
60.0676.2 
format: A6
60.0676.3 
format: 1/3 A4
60.0676.4 

1. od lewej do prawej: 
60.0676.3, 60.0676.4, 60.0676.1.

1

Stojak na prospekty „Mosel“
materiał: szkło akrylowe; 
grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; format: A7; 
format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 30  mm
60.0670.3 

Specjalne formaty 
możliwe przy zamówieniu 

powyżej 30 sztuk.
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Stojak na ulotki „Nerine“
• w całości wykonany ze sklejki 
• poszczególne części można szybko 
 i łatwo złożyć w całość 
• w razie potrzeby stojak na prospekty  
 można ponownie zdemontować i  
 przechowywać w sposób oszczędzający  
 miejsce

materiał: sklejka brzozowa; 
grubość materiału: 3 mm; 
głębokość całkowita: 30  mm

format: A4
66.0019.16 
format: A5
66.0019.17 
format: 1/3 A4
66.0019.18 

Podane wymiary nie pasują do 
Twoich materiałów reklamowych? 
Skontaktuj się z nami. 
Specjalne rozmiary są dostępne od 30 sztuk.

1. Możliwość obrandowania

1

renzel NATURE
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Pojedyncze stojaczki i wieszaki na prospekty

Stojaczek na prospekty 
„Universum“ A4

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: A4; format: format poziomy; 
głębokość całkowita: 32 mm
67.0005.4 

Stojaczek na prospekty 
„Universum“ A5

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: A5; format: format poziomy; 
głębokość całkowita: 32 mm
67.0122.2 

Stojaczek na prospekty 
„Universum“ 1/3 A4

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: 1/3 A4; format: format poziomy; 
głębokość całkowita: 32 mm
67.0005.5 

Stojaczek na prospekty „Fulda“
materiał: szkło akrylowe; 
grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; 
format: format poziomy; 
głębokość całkowita: 30  mm

format: A6
60.0670.1 
format: A7
60.0670.2 

1. Od lewej do prawej: 60.0670.2, 60.00670.1.

Wymiary specjalne na zapytanie!

1



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

19

St
oj

ak
i i

 w
ie

sz
ak

i n
a 

pr
os

pe
kt

y

1

Pojedyncze stojaczki i wieszaki na prospekty

Ścienne uchwyty na prospekty

Wieszak na prospekty 
„Universum“ A6

• z dwoma otworami 
• posiada w zestawie nóżkę do postawienia

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: A6; format: format poziomy; 
głębokość całkowita: 32 mm
67.0007.5 

Wieszak na prospekty „Flexxible“
• 2 uchwyty ze stali szlachetnej  
• 2 otwory do montażu ściennego

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; głębokość całkowita: 35 mm

format: A3; format: format pionowy
60.0671.5 
format: A4; format: format pionowy
60.0671.6 
format: A5; format: format pionowy
60.0671.7 
format: 1/3 A4; format: format pionowy
60.0671.8 

format: A3; format: format poziomy
60.0671.1 
format: A4; format: format poziomy
60.0671.2 
format: A5; format: format poziomy
60.0671.3 
format: A6; format: format poziomy
60.0671.4 

Formaty niestandardowe już od 30 sztuk.
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Wieszak na prospekty „Donau“
• 2 otwory

materiał: polistyren; 
kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 35 mm

format: A4
67.0017.1 
format: A5
67.0017.2 
format: 1/3 A4
67.0017.3 

1. Od lewej do prawej: 
67.0017.3, 67.0017.2, 67.0017.1.

1

Wieszak na prospekty „Elbe“
• 2 otwory 
• bardzo głęboki

materiał: polistyren; 
kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 64 mm

format: A4
67.0017.4 
format: A5
67.0017.5 
format: 1/3 A4
67.0017.6 

1. Od lewej do prawej: 
67.0017,6, 67.0017.5, 67.0017.4.

O zwiększonej głębokości!
1
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Pojedyncze stojaczki i wieszaki na prospekty

Wieszak na prospekty „Inn“
• 2 otwory

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; format: format pionowy

format: A4; głębokość całkowita: 46 mm
60.0678.1 
format: A5; głębokość całkowita: 40 mm
60.0678.2 
format: A6; głębokość całkowita: 40 mm
60.0678.5 

1. Od lewej do prawej: 60.0678.1, 60.0678.2.

Inne formaty możliwe przy 
zamówieniu powyżej 30 szt.

1

Wieszak na prospekty „Neckar“
• 2 otwory

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; format: A4; format: format poziomy; 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 310 mm; głębokość całkowita: 30  mm
60.0675.1 

Wieszak na prospekty „Universum“ A4
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; format: A4; 
format: format poziomy; głębokość całkowita: 32 mm
67.0007.4 

Wieszak na prospekty „Universum" A5
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; format: A5; 
format: format poziomy; głębokość całkowita: 32 mm
67.0121.2 
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Wieszaki na prospekty do użytku zewnętrznego

Wieszak na prospekty „Nil“
• wodoodporny stojak na ulotki 
• bezpieczne zamykanie klapy dzięki elastycznemu zawiasowi

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 50 mm

format: A4
60.0679.1 
format: A5
60.0679.2 
format: 1/3 A4
60.0679.3 

Wieszak na prospekty „Nil“ z haczykiem
• wodoodporny stojak na ulotki 
• bezpieczne zamykanie klapy dzięki elastycznemu zawiasowi

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 50 mm

format: A4
60.0679.4 
format: A5
60.0679.5 
format: 1/3 A4
60.0679.6 
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Wieszaki na prospekty do użytku zewnętrznego

Podajnik na prospekty „Weser“
• do umieszczenia na szybie samochodowej 
• wykonanie: 3-częściowe 
• gotowy do montażu

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; format: 1/3 A4; 
format: format pionowy; szerokość (wymiar wewnętrzny): 104 mm; 
głębokość całkowita: 15 mm
67.0080.1 

Wodoodporny podajnik na prospekty „Maxi“
• wraz z materiałem mocującym: 
 2 śruby, 2 łączniki i 2 płytki samoprzylepne 
• z klapką ochronną

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty; 
głębokość całkowita: 17 mm

format: A4 pionowy; szerokość (wymiar wewnętrzny): 230 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 300 mm
67.0021.1 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 143 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 210 mm
67.0021.2 

Wodoodporny prezenter plakatowy „Maxi“
•  wraz z materiałem mocującym: 

2 śruby, 2 łączniki i 2 płytki samoprzylepne

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty; format: A4; 
format: format pionowy; głębokość całkowita: 2 mm
67.0022.1 

1. Od lewej do prawej: 67.0021.1, 67.0021.2, 67.0022.1.

2. Dodatki do 67.0021.1 oraz 67.0021.2.

1

2
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Stojaczki i wieszaki na prospekty

Podwójny stojak naladowy 
"Universum"

materiał: polistyren; 
kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy

format: A4; głębokość całkowita: 32 mm
67.0030.14 
format: A5; głębokość całkowita: 44 mm
67.0030.3 

1. Format A4

2. Format A5

1 2

Potrójny stojak naladowy 
"Universum"

materiał: polistyren; 
kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 30  mm

format: A4
67.0030.1 
format: A5
67.0030.4 

1. Format A4

2. Format A5

1 2

Nadruk na zapytanie!
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Poczwórny stojak naladowy 
"Universum"

materiał: polistyren; 
kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 30  mm

format: A4
67.0030.2 
format: A5
67.0030.5 

1. Format A4

2. Format A5

1 2

Podwójny, kaskadowy Stojaczek 
"Universum" 2 x 1/3

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: 1/3 A4; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 44 mm
67.0030.6 

Podwójny, kaskadowy Stojaczek 
"Universum" 2 x 1/3

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: 1/3 A4; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 30  mm
67.0030.7 

Poczwórny, kaskadowy stojaczek 
"Universum"

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: 1/3 A4; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 30  mm
67.0030.8 
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Stojaczek na prospekty 
"Universum", 4 przegrody, 
format: 1/3 A4
• do montażu ściennego 
• z nóżką do postawienia

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: szerokość wewnętrzna: 104 mm; 
format: format pionowy; głębokość 
całkowita: 30  mm
67.0030.9 

Wieloprzegrodowy stojaczek 
„Universum“

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
głębokość całkowita: 30  mm

bez przegródek;
format: A4 poziomy; format: format poziomy
67.0030.10 
zawiera 8 przegród
format: do zastosowania z formatami A4, A5 
oraz 1/3 A4; format: pionowo / poziomo
67.0030.11 

Różne możliwości zamocowania 8 przegródek. 
Możliwe kombinacje w formacie A4, A5 oraz 
1/3 A4.

1. bez przegrody regałowej

2. z przegrodą regałową

1

2

Przegroda „Universum“
•  odpowiednia do stojaków kaskadowych 

„Universum“: 67.0026.1, 67.0030.1, 
67.0030.2, 67.0030.10, 67.0030.11, 
67.0030.14 i pojedynczego stojaka 
67.0007.1

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty
67.0052.1 
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Stojak naladowy "Color"
Potrójny pojemnik na ulotki formatu DIN A4
Materiał: polistyren; szerokość (rozmiar 
wewnątrz): 225 mm; całkowita 
wysokość: 320 mm; głębokość: 155 mm; 
głębokość całkowita: 32 mm
67.0157. 

Stojaczek na prospekty "A5", 4 przegrody
Materiał: polistyren; szerokość (rozmiar 
wewnętrzny): 160 mm; całkowita 
wysokość: 250 mm; głębokość: 155 mm; 
głębokość całkowita: 25 mm
67.0156. 

Stojaczek na prospekty, 1/3 A4, 4 przegrody
Material: polistyren; szerokość (rozmiar 
wewnętrzny): 110 mm wysokość 
całkowita: 250 mm; głębokość: 155 mm; 
głębokość całkowita: 25 mm
67.0155. 

1. Od lewej do prawej: 
67.0155., 67.0156., 67.0157.

1

Stojaczek „Spree“ z 2 
przegrodami, format A5

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: A5; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 32 mm
67.0033.1 

Stojaczek "Spree" z 3 
przegrodami, format: 1/3 A4

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: 1/3 A4; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 32 mm
67.0033.2 



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

28

St
oj

ak
i i

 w
ie

sz
ak

i n
a 

pr
os

pe
kt

y

1

Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Stojak na prospekty „Spree“ A6 
z 2 przegrodami

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: A6; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 32 mm
67.0122.1 

Wieszak na prospekty „Spree“ A6 
z 2 przegrodami

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: A6; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 32 mm
67.0121.1 

Wieszak na prospekty „Spree“ A5 
z 2 przegrodami

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: A5; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 32 mm
67.0032.1 

Potrójny wieszak na prospekty 
„Spree“ 1/3 A4

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: 1/3 A4; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 32 mm
67.0032.2 
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Stojaczki na prospekty

Stojaczek na prospekty „Alpha" A5
materiał: polistyren; 
kolor: przezroczysty; format: A5; 
format: format pionowy; szerokość: 170 mm; 
wysokość frontu: 125 mm; 
głębokość całkowita: 23 mm

wysokość pleców: 237 mm; 
głębokość: 130 mm; ilość przegródek: 3
67.0084.7 
wysokość pleców: 380 mm; 
głębokość: 240 mm; ilość przegródek: 6
67.0084.10 

1. Połączenie trzech przegród

2. Połączenie 6 przegródek.

1 2

Stojaczek na prospekty „Alpha“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: 1/3 A4; format: format pionowy; 
szerokość: 120 mm; 
wysokość frontu: 125 mm; 
głębokość całkowita: 23 mm

wysokość pleców: 235 mm; 
głębokość: 130 mm; ilość przegródek: 3
67.0084.1 
wysokość pleców: 380 mm; 
głębokość: 240 mm; ilość przegródek: 6
67.0084.6 

1. Połączenie trzech przegród

2. Połączenie 6 przegródek.

1 2

Stojaczek na prospekty „Alpha" A5
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: A5; format: format pionowy; 
wysokość frontu: 125 mm; 
wysokość pleców: 237 mm; 
głębokość: 130 mm; 
głębokość całkowita: 23 mm

szerokość: 335 mm; ilość przegródek: 6
67.0084.8 
szerokość: 497 mm; ilość przegródek: 9
67.0084.9 

1. Połączenie 6 przegródek.

2. Połączenie 9 przegródek.

1 2
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Stojaczek na prospekty „Alpha“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: 1/3 A4; format: format pionowy; 
wysokość frontu: 125 mm; 
wysokość pleców: 235 mm; 
głębokość: 130 mm; 
głębokość całkowita: 23 mm

szerokość: 240 mm; ilość przegródek: 6
67.0084.2 
szerokość: 350 mm; ilość przegródek: 9
67.0084.3 

1. Połączenie 6 przegródek.

2. Połączenie 9 przegródek.

1 2

Stojaczek „Vicia“ z sześcioma 
przegrodami

•  z możliwością przyłączenia 
kolejnego stojaka z boku

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: 1/3 A4; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 23 mm; 
ilość przegródek: 6
67.0110.1 

1. Przykład: 2 stojaki stołowe 
połączone poprzecznie.

Kolory niestandardowe przy zamówieniu powyżej 500 sztuk.

1

3-kieszeniowy stojak „Vicia“
•  z możliwością przyłączenia 

kolejnego stojaka z boku

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: 1/3 A4; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 23 mm; 
ilość przegródek: 3
67.0110.7 

1. Przykład: 2 stojaki stołowe 
połączone poprzecznie.

1
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Stojaczek na prospekty „Vicia“ 
z 2 przegrodami

•  z możliwością przyłączenia kolejnego 
stojaka z boku

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: A4; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 68 mm; 
ilość przegródek: 2
67.0110.2 

1. Przykład: 2 stojaki stołowe 
połączone poprzecznie.

Kolory niestandardowe 
przy zamówieniu 

powyżej 500 sztuk. 1

Przegroda do stojaczka 
na prospekty „Vicia“

•  przeznaczona do wydzielania 
miejsca na broszury

materiał: LDPE; kolor: naturalny
96.0021.1 

Stojaczek „Nigella“ z 4 
przegrodami, A5 poziomy

• artykuł dostarczany w wersji rozłożonej

materiał: szkło akrylowe; 
grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 215 mm; 
całkowita wysokość: 305 mm; 
głębokość: 219 mm; 
głębokość całkowita: 30  mm
60.0373.3 

Specjalne formaty możliwe przy zamówieniu powyżej 30 sztuk.
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Uchwyt na prospekty „Canina“, 
4x 1/3 A4

materiał: szkło akrylowe; 
grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; format: 4x 1/3 A4; 
szerokość: 320 mm; wysokość: 418 mm; 
głębokość: 120 mm; 
głębokość całkowita: 24 mm
60.0741.1 

Półka na ulotki
• idealna dla hoteli 
• pochyła półeczka na 2 nóżkach

materiał: szkło akrylowe; 
grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; format: A4; 
format: format pionowy; 
wysokość wewnętrzna: 55 mm
60.0001.1 

Półeczka prezentacyjna
•  optymalny kąt do czytania i prezentacji 

katalogu na stole lub półce

materiał: aluminium; 
grubość materiału: 2 mm; 
powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny; 
format: A3 poziomo / 2x A4 pionowo; 
szerokość: 450 mm; wysokość: 320 mm; 
głębokość całkowita: 30  mm
51.0086.21 
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Pojemnik na katalogi
•  idealny do: 

- biur podróży 
- targów 
- centrów handlowych

materiał: szkło akrylowe; 
grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; format: A4; 
wysokość wewnętrzna: 250 mm
60.0002.1 

Stojaczek na prospekty „Size“
• na 5 ulotek formatu A4 pion 
• możliwość zastosowania przegrody  
 oddzielającej 
• możliwość indywiualnego napisu 
 w dolnej części stojaka

materiał: stal; kolor: aluminiowo-srebrny; 
szerokość: 320 mm; 
wysokość: 380 mm; głębokość: 240 mm; 
głębokość całkowita: 28 mm; 
wyposażenie: z 5 przegrodami
54.0004.2 

Stojaczek na prospekty „Size NG“
• na 3 ulotki formatu A4 
• możliwość zastosowania przegrody  
 umożliwiającej umieszczenie 
 6 ulotek formatu 1/3 DIN 
• możliwość umieszczenia indywidualnego  
 logo w dolnej części stojaka

materiał: stal; kolor: aluminiowo-srebrny; 
szerokość: 320 mm; wysokość: 320 mm; 
głębokość: 240 mm; 
głębokość całkowita: 28 mm; 
wyposażenie: z 3 przegrodami
54.0004.1 

Nadruk na zapytanie!
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

 

Reklama na wyciągnięcie ręki

Stojaki obrotowe

Stojaczek na prospekty „Karussell“, 3 przegrody
• obrotowy 
• dostarczany w formie niezmontowanej

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; ilość przegródek: 3

format: A4
67.0158.3 
format: A5
67.0158.2 
format: 1/3 A4
67.0158.1 

1. od lewej do prawej: 67.0158.3, 67.0158.2, 67.0158.1.

1
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Stojaczek na prospekty „Karussell“, 4 przegrody
• obrotowy 
• dostarczany w formie niezmontowanej

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; ilość przegródek: 4

format: A4
67.0158.6 
format: A5
67.0158.5 
format: 1/3 A4
67.0158.4 

1. od lewej do prawej: 67.0158.6, 67.0158.5, 67.0158.4.

1

Stojak prospektowy "Dreha"
materiał: stal / tworzywo sztuczne; format przegródki: A4; 
format: format pionowy; średnica: 500 mm; 
całkowita wysokość: 740 mm; głębokość całkowita: 30  mm; 
ilość przegródek: 8; wyposażenie: obrotowy
54.0146.1 

Formaty DIN A5 oraz 1/3 DIN znajdą 
Państwo na naszej stronie internetowej
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

System wystawowy "Multi" - stwórz indywidualny projekt!

Konstrukcja ladowa do systemu „Multi“
• obrotowa

materiał: metal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 255 mm; 
wysokość całkowita (zmontowana): 625 mm; średnica 
podstawy: 255 mm; wyposażenie: z mocowaniem na szyldy 3,5 mm; 
wyposażenie dodatkowe: z ośrubowaniem

wykonanie: wykonanie dwustronne
57.0233.4 
wykonanie: trzystronna
57.0233.5 
wykonanie: wersja czterostronna
57.0233.6 

Uchwyt do kart pocztowych do systemu „Multi“
materiał: metal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; format: format pionowy; 
szerokość: 245 mm; wysokość: 525 mm; głębokość całkowita: ok. 30 mm

ilość przegródek: 2; format: A4
57.0235.4 
ilość przegródek: 3; format: A5
57.0235.5 
ilość przegródek: 8; format: A6 / 1/3 A4
57.0235.6 

Ścianka perforowana do systemu „Multi“
materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 245 mm; 
wysokość: 525 mm; rodzaj perforacji: perforacja "Euro"; 
zastosowanie: do konstrukcji ladowej
57.0234.2 

Odpowiednie stojaki podłogowe do systemu ekspozycyjnego „Multi“ 
można znaleźć na naszej stronie. 
 
Uchwyty do kart pocztowych dostępne w formatach A4, A5 i A6.

Projekty specjalne od 20 sztuk i tablice 
informacyjne dostępne na życzenie!

57.0233.557.0233.5

57.0234.257.0234.2
57.0235.457.0235.4
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Ścienne uchwyty na prospekty

Potrójny wieszak na prospekty "Lahn"
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; format: A4; 
format: format pionowy; głębokość całkowita: 33 mm
67.0026.1 

Wieszak na prospekty "Main"
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; format: A4; 
format: format poziomy; głębokość całkowita: 28 mm
67.0037.2 

Potrójny wieszak na prospekty "Multi"
• możliwość rozbudowy w zależności od potrzeb 
 (wystarczy zaczepić) 
• może być również używany jako pojedynczy uchwyt

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; format: A4; 
format: format pionowy; głębokość całkowita: 30  mm
67.0027.1 

Uchwyt na prospekty „Multi“ z 4 przegródkami
• możliwość rozbudowy w zależności od potrzeb 
 (wystarczy zaczepić) 
• może być również używany jako pojedynczy uchwyt

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; format: A4; 
format: format poziomy; głębokość całkowita: 30  mm
67.0027.3 

z przegrodą dzielącą do 2x A5 pionowy.
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

System „Info-Modul“
materiał: polistyren / metal; kolor: krystaliczny / biały; 
ilość przegródek: 8; format: A4; format: format pionowy; 
szerokość: 235 mm; wysokość: 1100 mm; głębokość: 130 mm; 
głębokość całkowita: 25 mm; wyposażenie: z naklejką „Informacja“
57.0049.1 

Zalety: 
- przejrzysty i wygodny wybór prospektów. 
- konstrukcja (stal, malowana na kolor biały) jest wyposażona 
 w uchwyt do zawieszenia. 
- pojemnik modułowy przezroczysty z możliwością wielokrotnego  
 zdejmowania. 
- wycięcie na górnej krawędzi ułatwia wyjmowanie prospektów. 
- nieograniczone możliwości rozbudowania.

Poszczególne części można znaleźć 
w naszym sklepie internetowym 
pod adresem www.vkf-renzel.pl

Wieszak na prospekty „Avena“
materiał: polistyren; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 18 mm

kolor: antracytowy; format: A4
67.0120.1 
kolor: jasnoszary; format: A4
67.0120.2 
kolor: aluminium; format: A4
67.0120.7 

kolor: antracytowy; format: A5
67.0120.3 
kolor: jasnoszary; format: A5
67.0120.4 
kolor: aluminium; format: A5
67.0120.8 

kolor: antracytowy; format: 1/3 A4
67.0120.5 
kolor: jasnoszary; format: 1/3 A4
67.0120.6 
kolor: aluminium; format: 1/3 A4
67.0120.9 
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Wieszak na prospekty „Inca“
• do montażu ściennego 
• przegródki otwarte po bokach

materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: czarny, zbliżony do RAL 9005; format: A4; 
format: pionowo / poziomo; szerokość: 240 mm; 
wysokość: ok. 560 mm; głębokość: 60 mm; 
głębokość całkowita: 15 mm; ilość przegródek: 7
57.0206.1 

Przystosowane również dla 
wymiarów niestandardowych!

Wieszak na prospekty „Fidel“
• wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 
• przeznaczony do wszystkich popularnych formatów broszur: 
 DIN A4, DIN A5 i 1/3 DIN 
• broszury są przechowywane w panelach ze szkła akrylowego 
• przezroczysta powierzchnia reklamowa umożliwia umieszczenie  
 indywidualnego napisu 
• folia do napisów "Info" wchodzi w zakres zestawu

szerokość: 300 mm; wysokość: 1400 mm; głębokość: 110 mm; 
głębokość całkowita: 20 mm; ilość przegródek: 7
54.0002.2 
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Ścienny wieszak na ulotki „Midras W“
materiał: drewno bukowe / PET-G; powierzchnia: lakierowana; 
format przegródki: A4; format: format pionowy; szerokość: 265 mm; 
wysokość: 966 mm; głębokość: 75 mm; szerokość półki: 235 mm; 
głębokość całkowita: ok. 25 mm; ilość przegródek: 5
54.0167.2 

renzel NATURE

Wieszak „Filio II“
materiał: rurka / drut; kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
szerokość: 275 mm; wysokość: 900 mm; głębokość: 120 mm; 
głębokość całkowita: 32 mm; powierzchnia reklamowa tablicy 
informacyjnej: 180 x 90 mm (S x W)
folia opisowa "Info" w komplecie
54.0002.8 
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Wieszak na prospekty „Tundra“
materiał: drut; powierzchnia: malowana proszkowo; format: A4

kolor: biały, zbliżony do RAL 9010; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 30  mm; szerokość: 230 mm; 
wysokość: 1110 mm; ilość przegródek: 6
57.0045.1 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 30  mm; szerokość: 230 mm; 
wysokość: 1110 mm; ilość przegródek: 6
57.0045.2 

kolor: biały, zbliżony do RAL 9010; format: format poziomy; 
głębokość całkowita: 20 mm; szerokość: 325 mm; 
wysokość: 670 mm; ilość przegródek: 10
57.0045.3 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; format: format poziomy; 
głębokość całkowita: 20 mm; szerokość: 325 mm; 
wysokość: 670 mm; ilość przegródek: 10
57.0045.4 

Wieszak na prospekty „Latina NG“
materiał: drut; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; format: A4; 
format: format pionowy; szerokość: 220 mm; wysokość: 570 mm; 
głębokość: 120 mm; głębokość całkowita: ok. 30 mm; 
ilość przegródek: 3
57.0204.4 
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Wieszak ścienny na prospekty 
„Parma NG“

materiał: drut; powierzchnia: malowana 
proszkowo; kolor: srebrny, zbliżony do 
RAL 9006; format: A4; format: format 
pionowy; szerokość: 225 mm; wysokość: ok. 
1135 mm; głębokość: 110 mm; głębokość 
całkowita: ok. 30 mm; ilość przegródek: 7
57.0204.1 

Wieszak ścienny na prospekty 
„Asti NG“

materiał: drut; powierzchnia: malowana 
proszkowo; kolor: srebrny, zbliżony do 
RAL 9006; format: A5; format: format 
pionowy; szerokość: ok. 165 mm; 
wysokość: 1075 mm; głębokość: 95 mm; 
głębokość całkowita: ok. 30 mm; 
ilość przegródek: 7
57.0204.2 

Wieszak ścienny na prospekty 
„Modena NG“

materiał: drut; powierzchnia: malowana 
proszkowo; kolor: srebrny, zbliżony do 
RAL 9006; format: 1/3 A4; format: 
format pionowy; szerokość: 130 mm; 
wysokość: 1070 mm; głębokość: 95 mm; 
głębokość całkowita: ok. 30 mm; 
ilość przegródek: 7
57.0204.3 
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Wieszak na prospekty „Style I“
• 3 uchwyty na ulotki formatu A4 
• tył mocowany do ściany za pomocą wsporników ze stali nierdzewnej

materiał: stal; kolor: srebrny; szerokość: 290 mm; 
wysokość: 1020 mm; głębokość: 65 mm; głębokość całkowita: 33 mm
54.0003.1 

Wieszak na prospekty „Style II“
• 4 uchwyty na ulotki formatu 1/3 DIN 
• tył jest mocowany do ściany za pomocą wsporników ze stali nierdzewnej

materiał: stal; kolor: srebrny; szerokość: 180 mm; 
wysokość: 1020 mm; głębokość: 65 mm; głębokość całkowita: 33 mm
54.0003.2 

Wieszak na prospekty „Varia“
• Może być używany w różnych formatach do popularnych 
 formatów broszur: DIN A4, DIN A5 i 1/3 DIN 
• Broszury są eksponowane z przodu przez panele akrylowe 
•  Metalowy tył w kolorze srebrnym i można go wykorzystać  

do umieszczenia napisów w dolnej części

materiał: stal / szkło akrylowe; kolor: aluminiowo-srebrny; 
szerokość: 310 mm; wysokość: 1020 mm; głębokość: 100 mm; 
głębokość całkowita: 20 mm; ilość przegródek: 6
54.0002.1 
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Wieszak na prospekty „Slab“
• składa się z perforowanej metalowej ściany 
• zawiera 18 wieszaków 1/3 DIN i 9 przegródek DIN A4 
• możliwe różne indywidualne projekty

kolor: aluminiowo-srebrny / chrom; szerokość: 750 mm; 
wysokość: 1000 mm; głębokość całkowita: 33 mm; waga: ok. 7 kg
54.0106.1 

Możliwość wyposażenia w uchwyty druciane formatu A5 
na stronie 68 (54.0017.2).

1. Dostawa obejmuje 1 płytkę tylną (z lewej), 9 przegródek A4 
(po środku) oraz 18 przegródek 1/3 A4 (po prawej).

1

Uchwyt ścienny na prospekty „Delux“
• dla broszur A4 w formacie pionowym 
• zawiera śruby i kołki

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty; 
szerokość: 762 mm; głębokość całkowita: 48 mm

wysokość: 640 mm
67.0039.3 
wysokość: 937 mm
67.0039.2 
wysokość: 1245 mm
67.0039.1 

1. na 12 prospektów DIN A4 (67.0039.1).

2. na 9 prospektów DIN A4 (67.0039.2).

3. na 6 prospektów DIN A4 (67.0039.3).

1 2 3
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Uchwyt ścienny na prospekty „Delux“ A4 i 1/3 A4
• do broszur DIN A4 i broszur 1/3 DIN w formacie pionowym 
• zestaw zawiera śruby i kołki

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; głębokość całkowita: 48 mm

szerokość: 770 mm; wysokość: 580 mm
67.0039.8 
szerokość: 762 mm; wysokość: 883 mm
67.0039.9 
szerokość: 762 mm; wysokość: 1143 mm
67.0039.6 

1. na 6 prospektów DIN A4 i 12 prospektów 1/3 A4 (67.0039.6).

2. na 6 prospektów DIN A4 i 6 prospektów 1/3 A4 (67.0039.9).

3. na 3 prospekty DIN A4 i 6 prospektów 1/3 A4 (67.0039.8).

123

Uchwyt ścienny na prospekty „Delux“ 1/3 A4
• dla broszur 1/3 DIN w formacie pionowym 
• zestaw zawiera śruby i kołki

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty; 
szerokość: 762 mm; głębokość całkowita: 48 mm

wysokość: 1042 mm
67.0039.4 
wysokość: 518 mm
67.0039.5 

1. na 24 prospekty 1/3 A4 (67.0039.4).

2. na 12 prospektów 1/3 A4 (67.0039.5).

12
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Wieloprzegrodowe stojaczki i wieszaki na prospekty

Wieszak na prospekty „Delux“, A5
• na 12 broszur DIN A5 w formacie pionowym 
• zestaw zawiera śruby i kołki

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; szerokość: 762 mm; 
wysokość: 800 mm; głębokość całkowita: 48 mm
67.0039.10 

Wieszaki na karty

Wieszak na karty pocztowe „Duo“
materiał: drut; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; format: A6; 
format: format poziomy; szerokość: 320 mm; wysokość: 1000 mm; 
głębokość całkowita: 30  mm; ilość przegródek: 18
57.0015.3 
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Uchwyty na wizytówki

 

57.0054.157.0054.1 66.0019.2766.0019.27
67.0056.167.0056.1 67.0057.167.0057.1

Pojemnik na wizytówki

Stojaczek na wizytówki 
„Amazonas“

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty

szerokość (wymiar wewnętrzny): 87 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 57 mm; 
głębokość całkowita: 27 mm
67.0055.1 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 101 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 64 mm; 
głębokość całkowita: 28 mm
67.0055.2 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 107 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 77 mm; 
głębokość całkowita: 27 mm
67.0055.3 

Stojaczek na wizytówki „Clip“
• do zawieszenia na stojakach na prospekty 
•  nadaje się do wizytówek o grubości 

do maks. 3 mm

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 95 mm; 
głębokość całkowita: 19 mm
67.0149.1 
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Uchwyty na wizytówki

Pojemnik na wizytówki
materiał: polipropylen; kolor: przezroczysty

szerokość (wymiar zewnętrzny): 99 mm;  
wysokość (wymiar zewnętrzny): 12 mm;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 68 mm;  
szerokość (wymiar wewnętrzny): 96 mm;  
wysokość (wymiar wewnętrzny): 9 mm;  
głębokość (wymiar wewnętrzny): 62 mm
97.0109.1 
szerokość (wymiar zewnętrzny): 107 mm;  
wysokość (wymiar zewnętrzny): 13 mm;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 76 mm;  
szerokość (wymiar wewnętrzny): 103 mm; wysokość  
(wymiar wewnętrzny): 10 mm; głębokość (wymiar wewnętrzny): 69 mm
97.0109.3 

Stojaczek na wizytówki "Universum"
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty

format: format pionowy; szerokość (wymiar wewnętrzny): 56 mm; 
głębokość całkowita: 19 mm; wersja: stojąca
67.0056.3 
format: format poziomy; szerokość (wymiar wewnętrzny): 93 mm; 
głębokość całkowita: 17 mm; wersja: stojąca
67.0056.1 

wersja wisząca;
format: format poziomy; szerokość (wymiar wewnętrzny): 93 mm; 
głębokość całkowita: 17 mm; wersja: wersja wisząca, bez kleju
67.0056.2 
format: format poziomy; szerokość (wymiar wewnętrzny): 93 mm; 
głębokość całkowita: 17 mm; wersja: wisząca, samoprzylepna
67.0056.4 

Stojaczek na wizytówki
materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 80 mm; 
wysokość: 50 mm; głębokość: 65 mm; głębokość całkowita: ok. 32 mm
57.0054.1 
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Uchwyty na wizytówki

Stojak na wizytówki "Nerine"
• wyprodukowane z surowców odnawialnych 
• wygodna wysyłka, stojak zajmuje mało miejsca

materiał: sklejka brzozowa; grubość materiału: 3 mm; 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 93 mm; 
głębokość całkowita: 30  mm
66.0019.27 

renzel NATURE

Kaskadowy stojak na wizytówki

Stojaczek na wizytówki „Universum“, 8 przegród
wymiary: 197 x 92 x 96 mm (szer. x wys. x gł.);

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 93 mm; 
całkowita wysokość: 50 mm; głębokość całkowita: 17 mm
67.0057.2 

Stojaczek na wizytówki „Universum“ z 4 przegrodami
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 90 mm; 
całkowita wysokość: 50 mm; głębokość całkowita: 17 mm
67.0057.1 
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Uchwyty na wizytówki

Stojaczek na wizytówki „Universum“ 
do użytku zewnętrznego

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 96 mm; 
całkowita szerokość: 103 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 60 mm; 
głębokość całkowita: 25 mm; wersja: standard
67.0151.1 

Stojak "Olea" z 4 przegródkami
• idealny do kart upominkowych, voucherów i wizytówek 
• możliwość umieszczenia napisu nad przegrodami

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 + 3 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość (wymiar wewnętrzny): 93 mm; 
szerokość (wymiar zewnętrzny): 224 mm; wysokość: 190 mm; 
głębokość całkowita: 10 mm; ilość przegródek: 4
60.0788.1 

Specjalne formaty możliwe przy zamówieniu powyżej 30 sztuk.

Tablica na wizytówki „Olea“ z 20 przegródkami
• idealny na targi i eventy

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 + 3 mm; 
kolor: przezroczysty; całkowita szerokość: 590 mm; 
szerokość półki: 93 mm; wysokość: 400 mm; 
głębokość całkowita: 11 mm; ilość przegródek: 20
60.0753.1 

Możliwość indywidualnego opisu.
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Uchwyt na ulotki na regały - do powieszenia

Uchwyt na ulotki
• do półek regałowych 
• opcjonalnie z powierzchnią reklamową lub bez niej

powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: biały, zbliżony do RAL 9010; 
format: format pionowy; głębokość całkowita: 50 mm; 
zastosowanie: do zawieszania na regałach

(materiał: drut)
powierzchnia reklamowa: brak; format: A4
57.0055.1 
powierzchnia reklamowa: brak; format: A5
57.0055.3 
powierzchnia reklamowa: brak; format: 1/3 A4
57.0055.4 

(materiał: blacha / drut)
powierzchnia reklamowa: 70 x 50 mm (S x W); format: A4
57.0055.6 
powierzchnia reklamowa: 70 x 50 mm (S x W); format: A5
57.0055.8 
powierzchnia reklamowa: 70 x 50 mm (S x W); format: 1/3 A4
57.0055.9 

Uchwyt na prospekty do półek regałowych "Issel"
• do półek regałowych

materiał: drut; kolor: czarny; grubość drutu: 3 mm; 
format: format pionowy; głębokość całkowita: 33 mm

format: A4
67.0059.1 
format: A5
67.0059.2 
Format: DIN A6 / 1/3 DIN
67.0059.3 
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Stojaczki na prospekty

Wieszak na prospekty „Euphrat“
• pasuje do wszystkich popularnych półek 
• dostarczane w wersji zmontowanej 
• z zawieszeniem z czarnego drutu

materiał: polistyren; 
kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 32 mm

format: A4
67.0079.1 
format: A5
67.0079.2 
format: 1/3 A4
67.0079.3 

Podwójny wieszak na prospekty 
„Tigris“

• pasuje do wszystkich popularnych półek 
• dostarczany w wersji zmontowanej 
•  montowany z boku za pomocą czarnego 

drucianego uchwytu

materiał: polistyren; 
kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 32 mm

format: A4
67.0085.1 
format: A5
67.0085.2 
format: 1/3 A4
67.0085.3 

Wieszak na prospekty
• dla broszur A4 
• z opcją zawieszenia 
• idealny dla biur podróży

materiał: szkło akrylowe; 
grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy
60.0003.1 

1. Wymiary są wymiarami wewnętrznymi.

1
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Stojaczki na prospekty

Wieszak na prospekty
• do zawieszania na półkach i koszach 
• dostępne różne długości profili

materiał: twarda folia; 
grubość materiału: 0,5 mm; 
kolor: przezroczysty; 
mocowanie: profil „SHK 16" biały

szerokość (wymiar wewnętrzny): 80 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 60 mm; 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 25 mm
26.0014.4 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 110 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 105 mm; 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 30  mm
26.0014.2 

Formaty specjalne 
oraz nadruki reklamowe 

na zapytanie!

Uchwyt na ulotki na regały - przypinany

Wieszak na prospekty
• do mocowania na frontach półek

materiał: twarda folia; 
grubość materiału: 0,5 mm; 
kolor: przezroczysty; 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 110 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 105 mm; 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 30  mm

zastosowanie: do zamocowania 
na półkach o grubości 6-10 mm
26.0109.1 
zastosowanie: do zamocowania 
na półkach o grubości 10 - 25 mm
26.0109.2 

Wieszak na prospekty
• do mocowania na frontach półek

materiał: twarda folia; 
grubość materiału: 0,5 mm; 
kolor: przezroczysty; 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 110 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 105 mm; 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 30  mm

zastosowanie: do zamocowania 
na półkach o grubości 6-10 mm
26.0109.3 
zastosowanie: do zamocowania 
na półkach o grubości 10- 25 mm
26.0109.4 
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Stojaczki na prospekty

Uchwyt na ulotki na regały - do naklejenia

Wieszak na prospekty
• z jednym uchwytem 
• do przyklejania na półkach

materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,5 mm; 
kolor: przezroczysty; taśma: taśma "Vlies" 1x 25 mm

szerokość (wymiar wewnętrzny): 125 mm; wysokość (wymiar 
wewnętrzny): 125 mm; głębokość (wymiar wewnętrzny): 30  mm
26.0015.16 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 180 mm; wysokość (wymiar 
wewnętrzny): 150 mm; głębokość (wymiar wewnętrzny): 30  mm
26.0015.3 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 200 mm; wysokość (wymiar 
wewnętrzny): 180 mm; głębokość (wymiar wewnętrzny): 30  mm
26.0015.4 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 215 mm; wysokość (wymiar 
wewnętrzny): 180 mm; głębokość (wymiar wewnętrzny): 40 mm
26.0015.5 

Wieszak na prospekty
• do przyklejania na półkach

materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,5 mm; 
kolor: przezroczysty; taśma: taśma "Vlies" 1x 25 mm

szerokość (wymiar wewnętrzny): 80 mm; wysokość (wymiar 
wewnętrzny): 125 mm; głębokość (wymiar wewnętrzny): 25 mm
26.0015.7 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 110 mm; wysokość (wymiar 
wewnętrzny): 135 mm; głębokość (wymiar wewnętrzny): 30  mm
26.0015.8 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 110 mm; wysokość (wymiar 
wewnętrzny): 170 mm; głębokość (wymiar wewnętrzny): 20 mm
26.0015.9 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 125 mm; wysokość (wymiar 
wewnętrzny): 105 mm; głębokość (wymiar wewnętrzny): 30  mm
26.0015.6 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 155 mm; wysokość (wymiar 
wewnętrzny): 170 mm; głębokość (wymiar wewnętrzny): 20 mm
26.0015.10 

Wieszak na prospekty
• z jednym uchwytem 
• do przyklejania na półkach

materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,5 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość (wymiar wewnętrzny): 110 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 200 mm; 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 20 mm; taśma: taśma "Vlies" 1x 25 mm
26.0015.11 
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Stojaczki na prospekty

Wieszak na prospekty
• z jednym uchwytem 
• do przyklejania na półkach

materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,5 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość (wymiar wewnętrzny): 230 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 230 mm; 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 30  mm; taśma: taśma "Vlies" 1x 25 mm
26.0015.12 

Wieszak na prospekty
• do przyklejania na displayach

materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,5 mm; 
kolor: przezroczysty; wersja: płaska; taśma: taśma "Vlies" 1x 25 mm

szerokość (wymiar wewnętrzny): 96 mm; wysokość (wymiar 
wewnętrzny): 115 mm; głębokość (wymiar wewnętrzny): 32 mm
26.0066.1 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 105 mm; wysokość (wymiar 
wewnętrzny): 150 mm; głębokość (wymiar wewnętrzny): 30  mm
26.0066.3 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 110 mm; wysokość (wymiar 
wewnętrzny): 120 mm; głębokość (wymiar wewnętrzny): 30  mm
26.0066.2 

Podajnik na prospekty
• do przyklejania na półkach

materiał: twarda folia; kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; taśma: taśma "Vlies" 1x 25 mm; 
wersja: płaska

grubość materiału: 0,7 mm; format: A4; 
głębokość całkowita: 30  mm
26.0053.2 
grubość materiału: 0,5 mm; format: A5; 
głębokość całkowita: 25 mm
26.0053.3 
grubość materiału: 0,5 mm; format: A6; 
głębokość całkowita: 25 mm
26.0053.4 
grubość materiału: 0,5 mm; format: 1/3 A4; 
głębokość całkowita: 25 mm
26.0053.1 

Niskie koszty transportu dzięki złożeniu na płasko!
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Stojaki na prospekty

Słupki na prospekty

Stojak na prospekty „Tondo“
• 2-stronny 
• podstawa z marmuru zapewnia większą stabilność

materiał podstawy: marmur; materiał konstrukcji: rura okrągła; 
materiał półki: polistyren; format: format pionowy; 
średnica podstawy: 350 mm; całkowita wysokość: 1550 mm; 
głębokość całkowita: ok. 30 mm

kolor podstawy: czarny / szary; kolor podstawy: czarny; 
format przegródki: A4; ilość przegródek: 6
54.0067.1 
kolor podstawy: biały / siwy; kolor podstawy: biały; 
format przegródki: A4; ilość przegródek: 6
54.0067.2 
kolor podstawy: czarny / szary; kolor podstawy: czarny; 
format przegródki: A5; ilość przegródek: 8
54.0067.6 
kolor podstawy: biały / siwy; kolor podstawy: biały; 
format przegródki: A5; ilość przegródek: 8
54.0067.7 
kolor podstawy: czarny / szary; kolor podstawy: czarny; 
format przegródki: 1/3 A4; ilość przegródek: 8
54.0067.9 
kolor podstawy: biały / siwy; kolor podstawy: biały; 
format przegródki: 1/3 A4; ilość przegródek: 8
54.0067.10 

Zapasowe pojemniki znajdą 
Państwo na stronie 12.

54.0067.154.0067.1

54.0067.254.0067.2
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „Tondo NG“
•  Pojedyncze ulotki można efektownie eksponować 

dzięki oryginalnemu kształtowi pojemników

materiał konstrukcji: stal; materiał półki: polistyren; 
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
format: format pionowy; średnica podstawy: 320 mm; 
całkowita wysokość: 1550 mm; głębokość całkowita: ok. 35 mm

format przegródki: A4; ilość przegródek: 6
54.0067.5 
format przegródki: A5; ilość przegródek: 8
54.0067.8 
format przegródki: 1/3 A4; ilość przegródek: 8
54.0067.11 

• Zapasowe pojemniki oraz haczyki 
znajdą Państwo na stronie 13.

• Odkryj różne opcje wyposażenia w 
naszym filmie:www.vkf-renzel.pl

54.0067.854.0067.8
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Stojaki na prospekty

"Tondo" jako system modułowy - dopasuj indywidualnie

 

Odkryj więcej na stronie www.vkf-renzel.pl

54.0067.3254.0067.32

60.0773.160.0773.1

53.0100.153.0100.1

67.0003.67.0003.

53.0100.153.0100.1

58.0123.158.0123.1

53.0211.353.0211.3

65.0176.565.0176.5

57.0011.157.0011.1

58.0125.158.0125.1
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „Tondo Q“
• 2 stronny 
•  tablica informacyjna dostępna 

jako dodatek

materiał konstrukcji: stal; 
materiał półki: szkło akrylowe; 
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
format przegródki: A4; 
format: format poziomy; 
średnica podstawy: 320 mm; 
całkowita wysokość: 1550 mm; 
głębokość całkowita: ok. 35 mm; 
ilość przegródek: 8
54.0067.69 

Format A4 poziomy

Tablica informacyjna „Tondo“
• Rama plakatowa z 2 uchwytami T 
• Cena bez znaku "Info" 
• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Kolor: żółty, czerwony, pomarańczowy,  
 zielony, niebieski, biały, szary, 
 czarny lub srebrny natryskiwany 
• Format: DIN A4 pionowo / poziomo
53.0211. 
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Stojaki na prospekty

Słupek na prospekty "Force"
• Regulowane zawieszenie przegródek 
 na broszury A4 w formacie pionowym 
• Idealny również na targi, promocje 
 i wydarzenia 
• Można dołączyć do 10 półek

materiał: stal; 
powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
wymiary tablicy informacyjnej: 
245 x 198 mm (S x W), pow. widoczna 
230 x 198 mm; szerokość: 500 mm; 
wysokość: 1675 mm; głębokość: 500 mm
54.0121.1 

Cena bez pojemników na prospekty!

1. Przykład zastosowanoa słupka na prospekty 
"Force" z pojemnikami na prospekty.

Indywidualny 
opis na zapytanie

1

Pojemnik na prospekty do stojaków 
„Force“, „Forcy“ oraz „FT“

materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 237 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 297 mm; 
głębokość całkowita: 38 mm
54.0122.1 

format DIN A3 poziom znajdą państwo na naszej stronie internetowej. 
Prosimy o wpisanie w wyszukiwarkę indeksu: 54.0122.4

Pojemnik na prospekty do stojaków 
„Force“, „Forcy“ oraz „FT“

materiał: szkło akrylowe / stal; kolor: transparentny / srebrny; 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 238 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 310 mm; 
głębokość całkowita: 55 mm
54.0122.2 
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Stojaki na prospekty

Kolumna na prospekty „Tec-Art“
• cena bez przegródek na prospekty 
•  możliwość montażu do 12 przegródek 

na prospekty

materiał: stal; kolor: srebrny, zbliżony 
do RAL 9006; powierzchnia: malowana 
proszkowo; szerokość: 300 mm; 
wysokość: 1660 mm; głębokość: 400 mm
54.0009.1 

Dodatki do słupka na ulotki 
„Tec-Art“

kolor: przezroczysty

Półka A4 do słupka na prospekty „Tec-Art“
materiał: polistyren; format: A4; 
format: format pionowy; 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 221 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 297 mm; 
głębokość całkowita: 60 mm
54.0010.1 

Przegroda do półki akrylowej „Tec-Art“
materiał: szkło akrylowe; 
grubość materiału: 2 mm
54.0011.1 

1. Przykład zastosowania

1

Tablica informacyjna „Tec-Art“
• Górną tablice mocuje się do Tec-Art  
 poprzez proste przypięcie 
• Możliwość wykonania nadruku 
 (na zapytanie po ustaleniu grafiki)

materiał: stal; 
powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006
powierzchnia do opisu: 
230 x 250 mm (szer. x wys.)
54.0101.1 
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Stojaki na prospekty

Obrotowy stojak na prospekty "Tec-Art Premium"
• obrotowy 
• możliwość umieszczenia materiałów reklamowych z obu stron 
• możliwość zaczepienia do 12 przegródek na prospekty 
• w zestawie znajduje się 2x folia "Info", którą można nakleić

materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: aluminiowo-srebrny; średnica: 540 mm; wysokość: 1710 mm; 
powierzchnia reklamowa: 228 x 140 mm (S x W)
54.0117.1 

Cena bez przegródek. Odpowiednie przegródki na prospekty (54.0010.1) 
znajdą Państwo na stronie 61.

1. Przykład zastosowania

1
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „OS“
materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; format przegródki: A4; 
format: format pionowy; szerokość: 300 mm; wysokość: 1640 mm; 
głębokość: 410 mm; szerokość półki: 220 mm; 
głębokość całkowita: 28 mm; powierzchnia do zadruku: 
góra ok.: 230 x 120 mm (szer. x wys.)

Stojak na prospekty „OS I“
ilość przegródek: 4
54.0159.2 

Stojak na prospekty „OS II“
ilość przegródek: 8
54.0159.3 

Stojak na prospekty „Size“
• na 7 broszur w formacie A4 w pionie 
• za pomocą dostarczonej przegródki na 14 broszur w formacie  
 pionowym lang-DIN 
• wolną przestrzeń można wykorzystać na napisy reklamowe

materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: aluminiowo-srebrny; szerokość: 320 mm; wysokość: 1320 mm; 
głębokość: 340 mm; głębokość całkowita: 26 mm
54.0007.1 

Indywidualny opis na zapytanie
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „Amron“
• Tablica informacyjna na zapytanie

materiał: metal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; format: A4; 
format: format pionowy; szerokość: 250 mm; wysokość: 1370 mm; 
głębokość: 400 mm; głębokość całkowita: 25 mm; 
szerokość uchwytu na tablicę informacyjną: 240 mm; 
ilość przegródek: 15
57.0056.2 

Stojak na prospekty „Riva“
materiał: blacha / drut; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; format: A4; 
format: format pionowy; szerokość: 300 mm; wysokość: 1450 mm; 
głębokość: 450 mm; głębokość całkowita: ok. 30 mm; 
ilość przegródek: 10
57.0057.1 
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Stojaki na prospekty

Stojak na ulotki „Midras“
materiał: drewno bukowe / PET-G; powierzchnia: lakierowana; 
format przegródki: A4; format: format pionowy; szerokość: 345 mm; 
wysokość: 1180 mm; głębokość: 215 mm; szerokość półki: 235 mm; 
głębokość całkowita: ok. 25 mm; ilość przegródek: 10
54.0167.1 

renzel NATURE

Stojak na prospekty „V1“
• kompaktowy stojak na broszury 
• funkcjonalne i stabilne 
• pochylona konstrukcja

materiał: stal / szkło akrylowe; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: aluminiowo-srebrny / przezroczysty; format przegródki: A4; 
format: format pionowy; szerokość: 320 mm; wysokość: 1500 mm; 
głębokość: 410 mm; głębokość całkowita: 20 mm; ilość przegródek: 8
54.0026.1 

możliwość zastosowania w wersji stojącej i wiszącej
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „Solid Zip“
• Podstawa wykonana jest z płyty MDF lakierowanej na srebrno 
• Szerokość przegrody: 220 mm

materiał półki: poliwęglan; kolor: srebrny / przezroczysty; 
format przegródki: A4; format: format pionowy; szerokość: 250 mm; 
wysokość: 1595 mm; głębokość: 330 mm; 
głębokość całkowita: 30  mm; ilość przegródek: 4
54.0022.2 

Stojak na prospekty „Brushed“
• wygięta konstrukcja - optymalny kąt widzenia 
• konstrukcja wykonana z aluminium szczotkowanego 
• 3 półki ze szkła akrylowego 
• do prospektów formatu DIN A3 poziom lub 2 x DIN A4 pion 
• stabilna, lakierowana na kolor srebrny podstawa z MDF 
• montaż dzięki systemowi linkowemu 
• wykonania niestandardowe od 20 sztuk

wersja: wykonanie jednostronne; 
wymiary półki: A3 poziomo / 2x A4 pionowo; 
głębokość całkowita: 60 mm; całkowita wysokość: 1400 mm
50.0258.1 

Posiadamy w swojej ofercie prezenter informacyjny o tym samym 
wyglądzie - strona 188
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty "Malta"
•  do wyposażenia w uchwyty na broszury DIN A4, DIN A5 lub długie 

druciane uchwyty na broszury w formacie pionowym (57.0059.1-3)

materiał: stal; grubość blachy: 2 mm; 
powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 240 mm; 
wysokość: 1500 mm; głębokość: 350 mm
57.0058.1 

Nie czekaj i zamów bezpośrednio pasujące druciane uchwyty na ulotki i prospekty.

Stojak na prospekty "Kreta"
• stojak na broszury dostępny w formacie A4, A5 lub 
 długim DIN (57.0059.1-3) 
• w zestawie bez drucianych przegród na prospekty

materiał: stal; grubość blachy: 2 mm; 
powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 480 mm; 
wysokość: 1500 mm; głębokość: 350 mm
57.0058.3 

Druciany uchwyt na prospekty
• nadaje się do stojaków na broszury „Malta“ lub „Kreta“

materiał: drut; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: czarny, zbliżony do RAL 9005; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: ok. 35 mm

format: A4
57.0059.1 
format: A5
57.0059.2 
format: 1/3 A4
57.0059.3 
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Stojaki na prospekty

STOJAK INFORMACYJNY "TECHNY I"
• Do przechowywania kieszeni plakatowych A4 lub A3 i / lub  
 uchwytów na broszury w formatach A4, A5 i 1/3 DIN 
• Może być wyposażony w lampę halogenową (54.0019.1)

materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: aluminium / w kolorze srebrnym; wysokość: 1650 mm

„Techny I“
szerokość: 260 mm; głębokość: 420 mm
54.0016.1 

„Techny II“
szerokość: 520 mm; głębokość: 460 mm
54.0016.2 

Akcesoria do stojaka„Techny“ i stojaka 
informacyjnego

Gablotka z drutu
powierzchnia: chrom; format przegródki: A4; 
format: format pionowy; głębokość całkowita: ok. 30 mm
54.0017.1 
powierzchnia: chrom; format przegródki: A5; 
format: format pionowy; głębokość całkowita: ok. 30 mm
54.0017.2 
powierzchnia: chrom; format przegródki: 1/3 A4; 
format: format pionowy; głębokość całkowita: ok. 30 mm
54.0017.3 

Oświetlenie halogenowe
wraz z transformatorem, nadaje się do stojaków 
informacyjnych "Techny I", "Techny II" i "Tec-Art";
pobór prądu [W]: 20 W
54.0019.1 

Ceny bez pojemników i kieszeni!

54.0016.154.0016.1

54.0016.254.0016.2

Kieszeń plakatowa
• mocowanie za pomocą naklejonych pasków magnetycznych 
• sekundenschneller Wechsel des Inlays möglich

materiał: twarda folia; kolor: przezroczysty

do stojaka informacyjnego „Tec-Art-Tower“;
format: A1
54.0015.1 
do stojaków informacyjnych„Techny II“„Tec-Art-Tower“ i „Tec-Art-Far“;
format: A2
54.0015.2 
do stojaków informacyjnych „Techny II“, „Tec-Art-Tower“, 
„Tec-Art-Far“ i „Tec-Art-Trim“;
format: A3
54.0015.4 
do stojaków informacyjnych „Techny I“, „Techny II“, 
„Tec-Art-Tower“, „Tec-Art-Far“ i „Tec-Art-Trim“;
format: A4
54.0015.3 
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Stojaki na prospekty

 



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

70

St
oj

ak
i i

 w
ie

sz
ak

i n
a 

pr
os

pe
kt

y

1

Stojaki na prospekty

Słupek informacyjny „Tec-Art-Tower“
• Może być używany po obu stronach 
• Może być wyposażony w kieszenie na plakaty 
 i / lub przegródki na broszury 
• Cena bez przegródek i kieszeni

materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: aluminiowo-srebrny; szerokość: 770 mm; 
wysokość: 1850 mm; głębokość: 330 mm
54.0014.1 

Kieszenie i pojemniki znajdą państwo w akcesoriach: 
54.0017.1-3 i 54.0015.1-4 na stronie 68.

1. Przykłady kombinacji dla słupa informacyjnego "Tec-Art-Tower"

Inne rozmiary słupków znajdą państwo pod 54.0014.3 oraz 54.0014.2 online.

1
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „Quattro-Wing“
• Zawiera 6 przegródek ze szkła akrylowego, pionowy format DIN A4 
• Przegródki na broszury z płynną regulacją wysokości 
• Głębokość wypełnienia przegródek: 60 mm 
• wysoka stabilność dzięki malowanej proszkowo płycie stalowej

materiał konstrukcji: aluminium; 
rodzaj profilu: czterokątny, 45 x 45 mm; 
kolor podstawy: srebrny anodowany; 
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
średnica podstawy: 450 mm; szerokość: 550 mm; 
całkowita wysokość: 1800 mm
51.0005.1 

1. W naszym sklepie internetowym znajdziesz też inne wersje.

Opcjonalne rozmiary przegródek jak 
i stalowe przegródki znajdą Państwo 

w naszym sklepie internetowym.

1
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „Zick Zack“
• wieloprzegrodowy stojaczek na prospekty w klasycznym 
 wykonaniu "Zick Zack" 
• możliwość wyjęcia prospektu z każdej strony 
• 6 półek ze szkła akrylowego 
• na prospekty w formacie A4 pionowym 
• podstawa z aluminium malowanego proszkowo (nierdzewnego)

wersja: wykonanie dwustronne; materiał: szkło akrylowe / aluminium; 
wymiary półki: A4 (210 x 297 mm); głębokość całkowita: 30  mm; 
wymiary: 300 x 1.500 x 420 mm (S x W x G)
50.0089.2 

Stojak na ulotki „Zick Zack Madera“
• stabilny stojak na materiały promocyjne 
• powierzchnia naturalna, olejowana 
• przyciągnie uwagę każdego potencjalnego klienta 
• łatwy montaż poprzez przykręcenie 
• 5 przegród na prospekty formatu DIN A4 
• Materiały promocyjne wyjmowane z każdej strony

wersja: wykonanie dwustronne; materiał: drewno bukowe; 
wymiary półki: A4 (210 x 297 mm); głębokość całkowita: 30  mm; 
wymiary: 220 x 1.485 x 370 mm (S x W x G)
50.0089.26 

renzel NATURE



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

73

St
oj

ak
i i

 w
ie

sz
ak

i n
a 

pr
os

pe
kt

y

1

Stojaki na prospekty

Regały na ulotki

Stojak na prospekty „Cuerda“
• stabilna konstrukcja o eleganckim wyglądzie 
• zawiera tabliczkę informacyjna 
• nadruk na tabliczce na zapytanie

materiał konstrukcji: stal; materiał półki: stal perforowana; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; wysokość: 1720 mm; 
głębokość: 450 mm; głębokość całkowita: 50 mm; ilość półek: 4

Stojak na prospekty „Cuerda I“
szerokość: 545 mm; wyposażenie: na 8 prospektów w formacie A4; 
powierzchnia reklamowa: 425 x 150 mm (szer. x wys.); 
akcesoria: z nóżkami
54.0116.1 

Stojak na prospekty „Cuerda II“
szerokość: 755 mm; wyposażenie: na 12 prospektów w formacie A4; 
powierzchnia reklamowa: 655 x 150 mm (S x W); 
akcesoria: z 4 rolkami i nóżkami
54.0116.3 

Stojak na prospekty „Cuerda III“
szerokość: 965 mm; wyposażenie: na 16 prospektów w formacie A4; 
powierzchnia reklamowa: 865 x 150 mm (S x W); 
akcesoria: z 4 rolkami i nóżkami
54.0116.4 

Możliwość indywidualnego opisu tablicy informacyjnej na zapytanie.

54.0116.154.0116.1 54.0116.354.0116.3 54.0116.454.0116.4
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „Torza“
materiał konstrukcji: stal; materiał półki: powierzchnia druciana; 
kolor: szary, zbliżony do RAL 7015; szerokość: 300 mm; 
wysokość: 1390 mm; głębokość: 300 mm; głębokość całkowita: 30  mm; 
ilość półek: 4; wyposażenie: na 4 prospekty w formacie A4; 
powierzchnia reklamowa: 250 x 138 mm (szer. x wys.)
54.0116.2 

Indywidualny opis na zapytanie
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „Edition II“
• do przechowywania broszur DIN A4, DIN A5 i 1/3 DIN 
• Broszury są utrzymywane w miejscu przez krystalicznie 
 czyste szyby z tworzywa sztucznego w przedniej części. 
• powierzchnia przeznaczona do opisania w schowku na prospekt: 
 200 x 90 mm (szer. x wys.). Napis "Info" (1x) w zestawie

materiał: metal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny / antracyt; format przegródki: A4; 
format: format pionowy; całkowita szerokość: 300 mm; 
całkowita wysokość: 1750 mm; głębokość całkowita: 300 mm; 
głębokość całkowita: 40 mm; ilość przegródek: 4
54.0156.1 

Stojak na prospkety „Edition III“
• Do ekspozycji ulotek w formacie poziomym DIN A3 lub DIN A4,  
 DIN A5 i 1/3 DIN formacie pionowym  
• Broszury są utrzymywane na miejscu przez krystalicznie  
 przezroczyste plastikowe panele z przodu 
• Miejsce do umieszczenia informacji na przegrodach na broszury: 
 420 x 90 mm (szer. X wys.). W zestawie napis „Info“ (1x)

materiał: metal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny / antracyt; format przegródki: A3; 
format: format poziomy; całkowita szerokość: 540 mm; 
całkowita wysokość: 1750 mm; głębokość całkowita: 300 mm; 
głębokość całkowita: 40 mm; ilość przegródek: 4
54.0156.2 

Stojak na prospekty "Sirius"
• z owalną podstawą i półkami z wysokogatunkowej blachy perforowanej 
• w wersji standardowej z osłoną i miejscem do opisu 
• ruchoma półka na 4 podwójnych kółkach skrętnych z hamulcami

materiał: stal; kolor: aluminiowo-srebrny; głębokość: 340 mm; 
głębokość całkowita: 40 mm; ilość półek: 4

„Sirius I“
szerokość: 780 mm; wysokość: 1700 mm; 
wyposażenie: na 12 prospektów w formacie A4; 
powierzchnia reklamowa: 650 x 60-120 mm (S x W)
54.0032.1 

„Sirius II“
szerokość: 420 mm; wysokość: 1550 mm; 
wyposażenie: na 4 prospekty w formacie A4; 
powierzchnia reklamowa: 250 x 60-120 mm (szer. x wys.)
54.0032.2 
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty "Rico"
• Stabilna konstrukcja na kółkach z hamulcami 
•  Folia z napisem info jest zawarta w zestawie i w razie 

potrzeby można ją przykleić

materiał konstrukcji: stal; materiał półki: stal perforowana; 
kolor: aluminiowo-srebrny; głębokość: 300 mm; 
głębokość całkowita: 40 mm

„Rico I“
szerokość: 425 mm; wysokość: 1650 mm; ilość półek: 4; 
wyposażenie: na 4 prospekty w formacie A4; 
powierzchnia reklamowa: 290 x 120 mm (szer. x wys.)
54.0096.1 

„Rico II“
szerokość: 785 mm; wysokość: 1650 mm; ilość półek: 4; 
wyposażenie: na 12 prospektów w formacie A4; 
powierzchnia reklamowa: 650 x 120 mm (S x W)
54.0096.3 

„Rico III“
szerokość: 985 mm; wysokość: 1650 mm; ilość półek: 4; 
wyposażenie: na 16 prospektów w formacie A4; 
powierzchnia reklamowa: 850 x 120 mm (S x W)
54.0096.2 

„Rico IV“
szerokość: 985 mm; wysokość: 1750 mm; ilość półek: 5; 
wyposażenie: na 20 prospektów w formacie A4; 
powierzchnia reklamowa: 850 x 120 mm (S x W)
54.0096.4 
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty "Rolar NG"
• stabilna konstrukcja z płaskiej owalnej rury z szyldem 
 z możliwością nadruku o wysokości 100 mm 
• przemieszczanie możliwe dzięki podwójnym kółkom z 
 możliwością blokady 
• najniższa półka zapewnia dodatkową przestrzeń do prezentacji  
 prospektów w pozycji poziomej 
• z folią "info" w zestawie, która może być naklejona na życzenie

materiał: stal / szkło akrylowe; 
kolor: aluminiowo-srebrny / przezroczysty; 
wysokość: 1600 mm; głębokość: 350 mm; 
głębokość całkowita: 40 mm; ilość półek: 4

Stojak na prospekty "Rolar I NG"
szerokość: 310 mm; wyposażenie: na 4 prospekty w formacie A4; 
powierzchnia reklamowa: 250 x 90 mm (S x W)
54.0134.8 

Stojak na prospekty "Rolar II NG"
szerokość: 510 mm; wyposażenie: na 8 prospektów w formacie A4; 
powierzchnia reklamowa: 450 x 90 mm (szerokość x wysokość)
54.0134.9 

Stojak na prospekty "Rolar III NG"
szerokość: 710 mm; wyposażenie: na 12 prospektów w formacie A4; 
powierzchnia reklamowa: 650 x 90 mm (S x W)
54.0134.10 

Stojak na prospekty "Rolar IV NG"
szerokość: 910 mm; wyposażenie: na 16 prospektów w formacie A4; 
powierzchnia reklamowa: 850 x 90 mm (S x W)
54.0134.11 
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „Bauru NG"
• przemieszczanie możliwe dzięki podwójnym kółkom 
 z możliwością blokady 
• najniższa półka oferuje dodatkową przestrzeń do prezentacji 
 w pozycji poziomej

materiał: stal; kolor: aluminiowo-srebrny; wysokość: 1500 mm; 
głębokość: 350 mm; głębokość całkowita: 40 mm; ilość półek: 4; 
kształt podstawy: z 4 rolkami

szerokość: 320 mm; wyposażenie: na 4 prospekty w formacie A4; 
powierzchnia reklamowa: 250 x 120 mm (S x W)
54.0161.3 
szerokość: 720 mm; wyposażenie: na 12 prospektów w formacie A4; 
powierzchnia reklamowa: 650 x 120 mm (S x W)
54.0161.4 

Okrągłe stojaki na prospekty

Konstrukcja „Carousel“
• stelaż bez uchwytów na prospekty 
• można indywidualnie wyposażyć w uchwyty na prospekty 
• każdy uchwyt na broszurę można obracać

materiał rury: aluminium; materiał podstawy: tworzywo sztuczne; 
kolor: szary; średnica podstawy: 615 mm; wysokość: 1600 mm
54.0005.1 

Stojak na prospekty „Carousel“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; głębokość całkowita: 30  mm

format przegródki: A4; ilość przegródek: 6
54.0006.1 
format przegródki: A5; ilość przegródek: 6
54.0006.2 
format przegródki: 1/3 A4; ilość przegródek: 12
54.0006.3 

1. Stojak na prospekty "Carousel"

Odpowiedni uchwyt plakatowy 
znajdą Państwo na stronie 79

1
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „M1-M3“
• nieobrotowy 
• z przezroczystymi przegródkami na prospekty 
• z 5 nóżkami na kółkach

materiał: drut / tworzywo sztuczne; kolor: czarny; 
format: format pionowy; średnica: 600 mm; 
całkowita wysokość: 1600 mm; głębokość całkowita: ok. 30 mm

„M 1“
format przegródki: A4; ilość przegródek: 9
54.0066.1 

„M 2“
format przegródki: A5; ilość przegródek: 12
54.0066.2 

„M 3“
format przegródki: 1/3 A4; ilość przegródek: 18
54.0066.3 

Stojak na prospekty "OD"
• obrotowy stojak podłogowy 
• z przezroczystymi przegródkami na prospekty 
• z 5 stopkami na kółkach

materiał: metal / tworzywo sztuczne; format przegródki: A4; 
format: format pionowy; średnica: ok. 720 mm; wysokość: ok. 1600 mm; 
głębokość całkowita: ok. 30 mm; ilość przegródek: 20
54.0070.1 

Pozostałe obrotowe stojaki na prospekty znajdą Państwo 
na www.vkf-renzel.pl

Uchwyt plakatowy do "M1-M4", „OD“ i „Carousel“
• może być stosowany jako osłona górna dla rur ø 40 mm 
• inne wymiary ramy na życzenie 
• format DIN A4 pionowy / poziomy
53.0093. 
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Stojaki na prospekty

Konstrukcja podłogowa do systemu „Multi“
• na 5-stopniowej podstawie z kółkami (2 z hamulcami) 
• obrotowa 
• może zostać doposażona na różne sposoby

materiał: metal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 400 mm; 
wysokość całkowita (zmontowana): 1800 mm; 
średnica podstawy: 650 mm; wyposażenie: z mocowaniem 
na szyldy 3,5 mm; wyposażenie dodatkowe: z ośrubowaniem

wykonanie: wykonanie dwustronne
57.0233.1 
wykonanie: trzystronna
57.0233.2 
wykonanie: wersja czterostronna
57.0233.3 

Uchwyt do kart pocztowych do systemu „Multi“
materiał: metal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; format: format pionowy; 
szerokość: 395 mm; wysokość: 1500 mm; 
głębokość całkowita: ok. 30 mm

ilość przegródek: 10; format: A4
57.0235.1 
ilość przegródek: 14; format: A5
57.0235.2 
ilość przegródek: 27; format: A6 / 1/3 A4
57.0235.3 

Ścianka perforowana do systemu „Multi“
materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 395 mm; 
wysokość: 1500 mm; rodzaj perforacji: perforacja "Euro"; 
zastosowanie: do konstrukcji podłogowej
57.0234.1 

Odpowiednie lady do systemu "Multi" znajdą Państwo na stronie 36.

57.0233.257.0233.2

57.0234.157.0234.1

57.0235.257.0235.2
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Stojaki na prospekty do pomieszczeń wystawowych

Stojak na materiały promocyjne „Alice II“
• połączenie materiałów aluminium / szkła akrylowego 
• tablica reklamowa z wsuwem do umieszczenia dowolnej informacji 
• nośność na półkę: 1,5 kg 
• dostępne w kolorze czarnym lub srebrnym

ilość półek: 3; wymiary półki: A4 (210 x 297 mm); 
format: format pionowy; głębokość całkowita: 40 mm; 
wymiary: 265 x 1290 x 350 mm (S x W x G); 
tablica informacyjna: tablica reklamowa z wsuwem

kolor: satynowy / anodowany na kolor srebrny
50.0089.29 
kolor: satynowy / powlekany proszkowo na kolor czarny
50.0089.30 
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „Merkur“
• stojak na prospekty wykonany z aluminium 
• z 6 przegródkami na broszury „Apollo“ 
• dla broszur w pionowym formacie A4 
• głębokość napełniania na komorę: 30 mm 
• na zamówienie dostępne również w innych formatach 
•  na życzenie dostępne również z wodoodpornymi przegrodami 

na prospekty

wersja: wykonanie jednostronne; 
ilość przegródek: 6 przegródek „Apollo“; 
format plakatu: A4 (210 x 297 mm); format: format pionowy; 
wymiary: 520 x 1200 x 340 mm (szer. x wys. x gł.)
50.0087.3 

Stojak na prospekty „Mars“
• Stojak na prospekty wykonany z aluminium 
• z 12 przegródkami na broszury „Apollo“ 
• dla broszur w pionowym formacie A4 
• Głębokość komory: 30 mm 
•  Na życzenie dostępne również z wodoodpornymi przegrodami 

na prospekty

wersja: wykonanie dwustronne; 
ilość przegródek: 12 przegródek "Apollo"; 
format plakatu: A4 (210 x 297 mm); format: format pionowy; 
wymiary: 520 x 1200 x 565 mm (S x W x G)
50.0087.2 

dostępny również w innych kształtach, rozmiarach, z tablicą 
informacyjną lub z wodoodpornymi przegródkami

1. 50.0088.2

2. 50.0088.4

Również do użytku zewnętrznego!
1 2
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „H1“
• składa się z: 
 - podstawa o grubości 18 mm, wymiary: 350 x 350 mm (szer. x dł.) 
 - cokół o grubości 60 mm, wymiary: 120 x 1,380 mm (szer. x wys.) 
• słupek z nakrętkami do różnych przegródek na prospekty A4, 
 A5 lub1/3 DIN

materiał: lingofol (świerk); powierzchnia: naturalna, lakierowana
66.0001.1 

renzel NATURE

Stojak na prospekty „H2“
• składa się z: 
 - podstawa o grubości 18 mm, wymiary: 270 x 300 (szer. x dł.) 
 - słupek o grubości 18 mm, wymiary 270 x 1.430 mm (szer. x wys.) 
• słupek z 12 wycięciami do łatwego i różnorodnego zawieszania półek 
• stojak na prospekty z 3 półkami na prospekty A4 (składany)

materiał: lingofol (świerk); powierzchnia: naturalna, lakierowana
66.0002.1 

renzel NATURE

Wieszak na prospekty „H1“
• w zestawie 2 wsporniki ze stali nierdzewnej (zamontowane) 
• 6 otworów do montażu na stojaku broszurowym „H1“ 
• w tym śruby

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 35 mm

format: A4
67.0075.9 
format: A5
67.0075.10 
format: 1/3 A4
67.0075.11 
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „H3“
• składa się z: 
 - podstawa o grubości 18 mm, wymiary: 270 x 300 mm (szer. x dł.) 
 - słupek o grubości 18 mm, wymiary: 270 x 1,430 mm (szer. x wys.) 
• słupek z 12 wycięciami do łatwego i różnorodnego rozmieszczenia  
 półek 
• stojak na prospekty z 6 półkami na prospekty 1/3 DIN (składany)

materiał: lingofol (świerk); powierzchnia: naturalna, lakierowana
66.0002.2 

renzel NATURE

Stojak na prospekty „H4“
• składający się z: 
 - podstawy o grubości 18 mm, wymiary: 270 x 300 mm (szer. x dł.) 
 - stojaka o grubości 18 mm, wymiary: 270 x 940 mm (szer. x wys.) 
• stojaka z 2 wycięciami do łatwego wymiany i wieszenia półki 
• półki z kieszenią ze szkła akrylowego DIN A4 (zamontowana)

materiał: lingofol (świerk); powierzchnia: naturalna, lakierowana
66.0002.3 

renzel NATURE
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „BALI NG“
• z 1 kieszenią akrylową i 1 przegrodą na broszury

materiał: metal / szkło akrylowe; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; format: A4; 
format: format pionowy; szerokość: 220 mm; wysokość: 1060 mm; 
głębokość: 320 mm; głębokość całkowita: 50 mm
57.0066.5 

Stojak na prospekty „Venezia“
• z jedną przegródką na prospekty w formacie DIN A4

materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo (struktura); 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; format: A4; 
format: format pionowy; szerokość: 300 mm; wysokość: 1050 mm; 
głębokość: 350 mm; głębokość całkowita: 30  mm; 
ilość przegródek: 1
57.0064.1 

Stojak plakatowy „Mash“
materiał: siatka druciana / drut; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; format: A4; 
format: format pionowy; szerokość: 320 mm; wysokość: 1050 mm; 
głębokość całkowita: ok. 20 mm; ilość przegródek: 1
57.0029.2 
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty "ROMA"
• wykonanie z giętego drutu 
• z jedną komorą wykonaną ze szkła akrylowego w różnych rozmiarach 
 
Kolor: srebrny/szkło przezroczyste; głębokość napełnienia: 55 mm

z 1 półką na prospekty; format: A4; wykonanie: format pionowy; 
szerokość: 246 mm; wysokość: 890 mm; głębokość: 350 mm
57.0068.1 
z 1 pojemnikiem na prospekty; format: A4 poziomy; 
szerokość: 316 mm;  wysokość: 890 mm; głębokość: 350 mm
57.0068.2 

z jedną przegródką na prospekty; format: DIN A3 pionowo; 
szerokość: 313 mm; wysokość: 920 mm; głębokość: 350 mm
57.0068.4 

57.0068.157.0068.1

57.0068.257.0068.2

57.0068.457.0068.4

Stojak na prospekty „Rovigo“
materiał: metal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; format: A4; 
format: format pionowy; szerokość: 235 mm; wysokość: 900 mm; 
głębokość: 270 mm; głębokość całkowita: 100 mm; 
ilość przegródek: 1
57.0153.1 



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

87

St
oj

ak
i i

 w
ie

sz
ak

i n
a 

pr
os

pe
kt

y

1

Stojaki na prospekty

Stojak na prospekt „Como“, rozsuwany
• Optymalny kąt widzenia dzięki nachyleniu komory na broszury 
 ze szkła akrylowego 
• Głębokość wypełnienia przegródki na broszury: 55 mm 
• Bezstopniowo regulowana rura stojąca składa się z okrągłych 
 rurek z anodowanego na srebrno aluminium 
• Podstawa ze stali malowanej proszkowo na kolor srebrny

format: format pionowy; kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
średnica podstawy: 255 mm; całkowita wysokość: ok. 905-1.250 mm

format przegródki: A4 (210 x 297 mm)
51.0221.2 
format przegródki: A5 (148 x 210 mm)
51.0221.3 

1. Na zdjęciu z pojemnikiem na prospekty (51.0221.2).

Dostępne również w wymiarach 
niestandardowych

1

Stojak na prospekty „Oxford“
• wodoodporny akrylowy stojak na prospekty w formacie A4  
• podstawa z czarnego marmuru 
• wraz z rurą nośną i śrubami
57.0073.1 
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „Avist Q“
• z półką na prospekty w formacie poziomym A4 
•  z akrylową kieszenią A4 na wkładki informacyjne 

w formacie poziomym

materiał: blacha / szkło akrylowe; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006 / przezroczysty; 
szerokość: 305 mm; wysokość: 1220 mm; głębokość: 255 mm; 
szerokość półki: 300 mm; głębokość półki: 215 mm; 
głębokość całkowita: 80 mm; wykonanie: z ramką o profilu 
U i kieszenią akrylową A4; format: format poziomy
54.0142.1 

Stojak na prospekty „Avist H“
• z półeczką na prospekty w formacie poziomym DIN A4 
•  z akrylową kieszenią DIN A4 do umieszczania prospektów 

w formacie pionowym

materiał: blacha / szkło akrylowe; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006 / przezroczysty; 
szerokość: 215 mm; wysokość: 1320 mm; głębokość: 320 mm; 
szerokość półki: 212 mm; głębokość półki: 300 mm; 
głębokość całkowita: 80 mm; wykonanie: z ramką o profilu 
U i kieszenią akrylową A4; format: format pionowy
54.0142.3 

Stojak na prospekty „Palma“
materiał rury: stal; rura powierzchniowa: malowana proszkowo; 
kolor rury: srebrny, zbliżony do RAL 9006; średnica rury 
zewnętrznej: 25 mm; materiał podstawy: marmur; 
kolor podstawy: czarny; średnica podstawy: 290 mm; 
materiał podajnika do prospektów: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: A4; format: format pionowy; głębokość całkowita: 30  mm; 
ilość przegródek: 4
Materiał: polistyrol/metal; Kolor: transparentny / srebrny zbliżony 
do RAL 9006; posiada kaskadowy uchwyt na materiały reklamowe 
(4 przegródki); Format: DIN A4; Wykonanie: format pionowy; 
Wysokość całkowita: ok. 1.300 mm; Głębokość: 35 mm; 
W zestawie: czarna marmurowa podstawa, stelaż i materiał montażowy.
57.0072.1 

Odpowiednie przegrody znajdą 
Państwo na stronie 26 (67.0052.1).
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Stojaki na prospekty

Stojaki plakatowe

Stojak „Info Aluminium“
• Aluminiowa półka i kwadratowa rura, anodowane na kolor srebrny 
• Podstawa lakierowana proszkowo w kolorze RAL 9006

szerokość półki: 450 mm; wysokość półki: 320 mm; 
głębokość całkowita: 30  mm; materiał podstawy: stal; 
średnica podstawy: 255 mm; całkowita wysokość: 1100 mm

wymiary półki: A3 poziomo / 2x A4 pionowo; 
wyposażenie: bez mechanizmu pierścieniowego
51.0020.22 
wymiary półki: 2x A4 pionowy; 
wyposażenie: z mechanizmem pierścieniowym
51.0020.23 

1. Dostępny również z półką z akrylu w naszym sklepie internetowym

1

Stojak na prospekty „Score Aluminium“
• półka z aluminium anodowanego na kolor srebrny 
•  wysoka stabilność dzięki stalowej podstawie 

(malowanej proszkowo na kolor czarny lub srebrny)

wymiary półki: A3 poziomo / 2x A4 pionowo; 
szerokość półki: 450 mm; wysokość półki: 320 mm; 
głębokość całkowita: 30  mm; kolor podstawy: srebrny anodowany; 
średnica podstawy: 450 mm; całkowita wysokość: 1100 mm

kolor podstawy: czarny, zbliżony do RAL 9005
51.0166.10 
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006
51.0166.12 

Wysokiej jakości wykonanie!
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Stojaki na prospekty

Stojaki na katalogi

Stojak na katalogi
materiał: metal; 
powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
format: A4; format: format pionowy; 
szerokość: 440 mm; wysokość: 1188 mm; 
głębokość: 370 mm
57.0069.1 

Display na katalogi "Spring"
•  katalogi znajdują się na 

optymalnej wysokości

materiał: metal; powierzchnia: malowana 
proszkowo; kolor: czarny / srebrny; 
szerokość: 310 mm; wysokość: 1100 mm; 
głębokość: 320 mm; szerokość 
półki: 225 mm; głębokość półki: 312 mm; 
wysokość wewnętrzna: 20 mm; ilość półek: 1
Wysokość półki jest zależna od ilości 
prezentowanych materiałów.
57.0152.1 

Stojak na katalogi „Galexi“
•  Formatka z PVC przyciętego pod wymiar 

do umieszczania informacji na górze

materiał: stal; powierzchnia: malowana 
proszkowo; kolor: szary, zbliżony do RAL 7016; 
format: format pionowy; szerokość: 270 mm; 
wysokość: 1150 mm; głębokość: 300 mm; 
format plakatu: 200 x 200 mm; głębokość 
całkowita: 290 mm; wersja: z tablicą 
informacyjną; wyposażenie: z formatką 
z PVC 260 x 285 mm (S x W)
57.0266.2 

NOWOŚĆ
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Stojaki na prospekty

Stojak na katalogi
• duża głębokość 
•  zdejmowana podstawa pozwala 

zaoszczędzić miejsce podczas 
przechowywania

materiał: metal; 
powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
format: A4; format: format pionowy; 
szerokość: 270 mm; wysokość: 1200 mm; 
głębokość: 410 mm; 
głębokość całkowita: ok. 60 mm; 
wykonanie: dwuczęściowo; ilość półek: 4
57.0070.1 

Stojak na katalogi
• z tablicą informacyjną 
• duża głębokość 
•  zdejmowana podstawa pozwala 

zaoszczędzić miejsce podczas 
przechowywania

materiał: metal; 
powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
format: A4; format: format pionowy; 
szerokość: 290 mm; wysokość: 1500 mm; 
głębokość: 410 mm; 
głębokość całkowita: 150 mm; 
metalowa tabliczka informacyjna: A4 pionowy; 
wykonanie: dwuczęściowo; ilość półek: 3
Podana wysokość nie obejmuje tabliczki.
57.0070.2 

Możliwość wykonania nadruku 
na tablicy informacyjnej.
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Stojaki na prospekty

Składane stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „Toca“, składany
• stabilny stojak na prospekty z obciążoną podstawą 
 z tworzywa sztucznego 
• łatwe wyjmowanie broszur dzięki kaskadowemu układowi  
 przegródek 
• w zestawie znajduje się poręczna torba transportowa 
• wymiary po złożeniu: ok. 490 mm wysokości

materiał: polistyren; kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006 / 
przezroczysty; format przegródki: A4; format: format pionowy; 
szerokość: 258 mm; wysokość: 1335 mm; głębokość: 338 mm; 
głębokość całkowita: ok. 35 mm; ilość przegródek: 5; akcesoria: z torbą
54.0048.3 

Składany stojak na prospekty "Real Zip"
• Składa się z czterech przegródek na broszury w formacie pionowym  
 DIN A4 wykonanych z odpornego na uderzenia poliwęglanu z  
 pojedynczym arkuszem zabezpieczającym przed wywróceniem 
• Stelaż nożycowy wykonany z anodowanego na srebrno aluminium,  
 podstawa z płyty MDF lakierowanej na kolor srebrny 
• Kieszeń na przednim panelu umożliwia włożenie arkusza papieru DIN A4

kolor: srebrny / przezroczysty; format przegródki: A4; 
szerokość półki: 220 mm; szerokość: 230 mm; wysokość: 1550 mm; 
głębokość: 290 mm; głębokość całkowita: ok. 30 mm; 
ilość przegródek: 4
54.0103.1 
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Stojaki na prospekty

Składany stojak na prospekty „Real Big“
• 8 przegródek na prospekty w formacie A4 z odpornego 
 na uderzenia poliwęglanu  
• nożycowa rama składana z aluminium anodowanego na kolor  
 srebrny i podstawa z MDF lakierowanego na kolor srebrny 
• szerokość komory: 220 mm 
• całościowy widok broszury

kolor: srebrny / przezroczysty; format przegródki: A4; 
szerokość: 445 mm; wysokość: 1550 mm; głębokość: 330 mm; 
głębokość całkowita: 30  mm; ilość przegródek: 8; 
powierzchnia reklamowa: ok. 445 x 365 mm (S x W)
54.0103.2 

Magnetyczna przegroda regałowa
• odpowiedni do składanych stojaków na prospekty 
 „Real Big“ i „Real Zip“ 
• przegroda na 2x 1\3 DIN pionowy

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty
54.0043.2 

Torba transportowa
• Wykonana z odpornego na rozdarcia poliestru 
• Wzmocniona wewnętrzna podstawa i tylna część 
• Z pasami do przenoszenia

materiał: wytrzymały poliester

do stojaka na prospekty „Real Zip“
kolor: czarny
54.0045.1 

do stojaka na prospekty „Real Big“
kolor: niebieski
54.0045.2 
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „Punzar I“
materiał: stal; kolor: szary, zbliżony do RAL 7015; 
format przegródki: A4; format: format pionowy; 
szerokość: 276 mm; wysokość: 1370 mm; głębokość: 385 mm; 
głębokość całkowita: ok. 20 mm; ilość przegródek: 4; 
akcesoria: z torbą
54.0048.4 

Stojak na prospekty „Punzar II“
materiał: stal; kolor: szary, zbliżony do RAL 7015; 
format przegródki: A4; format: format pionowy; 
szerokość: 276 mm; wysokość: 1520 mm; głębokość: 370 mm; 
głębokość całkowita: ok. 20 mm; ilość przegródek: 6; 
akcesoria: z torbą
54.0048.5 
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Stojaki na prospekty

Stojak na prospekty „Tec-Art“, składany
• można go łatwo złożyć i transportować po napełnieniu 
• łatwe wyjmowanie broszur dzięki stopniowemu 
 rozmieszczeniu przegródek 
• możliwość złożenia do wysokości 350 mm

materiał: aluminium; kolor: aluminiowo-srebrny; 
powierzchnia: malowana proszkowo; format przegródki: A4; 
format: format pionowy; szerokość: 280 mm; wysokość: 1350 mm; 
głębokość: 300 mm; głębokość całkowita: 43 mm; 
ilość przegródek: 4; waga: ok. 6 kg
54.0047.1 

1. Uchwyt

1

Stojak na prospekty „Compact“, składany
• Można go łatwo złożyć i transportować po napełnieniu 
• Łatwe wyjmowanie broszur dzięki stopniowemu 
 rozmieszczeniu przegródek 
• Możliwość złożenia do wysokości 450 mm

materiał: stal / szkło akrylowe; kolor: srebrny; 
format przegródki: A4; format: format pionowy; szerokość: 260 mm; 
wysokość: 1550 mm; głębokość: 300 mm; 
głębokość całkowita: 43 mm; ilość przegródek: 4; waga: ok. 8 kg
54.0048.1 

renzel NATURE

Torba transportowa
• do stojaków na ulotki „Tec-Art“ i „Compact“ 
• z 2 uchwytami i zamkiem błyskawicznym

materiał: nylon; kolor: czarny
54.0045.3 
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Stojaki na prospekty

Składany stojak na katalogi „Bambou“
materiał: Bambus; format przegródki: A4; format: format pionowy; 
szerokość: 350 mm; wysokość: 1440 mm; głębokość: 400 mm; 
głębokość całkowita: ok. 30 mm; ilość przegródek: 5
54.0048.7 

renzel NATURE



2

2

• Kieszenie plakatowe z tworzywa sztucznego

• Ramki plakatowe | Ramki z wsuwem

• Ramki zaciskowe

• Ramy wystawowe oraz zaciskowe

• Stojaki plakatowe

• Systemy ram/ Stojaki plakatowe

• Elementy informacyjne | Stojaki informacyjne

• Potykacze | 
Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

• Potykacze | 
Plakatowe stojaki podłogowe do użytku zewnętrznego

Ramki plakatowe oraz stojaki plakatowe
Więcej, niż tylko reklama...
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Kieszenie plakatowe z tworzywa sztucznego

Do zawieszana

Kieszeń akrylowa „Basic“
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty

z 2 otworami
format wsuwu: A1; format: format pionowy
60.0008.1 
format wsuwu: A1; format: format poziomy
60.0008.2 

format wsuwu: A2; format: format pionowy
60.0008.5 
format wsuwu: A2; format: format poziomy
60.0008.6 

format wsuwu: A3; format: format pionowy
60.0008.9 
format wsuwu: A3; format: format poziomy
60.0008.10 

format wsuwu: A4; format: format pionowy
60.0008.13 
format wsuwu: A4; format: format poziomy
60.0008.14 

format wsuwu: A5; format: format pionowy
60.0008.17 
format wsuwu: A5; format: format poziomy
60.0008.18 

format wsuwu: A6; format: format pionowy
60.0008.21 
format wsuwu: A6; format: format poziomy
60.0008.22 

bez otworów
format: A3; format: format pionowy
60.0149.31 
format: A3; format: format poziomy
60.0149.32 

format: A4; format: format pionowy
60.0149.33 
format: A4; format: format poziomy
60.0149.34 

format: A5; format: format pionowy
60.0149.35 
format: A5; format: format poziomy
60.0149.36 

format: A6; format: format pionowy
60.0149.37 
format: A6; format: format poziomy
60.0149.38 

format: A7; format: format pionowy
60.0149.66 
format: A7; format: format poziomy
60.0149.65 

1. z otworami

2. bez otworów

Akcesoria montażowe (haczyki, łańcuchy i taśma magnetyczna) można znaleźć w rozdziale 7.

1 2
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Kieszenie plakatowe z tworzywa sztucznego

Kieszeń akrylowa z uchwytem
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty; format: format pionowy

format: A4
60.0447.1 
format: A5
60.0447.2 

Kieszeń akrylowa z otworami
•  nadaje się do zawieszenia linkowego 53.0100.1 

i zawieszenia panelowego 65.0030.1

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty; format: format pionowy

format: A4
60.0205.2 
format: A5
60.0205.3 
format: A6
60.0205.4 

Uchwyty na wieszaki na prospekty 65.0030.1 znajdą Państwo 
na stronie 12, zawieszki na siatki druciane 53.0100.1 znajdą 
Państwo na stronie 12

53.0100.153.0100.1
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Kieszenie plakatowe z tworzywa sztucznego

Kieszeń plakatowa z otworami
materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,4 mm; 
kolor: antyrefleks; format: format pionowy; średnica: 6 mm; 
ilość otworów: 2

format wsuwu: A3
26.0006.3 
format wsuwu: A4
26.0006.5 
format wsuwu: A5
26.0006.21 

Kieszeń plakatowa z metalowymi oczkami
materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,4 mm; 
kolor: antyrefleks; format: format pionowy; średnica: 4 mm; 
liczba metalowych oczek: 2

format wsuwu: A3
26.0029.9 
format wsuwu: A4
26.0029.4 
format wsuwu: A5
26.0029.16 

Używamy folii odpornych na promieniowanie UV. 
Możliwości zawieszenia znajdą Państwo w rozdziale 7. 
Nadruk reklamowy i formaty specjalne na zapytanie.

1. Kieszeń plakatowa bez metalowych oczek

2. Kieszeń plakatowa z metalowymi oczkami

Dodatkowe formaty wkładek znajdą Państwo w naszym 
sklepie internetowym pod adresem www.vkf-renzel.pl

1

2

Wodoszczelna kieszeń plakatowa
• zamknięcie strunowe  
• ochrona przed wilgocią 
• wielokrotnego użytku 
• otwórz - włóż - zamknij

kolor: przezroczysty; format: format pionowy; ilość otworów: 2

format wsuwu: A3
26.0007.7 
format wsuwu: A4
26.0007.9 
format wsuwu: A5
26.0007.11 

Możliwości zawieszenia znajdą Państwo w rozdziale 7
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Do przyklejenia

Kieszeń plakatowa „Visto“
• otwierana 
• montaż ścienny 
• z dwoma punktami klejącymi

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

format: A3; format: format poziomy / pionowy
65.0001.5 
format: A4; format: format pionowy
65.0001.1 
format: A4; format: format poziomy
65.0001.2 
format: A5; format: format pionowy
65.0001.3 
format: A5; format: format poziomy
65.0001.4 

Dwustronne krążki samoprzylepne
grubość materiału: 0,5 mm; kolor: przezroczysty

średnica: 19 mm; format: do formatu DIN A4
65.0002.1 
średnica: 8 mm; format: do formatu A5
65.0002.2 

Z tworzywa sztucznego



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

102

 

Samoprzylepna osłonka "C"
materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,4 mm; 
kolor: antyrefleks; format: format pionowy; 
taśma: taśma przezroczysta 2 x 19 mm

format wsuwu: A3
26.0039.8 
format wsuwu: A4
26.0039.9 
format wsuwu: A5
26.0039.12 

Używamy folii odpornych na promieniowanie UV. 
Na zapytanie nadruk reklamowy i inne formaty 
Dostępne również: kieszenie "C" z taśmą magnetyczną

Dodatkowe formaty wkładek znajdą 
Państwo w naszym sklepie internetowym 

pod adresem www.vkf-renzel.pl

Kieszeń samoprzylepna
• Zastosowanie bezklejowe 
• Łatwe mocowanie  
• Można ponownie usuwać bez pozostawiania śladów 
• Może być używany wielokrotnie 
• Niezwykle wytrzymały (odporny na temperaturę do 120°C)

format: pionowo / poziomo

format wsuwu: A3; szerokość (wymiar zewnętrzny): 340 mm; 
wysokość (wymiar zewnętrzny): 460 mm
26.0026.3 
format wsuwu: A4; szerokość (wymiar zewnętrzny): 244 mm; 
wysokość (wymiar zewnętrzny): 331 mm
26.0026.4 
format wsuwu: A5; szerokość (wymiar zewnętrzny): 170 mm; 
wysokość (wymiar zewnętrzny): 240 mm
26.0026.5 

Przyczepność bez użycia kleju!
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Kieszenie plakatowe z tworzywa sztucznego

Kieszenie na wizytówki
• przyklejane od tyłu 
• nieusuwalne

materiał: PP; kolor: przezroczysty; taśma: etykiety trudno usuwalne

wymiar zewnętrzny: 95 x 60 mm; format wsuwu: 90 x 54 mm; 
wsuw: na długim boku
12.0180.15 
wymiar zewnętrzny: 95 x 60 mm; format wsuwu: 90 x 54 mm; 
wsuw: na krótkim boku
12.0180.4 
wymiar zewnętrzny: 105 x 60 mm; format wsuwu: 100 x 55 mm; 
wsuw: na długim boku
12.0180.8 
wymiar zewnętrzny: 130 x 90 mm; format wsuwu: 130 x 85 mm; 
wsuw: na długim boku
12.0180.3 

1. Od lewej do prawej: 12.0180.3, 12.0180.4, 12.0180.8, 12.0180.15.

1

Kieszonki foliowe "Maxi"
• przyklejane od tyłu 
• nieusuwalne

materiał: PP; kolor: przezroczysty; wsuw: na krótkim boku; 
taśma: etykiety trudno usuwalne

wymiar zewnętrzny: 220 x 305 mm; format wsuwu: A4
12.0180.2 
wymiar zewnętrzny: 158 x 218 mm; format wsuwu: A5
12.0180.7 
wymiar zewnętrzny: 108 x 149 mm; format wsuwu: A6
12.0180.14 

1. Góra: 12.0180.2, dół, z lewej: 12.0180.7, dół, z prawej: 12.0180.14

1

Kieszonki samoprzylepne
• do laminowania dokumentów bez użycia maszyny 
• odporna na rozdarcia, trwała ochrona przed brudem i wilgocią

materiał: PP; kolor: przezroczysty; taśma: etykiety trudno usuwalne

wymiar zewnętrzny: 225 x 312 mm; format wsuwu: A4
12.0180.9 
wymiar zewnętrzny: 160 x 222 mm; format wsuwu: A5
12.0180.10 
wymiar zewnętrzny: 117 x 160 mm; format wsuwu: A6
12.0180.1 
wymiar zewnętrzny: 86 x 117 mm; format wsuwu: A7
12.0180.11 
wymiar zewnętrzny: 64 x 86 mm; format wsuwu: 58 x 74 mm
12.0180.12 
wymiar zewnętrzny: 54 x 86 mm; format wsuwu: 44 x 76 mm
12.0180.5 
wymiar zewnętrzny: 66 x 100 mm; format wsuwu: 56 x 90 mm
12.0180.13 

1. Z lewej: 12.0180.9, 
środek, od góry po lewej: 12.0180.12, 
środek, od góry po prawej: 12.0180.5, 
środek, od dołu: 12.0180.10, 
z prawej, od góry: 12.0180.13, 
z prawej, po środku: 12.0180.11, 
z prawej, od dołu: 12.0180.1

1



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

104

Ra
m

ki
 p

la
ka

to
w

e 
or

az
 s

to
ja

ki
 p

la
ka

to
w

e

2

Ramki plakatowe | Ramki z wsuwem

Z tworzywa sztucznego| Akcesoria

Ramki plakatowe
Materiał: stabilne tworzywo sztuczne. Kolory: pomarańczowy, 
czerwony, zielony, szary, niebieski, żółty, biały lub czarny.

kolorowy; wsuw na krótkim boku
format:  A1
53.0001. 
format: A2
53.0002. 
format: A3
53.0003.45 
format: A4
53.0004.47 
format: A5
53.0005.28 
format: A6
53.0006. 

kolorowa; wsuw na długim boku
format: A3
53.0003.46 
format: A4
53.0004.48 
format: A5
53.0005.29 

lakierowana na kolor srebrny, wsuw na krótkim boku
format: A2
53.0002.9 
format: A3
53.0003.9 
format: A4
53.0004.9 
format: A5
53.0005.9 
format: A6
53.0006.9 

(kolor przezroczysty, wsuw na wąskim boku)
format: A2
53.0002.27 
format: A3
53.0003.11 
format: A4
53.0004.11 
format: A5
53.0005.11 
format: A6
53.0006.11 

1. Przykładowe kolory: 
żółty zbliżony do RAL 1018 
czerwony zbliżony do RAL 3000 
pomarańczowy zbliżony do RAL 2008 
zielony zbliżony do RAL 6032 
niebieski zbliżony do RAL 5015 
biały zbliżony do RAL 9010 
czarny zbliżony do RAL 9005 
siwy zbliżony do RAL 7035

2. Kolory specjalne: srebrny lakierowany oraz transparentny

Prosimy o podanie koloru

1

2
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Ramki plakatowe | Ramki z wsuwem

Ramka plakatowa "Format specjalny"
• rama z wsuwem 
• idealna do przestrzeni handlowych

materiał: tworzywo sztuczne; wsuw: na krótkim boku

kolor: biały, zbliżony do RAL 9010; szerokość: 150 mm; 
wysokość: 594 mm; szerokość ramki: do klipsów A3-A6
53.0007.2 
kolor: biały, zbliżony do RAL 9010; szerokość: 215 mm; 
wysokość: 595 mm; szerokość ramki: do klipsów A1-A2
53.0247.1 
kolor: biały, zbliżony do RAL 9010; szerokość: 420 mm; 
wysokość: 148 mm; szerokość ramki: do klipsów A3-A6
53.0188.33 
kolor: przezroczysty; szerokość: 297 mm; wysokość: 297 mm; 
szerokość ramki: do klipsów A3-A6
53.0188.37 

Inne kolory możliwe przy zamówieniu powyżej 500 szt

Tabliczka kredowa
• do opisu markerami kredowymi 
• bez ram 
• przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń

materiał: polistyren; grubość materiału: 1 mm; 
powierzchnia: tabliczka kredowa; kolor: czarny; 
wykonanie: zaokrąglone narożniki

format: A1
53.0018.1 
format: A2
53.0018.2 
format: A3
53.0018.3 
format: A4
53.0018.4 
format: A5
53.0018.5 
format: A6
53.0018.6 

Unikać bezpośrednie nasłonecznienie !

Ramki do plakatów olaminowanych
• do mocowania wkładek laminowanych 
• materiał: wytrzymałe tworzywo sztuczne 
• wsuw: po krótkiej stronie 
•  kolor: biały, szary, żółty, pomarańczowy, czerwony, 

zielony, niebieski lub czarny

A3 extra
do materiałów olaminowanych o wymiarach: 303 x 426 mm (szer. x wys.)
53.0011. 

A4 extra
do materiałów olaminowanych o wymiarach: 215 x 303 mm (szer. x wys.)
53.0012. 

A5 extra
do materiałów olaminowanych o wymiarach: 154 x 216 mm (szer. x wys.)
53.0013. 

Inne kolory możliwe przy zamówieniu powyżej 500 szt
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Ramki plakatowe | Ramki z wsuwem

Ramka plakatowa
• składa się z: 
 - 1x czarna podstawa 
 - 1x kolorowa ramka plakatowa z powłoką antyrefleksyjną z PVC 
• Format: DIN A4 
• dostępne są następujące kolory 
 - żółty (RAL 1023) 
 - pomarańczowy (RAL 2009) 
 - czerwony (RAL 3020) 
 - fioletowy (RAL 4006) 
 - niebieski (RAL 5017) 
 - zielony (RAL 6024) 
 - szary A (RAL 7042) 
 - szary B (RAL 7043) 
 - biały (RAL 9016) 
 - czarny (RAL 9017)
53.0016. 

Rama plakatowa „Clear Line“
• wodoodporna, przezroczysta rama z wsuwem o formacie DIN A4 
• w maksymalnym stopniu zapobiega przenikaniu wody 
• nadaje się do stosowania w szkółkach leśnych, 
 centrach ogrodniczych i na zewnątrz budynków 
• kompatybilna dla formatów A3-A6 
• aby postawić ramkę na podłodze najlepiej zastosować 
 podstawkę w połączeniu z rurą i uchwytem T (aby postawić 
 ramkę na stole podstawka powinna być obciążona)

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; 
format plakatu: A4 pionowy
53.0454.1 

dobra widoczność we wszystkich warunkach pogodowych.

• hydrofobowy

• Obejrzyj nasz film i przekonaj się 
sam, jak wszechstronny i łatwy jest 
w montażu: www.vkf-renzel.pl

NOWOŚĆ
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Ramki plakatowe | Ramki z wsuwem

Ramka plakatowa do wózków sklepowych
• 2-częściowa 
• odpowiednia do prawie wszystkich rodzajów wózków sklepowych 
• montaż wkładki papierowej bez użycia narzędzi 
• szczeliny odpływowe dla wody deszczowej 
• materiał odporny na uderzenia i zimno

kolor: czerwony, zbliżony do RAL 3000; format: A4; 
format: format poziomy
53.0017.8 

Kieszeń „U“
• do ram plakatowych

materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,4 mm; 
kolor: antyrefleks; format: format pionowy

do ramek plakatowych: A3
26.0035.3 
do ramek plakatowych: A4
26.0035.8 
do ramek plakatowych: A5
26.0035.5 

Kieszenie "U" są również dostępne w wersji z twardą folią 0,2 mm 
nierefleksyjną. 
 
Kieszenie "U" umożliwiają bez problemowe wymienianie 
plakatów reklamowych i ofert specjalnych. 
Plakaty są chronione przed kurzem i mogą być wielokrotnie 
wykorzystywane. 
 
Używamy folii stabilizowanych na promieniowanie UV.

Dodatkowe formaty wkładek znajdą 
Państwo w naszym sklepie internetowym 

pod adresem www.vkf-renzel.pl

Uchwyt mocujący
• idealny do oznaczania cen na skrzyniach, koszach sklepowych 
 czy koszach ekspozycyjnych 
• dostawa nie obejmuje uchwytu "T" ani ram plakatowych 
• wysokość całkowita: ca. 330 mm

materiał: tworzywo sztuczne; materiał rury: aluminium; 
kolor: czarny; kolor rury: srebrny; średnica rury: 10 mm; 
długość rury: 150 mm
53.0337.1 

Odpowiednie uchwyty "T" na stronie 114, 
odpowiednie ramki na stronie 104.
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Ramki plakatowe | Ramki z wsuwem

Klamra Uni Sign Clip „NG“
• idealny do oznaczania cen na rowerach,  
 stoiskach  
• przeznaczony do ram plakatowych 
 DIN A3-A6 
• z uchwytem "T" (niezmontowany, 
 2 częściowy) 
• kolory: niebieski, żółty, zielony,  
 pomarańczowy, czerwony, biały, 
 czarny lub przezroczysty 
• szerokość klamry: max. 30 mm
53.0390. 

Cena bez ramki. Odpowiednie ramki 
znajdą Państwo na stronie 104.

Uni Sign Clip „NG z przegubem“
• idealny do oznaczania cen na regałach,  
 skrzyniach itp.  
• przeznaczony do ram DIN A3-A6 
• z dołączonym przegubem i uchwytem "T"  
 (niezmontowany, 3 częściowy) 
• kolory: niebieski, żółty, zielony,  
 pomarańczowy, czerwony, biały lub  
 transparentny 
• szerokość klamry: max. 30 mm
53.0391. 

Cena bez ramki, odpowiednie ramki znajdą 
Państwo na stronie 104 (53.0003 - 53.0006).

Uchwyt skrzynkowy
• do ram plakatowych 
• do mocowania na skrzyniach, 
 koszach i kartonach do 20 mm 
• cena nie zawiera ramy

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.1 



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

109

Ra
m

ki
 p

la
ka

to
w

e 
or

az
 s

to
ja

ki
 p

la
ka

to
w

e

2

Ramki plakatowe | Ramki z wsuwem

Uchwyt plakatowy „DK“
• na kosze druciane, stoły ofertowe, 
 stoiska handlowe, ... 
• nadaje się do drutu o średnicy 4-8 mm 
• odstęp między przewodami pionowymi 
 co najmniej 18 mm

Uchwyt plakatowy „DK I“
• składający się z: 
 - Rurki stalowej o odcieniu chromu  
  (możliwość przedłużenia o 320-620 mm). 
 - Uchwytu DK z mocowaniem śrubowym 
  i uchwytem T do ramek DIN A3-A6 
Materiał: metal / tworzywo sztuczne
53.0121. 

Uchwyt plakatowy „DK III“
materiał rury: aluminium; 
powierzchnia: srebrny anodowany; 
kolor uchwytu "T": przezroczysty; 
długość rury: 300 - 500 mm; 
szerokość uchwytu: A3-A6; 
wersja: ze sprężyną i hakiem do zawieszenia
53.0425.1 

Uchwyt plakatowy „DK IV“
• składający się z: 
 - rurki aluminiowej anodowanej 
  na srebrno (możliwość wydłużenia 
  w zakresie 320-620 mm) 
 - mocowania DK i uchwytu T do 
  ramek DIN A3-A6 
Materiał: aluminium / tworzywo sztuczne
53.0444. 

Przy zamówieniu proszę podać kolor uchytu "T".

1. Od lewej do prawej: 
53.0121, 53.0444., 53.0425.1.

1

Podstawki do ramek „RA1“
• pion

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

szerokość uchwytu: A2
53.0020.1 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.2 

Uchwyt oczkowy
• do zawieszania ram plakatowych 
• oczko równoległe do ramy

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

szerokość uchwytu: A1-A2
53.0020.3 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.4 

Zaczep haczykowy
• do zawieszania ram plakatowych

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

szerokość uchwytu: A1-A2
53.0020.4 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.5 
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Ramki plakatowe | Ramki z wsuwem

Podstawki do ramek „RA2“
• o nachyleniu 15°

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

szerokość uchwytu: A2
53.0020.2 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.3 

Klips do ramy plakatowej formatu A1 / A2

Uchwyt oczkowy
• z oczkiem 90° do zawieszenia

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

szerokość uchwytu: A1-A2
53.0020.22 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.23 

Zaczep haczykowy
• krótki 
• do zawieszania ram plakatowych

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

szerokość uchwytu: A1-A2
53.0020.21 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.22 

Uchwyt
• do przykręcania 
• element mocujący można obracać o 360°

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

szerokość uchwytu: A1-A2
53.0020.18 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.18 

Uchwyt oczkowy
• do zawieszania ram plakatowych 
• oczko może być obracane o 360°

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

szerokość uchwytu: A1-A2
53.0020.11 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.10 

Zaczep haczykowy
• z ruchomym, obrotowym hakiem 
•  do zawieszania ram plakatowych 

z siatki drucianej (maks. ø 8 mm)

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

szerokość uchwytu: A1-A2
53.0020.12 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.11 

Klips do ramki
• z obrotowym hakiem o długości 50 mm 
•  do zawieszania ram plakatowych na 

drutach o maks. ø 10 mm

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.84 

Zaczep haczykowy
•  do równoległego mocowania ram do siatek 

drucianych, koszy itp. o maks. ø 10 mm

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.59 

Przyssawka
• 2-częściowy (z adapterem: 90°/ 
 równoległy) 
• do montażu ram plakatowych na szkle 
 lub gładkich powierzchniach 
• dostarczane w stanie niezmontowanym

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.17 

Przyssawka do ramek plakatowych 
A1-A2 na zapytanie.
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Ramki plakatowe | Ramki z wsuwem

Zaczep haczykowy
•  do zawieszania ramek plakatowych na 

siatkach drucianych (maks. ø 10 mm)

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

szerokość uchwytu: A1-A2
53.0020.20 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.21 

Uchwyt mocujący do rurki
• do zakładania na rury

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A3-A6

średnica rury: 8 mm
53.0071.1 
średnica rury: 10 mm
53.0071.2 
średnica rury: 12 mm
53.0071.3 
średnica rury: 14 mm
53.0071.4 
średnica rury: 18 mm
53.0071.5 
średnica rury: 22 mm
53.0071.6 
średnica rury: 28 mm-max. 34 mm
53.0071.7 

Uchwyty mocujące do ramek w formacie 
A1-A2 na zapytanie.

Uchwyt ścienny
• przykręcany 
• do mocowania ram do ścian

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.6 

Zaczep haczykowy
•  do zawieszania ram na siatkach 

drucianych do maks. ø 12 mm

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: szary; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.20 

Uchwyt
• 1-częściowy  
• z taśmą piankową 
• do mocowania ramek do ścian i szyb

materiał: Poliwęglan / Taśma piankowa; 
kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.7 

Uchwyt ścienny
• przykręcany 
• do mocowania ram do ścian

kolor: biały / przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A1-A2
53.0020.8 
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Uchwyt magnetyczny
• z adapterem 90°

materiał: poliwęglan / ABS / magnes; 
kolor: biały / przezroczysty

szerokość uchwytu: A1-A2
53.0020.7 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.8 

Uchwyt magnetyczny
• obrotowy o 360°

materiał: poliwęglan / magnes; 
kolor: przezroczysty

szerokość uchwytu: A1-A2
53.0020.23 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.24 

Uchwyt
• z taśmą piankową 
• do mocowania ramek do ścian i szyb

kolor: biały / przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A1-A2
53.0020.9 

Magnes do elastycznego 
uchwytu klamrowego

• 2-częściowy (niezmontowany) 
• elastyczne mocowanie

materiał: magnes/tworzywo sztuczne; 
kolor: biały; szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.95 

Polecamy zastosowanie 2 uchwytów na ramkę.

Uchwyt magnetyczny
• równolegle do ramy

materiał: poliwęglan / ABS / magnes; 
kolor: biały / przezroczysty

szerokość uchwytu: A1-A2
53.0020.10 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.9 

Uchwyt magnetyczny
•  do bezpośredniego mocowania ram 

plakatowych do powierzchni metalowych

materiał: poliwęglan / ABS / magnes; 
kolor: siwy / przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.12 

Uchwyt plakatowy "MG"
• magnetyczny uchwyt na plakaty 
• składa się z: 
 - 1x trwałej rurki stalowej o długości  
  320 mm w kolorze chromu, z  
  przykręconymi 2 białymi magnesami. 
 - 1x uchwytu T do ramek DIN A3-A6 
• uchwyt T dostępny jest w standardowych  
 kolorach: czerwonym, zielonym,  
 niebieskim, czarnym, szarym, żółtym,  
 pomarańczowym, białym lub przezroczystym.
53.0276. 

Odpowiednie ramki plakatowe znajdą 
Państwo na stronie 104.
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Łącznik
•  do łączenia ram plakatowych o tym 

samym rozmiarze

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

szerokość uchwytu: A1-A2
53.0020.19 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.19 

Klips do ramy plakatowej formatu A1 / A2

Uchwyt
• do mocowania plakatów o grubości 0,3-1 mm

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

szerokość uchwytu: A1-A2
53.0020.26 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.27 

Uchwyt mocujący do ramek
•  do mocowania plakatów o grubości 

maks. 2 mm do ram plakatowych

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.67 

Łącznik
•  do łączenia ram DIN A1-A2 

z ramami DIN A3-A6

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty
53.0019.29 

Uchwyt obrotowy
•  z króćcem, do obrotowego mocowania 

ram plakatowych

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.25 

Uchwyt obrotowy
• z metalowym trzpieniem 
•  do obrotowego mocowania 

ram plakatowych

materiał: tworzywo sztuczne/ stal; 
kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A1-A2
53.0020.24 

Uchwyt
•  do mocowania plakatów o grubości do 

maks. 0,75 mm do ram plakatowych

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.28 

Klips zamykający
•  zapobiega manipulacji i wypadaniu 

plakatów z ram plakatowych

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

szerokość uchwytu: A1-A2
53.0020.25 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.26 

Uchwyt mocujący na rurę
• do ram plakatowych DIN A3-A6 
• do mocowania ram plakatowych do rur  
 okrągłych o średnicy od 25 do 40 mm 
• z uchwytem "T" w kolorach standardowych
53.0219. 
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Elastyczny uchwyt klamrowy
• z zaciskiem śrubowym

materiał: tworzywo sztuczne / metal; 
kolor: biały / chromowany

szerokość uchwytu: A1-A2
53.0099.2 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0099.1 

Uchwyt plakatowy do 
profilu płaskiego

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty; model: KS 1A, 15 x 30 mm; 
szerokość uchwytu: bez uchwytu "T"
53.0082.1 

Odpowiednie uchwyty "T" znajdą Państwo pod 
numerem artykułu 53.0070. na stronie 114.

Uchwyt plakatowy do 
profilu płaskiego

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: chrom; model: 50 mm szerokości; 
do rur 15 x 30 mm; 
szerokość uchwytu: bez uchwytu "T"
53.0082.13 

Odpowiednie uchwyty "T" znajdą Państwo pod 
numerem artykułu 53.0070. na stronie 114.

Uchwyt "T
• nadaje się do połączenia ramek plakatowych z rurą 10 mm 
• nadaje się do ram DIN A3-A6 
• materiał: tworzywo sztuczne 
• szerokość: 90 mm

kolor: kolory standardowe
53.0070. 
kolor: srebrny lakierowany
53.0070.9 
kolor: przezroczysty
53.0070.11 

Uchwyty "T" do ramek plakatowych w formacie A2 na zapytanie. 
 
Inne kolory standardowe znajdą Państwo na www.vkf-renzel.pl

Uchwyt plakatowy
• idealny do oznaczania pojemników z kwiatami 
• nadaje się do ram A3-A6 lub ram laminowanych 
• z dołączonym uchwytem "T" z tworzywa sztucznego 
 w standardowych kolorach 
• materiał wspornika: metal 
• wykończenie powierzchni: ocynkowane
53.0359. 
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Uchwyt mocujący do uchwytu "T"
• łatwy montaż zadrukowanych konturowych materiałów z tworzywa  
 sztucznego do naszych standardowych stojaków na plakaty 
• wystarczy zacisnąć super chwytak na uchwycie "T" stojaka  
 plakatowego i włożyć plastikową formatkę do złącza

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty; długość: ok. 88 mm; 
zastosowanie: do uchwytów "T" o szerokości 90 mm

szerokość uchwytu: do materiałów o grubości do 1 mm
53.0393.1 
szerokość uchwytu: do materiałów o grubości 2 mm
53.0393.2 

Uchwyt "T" do materiału o grubości 2 mm i 4 mm
materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; średnica rury: 10 mm; 
szerokość: 149 mm

szerokość klamry: 2 mm
53.0118.5 
szerokość klamry: 4 mm
53.0118.1 

Łącznik przegubowy
•  umożliwia elastyczną regulację kąta pochylenia między 

uchwytem "T" (53.0070) a rurą 10 mm

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty
53.0024.1 

Łącznik przegubowy "NS/G"
• łącznik przegubowy mocowany jest pomiędzy podstawą 
 a statywem o średnicy 12 mm 
• do pochyłej prezentacji Państwa materiałów reklamowych.

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: szary
53.0024.2 
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Rurka stalowa z gwintem
średnica rury: 12 mm zwężone na 10 mm

długość rury: 160 mm; wersja: nierozsuwany; gwint: M10
53.0097.1 
długość rury: 160 mm; wersja: nierozsuwany; gwint: M8
53.0097.2 
długość rury: 320 mm; wersja: nierozsuwany; gwint: M10
53.0097.3 

długość rury: 320 mm; wersja: nierozsuwany; gwint: M8
53.0097.4 
długość rury: 320-620 mm; wersja: rozsuwany; gwint: M10
53.0097.7 
długość rury: 320-620 mm; wersja: rozsuwany; gwint: M8
53.0097.8 

Rurka stalowa chromowana, trwała
• do zastosowania z uchwytem "T"

materiał: stal; powierzchnia: optyka chromu; 
średnica rury: 12 mm zwężone na 10 mm

długość: 320 mm
53.0028.3 
długość: 160 mm
53.0028.28 
długość: 140 mm
53.0028.77 

Rura stalowa imitacja chromu, rozsuwana
• do zamocowania z uchwytem T

materiał: stal; powierzchnia: optyka chromu; 
średnica rury wewnętrznej: 10 mm; średnica rury zewnętrznej: 12 mm

A;
długość rury: 320-620 mm; wersja: standard
53.0101.1 
B;
długość rury: 320-620 mm; wersja: rura "DF"
53.0101.6 
C;
długość rury: 320-620 mm; wersja: rura "BK"
53.0101.2 
D;
długość rury: 850-1.500 mm; wersja: rura "Maxi"
53.0101.3 
E;
długość rury: 1.050-1.900 mm; wersja: rura "Profit"
53.0101.5 

1. Od lewej do prawej: 
E, D, C, B, A,

Wysuwane rurki aluminiowe można znaleźć w naszym sklepie internetowym

1
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Stojak plakatowy „Eco“
• składa się z: 
 - 1x metalowa podstawa malowana  
  proszkowo na kolor czarny 
 - 1x rura stelażowa (wysuwana) 
• dostawa bez ramy

materiał rury: włókno szklane; 
kolor rury: czarny; 
kolor uchwytu "T": przezroczysty; 
długość rury: 320-620 mm; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0285.3 

Odpowiednie ramki plakatowe znajdą 
Państwo na stronie 104.

Podstawa „A“
materiał: metal/tworzywo sztuczne; 
grubość materiału: 1,5 mm; 
kolor podstawy: czarny zbliżony 
do RAL 9005; uchwyt dostępny 
w standardowych kolorach; 
szerokość: 160 mm; długość: 175 mm; 
do zastosowania z 12 mm rurami
53.0025. 

Podstawa „DB“
materiał: tworzywo sztuczne / blacha; 
dostępne kolory: zielony, siwy, czarny lub 
biały; szerokość: 160 mm; długość: 200 mm; 
do zastosowania z 12 mm rurami
53.0370. 

Podstawa "XT"
materiał: blacha / tworzywo sztuczne; 
grubość materiału: 1,5 mm; 
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
kolor uchwytu: przezroczysty; 
średnica: 160 mm; zastosowanie: do 12 mm rury
53.0026.1 
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Podstawa magnetyczna „MF“
materiał: tworzywo sztuczne / magnes; 
kolor obudowy: szary, zbliżony do RAL 7035; 
szerokość: 40 mm; długość: 100 mm; 
wysokość: 25 mm; 
ilość wkładów magnetycznych: 4; 
zastosowanie: do 12 mm rury
53.0228.1 

Podstawa „KT“
materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: szary, zbliżony do RAL 7035; 
szerokość: 117 mm; długość: 218 mm; 
wyposażenie: boczne mocowanie rury; 
zastosowanie: do 12 mm rury
53.0226.18 

Podstawa na biurko „KR“
materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: szary, zbliżony do RAL 7016; 
szerokość: 180 mm; długość: 180 mm; 
wyposażenie: uchwyt środkowy; 
zastosowanie: do 12 mm rury
53.0226.20 

Inne kolory możliwe przy zamówieniu 
powyżej 500 szt

Podstawa stołowa "N"
materiał: stal szlachetna / tworzywo sztuczne; 
grubość materiału: 1,5 mm; 
kolor uchwytu: przezroczysty; 
szerokość: 160 mm; długość: 180 mm; 
zastosowanie: do 12 mm rury
53.0111.9 

Podstawa stołowa "C"
materiał: metal / tworzywo sztuczne; 
grubość materiału: 1,5 mm; 
powierzchnia: ocynkowana; 
kolor uchwytu: czarny, zbliżony do RAL 9005; 
kolor podstawy: srebrny; 
szerokość: 160 mm; długość: 175 mm; 
zastosowanie: do 12 mm rury
53.0107.1 

Podstawa „Maxi“
materiał: metal / tworzywo sztuczne; 
grubość materiału: 5 mm; 
kolor uchwytu: szary, zbliżony do RAL 7035; 
kolor podstawy: szary, zbliżony do RAL 7035; 
średnica: 255 mm; zastosowanie: do 12 mm rury
53.0084.1 

Podstawa "VZ"
materiał: metal / tworzywo sztuczne; 
grubość materiału: 5 mm; 
powierzchnia: ocynkowana; 
kolor uchwytu: czarny, zbliżony do RAL 9005; 
średnica: 255 mm; zastosowanie: do 12 mm rury
53.0084.2 

Podstawa "Chep"
materiał: metal / tworzywo sztuczne; 
grubość materiału: 5 mm; 
kolor uchwytu: szary, zbliżony do RAL 7035; 
kolor podstawy: czarny; szerokość: 180 mm; 
długość: 350 mm; zastosowanie: do 12 mm rury
53.0130.1 

Kompletny stojak 
plakatowy z ramką 
znajdą Państwo od 

strony 137 (53.0106).
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Rama wsuwowa „Multi“ z aluminium | Akcesoria

Ramka "Multi"
• do ekspozycji plakatów 
• stabilna rama z aluminium 
• powierzchnia anodowana na kolor srebrny 
• dostępna także w innych rozmiarach 
•  akcesoria (folie, itd) dostępne opcjonalnie 

w sklepie Online

szerokość profilu: 30  mm; 
format: pionowo / poziomo; 
wsuw: na krótkim boku; 
grubość materiału wsuwanego: maks. 4,5 mm

format wsuwu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0046.7 
format wsuwu: A1 (594 x 841 mm)
50.0046.1 
format wsuwu: A2 (420 x 594 mm)
50.0046.2 
format wsuwu: A3 (297 x 420 mm)
50.0046.3 
format wsuwu: A4 (210 x 297 mm)
50.0046.4 
format wsuwu: (500 x 700) mm
50.0046.5 
format wsuwu: (700 x 1000) mm
50.0046.6 

Pasujące kieszenie "U" oraz folie ochronne 
znajdziesz w naszym sklepie internetowym!

1. Nasza ramka "Multi" jest kompatybilna 
z wieloma klipsami w formacie A3-A6!

1

Ramka "Multi" w wersji stojącej
• do ekspozycji plakatów i innych  
 materiałów reklamowych 
• dwie podstawy anodowane na kolor  
 srebrny wykonane z aluminium 
• wsuw od góry 
• akcesoria (folie, itp) dostępne 
 w sklepie internetowym

materiał ramki: aluminium; 
kolor ramki: srebrny anodowany; 
szerokość profilu: 30  mm; 
format wsuwu: A1 (594 x 841 mm); 
format: format pionowy; 
wsuw: na krótkim boku; 
grubość materiału wsuwanego: maks. 4,5 mm
50.0047.7 

Odpowiednie kieszenie "U", folie ochronne oraz uchwyty 
ścienne znajdziesz w naszym sklepie internetowym
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Toper informacyjny „Multi"
• prosty stojak na plakaty wykonany z aluminium anodowanego 
 na kolor srebrny 
• idealny do montażu na dystrybutorach paliwa, regałach itp. 
• montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej przymocowanej od spodu 
• z kieszenią "U" z tworzywa sztucznego do ochrony materiału  
 reklamowego

szerokość profilu: 30  mm; format: format poziomy; 
wsuw: na krótkim boku; grubość materiału wsuwanego: maks. 4,5 mm

format wsuwu: A3 (297 x 420 mm)
50.0158.1 
format wsuwu: A4 (210 x 297 mm)
50.0158.2 

• Inne formaty znajdziesz w naszym 
sklepie internetowym.

• Możliwe wymiary indywidualne. 
Prosimy złożyć zapytanie !

System ram wystawowych „Multi“
• najwyższa jakość ekspozycji 
• świetnie sprawdzi się w witrynach sklepowych 
• łatwy montaż - zawieszenie przy pomocy dostarczonych akcesoriów 
•  z białą ścianką działową i dwiema antyrefleksyjnymii foliami  

maskującymi

materiał ramki: aluminium; kolor ramki: srebrny anodowany; 
szerokość profilu: 30  mm; format wsuwu: A1 (594 x 841 mm); 
format: format pionowy; wsuw: na długim boku; 
grubość materiału wsuwanego: max. 1,5 mm
50.0046.81 
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Z drewna | Akcesoria

Ramka plakatowa „Madeira“
• szybka wymiana plakatów bez demontażu ramy

materiał: drewno bukowe naturalne; wsuw: na krótkim boku

format: A3
53.0029.3 
format: A4
53.0029.4 
format: A5
53.0029.5 

renzel NATURE

Podstawki do drewnianych ramek „Madeira“
• nadaje się do drewnianej ramy plakatowej (53.0029.3 - 5)

materiał: drewno
53.0030.4 

renzel NATURE

Uchwyt oczkowy do ramek „Madeira“
• do zawieszania drewnianych ramek na plakaty

materiał: niełamliwe tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty
53.0030.1 

Ruchoma klamra do ramek „Madeira“
•  do zawieszania drewnianych ram plakatowych na okrągłych 

szynach plakatowych (ø 22 mm)

materiał: niełamliwe tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty
53.0030.2 

Mocowanie ścienne do ramek „Madeira“
• nadaje się do drewnianych ram plakatowych

materiał: niełamliwe tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty
53.0030.3 
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Ramki zaciskowe

Ramki zaciskowe - wszystko na pierwszy rzut oka

• wykonanie z aluminium  
• z antyrefleksyjną, stabilizowaną na UV folią ochronną  
• niemal wszystkie ramki mogą być używane w formacie  
 pionowym lub poziomym  
• szybka i łatwa wymiana materiałów reklamowych  
• wysokiej jakości wygląd  
• wszechstronne i indywidualne możliwości  
 zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz  
• wykonanie niestandardowe możliwe od 1 sztuki  
• powlekanie proszkowe RAL od 1 sztuki 
 
 
Ramy wodoszczelne, zabezpieczone przed 
kradzieżą i ognioodporne można znaleźć 
w katalogu po następujących symbolach: 

Wszystkie nasze ramy aluminiowe mogą 
być dostarczone ze standardowymi profilami 
malowanymi proszkowo w kolorze RAL. 
 
Niektóre z ramek są również dostępne w 
wersji chromowanej, złotej (połysk), drewnianej 
i z profilami bezpieczeństwa. 

Jak działa rama zaciskowa?

 

powlekanie 
proszkowe RAL

imitacja drewna

imitacja chromu

z profilami 
zabezpieczającymi

imitacja złota
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Ramki zaciskowe

Ramki zaciskowe z 15 mm profilem

Ramka zaciskowa, profil 15 mm, narożniki 
ścięte pod kątem, kolor: srebrny anodowany

• narożniki ścięte pod kątem 
• prosta wymiana plakatu przez otwierane z przodu profile aluminiowe 
• ścianka z polistyrenu i antyodblaskowa folia ochronna odporna 
 na promieniowanie ultrafioletowe 
• każda ramka osobno w kartonie 
• na zapytanie dostępne wymiary specjalne od 20 sztuk oraz 
 w kolorach palety RAL od 1 sztuki 
• minimalny format ramy: DIN A6; 
 maksymalny rozmiar ramy: 750 x 1000 mm

materiał ramki: aluminium; format: pionowo / poziomo; 
wersja: wykonanie jednostronne

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0001.1 
format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0001.2 
format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0001.3 
format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0001.4 
format plakatu: A5 (148 x 210 mm)
50.0001.5 
format plakatu: (500 x 700) mm
50.0001.6 
format plakatu: (700 x 1000) mm
50.0001.7 

Ramki zaciskowe z 25 mm profilem

Ramka zaciskowa, profil 25 mm, narożniki 
ścięte pod kątem, kolor: srebrny anodowany

• ścianka tylna wykonana z polistyrenu odpornego na warunki  
 atmosferyczne; ponadto produkt posiada folię ochronną odporną  
 na promieniowanie UV 
• z otworami w profilu dolnym do zawieszenia lub przykręcenia 
• wykonania niestandardowe już od 1 sztuki 
• profile górne powlekane proszkowo zgodnie z paletą RAL już od 1 sztuki 
• minimalny format: DIN A6 
• maksymalny rozmiar ramy: 1.000 x 1.400 mm

materiał ramki: aluminium; format: pionowo / poziomo; 
wersja: wykonanie jednostronne

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0003.1 
format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0003.2 
format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0003.3 
format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0003.4 
format plakatu: A5 (148 x 210 mm)
50.0003.5 
format plakatu: (500 x 700) mm
50.0003.6 
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Ramki zaciskowe

Ramka zaciskowa, profil 25 mm, narożniki 
ścięte pod kątem, kolor: czarny anodowany

• wodoodporna ściana tylna wykonana z polistyrenu i  
 antyodblaskowa odporna na działanie UV folia ochronna  
• z otworami w profilu dolnym do przykręcenia lub zawieszenia 
• wykonania niestandardowe od 1 sztuki 
• minimalny format ramy: DIN A6 
• maksymalny rozmiar ramy: 1.000 x 1.400 mm

materiał ramki: aluminium; format: pionowo / poziomo; 
wersja: wykonanie jednostronne

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0003.224 
format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0003.225 
format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0003.226 
format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0003.227 

Ramka zaciskowa, profil 25 mm, narożniki 
zaokrąglone, kolor: srebrny anodowany

• dostępne z narożnikami ściętymi pod kątem lub półokrągłymi 
 w kolorze chromu 
• dostępne z otworami lub taśmą klejącą 
• możliwość wykonania w pionie i poziomie 
• antyodblaskowa, folia ochronna odporna na promieniowanie  
 ultrafioletowe 
• każda ramka osobno w kartonie 
• na zapytanie dostępne wymiary specjalne od 20 sztuk oraz 
 w kolorach palety RAL od 1 sztuki

materiał ramki: aluminium; format: pionowo / poziomo; 
wersja: wykonanie jednostronne

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0008.1 
format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0008.2 
format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0008.3 
format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0008.4 
format plakatu: (500 x 700) mm
50.0008.5 
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Ramki zaciskowe

Trudnopalna ramka zaciskowa, profil 25 mm, 
z narożnikami ściętymi po skosie, anodowana 
na kolor srebrny
• certyfikat B1  
• nieodblaskowa, trudnopalna folia ochronna i metalowa tylna ściana  
• narożniki ścięte pod skosem; otwory w profilach do przykręcenia  
 lub zawieszenia  
• wykonania niestandardowe od 1 sztuki 
• minimalny format ramy: DIN A6 
• maksymalny rozmiar ramy: 1.000 x 1.400 mm

materiał ramki: aluminium; format: pionowo / poziomo; 
wersja: wykonanie jednostronne

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0003.1175 
format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0003.1176 
format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0003.1177 
format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0003.1178 

 

Podwójna ramka zaciskowa, profil 25 mm, narożniki 
ścięte pod kątem, kolor: srebrny anodowany

• 2 stronna z 2 metalowymi oczkami do zawieszenia 
• ścianka tylna wykonana z polistyrenu odpornego na warunki  
 atmosferyczne; ponadto produkt posiada folię ochronną odporną  
 na promieniowanie UV 
• wykonania niestandardowe już od 1 sztuki 
• profile górne powlekane proszkowo zgodnie z paletą RAL już 
 od 1 sztuki 
• minimalny format: DIN A6 
• maksymalny rozmiar ramy: 1000 x 1400 mm

materiał ramki: aluminium; format plakatu: A1 (594 x 841 mm); 
format: format pionowy; wersja: wykonanie dwustronne
50.0003.14 

Odpowiednie zestawy mocujące znajdą Państwo na stronie 130 (50.0041.1) 
oraz stronie 130 (80.0932.1).

1. Przykład zastosowania.

1
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Ramki zaciskowe

Ramki zaciskowe z 32 mm profilem

Ramka zaciskowa, profil 32 mm, narożniki ścięte 
pod kątem, kolor: srebrny anodowany

• ścianka tylna wykonana z polistyrenu odpornego na warunki  
 atmosferyczne; ponadto produkt posiada folię ochronną odporną  
 na promieniowanie UV 
• z otworami w profilu dolnym do zawieszenia lub przykręcenia 
• wykonania niestandardowe już od 1 sztuki 
• profile górne powlekane proszkowo zgodnie z paletą RAL już od 1 sztuki 
• minimalny format: DIN A5 
• maksymalny rozmiar ramy: 1400 x 2000 mm

materiał ramki: aluminium; format: pionowo / poziomo; 
wersja: wykonanie jednostronne

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0005.7 
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0005.1 
format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0005.2 
format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0005.3 
format plakatu: (500 x 700) mm
50.0005.5 
format plakatu: (700 x 1000) mm
50.0005.6 

Ramka zaciskowa „Straight“, profil 32 mm, narożniki 
ścięte pod kątem, kolor: srebrny anodowany

• ścianka tylna wykonana z polistyrenu odpornego na warunki  
 atmosferyczne; ponadto produkt posiada folię ochronną odporną  
 na promieniowanie UV 
• z otworami w profilu dolnym do zawieszenia lub przykręcenia 
• wykonania niestandardowe już od 1 sztuki 
• profile górne powlekane proszkowo zgodnie z paletą RAL już od 1 sztuki 
• minimalny format: DIN A5 
• maksymalny rozmiar ramy: 1400 x 2000 mm

materiał ramki: aluminium; format: pionowo / poziomo; 
wersja: wykonanie jednostronne

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0278.4 
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0278.1 
format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0278.2 
format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0278.3 
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Rama zatrzaskowa z uchwytem , profil 32 mm, ze 
ściętymi narożnikami, anodowana na kolor srebrny

• z 2 wspornikami i metalowymi paskami (ø ok. 140-160 mm) 
 do mocowania np. do latarni 
• Metalowa tylna ściana dla większej stabilności 
• Folia ochronna antyrefleksyjna, stabilizowana promieniami UV 
• Wykonania niestandardowe od 1 sztuki 
• Profile górne malowane proszkowo RAL od 1 sztuki 
• Minimalny format ramki do wyprodukowania: DIN A3 
• Maksymalny format ramki: DIN A1

materiał ramki: aluminium; format plakatu: A1 (594 x 841 mm); 
format: format pionowy; wersja: wykonanie jednostronne; 
wykonanie wodoszczelne: nie
50.0005.219 

Wodoodporny dzięki użyciu wodoodpornej kieszeni plakatowej "Guard" 50.0191.3
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Ramki zaciskowe

Wodoszczelny stojak plakatowy „Eco“

Wodoszczelna ramka zaciskowa „Eco 35“, 
profil 35 mm, narożniki ścięte pod kątem, 
kolor: srebrny anodowany
• wodoodporna dzięki specjalnej technologii uszczelniającej 
• odporny na warunki atmosferyczne polistyrenowy tył i  
 antyodblaskowa, odporna na działanie promieni UV folia ochronna 
• z otworami w profilu dolnym do przykręcania lub zawieszania 
• wykonania niestandardowe od 1 sztuki 
• profile górne powlekane proszkowo wg palety RAL od 1 sztuki 
• minimalny format ramyt: DIN A4 
• maksymalny rozmiar ramy: 1.000 x 1.900 mm

materiał ramki: aluminium; format: pionowo / poziomo; 
wersja: wykonanie jednostronne

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0151.6 
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0151.1 
format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0151.2 
format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0151.3 
format plakatu: (700 x 1000) mm
50.0151.5 

 

Wodoszczelna ramka zaciskowa „Eco 25“, 
profil 25 mm, narożniki ścięte pod kątem, 
kolor: srebrny anodowany
materiał ramki: aluminium; format plakatu: A4 (210 x 297 mm); 
format: pionowo / poziomo; wersja: wykonanie jednostronne
50.0003.85 
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Ramki zaciskowe

Wodoszczelna ramka zaciskowa „Eco 35“,z 
zabezpieczeniem przed kradzieżą, profil 35 mm, 
narożniki ścięte pod kątem, kolor: srebrny anodowany
• skuteczna ochrona przed otwarciem ramki zaciskowej przez osoby  
 nieupoważnione 
• odporna na warunki atmosferyczne dzięki specjalnej profilowej  
 technice uszczelniającej 
• narożniki ścięte pod kątem anodowane na kolor srebrny 
• z otworami w dolnym profilu do przykręcenia w formie przykrytej 
• ścianka tylna z polistyrenu odporna na warunki atmosferyczne  
 oraz folia ochronna odporna na promieniowanie ultrafioletowe 
• każda ramka pakowana osobno w stabilnym kartonie 
• na zapytanie dostępne wymiary specjalne od 20 sztuk i kolory  
 palety RAL od 1 sztuki

materiał ramki: aluminium; format: pionowo / poziomo; 
wersja: wykonanie jednostronne

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0151.9 
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0151.7 
format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0151.10 
format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0151.11 
format plakatu: (700 x 1000) mm
50.0151.13 

  

Ramki zaciskowe do postawienia o profilu 14 mm

Ramka zaciskowa, do postawienia, profil 14 mm, 
narożniki "Care+" ścięte pod kątem, kolor: srebrny 
anodowany
• specjalna konstrukcja z szarą płytą nośną z tworzywa 
 sztucznego zamiast aluminiowych profili dolnych 
• do montażu stojącego lub naściennego 
• z bezpiecznymi narożnikami "Care+" 
• z płytą nośną z tworzywa sztucznego i nierefleksyjną,  
 stabilizowaną folią pokrywową UV

materiał profili: aluminium; kolor profilu: srebrny anodowany; 
typ narożników: narożniki ścięte pod kątem z siwymi napami; 
format: pionowo / poziomo; wersja: wykonanie jednostronne

format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0166.11 
format plakatu: A5 (148 x 210 mm)
50.0166.1 
format plakatu: A6 (105 x 148 mm)
50.0166.2 

1. Zabezpieczenie narożnikowe „Care+“ w komplecie

1
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Ramki zaciskowe

Dodatki

Uchwyt
• Łatwy montaż 
• Jest zaciśnięty między aluminiowym profilem dolnym a tylną ścianą 
•  Nie nadaje się do ramek zaciskowych z profilem 15 mm i ramek do 

postawienia z profilem 14 mm

materiał: blacha stalowa ocynkowana; kolor: srebrny
50.0110.10 

Zestaw do zawieszania
• składający się z: 
 - 2x lina stalowa, ø 1,5 mm; długość 1.500 mm; 
  z pętlą po jednej stronie. 
 - 2x haki do zawieszania z śrubą radełkowaną  
• Udźwig na zestaw do 5,0 kg łącznie
50.0041.1 

Idealny do zawieszenia osłon 
higienicznych i przesłon działowych

Uchwyt sufitowy
grubość linki: 1,2 mm; powierzchnia: wersja niklowana; 
długość: 1000 mm; nośność: 8 kg; wyposażenie: z haczykiem
do sufitów podwieszanych
80.0932.1 

Zestaw zawieszenia „Odenwald“
• wersja: z hakiem sufitowym Odenwald 24.0213.13 
• gotowy zestaw do zawieszenia: z jednej strony zaprasowany 
 z klipsem sufitowym Odenwald i oczkiem 
 na drugim końcu za pomocą haka typu 12 i haka z gwintem

materiał: stal szlachetna; grubość linki: 1,2 mm; 
długość: 1.000  mm; wersja: z hakiem sufitowym Odenwald 24.0213.13
Nośność: do 35 kg
84.0073.1 
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Ramki zaciskowe

Części zamienne

Folie ochronne
• do różnego rodzajów ram zatrzaskowych i stojaków plakatowych 
• nie należy używać w połączeniu z wodoodpornymi stojakami

kolor: antyrefleks

materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,7 mm; 
do formatu: A0
26.0001.1 
materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,7 mm; 
do formatu: A1
26.0001.2 
materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,4 mm; 
do formatu: A2
26.0001.3 
materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,4 mm; 
do formatu: A3
26.0001.4 
materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,4 mm; 
do formatu: A4
26.0001.5 
materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,7 mm; 
do wkładki o wymiarach: 700 x 500 mm
26.0001.6 
materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,7 mm; 
do wkładki o wymiarach: 1000 x 700 mm
26.0001.7 

Folia ochronna do stojaka „Eco 35“ "WindSign Economy II RA“ 
oraz ramki „Eco 35“
do 50.0155.3, 50.0151.6, 50.0151.9 oraz 50.0075.6, od modelu 06/2012;
materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,7 mm; szerokość: 885 mm; 
wysokość: 1.233 mm; do formatu: A0 (841 x 1189 mm)
26.0001.43 
do 50.0155.1, 50.0151.1, 50.0151.7, 50.0075.7 oraz 50.0075.4, 
od modelu 06/2012;
materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,7 mm; szerokość: 638 mm; 
wysokość: 885 mm; do formatu: A1 (594 x 841 mm)
26.0001.44 
pasuje do 50.0155.2, 50.0151.2, 50.0151.10, od modelu 06/2012;
materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,4 mm; szerokość: 464 mm; 
wysokość: 638 mm; do formatu: A2 (420 x 594 mm)
26.0001.45 
do 50.0155.4, 50.0151.3, 50.0151.11, od modelu 06/2012;
materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,4 mm; szerokość: 341 mm; 
wysokość: 464 mm; do formatu: A3 (297 x 420 mm)
26.0001.46 
do 50.0155.6, 50.0151.5, 50.0151.13, 50.0075.8 oraz 50.0075.5, 
od modelu 06/2012;
materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,7 mm; szerokość: 744 mm; 
wysokość: 1.044 mm; do wkładki o wymiarach: 1000 x 700 mm
26.0001.48 

Folia ochronna do WindSign "Seal"
odpowiedni do 50.0298.1 oraz 50.0298.4
materiał: PET; grubość materiału: 1 mm; szerokość: 872 mm; 
wysokość: 1237 mm; do formatu: A0; ilość otworów: 2
26.0246.159 
odpowiedni do 50.0298.2, 50.0298.9 oraz 50.0298.5
materiał: PET; grubość materiału: 1 mm; szerokość: 625 mm; 
wysokość: 889 mm; do formatu: A1; ilość otworów: 2
26.0246.158 
odpowiedni do 50.0298.3 oraz 50.0298.6
materiał: PET; grubość materiału: 1 mm; szerokość: 731 mm; 
wysokość: 1.048 mm; do formatu: (700 x 1000) mm; ilość otworów: 2
26.0246.160 
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Folie ochronne do wodoszczelnych ramek zaciskowych, 
profil 32 mm, narożniki ścięte pod kątem

grubość materiału: 0,5 mm; kolor: antyrefleks; 
format: pionowo / poziomo; model: z gumowym uszczelnieniem

do 50.0055.10;
materiał: PET; szerokość (wymiar zewnętrzny): 859 mm; 
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1.207 mm; 
do formatu: A0 (841 x 1189 mm)
26.0100.11 
do 50.0055.6;
materiał: PET; szerokość (wymiar zewnętrzny): 612 mm; 
wysokość (wymiar zewnętrzny): 859 mm; 
do formatu: A1 (594 x 841 mm)
26.0100.10 
do 50.0055.7;
materiał: twarda folia; szerokość (wymiar zewnętrzny): 438 mm; 
wysokość (wymiar zewnętrzny): 612 mm; 
do formatu: A2 (420 x 594 mm)
26.0100.4 

Kieszeń plakatowa "Guard"
• Do wyposażenia ramek nieodpornych na wilgoć 
• Rozmiar zewnętrzny DIN A1 
•  Łatwa wymiana plakatów dzięki 2 różnym materiałom 

(twarde/miękkie PVC)

format: A1 (594 x 841 mm); 
zastosowanie: do potykaczy i ram zaciskowych
50.0191.3 

Nie nadaje się do naszych wodoszczelnych stojaków
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Ramy wystawowe oraz zaciskowe

Ramka do okna wystawowego „Feko“

• samoprzylepna rama zatrzaskowa do montażu na szybach  
• idealna do dwustronnej prezentacji materiałów reklamowych 
 (brak ścianki tylnej)  
• rama na wewnętrzną stronę szyby  
• płaski profil aluminiowy do przykrycia taśmy klejącej na 
 zewnętrznej stronie szyby  
• płyta z polistyrenu (luzem) zapobiega prześwitywaniu światła 
 podczas użycia 2 plakatów  
• możliwość zastosowania w pionie i poziomie  
• antyodblaskowa, odporna na działanie promieni UV folia ochronna  
• wykonania niestandardowe od 1 sztuki  
• profile górne powlekane proszkowo wg palety RAL już od 1 sztuki  
• minimalny format ramy: DIN A5  
• maksymalny rozmiar ramy: 1.400 x 2.000 mm 

Ramy wystawowe „Feko“, profil 32 mm, narożniki 
ścięte pod kątem, kolor: srebrny anodowany

materiał ramki: aluminium; wersja: wykonanie dwustronne

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0014.6 
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0014.1 
format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0014.2 
format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0014.3 
format plakatu: (700 x 1000) mm
50.0014.5 

1. 1. Profil kontrujący 
2. Profil 32 mm 
3. 2- stronna taśma klejąca 
4. Szklana szybka

1

Ramy wystawowe „Feko“, profil 25 mm, narożniki 
ścięte pod kątem, kolor: srebrny anodowany

materiał ramki: aluminium; format plakatu: A4 (210 x 297 mm); 
wersja: wykonanie dwustronne
50.0014.30 

1. 1. rama kontrująca 
2. profil 25 mm 
3. dwustronna taśma klejąca 
4. szklana szyba

1
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Ramy wystawowe oraz zaciskowe

Duraframe®

Duraframe®
• wysoka jakość i profesjonalna 
 prezentacja dokumentów 
• szybkie wkładanie / wymiana dokumentów  
• magnetyczna ramka otwierana z przodu 
• w pełni samoprzylepna na odwrocie 
• nadaje się do wszystkich gładkich  
 powierzchni 
• można z niej wielokrotnie korzystać 
 i usuwać bez pozostałości 
• możliwość obustronnego odczytu 
 na powierzchniach szklanych

format:  A1
kolor: czarny
12.0346.32 
kolor: srebrny
12.0346.33 

500 x 700 mm
kolor: czarny
12.0346.30 
kolor: srebrny
12.0346.31 

A2
kolor: czarny
12.0346.28 
kolor: srebrny
12.0346.29 

A3
kolor: czarny
12.0346.7 
kolor: czarny
12.0346.22 
kolor: srebrny
12.0346.8 
kolor: srebrny
12.0346.24 

A4
kolor: czarny
12.0346.5 
kolor: czarny
12.0346.15 
kolor: srebrny
12.0346.6 
kolor: srebrny
12.0346.14 

Format A5
kolor: czarny
12.0346.3 
kolor: czarny
12.0346.20 
kolor: srebrny
12.0346.4 
kolor: srebrny
12.0346.21 

Format A6
kolor: czarny
12.0346.1 
kolor: srebrny
12.0346.2 

Nie zaleca się wystawiania ramki Duraframe® na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych, ponieważ silniejsze nasłonecznienie może prowadzić do deformacji i 
pofałdowania ramki. W takim przypadku polecamy Duraframe® Sun (12.0346.51)
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Ramy wystawowe oraz zaciskowe

Duraframe® Sun
• Ramka informacyjna do powierzchni szklanych narażonych 
 na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 
• Magnetyczna ramka otwierana z przodu umożliwiająca 
 szybkie wkładanie / wymianę dokumentów 
• łatwe mocowanie: klej na odwrocie

materiał: miękkie PCV PET

format:  A1
kolor: czarny
12.0346.50 
kolor: srebrny
12.0346.51 

700 x 1000 mm
kolor: czarny
12.0346.54 
kolor: srebrny
12.0346.55 

500 x 700 mm
kolor: czarny
12.0346.52 
kolor: srebrny
12.0346.53 

A2
kolor: czarny
12.0346.48 
kolor: srebrny
12.0346.49 

A3
kolor: czarny
12.0346.46 
kolor: srebrny
12.0346.47 

A4
kolor: czarny
12.0346.44 
kolor: srebrny
12.0346.45 

Wytrzymałość grzewcza do ok. 70°C!
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Ramy wystawowe oraz zaciskowe

Ramki do zdjęć

Ramka „Gallery-Fine“, profil 9,5 mm, 
kolor: srebrny anodowany

• klasyczna rama 
• montaż plakatu - od tyłu 
• głębokość: 19 mm 
• z przezroczystą szybą z tworzywa sztucznego 
• ścianka tylna z tworzywa MDF, w dostawie z uchwytami 
• wykonania niestandardowe od 20 sztuk 
• wykonania w niestandardowych kolorach od 20 sztuk

materiał ramki: aluminium; kolor: srebrny matowy; 
szerokość profilu: 9,5 mm; format: pionowo / poziomo

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0138.1 
format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0138.3 
format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0138.4 

Wieszaki plakatowe z metalu

Zawieszka plakatowa „Ready“
• łatwa wymiana plakatów 
• idealna do częstych zmian informacji

materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
format: pionowo / poziomo; głębokość: 20 mm; 
wyposażenie: z 1 przezroczystą płytką z tworzywa sztucznego

format: A3; szerokość: 350 mm; wysokość: 470 mm
57.0093.1 
format: A4; szerokość: 255 mm; wysokość: 340 mm
57.0093.2 

Tablica ścienna "Look"
• składa się z 2 listew nośnych i kieszeni na plakat 
• szybka zmiana plakatu

materiał: metal / tworzywo sztuczne; 
powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; format: format pionowy; 
głębokość: 20 mm; wyposażenie: z ośrubowaniem

format: A1; szerokość: 754 mm; wysokość: ok. 1000 mm
57.0205.1 
format: A2; szerokość: 532 mm; wysokość: 700 mm
57.0205.2 
format: A3; szerokość: 377 mm; wysokość: 500 mm
57.0205.3 
format: A4; szerokość: 266 mm; wysokość: 354 mm
57.0205.4 
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Stojaki plakatowe

Stojaki na biurko z ramką plakatową | 
Ramki z wsuwem

Stojak plakatowy „Serie A“
• zestaw składający się z: 
 - Podstawy wykonanej z metalu malowanego proszkowo 
  na kolor czarny.  
 - Rurki stojaka o wykończeniu chromowanym 
  (wysuwana w zakresie 320-620 mm) 
 - Ramki plakatowej i uchwytu T wykonanych z mocnego 
  tworzywa sztucznego 
• Ramka plakatowa dostępna w standardowych kolorach: 
 żółty, czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski, biały, 
 czarny lub szary 
• wersja przezroczysta na życzenie

format wsuwu: A3
53.0106. 
format wsuwu: A4
53.0105. 
format plakatu: A5
53.0104. 

1. Przykładowe kolory: 
żółty zbliżony do RAL 1018 
czerwony zbliżony do RAL 3000 
pomarańczowy zbliżony do RAL 2008 
zielony zbliżony do RAL 6032 
niebieski zbliżony do RAL 5015 
biały zbliżony do RAL 9010 
czarny zbliżony do RAL 9005 
siwy zbliżony do RAL 7035

2. Kolory specjalne: srebrny lakierowany oraz transparentny

1

2

Stojak plakatowy "Serie SL"
• Stojak plakatowy na stół - konstrukcja aluminiowa 
•  zestaw składający się z: 

- metalowej podstawy (ø 160 mm) 
- rury aluminiowej (wysuwana od 320-620 mm) 
- ramy plakatowej i uchwytu "T"

kolor ramki: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
kolor podstawy: srebrny; długość rury: 320-620 mm

format wsuwu: A4
53.0269.1 
format wsuwu: A3
53.0269.2 
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Stojaki plakatowe

Stojak plakatowy „Serie C“
• składa się z: 
 - podstawa wykonana z metalu,  
  ocynkowana z czarnym uchwytem na rurę 
 - czarna rura pionowa (z możliwością  
  przedłużenia o 320-620 mm) 
  z przyłączem śrubowym 
 - rama plakatowa i przezroczysty uchwyt "T" 
• rama plakatowa dostępna w  
 standardowych kolorach: żółty, czerwony,  
 pomarańczowy, zielony, niebieski, biały,  
 czarny, szary  
• wersja przezroczysta na życzenie

format wsuwu: A3
53.0110. 
format wsuwu: A4
53.0109. 
format wsuwu: A5
53.0108. 

Stojak plakatowy „Serie N“
• składający się z: 
 - Podstawy ze stali nierdzewnej z  
  przezroczystym uchwytem na rurkę. 
 - Rurki stojaka o wykończeniu  
  chromowanym (wysuwana w zakresie  
  320-620 mm) 
• Ramki plakatowej dostępnej w  
 standardowych kolorach: żółty, czerwony,  
 pomarańczowy, zielony, niebieski, biały,  
 czarny lub szary 
• wersja przezroczysta na życzenie

format wsuwu: A3
53.0114. 
format wsuwu: A4
53.0113. 
format wsuwu: A5
53.0112. 

Odpowiednie kieszenie "U" znajdą 
Państwo na stronie 107.

Stojak plakatowy „Serie KR“
• składający się z: 
 - szarej podstawy z tworzywa sztucznego  
  (podobna do RAL 7016) o wymiarach  
  180 x 180 mm 
 - rura aluminiowa (wysuwana od 
  320-620 mm) 
 - ramy plakatowej i przezroczystego  
  uchwytu"T" 
• Rama plakatowa dostępna w  
 standardowych kolorach: żółty, czerwony,  
 pomarańczowy, zielony, niebieski, biały,  
 czarny, szary 
• wersja przezroczysta na życzenie

format wsuwu: A3
53.0423. 
format wsuwu: A4
53.0422. 
format plakatu: A5
53.0421. 
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Stojaki plakatowe

Stojak plakatowy „Serie D“
• składający się z: 
 - Metalowej podstawowy ø 160 mm, lakierowana proszkowo 
  na kolor srebrny, wraz z przezroczystym uchwytem na rurkę. 
 - Rurki stojaka o wykończeniu chromowanym (wysuwana 320-620 mm) 
 - Ramki plakatowej i uchwytu T 
• Ramka plakatowa dostępna w standardowych kolorach: 
 żółty, czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski, biały, czarny, szary 
• wersja przezroczysta na życzenie

format wsuwu: A3
53.0117. 
format wsuwu: A4
53.0116. 
format wsuwu: A5
53.0115. 

Przykładowe kolory znajdziesz pod numerem 53.0106. na stronie 137.

Stojak plakatowy „Serie XT New“
•  składa się z: 

- podstawy metalowej (ø 160 mm) 
- przezroczystej torby z akrylowego szkła 
- z przezroczystym uchwytem na rurę 
- uchwytu "T" o długości 149 mm 
- rury o wyglądzie chromu (wysuwana 320-620 mm)

kolor podstawy: srebrny / przezroczysty; format: format pionowy

format plakatu: A3
53.0119.2 
format plakatu: A4
53.0119.1 
format plakatu: A5
53.0119.3 

• Kieszenie akrylowe w wymiarach 
specjalnych na zapytanie.

• Pasujący do formatu A3
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Stojaczek stołowy „Paris“
• w komplecie z akrylową kieszenią "U"  
• podstawa z aluminium anodowanego 
 na srebrno 
• stalowa płyta podstawy zapewnia  
 stabilność 
• optymalny kąt widzenia dzięki  
 niewielkiemu nachyleniu

format: format pionowy; 
średnica rury: 12 mm; 
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006;  
średnica podstawy: 160 mm

format wsuwu: A5 (148 x 210 mm); 
całkowita wysokość: 390 mm
51.0063.5 
format wsuwu: A4 (210 x 297 mm); 
całkowita wysokość: 465 mm
51.0063.4 

Dostępne również 
w wymiarach 

niestandardowych 
(od 1 szt.)

Stojak plakatowy
•  składa się z: 

-  metalowej podstawy:  
średnica płyty podstawy: 120 mm

 -  kieszeni z akrylowego szkła  
w formacie pionowym

format: A4 pionowy
57.0086.1 
format: A3 pionowy
57.0086.2 

Stojak plakatowy naladowy „KAVERO“
• stojak plakatowy z wsuwem 5 mm 
• pasujące folie ochronne znajdą Państwo  
 pod numerami artykułów 26.0001.64,  
 26.0001.5 i 26.0001.4

materiał: stal;  
powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: szary, zbliżony do RAL 7016; 
głębokość całkowita: 5 mm

Ladowy stojak plakatowy „KAVERO III“
format plakatu: A5; 
całkowita szerokość: 155 mm;  
całkowita wysokość: 315 mm;  
głębokość całkowita: 100 mm; 
wymiary podstawy: 155 x 100 x 3 mm
53.0442.7 

Ladowy stojak plakatowy „KAVERO I“
format plakatu: A4; 
całkowita szerokość: 215 mm; 
całkowita wysokość: 410 mm; 
głębokość całkowita: 100 mm; 
wymiary podstawy: 180 x 100 x 3 mm
53.0442.1 

Ladowy stojak plakatowy „KAVERO II“
format plakatu: A3; 
całkowita szerokość: 305 mm; 
całkowita wysokość: 530 mm; 
głębokość całkowita: 140 mm; 
wymiary podstawy: 305 x 140 x 3 mm
53.0442.2 
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Wygięte stojaki plakatowe

Stojak akrylowy „Klassik“
• Grubość materiału: 2 mm (oprócz formatu DIN A3: 3 mm)

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty

format: A3; format: format pionowy
60.0010.1 
format: A3; format: format poziomy
60.0010.2 

format: A4; format: format pionowy
60.0010.3 
format: A4; format: format poziomy
60.0010.4 

format: A5; format: format pionowy
60.0010.5 
format: A5; format: format poziomy
60.0010.6 

format: A6; format: format pionowy
60.0010.7 
format: A6; format: format poziomy
60.0010.8 

format: A7; format: format pionowy
60.0010.9 
format: A7; format: format poziomy
60.0010.10 

format: A8; format: format pionowy
60.0010.13 
format: A8; format: format poziomy
60.0010.14 

format: 1/3 A4; format: format pionowy
60.0010.11 
format: 1/3 A4; format: format poziomy
60.0010.12 

szerokość: 80 mm; wysokość wsuwu: 155 mm
60.0092.2 
szerokość: 70 mm; wysokość wsuwu: 20 mm
60.0092.6 
szerokość: 80 mm; wysokość wsuwu: 40 mm
60.0092.7 
szerokość: 120 mm; wysokość wsuwu: 55 mm
60.0092.8 
szerokość: 150 mm; wysokość wsuwu: 80 mm
60.0092.9 
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Stojaki plakatowe

Stojaczek L „Magnetic“
• z 4 magnesami 
•  może być używany w formacie 

pionowym i poziomym

materiał: szkło akrylowe; 
kolor: przezroczysty; 
format: pionowo / poziomo

format: A4
65.0177.1 
format: A5
65.0177.2 
format: A6
65.0177.3 

Stojaczek „Nardus“
• Wolnostojący i do mocowania 
 do półek 8-10 mm 
• Grubość materiału: 2 mm

format: format pionowy

format: A5
60.0312.1 
format: A6
60.0312.2 
format: A7
60.0312.3 
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Stojaki plakatowe

Stojaczek „Linaria“
• 3-częściowy, wtykowy 
• łatwy montaż 
• stabilny

format: format pionowy

format: A3
60.0746.1 
format: A2
60.0746.2 

1. Przykład zastosowania z pojemnikiem na ulotki 67.0017.3, 
mocowanym przy pomocy 65.0002.1.

1

Stojaczek L „Universum“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format: A4; format: format pionowy
65.0003.1 

Stojaczek cenowy „Water-Gate“
• z zaciskiem chromowanym

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty

szerokość: 110 mm; wysokość: 210 mm
60.0145.1 
szerokość: 150 mm; wysokość: 280 mm
60.0145.2 
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Stojaki plakatowe

Stojak na plakaty "Nerine" z metalowym zaciskiem
• Chromowany zacisk do mocowania wkładki 
• Można złożyć w 3 części 
• Dostawa odbywa się w stanie niezmontowanym 
• Płaska, zajmująca mało miejsca wysyłka

materiał: sklejka brzozowa; grubość materiału: 3 mm; 
format: format pionowy

format: A4; szerokość: 240 mm; wysokość: 327 mm; głębokość: 123 mm
63.0194.1 
format: A5; szerokość: 178 mm; wysokość: 240 mm; głębokość: 100 mm
63.0194.2 
format: A6; szerokość: 135 mm; wysokość: 178 mm; głębokość: 84 mm
63.0194.3 

Możliwe indywidualne wymiary i kształty od 30 sztuk

renzel NATURE

Stojaczek L „Tiber“
• z pojemnikiem na ulotki przyklejanym po prawej stronie

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; głębokość całkowita: 27 mm

grubość materiału: 3 mm; format: A3
60.0011.2 
grubość materiału: 2 + 3 mm; format: A4
60.0011.1 

Stojaczek "L" z mechanizmem pierścieniowym
• do formatu A4 
• z 4 otworami

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 5 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 450 mm; wysokość: 300 mm
60.0132.1 
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Stojaki plakatowe

Stojaczek do kart menu „Taxus“
materiał: szkło akrylowe / aluminium; format: format pionowy

aluminiowa podstawa: 210 x 21 x 74 mm (szer. x wys. z gł.);
format wsuwu: A4
60.0684.1 
aluminiowa podstawa: 148 x 21 x 74 mm (szer. x wys. x gł.);
format wsuwu: A5
60.0684.2 
aluminiowa podstawa: 105 x 21 x 74 mm (szer. x wys. x gł.);
format wsuwu: A6
60.0684.3 

Stojak naladowy „Clear“
• składa się z: 
 - szyby ze szkła hartowanego 2x 4 mm 
  (szlifowane, polerowane krawędzie) 
 - 2x uchwytów dystansowych ze stali nierdzewnej 
  z łbem płaskim (ø 8 mm, długość: 25 mm) 
• idealne do samodzielnego etykietowania

szerokość: 200 mm; wysokość: 70 mm; 
format plakatu: 200 x 70 mm (szer. x wys.)
12.0074.1 
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Stojaczek "L"
materiał: twarda folia; format: format poziomy; kąt: 75 °

grubość materiału: 0,4 mm; kolor: antyrefleks; format wsuwu: A6
26.0008.1 
grubość materiału: 0,5 mm; kolor: przezroczysty; format wsuwu: A6
26.0008.9 

grubość materiału: 0,4 mm; kolor: antyrefleks; format wsuwu: A7
26.0008.2 
grubość materiału: 0,5 mm; kolor: przezroczysty; format wsuwu: A7
26.0008.11 

grubość materiału: 0,4 mm; kolor: antyrefleks; format wsuwu: A8
26.0008.3 
grubość materiału: 0,5 mm; kolor: przezroczysty; format wsuwu: A8
26.0008.13 

grubość materiału: 0,4 mm; kolor: antyrefleks; format wsuwu: A9
26.0008.4 
grubość materiału: 0,5 mm; kolor: przezroczysty; format wsuwu: A9
26.0008.14 

Stosujemy folie odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Stojaczek "L"
• może być używany w formacie pionowym i poziomym

materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,7 mm; 
kolor: antyrefleks; wersja: cięta po konturach 
(zastosowanie pionowe i poziome)

format wsuwu: A4
26.0008.16 
format wsuwu: A5
26.0008.17 
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Prostopadłe stojaki na prospekty

Stojaczek „Magnetica“
• 2-częściowy 
• z 8 magnesami

materiał: szkło akrylowe; 
grubość materiału: 2x 10 mm; 
kolor: przezroczysty

długość (wymiar zewnętrzny): 240 mm; 
szerokość (wymiar zewnętrzny): 178 mm; 
zastosowanie: do formatu A5
60.0261.1 
długość (wymiar zewnętrzny): 178 mm; 
szerokość (wymiar zewnętrzny): 135 mm; 
zastosowanie: do formatu A6
60.0261.2 
długość (wymiar zewnętrzny): 120 mm; 
szerokość (wymiar zewnętrzny): 95 mm; 
zastosowanie: do wizytówek
60.0261.3 

Uchwyt do karty dań w formie "T"
materiał: szkło akrylowe; 
grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy

format: A3
60.0017.1 
format: A4
60.0017.2 
format: 1/3 A4
60.0017.5 
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Stojaki plakatowe

Stojaczek do kart menu „Jordan“
• z białą podstawą

materiał: szkło akrylowe; 
grubość materiału: 2 + 3 mm; 
kolor: krystaliczny / biały; 
format: format pionowy

format: A4
60.0016.1 
format: A5
60.0016.2 

Stojaczek do kart menu "Berkel"
materiał: szkło akrylowe; 
grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy

format: A4
60.0015.1 
format: A5
60.0015.2 

Stojaczek do kart menu "ARUM"
• na dole zamykany

materiał: szkło akrylowe; 
grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy

format: A4
60.0018.1 
format: A5
60.0018.2 
format: A6
60.0018.3 
format: 1/3 A4
60.0018.4 

Możliwość wykonania nadruku.
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Nadruk na zapytanie!

Stojak na karty menu „Laurus“, 
2- częściowy

•  składa się z aluminiowej podstawy 
i kieszeni na wkładkę wykonanej z 
2 mm szkła akrylowego

format: format pionowy

aluminiowa podstawa : 
210 x 20 x 84 mm (szer. x wys. x gł);
format wsuwu: A4
60.0134.1 
aluminiowa podstawa: 
148 x 20 x 84 mm (szer. x wys. x gł.);
format wsuwu: A5
60.0134.2 
aluminiowa podstawa : 
105 x 20 x 84 mm (szer. x wys. x gł.);
format wsuwu: A6
60.0134.3 
aluminiowa podstawa : 
105 x 20 x 84 mm (szer. x wys. x gł.);
format wsuwu: 1/3 A4
60.0134.6 

Stojaczek na karty menu 
„Ballota“, z zatyczkami

• składa się z aluminiowej podstawy,  
 kieszeni ze szkła akrylowego i 2 nakładek 
• zatyczki maskujące w kolorze RAL 7016  
 można po prostu zatrzasnąć na  
 aluminiowej podstawie

format: format pionowy

format wsuwu: A4
60.0134.15 
format wsuwu: A5
60.0134.16 
format wsuwu: A6
60.0134.17 
format wsuwu: 1/3 A4
60.0134.18 
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Stojaki plakatowe

Stojak do kart menu
• składa się z: 
 - drewnianej podstawy w kolorze  
  naturalnego buku 
 - kieszeni na wkładkę wykonanej 
  z 2 mm szkła akrylowego

materiał: szkło akrylowe / drewno; 
kolor: naturalny; format: format pionowy; 
kształt podstawy: wykonanie prostokątne

format wsuwu: A4
60.0135.1 
format wsuwu: A5
60.0135.2 
format wsuwu: A6
60.0135.3 

Stojaczek do kart menu "Buche oval"
• składa się z: 
 - drewnianej podstawy w kolorze  
  naturalnego buku 
 - kieszeni na wkładkę wykonanej 
  z 2 mm szkła akrylowego

materiał: szkło akrylowe / drewno; 
kolor: naturalny; format: format pionowy; 
kształt podstawy: wersja owalna

format wsuwu: A4
60.0136.1 
format wsuwu: A5
60.0136.2 
format wsuwu: A6
60.0136.3 

Podstawka „Asarum“
• składa się z podstawy i części z okienkiem

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
format wsuwu: 135 x 90 mm (wys. x szer.)
65.0163.1 
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Stojaki plakatowe

Uchwyt „Regia“
• przyspawane USL

materiał: szkło akrylowe; 
kolor: przezroczysty
Szerokość: 90 mm
65.0163.2 

Podstawka „Canina“
• składa się z podstawy i części z okienkiem

materiał: szkło akrylowe; 
kolor: przezroczysty; format 
wsuwu: 135 x 90 mm (wys. x szer.)
65.0163.3 

Stojaczek do kart menu „T-Form“
materiał: twarda folia; format: format 
pionowy; kolor: przezroczysty

grubość materiału: 0,9 mm; 
format wsuwu: A4
26.0056.1 
grubość materiału: 0,9 mm; 
format wsuwu: A5
26.0056.4 
grubość materiału: 1 mm; 
format wsuwu: A6
26.0056.2 
grubość materiału: 1 mm; 
format wsuwu: 1/3 A4
26.0056.3 
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Stojaki plakatowe

Stojaczek „Ellipse“
materiał: twarda folia; 
grubość materiału: 0,5 mm; 
kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy

format wsuwu: A3 (2x)
26.0489.1 
format wsuwu: A4 (2x)
26.0489.2 

Podstawa do kart menu
materiał: twarda folia; 
grubość materiału: 1 mm; 
kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy

format wsuwu: A5
26.0086.2 
format wsuwu: A6
26.0086.1 

Podstawa do kart menu
materiał: twarda folia; 
grubość materiału: 0,7 mm; 
kolor: antyrefleks

format wsuwu: A5; 
format: format poziomy
26.0087.1 
format wsuwu: A5; 
format: format pionowy
26.0087.2 
 
format wsuwu: A6; 
format: format poziomy
26.0087.3 
format wsuwu: A6; 
format: format pionowy
26.0087.4 
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Oryginalny ekspozytor Stick'n 
Glide oferuje niezliczone formy 
zastosowania w sensownym 
marketingu. 
 
Mini display znajduje 
zastosowanie jako stojak na 
stół lub kartę rekomendacyjną 
w gastronomii, jako ekspozytor 
na ladę w handlu detalicznym, 
aptekach, drogeriach, loteriach 
i sklepach z elektroniką.

Ceny obliczane są indywidualnie 
dla każdego projektu w zależności 
od ilości i wielkości motywu. 
 
Zalety: 
• odporny na deszcz i wiatr 
• nie pozostawia śladów kleju ani uszkodzeń 
• wielokrotnego użytku  
• może być opisany 
• jest dostarczany w wersji płaskiej 
• nadający się do recyklingu 
•  trwałość koloru nawet przy 

promieniowaniu UV

materiał: twarda folia; 
grubość materiału: 0,5 mm; kolor: biały; 
format: zgodnie z życzeniem klienta; 
nadruk / motyw: zgodnie z życzeniem klienta; 
wersja: Stick'n glide
26.0665.10 

Łatwy do usunięcia. 
Wystarczy zdjąć z powierzchni.

Przekonaj się sam, oglądając nasz film: www.vkf-renzel.pl
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Stojaki plakatowe

 

Stojaki daszkowe

Stojaczek akrylowy w formatach DIN
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość wsuwu: 297 mm; 
wysokość wsuwu: 105 mm
60.0014.1 

Akrylowy stojaczek daszkowy
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty

format: A4; format: format pionowy
60.0013.1 
format: A4; format: format poziomy
60.0013.2 

format: A5; format: format pionowy
60.0013.3 
format: A5; format: format poziomy
60.0013.4 

format: A6; format: format pionowy
60.0013.5 
format: A6; format: format poziomy
60.0013.6 

format: A7; format: format pionowy
60.0013.7 
format: A7; format: format poziomy
60.0013.8 
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Stojaki plakatowe

Stojaczek daszkowy
materiał: twarda folia; format: format poziomy

grubość materiału: 0,4 mm; kolor: antyrefleks; format wsuwu: A6
26.0009.1 
grubość materiału: 0,5 mm; kolor: przezroczysty; format wsuwu: A6
26.0009.6 

grubość materiału: 0,4 mm; kolor: antyrefleks; format wsuwu: A7
26.0009.2 
grubość materiału: 0,5 mm; kolor: przezroczysty; format wsuwu: A7
26.0009.8 

grubość materiału: 0,4 mm; kolor: antyrefleks; format wsuwu: A8
26.0009.3 
grubość materiału: 0,5 mm; kolor: przezroczysty; format wsuwu: A8
26.0009.9 

grubość materiału: 0,4 mm; kolor: antyrefleks; format wsuwu: A9
26.0009.4 
grubość materiału: 0,5 mm; kolor: przezroczysty; format wsuwu: A9
26.0009.10 

Stosujemy folie odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Nadruk reklamowy i formaty specjalne na zapytanie

Stojaczek „Flipover“
materiał: szkło akrylowe; 
kolor: przezroczysty

posiada mechanizm pierścieniowy 
do formatu DIN A4
grubość materiału: 4 mm; 
szerokość: 300 mm; wysokość: 215 mm
60.0126.1 

posiada mechanizm pierścieniowy 
do formatu A5
grubość materiału: 3 mm; 
szerokość: 210 mm; wysokość: 155 mm
60.0126.2 

1. Poczwórny mechanizm pierścieniowy

2. Podwójny mechanizm pierścieniowy Przy zamówieniu powyżej 30 szt 
możliwe wykonania niestandardowe!

1 2



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

156

Ra
m

ki
 p

la
ka

to
w

e 
or

az
 s

to
ja

ki
 p

la
ka

to
w

e

2

Stojaki plakatowe

Wielostronne stojaki na prospekty

Ekspozytor akrylowy„Litfaßsäule“
• do formatu A1 w poziomie 
• pokrywa i podstawa z czarnego szkła akrylowego

materiał: szkło akrylowe; średnica: 120 mm; 
całkowita wysokość: 230 mm
60.0119.1 

Stojaczek akrylowy "Y"
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty; format: format pionowy

format wsuwu: A4 (3x)
60.0023.1 
format wsuwu: A5 (3x)
60.0023.2 
format wsuwu: A6 (3x)
60.0023.3 

Trójkątny stojaczek akrylowy
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty

format wsuwu: format: A4 (1pojedynczy); 
podwójnie złożony; format: format poziomy
60.0024.1 
format wsuwu: A5 (3x); format: format pionowy
60.0024.2 
format wsuwu: A6 (3x); format: format pionowy
60.0024.3 

Stojaczek akrylowy czworokątny
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty; format: format pionowy

format wsuwu: A5 (4x)
60.0025.1 
format wsuwu: A6 (4x)
60.0025.2 
format wsuwu: 1/3 A4 (4x)
60.0025.3 



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

157

Ra
m

ki
 p

la
ka

to
w

e 
or

az
 s

to
ja

ki
 p

la
ka

to
w

e

2

Stojaki plakatowe

Stopki nastawne

Stojaczek „Repens“
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 20 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 80 mm; głębokość: 80 mm
60.0299.1 

Pasujące kieszenie znajdą Państwo na stronie 98.

Stojaczek do kart menu „Outdoor“
• idealny do kart dań i napojów 
• w zestawie wklejona metalowa płytka obciążająca

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm; 
kolor: czarny; szerokość: 120 mm
60.0751.1 

Extra wytrzymałość dzięki 
metalowej podstawie.

Stojaczek do kart menu „M“
• Możliwość wkładania kart o grubości do 2 mm

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty

do formatu A5 pionowy;
szerokość: 148 mm
60.0021.2 
do formatu A6 pionowy;
szerokość: 105 mm
60.0021.3 

Stojaczek do kart menu
• Możliwość wkładania kart o grubości do 2 mm

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty

do formatu A4 pionowy;
format: A4 pionowy / A5 poziomy; szerokość: 210 mm
60.0022.1 
do formatu A5 pionowy;
format: A5 pionowy / A6 poziomy; szerokość: 148 mm
60.0022.2 
do formatu A6 pionowy;
format: A6 pionowy / A7 poziomy; szerokość: 105 mm
60.0022.3 
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Stojaki plakatowe

Stojaczek do kart menu „Universum“, 1- stronny
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty

szerokość: 100 mm; szerokość wsuwu: 1,5 mm
65.0007.1 
szerokość: 150 mm; szerokość wsuwu: 1,5 mm
65.0007.2 
szerokość: 210 mm; szerokość wsuwu: 2 mm
65.0007.3 

Stojaczek do kart menu „Universum“, 2- stronny
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty

szerokość: 100 mm; szerokość wsuwu: 1,5 mm
65.0008.1 
szerokość: 150 mm; szerokość wsuwu: 1,5 mm
65.0008.2 
szerokość: 210 mm; szerokość wsuwu: 2 mm
65.0008.3 

Stojaczek do kart menu
• z szerokością wsuwu: 1-1,5 mm

materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,7 mm; kolor: antyrefleks

szerokość podstawy: 105 mm; wysokość podstawy: 45 mm
26.0010.3 

szerokość podstawy: 150 mm; wysokość podstawy: 55 mm
26.0010.2 

Stosujemy folie odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
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Stojaki plakatowe

Kredowy stojak "L" z otworem
materiał: PET; grubość materiału: 1 mm; kolor: przezroczysty; 
rodzaj nadruku: sitodruk; rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne; 
nadruk / motyw: lakier łupkowy; liczba gięć: 1; 
wersja: stojak typu "L"; kąt: 75 °

format: A6; format: format poziomy; wymiary podstawy: 25 mm
26.0725.24 
format: A5; format: format pionowy; wymiary podstawy: 40 mm
26.0725.25 
format: A7; format: format poziomy; wymiary podstawy: 25 mm
26.0725.26 

Trwały dzięki lakierowi łupkowemu, który można wielokrotnie przerabiać. 
Można stosować iluminacje.

Kredowy stojak A7
materiał: PET; grubość materiału: 1 mm; kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; rodzaj nadruku: sitodruk; 
rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne; liczba gięć: 1; 
wersja: stojak A; kąt: 38°

format: A7
26.0725.17 
format: A6
26.0725.18 

Półokrągły stojak kredowy
materiał: PET; grubość materiału: 1 mm; kolor: przezroczysty; 
format: format poziomy; rodzaj nadruku: sitodruk; 
rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne; 
nadruk / motyw: lakier łupkowy; liczba gięć: 1; 
wersja: półokrągły-/a; wymiary podstawy: 40 mm; kąt: 75 °

format: A6
26.0725.21 
format: A7
26.0725.22 
format: A8
26.0725.23 

Kredowy stojaczek daszkowy A6
materiał: PET; grubość materiału: 1 mm; kolor: przezroczysty; 
format: A6; format: format poziomy; rodzaj nadruku: sitodruk; 
rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne; 
nadruk / motyw: lakier łupkowy; liczba gięć: 1; kąt: 38°
26.0725.19 
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Stojaki plakatowe

Kredowy stojaczek typu "L" A6
materiał: PET; grubość materiału: 1 mm; kolor: przezroczysty; 
format: A6; format: format pionowy; rodzaj nadruku: sitodruk; 
rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne; 
nadruk / motyw: lakier łupkowy; liczba gięć: 1; 
wersja: stojak typu "L"; wymiary podstawy: 40 mm; kąt: 75 °
26.0725.20 

Trwały dzięki lakierowi łupkowemu, który można wielokrotnie przerabiać. Można stosować iluminacje.

Tabliczka kredowa 120x80
materiał: PET G; grubość materiału: 0,5 mm; kolor: przezroczysty; 
rodzaj nadruku: sitodruk; rodzaj nadruku: wykonanie dwustronne; 
ilość kolorów: 1; nadruk / motyw: czarny lakier łupkowy

szerokość: 120 mm; wysokość: 80 mm
26.0113.2171 
szerokość: 110 mm; wysokość: 70 mm
26.0113.2172 

Uchwyt cenowy
materiał: PET G; grubość materiału: 1 mm; kolor: przezroczysty; 
format: format pionowy; liczba gięć: 3; rodzaj nadruku: sitodruk; 
ilość kolorów: 1; rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne; 
nadruk / motyw: czarny lakier łupkowy

format: 90 x 160 mm; zagięcie: 80/ 135/ 15 mm
26.0477.31 
format: 74 x 125 mm; zagięcie: 74/ 125/ 15 mm
26.0477.32 
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Systemy ram/ Stojaki plakatowe

Z ramkami zaciskowymi

 

Wodoszczelny stojak plakatowy „Broker“, 
profil 35 mm, narożniki ścięte pod kątem, 
kolor: srebrny anodowany
• z passepartout do podziału na 4 lub 6 okienek 
• odpowiednia do materiałów reklamowych formatu DIN A4 
• z kieszeniami "U" do mocowania prospektów 
• wodoszczelna dzięki zastosowaniu specjalnej techniki uszczelniającej 
• z otworami w profilu dolnym do ukrytego montażu na śruby 
• ścianka tylna z polistyrenu odporna na warunki atmosferyczne 
 i folia ochronna odporna na działanie promieni UV 
• wykonania niestandardowe od 1 sztuki 
• profile górne powlekane proszkowo wg palety RAL - 
 wykonanie od 1 sztuki 
• minimalny format ramki: DIN A4 
• maksymalny rozmiar ramki: 1.000 x 1.900 mm

materiał ramki: aluminium; wersja: wykonanie jednostronne

format plakatu: 6x A4 (210 x 297 mm) pionowy; 
wymiary zewnętrzne ramy: 795 x 718 mm (S x W)
50.0151.26 
format plakatu: 4x A4 (210 x 297 mm), format pionowy; 
wymiary zewnętrzne ramy: 562 x 718 mm (S x W)
50.0151.27 

1. Dostępne również z kolorowym Passepartout.

1
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Systemy ram/ Stojaki plakatowe

Z akrylowymi kieszeniami

Stojak informacyjny „Makler II“, 
na 20 wkładek w formacie A4

• aluminiowy prezenter informacyjny 
• 20 kieszeni akrylowych 
• na wkładki formatu A4 
• na zapytanie dostępne inne formaty 
• wykonania niestandardowe od 1 sztuki

wersja: wykonanie jednostronne; 
wymiary: 1.060 x 1.875 x 650 mm (szer. x wys.)
50.0087.4 

Stojak informacyjny „Makler III“, 
na 12 wkładek w formacie A4

• aluminiowy prezenter informacyjny 
• z 12 kieszeniami akrylowymi 
• na wkładki formatu A4 
• na zapytanie dostępne inne formaty 
• wykonania niestandardowe od 1 sztuki

wersja: wykonanie jednostronne; wymiary tablicy 
informacyjnej: 795 x 180 mm (szer. x wys.); 
wymiary: 800 x 1620 x 650 mm (szer. x wys. x gł.)
50.0088.5 
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Systemy ram/ Stojaki plakatowe

Prezenter „Construct“
• Powierzchnia reklamowa do prezentacji dwustronnej 
• Aluminiowy profil ramy dostępny w kolorze srebrnym 
 anodowanym lub malowanym proszkowo na czarno 
• Akrylowe kieszenie w kształcie litery U na wkładki w 
 formacie A4 w orientacji pionowej 
• Dostępny w wersji jedno- lub dwurzędowej 
• Do ekspozycji oferty np. w salonach samochodowych, biurach  
 podróży lub u pośredników w obrocie nieruchomościami 
• Produkt jest dostarczany wstępnie zmontowany i zawiera  
 plastikowy młotek

materiał ramki: aluminium / tworzywo sztuczne; 
rodzaj profilu: profil czterokątny 25 x 25 x 1,5 mm; 
wysokość: 1800 mm; głębokość: 400 mm

Kolor ramki srebrny anodowany / szary
ilość kieszeni: 4 jeden na drugim; szerokość: 500 mm
51.0229.16 
ilość kieszeni: 2 jeden obok drugiego, 4 jeden na drugim; 
szerokość: 750 mm
51.0229.17 

Kolor ramy czarny zbliżony do RAL 9005 / czarny
ilość kieszeni: 4 jeden na drugim; szerokość: 500 mm
51.0229.19 
ilość kieszeni: 2 jeden obok drugiego, 4 jeden na drugim; 
szerokość: 750 mm
51.0229.20 

Dzięki własnej produkcji możliwe są wersje specjalne. 
Skontaktuj się z nami!

NOWOŚĆ
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Systemy ram/ Stojaki plakatowe

Prezenter „Quattro“
• powierzchnia reklamowa do prezentacji dwustronnej 
• kieszenie "U" ze szkła akrylowego na wkładki w formacie  
 pionowym DIN A4 
• malowane proszkowo stalowe płyty podstawy  
• prezentacja ofert, np. w salonach samochodowych, 
 biurach podróży lub agencjach nieruchomości

materiał ramki: aluminium; rodzaj profilu: czworokątny, 30 x 30 mm; 
kolor ramki: srebrny anodowany; szerokość ramki: 630 mm; 
ilość kieszeni: 2 jeden obok drugiego, 4 jeden na drugim; 
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
średnica podstawy: 400 mm; całkowita szerokość: 1000 mm; 
całkowita wysokość: 1800 mm
51.0004.50 

Dzięki własnej produkcji możliwe są wersje specjalne. 
Skontaktuj się z nami!

1. Zastosowanie wersji specjalnej.

1
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Przeglądarka kasowa
• na wysięgniku harmonijkowym o regulowanej wysokości (550-750 mm) 
• tablice informacyjne w formacie portretowym DIN A4 można 
 bez problemu wysuwać

materiał konstrukcji: metal; materiał ramki: tworzywo sztuczne; 
kolor podstawy: biały; kolor ramki: miks kolorów; liczba ramek: 10; 
kształt podstawy: prostokątny 100 x 100 mm z 4 otworami
53.0143.9 

Przeglądarka „Infosign“
• składająca się z: 
 - 5 kolorowych, różnorodnych ramek A4 
 - zawiasu z tyłu ramy 
 - rury statywu (wysuwana w zakresie 400-700 mm) 
• format: A4 pion
53.0141. 

Odpowiednie kieszenie "U" na stronie 107; 
Dostarczamy również ramki jednokolorowe.

Ramy zastępcze znajdą Państwo 
pod numerem artykułu 53.0136. 
na naszej stronie.vkf-renzel.pl.
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Elementy informacyjne | Stojaki informacyjne

Przeglądarka kasowa „Serie Z“
• Kąt czytania tablic można regulować za pomocą złącza z tyłu obudowy 
• Podnóżek można przymocować śrubami w celu stabilizacji 
• Wysokość stojaka regulowana w zakresie 700-900 mm 
•  Pasujące kieszenie w kształcie litery U można znaleźć pod 

akcesoriami do ramek plakatowych

materiał konstrukcji: metal; materiał ramki: tworzywo sztuczne; 
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
kolor ramki: miks kolorów; format wsuwu: A4; format: format pionowy

Uchwyt na cennik „Z 5“
liczba ramek: 5
53.0299.2 

Przeglądarka kasowa serii „Z 10“
liczba ramek: 10
53.0299.13 

Dostarczamy również ramki w wersji 1-kolorowej.

Ramy zastępcze znajdą Państwo 
pod numerem artykułu 53.0136. 
na naszej stronie.vkf-renzel.pl.

Przeglądarka ścienna „Seria Z“
• Wspornik ścienny z ramą plakatową 
•  Pasujące kieszenie "U" można znaleźć pod akcesoriami 

do ramek plakatowych

materiał uchwytu ściennego: metal; 
kolor uchwytu ściennego: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
kolor ramki: miks kolorów; format wsuwu: A4; 
format: format pionowy

Przeglądarka „Z 5“
liczba ramek: 5
53.0300.2 

Przeglądarka „Z 10“
liczba ramek: 10
53.0300.12 

Dostarczamy również ramki w wersji 1-kolorowej.

1. 53.0300.2

1

Przeglądarka ścienna „Infosign“
• z 5 ramkami DIN A4 
• Wspornik ścienny wykonany z czarnego tworzywa sztucznego 
• Opcjonalny kolor ramki 
• bez kieszeni z PVC
53.0145. 

Odpowiednie kieszenie "U" znajdą Państwo na stronie 107.
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Elementy informacyjne | Stojaki informacyjne

Przeglądarka ścienna „Technic“
materiał uchwytu ściennego: metal; materiał ramki: tworzywo sztuczne; 
kolor uchwytu ściennego: szary, zbliżony do RAL 7035; 
kolor ramki: po 2x niebieski, czerwony, żółty,zielony i czarny; 
format: format pionowy; liczba ramek: 10; wyposażenie: z 5 
zakładkami 50 mm z gładkim szyldem

format wsuwu: A3
53.0153.8 
format wsuwu: A4
53.0152.8 
format wsuwu: A5
53.0151.8 

odpowiednie tabliczki znajdą państwo pod numerami 53.0155.8, 
53.0154.8 oraz 53.0041.8 w naszym sklepie internetowym.

Przeglądarka ścienna „EasyMount-QuickLoad“
• składa się z metalowego uchwytu ściennego (w kolorze czarnym) 
• w tym 10 kieszeni DIN A4 QuickLoad w formacie pionowym 
•  Kieszenie dostępne w kolorach: czerwony, niebieski, żółty, zielony,  

biały, czarny lub mix kolorów (po 2 kieszenie w kolorze czerwonym, 
niebieskim, zielonym, białym i czarnym)

53.0157. 

Prosimy o podawanie wybranego koloru.

Elementy ścienne magnetyczne w formatach A4 
i A5 znajdziesz w naszym sklepie internetowym

Przeglądarka stojąca „EasyMount-QuickLoad“ na stół
• Metalowa konstrukcja na stolik (w kolorze czarnym) 
• w tym 10 kieszeni DIN A4 QuickLoad w formacie pionowym 
•  Kieszenie dostępne w kolorach: czerwony, niebieski, żółty, zielony, 

biały, czarny lub mix kolorów (po 2 kieszenie w kolorze czerwonym, 
niebieskim, zielonym, białym i czarnym)

53.0158. 

Prosimy o podawanie wybranego koloru.
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Elementy informacyjne | Stojaki informacyjne

Przeglądarka stojąca „QuickLoad“
materiał konstrukcji: metal; materiał ramki: tworzywo sztuczne; 
kolor podstawy: szary, zbliżony do RAL 7035; format wsuwu: A4; 
format: format pionowy

kolor ramki: po 2x czerwony, niebieski, zielony biały i czarny; 
liczba ramek: 10
53.0159.9 
kolor ramki: po 4x czerwony, niebieski, zielony, biały i czarny; 
liczba ramek: 20
53.0160.9 
kolor ramki: po 6x czerwony, niebieski, zielony, biały i czarny; 
liczba ramek: 30
53.0161.9 
kolor ramki: po 10x czerwony, niebieski, zieleń, biały i czarny; 
liczba ramek: 50
53.0162.9 

Przeglądarka ścienna „QuickLoad“
materiał uchwytu ściennego: metal; materiał ramki: tworzywo sztuczne; 
kolor uchwytu ściennego: szary, zbliżony do RAL 7035; 
format wsuwu: A4; format: format pionowy

kolor ramki: po 2x czerwony, niebieski, zielony biały i czarny; 
liczba ramek: 10
53.0163.9 
kolor ramki: po 4x czerwony, niebieski, zielony, biały i czarny; 
liczba ramek: 20
53.0164.9 
kolor ramki: po 6x czerwony, niebieski, zielony, biały i czarny; 
liczba ramek: 30
53.0165.9 
kolor ramki: po 10x czerwony, niebieski, zieleń, biały i czarny; 
liczba ramek: 50
53.0166.9 

Przeglądarka kasowa „QuickLoad“
•  Uchwyt na cennik można przymocować do blatu stołu 

za pomocą zacisku śrubowego

materiał konstrukcji: metal; materiał ramki: tworzywo sztuczne; 
kolor podstawy: szary, zbliżony do RAL 7035; format wsuwu: A4; 
format: format pionowy; długość rury: 400 - 700 mm; 
kształt podstawy: zwornica śrubowa; szerokość klamry: maks. 60 mm

kolor ramki: po 2x czerwony, niebieski, zielony biały i czarny; 
liczba ramek: 10
53.0168.9 
kolor ramki: po 4x czerwony, niebieski, zielony, biały i czarny; 
liczba ramek: 20
53.0169.9 
kolor ramki: po 6x czerwony, niebieski, zielony, biały i czarny; 
liczba ramek: 30
53.0170.9 
kolor ramki: po 10x czerwony, niebieski, zieleń, biały i czarny; 
liczba ramek: 50
53.0171.9 
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Elementy informacyjne | Stojaki informacyjne

Przeglądarka stojąca „VIP“
•  kąt nachylenia można łatwo regulować za pomocą przegubu 

na elemencie tylnym

materiał konstrukcji: metal / aluminium; 
materiał ramki: tworzywo sztuczne; kolor ramki: antracytowy; 
format wsuwu: A4; format: format pionowy; wysokość: 470 mm; 
liczba ramek: 10
53.0172.1 

Wersja z 20 kieszonkami na zapytanie.

Przeglądarka „Infosign“
• Przeglądarka ścienna z kątownikami aluminiowymi i ramką 
 z tworzywa sztucznego do zamocowania na ścianie 
• w tym 10 ramek na plakaty (dostępne w kolorze białym,  
 pomarańczowym, szarym, czarnym, niebieskim, czerwonym,  
 zielonym, żółtym lub w różnych kolorach) 
• cena bez kieszeni U

format: A1 pionowy
53.0175. 
format: A2 pionowy
53.0174. 

Odpowiednie kieszenie "U" znajdą Państwo na stronie 107.
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Przeglądarka „QuickLoad“
• nadaje się do wszystkich systemów QuickLoad 
• kolor: czerwony, niebieski, żółty, zielony, czarny, biały lub różne  
 kolory (po 2 płyty czerwone, niebieskie, zielone, białe i czarne) 
• format: DIN A4 portret
53.0042. 

Przeglądarka ścienna „Multi TO“
• pięć obrotowych aluminiowych ramek na wkładki "Multi" 
• do mocowania plakatów lub paneli o grubości do 4,5 mm 
• łatwa wymiana zawartości ramy 
• dzięki własnej produkcji możliwe są indywidualne wymiary 
• akcesoria dostępne opcjonalnie w sklepie internetowym (folie, itp.)

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne / stal; 
kolor: srebrny anodowany / czarny; szerokość profilu: 30 mm; 
format: format pionowy; wsuw: na długim boku (z przodu ramy)

format wsuwu: 5x A3 (297 x 420 mm)
51.0147.1 
format wsuwu: 5x DIN A1 (594 x 841 mm)
51.0147.4 

Na życzenie klienta możliwość umiejscowienia wsuwu na tylnym profilu ramki!
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

•  Prezentacja plakatów i materiałów informacyjnych 
w miejscu sprzedaży

• Odkryj nasze możliwości 
 
• Istnieje możliwość indywidualizowania projektu 
 
Skontaktuj się z nami. Chętnie doradzimy. 

Stojak plakatowy„Madera“ z klamrami
• materiał: drewno 
• imitacja ciemnego drewna 
• z klamrami po obu stronach na 3 plakaty A4  
• możliwość indywidualnego brandingu od 20 sztuk

wersja: wykonanie dwustronne; 
format plakatu: 6x A4 (210 x 297 mm) pionowy; 
całkowita wysokość: 1480 mm
50.0209.13 

1. Ilustracja z możliwym brandingiem.

NOWOŚĆ

1

renzel NATURE
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Stojak plakatowy „Quattro“
• zawiera ramę zatrzaskową z aluminium anodowanego na kolor srebrny 
• w tym dwie przegródki na prospekty z przezroczystego szkła akrylowego 
• istnieje możliwość zawieszania ramy 
• półki na ulotki można przykręcić do stojaka "Quattro" 
• dobra stabilność dzięki stalowej podstawie

wersja: wykonanie jednostronne; format plakatu: A1 (594 x 841 mm); 
format: format pionowy; materiał rury: aluminium; 
rodzaj profilu: czterokątny, 45 x 45 mm; 
kolor statywu: srebrny anodowany; kolor podstawy: srebrny, 
zbliżony do RAL 9006; średnica podstawy: 450 mm; 
format przegródki: DIN A4 (210 x 297 mm) pionowo; 
całkowita wysokość: 1800 mm
51.0002.1 

1. Wersja niestandardowa.

Wykonania specjalne możliwe 
już przy zamówieniu 1 sztuki.

1

Stojak plakatowy „20/30“
• oferuje możliwość dwustronnej prezentacji Państwa nośników  
 reklamowych 
• w komplecie dwie aluminiowe ramki zatrzaskowe anodowane 
 na srebrno 
• ramy zatrzaskowe są mocowane za pomocą adapterów  
 zamontowanych na tylnej stronie 
• dobra stabilność dzięki stalowej płycie podstawy

wersja: wykonanie dwustronne; format: format pionowy; 
materiał konstrukcji: aluminium; rodzaj profilu: profil 
prostokątny 20 x 30 mm; kolor podstawy: srebrny anodowany; 
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
średnica podstawy: 400 mm; całkowita wysokość: 1800 mm

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
51.0258.1 
format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
51.0258.2 
format plakatu: (500 x 700) mm
51.0258.12 

Inne wymiary ram dostępne na zamówienie.
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Rozsuwany stojak "Como"
• bezstopniowa regulacja wysokości 
• wraz z aluminiową ramą składaną anodowaną na srebrno 
• rama podstawy wykonana z rur aluminiowych anodowanych 
 na kolor srebrny oraz stalowej płyty podstawy malowanej  
 proszkowo na kolor srebrny zbliżony do RAL 9006 
• rama składana jest przymocowana do wysuwanej rury podstawy 
 (ø 16 mm) za pomocą plastikowych klipsów

wersja: wykonanie jednostronne; średnica rury: 16 / 20 mm; 
średnica podstawy: 255 mm; całkowita wysokość: 1350-2000 mm

format wsuwu A4 (210 x 297 mm)
format: format pionowy
51.0228.1 
format: format poziomy
51.0228.2 

format wsuwu A3 (297 x 420 mm)
format: format pionowy
51.0228.3 
format: format poziomy
51.0228.4 

Ramki zaciskowe z klipsami z tworzywa sztucznego dostępne 
w różnych wymiarach!

1. Skorzystajcie Państwo z innych produktów z naszej serii "Como"!

2. Na zdjęciu z pojemnikiem na prospekty „Como“ 51.0045.1.

51.0228.151.0228.1

51.0228.451.0228.4

1

2
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Stojak plakatowy 
„Construct-Black“

• składana rama z anodowanego 
 na czarno aluminium 
• z czarną przegródką na prospekty 
 z tworzywa sztucznego

wersja: wykonanie jednostronne; 
format: format pionowy; 
materiał konstrukcji: aluminium; 
rodzaj profilu: profil czterokątny 
20 x 20 x 1,5 mm; kolor podstawy: czarny, 
zbliżony do RAL 9005; 
materiał podstawy: stal; 
kolor podstawy: czarny, zbliżony 
do RAL 9005; średnica podstawy: 255 mm; 
format przegródki: 1/3 A4 (105 x 210 mm) 
pionowo; całkowita wysokość: 1600 mm

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
51.0257.1 
format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
51.0257.2 

51.0257.151.0257.1 51.0257.251.0257.2

Stojak podłogowy „Multi“
• do prezentacji płyt lub plakatów 
•  stalowa podstawa powlekana proszkowo 

na kolor srebrny

wersja: wykonanie dwustronne; 
materiał ramki: aluminium; 
kolor ramki: srebrny anodowany; 
szerokość profilu: 30  mm; 
format wsuwu: 250 x 1.300 mm; 
format: format pionowy; 
wsuw: na krótkim boku; grubość 
materiału wsuwanego: maks. 4,5 mm; 
wymiary podstawy: 300 x 300 mm (S x G)

rodzaj folii ochronnej: bez folii ochronnej
51.0264.1 
rodzaj folii ochronnej: kieszeń "U" 
odporna na promieniowanie UV; 
wyposażenie: z białą płytą z tworzywa 
sztuczngo
51.0264.3 

1. Przykład zastosowania z płytą z 
tworzywa z nadrukiem cyfrowym

1
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Stojak plakatowy „Multi-Como“
• w zestawie ramy "Multi" z profili  
 aluminiowych anodowanych na kolor srebrny 
• dwa srebrne profile anodowane na kolor  
 srebrny ze stalową podstawą 
• mocowanie ram przy pomocy  
 przezroczystych klipsów z tworzywa  
 sztucznego

wersja: wykonanie dwustronne; 
szerokość profilu: 30  mm; 
format: format pionowy; 
wsuw: na krótkim boku; 
grubość materiału wsuwanego: maks. 4,5 mm; 
średnica rury: 20 mm; 
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do 
RAL 9006; średnica podstawy: 255 mm; 
całkowita wysokość: 1800 mm

format wsuwu: A1 (594 x 841 mm); 
rodzaj folii ochronnej: PCV, antyrefleksyjne, 
odporne na promieniowanie UV
51.0100.1 
format wsuwu: A2 (420 x 594 mm); 
rodzaj folii ochronnej: Kieszeń PCV "U", 
antyrefleksyjna
51.0100.2 

1. Przykład zastosowania z dostępnym 
opcjonalnie uchwytem na prospekty 
51.0045.1.

Dostępne również w wymiarach niestandardowych (od 1 szt.)

1
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Stojak „Construct“
• Wymienna powierzchnia reklamowa z dwiema ramkami  
 zatrzaskowymi z anodowanego aluminium w kolorze srebrnym 
• Płyty z nadrukiem cyfrowym mogą być dodawane jako dodatkowa,  
 stała powierzchnia reklamowa 
• Rama podstawy wykonana ze srebrnych anodowanych  
 aluminiowych rur kwadratowych z szarymi plastikowymi narożnikami 
• Dwie podstawy koloru srebrnego zbliżony do RAL 9006, 
 powlekane proszkowo

wersja: wykonanie dwustronne; 
format plakatu: A1 (594 x 841 mm); format: format pionowy; 
rodzaj profilu: profil czterokątny 25 x 25 x 1,5 mm; 
całkowita wysokość: 1800 mm; głębokość: 450 mm

materiał płyty: bez płyty
51.0246.2 
materiał płyty: sztywne tworzywo piankowe PCV, kol: biały
51.0246.3 
materiał płyty: sztywne tworzywo piankowe PCV, dodatkowo nadruk
51.0246.4 

51.0246.251.0246.2 51.0246.351.0246.3

51.0246.451.0246.4

51.0246.451.0246.4
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Stojak reklamowy z serii "Construct"
• wyświetlacz do reklamy 
• bezpośrednio od producenta 
• aluminiowa ramka zatrzaskowa w formacie DIN A1 pionowym 
• łatwa wymiana plakatów

wersja: wykonanie dwustronne; 
format plakatu: A1 (594 x 841 mm); format: format pionowy; 
rodzaj profilu: profil czterokątny 25 x 25 x 1,5 mm; 
całkowita wysokość: 1800 mm; głębokość: 450 mm
51.0246.13 

1. Przykład zastosowania

1
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Stojak plakatowy „Tondo-XL-NG“
• jednostronny stojak plakatowy z kieszenią na ulotki 
• do plakatów formatu A0 i A1 w pionie 
• 32 mm profil anodowany na kolor srebrny 
• ramy wyposażone w ściankę z polistyrenu i folię 
 ochronną z antyrefleksem 
• srebna konstrukcja drabinkowa ze stalowa podstawą 
• kieszeń na ulotki formatu A4 o głębokości 40 mm 
• kieszeń umieścić można na optymalnej wysokości 
• wykonanie dwustronne możliwe już przy zamówieniu 1 sztuki 
• ramy zatrzaskowe w innych rozmiarach już od 1 sztuki 
• ramy zatrzaskowe w kolorach RAL już od 1 sztuki

format: format pionowy; typ narożników: skos; 
średnica podstawy: 320 mm; 
format przegródki: DIN A4 (210 x 297 mm) pionowo; 
całkowita wysokość: 1850 mm

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0081.13 
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0081.28 

Dysponujemy stojakiem plakatowym wykonanym w podobnym 
formacie (54.0067.5) - strona 57.

Stojak plakatowy „Eco I“
• stojak plakatowy dwustronny 
• do plakatów formatu DIN A1 w pionie 
• ścianka działowa oraz 2 antyrefleksyjne folie 
 ochronne odporne na promieniowanie UV.  
• do plakatów lub płyt o grubości do 6 mm 
• wykonania niestandardowe od 10 sztuk 
• powlekanie proszkowe RAL od 10 sztuk

całkowita szerokość: 656 mm; całkowita wysokość: 1595 mm; 
głębokość całkowita: 380 mm

kolor: czarny, malowany proszkowo
50.0115.4 
kolor: srebrny anodowany
50.0115.3 
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Stojak plakatowy „TOMA“, z 
magnetycznymi kieszeniami

• duża stabilność dzięki masie własnej ok. 40 kg 
• wersja dwustronna 
• na 2 plakaty w formacie DIN A1 pionowo 
• metal malowany proszkowo 
• 2 antyodblaskowe folie ochronne odporne  
 na promieniowanie ultrafioletowe z taśmą  
 magnetyczną dookoła 
• półka na prospekty lub wspornik towarowy  
 dostępne w formie osprzętu 
• kolory palety RAL od 1 sztuki

materiał: stal; 
wymiary: 624 x 1.800 x 490 mm (S x W x G); 
wyposażenie: z otworami do montażu 
wyposażenia dodatkowego

kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006, 
malowany proszkowo
50.0228.1 
kolor: szary. RAL 7021,połysk, 
powlekanie proszkowe
50.0228.11 

1. Stojak plakatowy „TOMA“ 
z półką na prospekty

2. Stojak plakatowy „TOMA“ 
z zamontowaną półką regałową

Ciężar własny ok. 40 kg.

1

2

Półka do stojaka plakatowego „TOMA“
• Do przykręcenia dzięki otworom w zestawie 
• Głębokość regału 120 mm 
• Krystaliczne szkło akrylowe

wymiary półki: 624 x 120 mm (szer. x wys.); 
głębokość całkowita: 20 mm
50.0093.11 

1. Stojak plakatowy „TOMA“ z zamontowaną półką regałową

1

Półka na prospekty do stojaka„TOMA“
• Do przykręcenia w istniejących otworach 
• Na prospekty formatu DIN A4 
• Krystaliczne szkło akrylowe

format przegródki: A4 (210 x 297 mm); 
format: format pionowy; głębokość całkowita: 50 mm
50.0093.12 

1. Stojak plakatowy „TOMA“ z półką na prospekty

1
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Stojak plakatowy "Info" 
z tabliczką informacyjną

• wersja mobilna na 4 kółkach, 
 w tym 2 z hamulcem  
• dwustronna tablica informacyjna 
• dwustronna ramka w formacie DIN A1  
• konstrukcja główna i ramka z aluminium 
• kolory RAL dostępne od1 sztuki 
• wykonania indywidualne od 1 sztuki

wersja: wykonanie dwustronne; 
format plakatu: A1 (594 x 841 mm); 
format przegródki: brak; 
tablica informacyjna: tak; 
ilość rolek: 4, 2 z hamulcem; 
całkowita wysokość: 1950 mm
50.0083.20 

1. Na zdjęciu z akcesoriami: 
półka na prospekty 50.0093.24

2. Indywidualna budowa topera 
dostępna już od 1 sztuki.

1

2

2- stronna półka na prospekty 
do stojaka „Info“

• Do zawieszenia na poziomym pręcie stojaka 
• Z każdej strony można umieścić 
 po 3 prospekty formatu DIN A4 
• Krystaliczne szkło akrylowe

format przegródki: 3x A4 (210 x 297 mm), 
wykonanie dwustronne; 
format: format pionowy; 
głębokość całkowita: 40 mm
50.0093.24 
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Stojak plakatowy „Info“, 
profil 32 mm, dwustronny, 
zaokrąglone narożniki, 
anodowany na kolor srebrny

• ramka posiada ścianki tylne wykonane 
 z polistyrenu oraz folię ochronną odporną  
 na działanie promieni UV 
• kolory RAL od 20 sztuk 
• wykonania indywidualne od 1 sztuki

wersja: wykonanie dwustronne; 
format plakatu: A1 (594 x 841 mm); 
format przegródki: brak; 
całkowita wysokość: 1800 mm
50.0083.2 

1. Na zdjęciu z akcesoriami: 
półka na prospekty 50.0093.24

Odpowiednie wkładki z instrukcjami higienicznymi znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym

1
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Prezenter do plakatów i banerów „KN“
• prosty i lekki 
• bezstopniowo wysuwana rura pionowa 
• aluminiowe pręty mocujące anodowane na srebrno 
• szybka i łatwa wymiana plakatów

materiał: aluminium / stal; kolor: srebrny; 
szerokość zacisku: 600 mm (format A1 pionowy / A2 poziomy); 
materiał podstawy: stal; kolor podstawy: srebrny, zbliżony 
do RAL 9006; wymiary podstawy: 300 x 300 mm (S x G); 
całkowita wysokość: 1100-2000 mm

wersja: wykonanie jednostronne
51.0011.1 
wersja: wykonanie dwustronne
51.0011.9 

1. Wykonanie 1-stronne

2. Wykonanie 2- stronne

3. Również z boczną podstawą do wsunięcia pod paletę 
(Wersja "KN-P" dostępna w sklepie internetowym).

4. Dostępny również z płytą boczną

Dostępne również w wymiarach niestandardowych

1

2

3

4
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Stojaczki cenowe oraz informacyjne

Stojak informacyjny „Roma“
• w zestawie rama zatrzaskowa anodowana na kolor srebrny  
• stelaż z drutu srebrny zbliżony do RAL 9006 powlekany proszkowo 
• optymalny kąt nachylenia ramy

materiał ramki: aluminium; format plakatu: A4 (210 x 297 mm); 
format: format pionowy; całkowita wysokość: 1050 mm
51.0018.4 

Stojak cenowo-informacyjny
• optymalna prezentacja dzięki kątowi nachylenia  
•  składana rama z anodowanego na srebrno aluminium może 

być używana zarówno w formacie pionowym, jak i poziomym

materiał konstrukcji: aluminium; kolor podstawy: srebrny anodowany; 
materiał podstawy: stal; kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
średnica podstawy: 255 mm; całkowita wysokość: 1000 mm

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
51.0019.4 
format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
51.0019.3 
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Prezenter informacyjny „Curved“, 
profil 25 mm, kolor: srebrny anodowany

• optymalny kąt 
• z ramą zaciskową do plakatów formatu DIN A4 lub DIN A3 
• narożniki ścięte pod kątem lub półokrągłe 
• do użycia w formacie pionowym i poziomym 
• mocowanie rury wypukłe lub wklęsłe 
• ramy wyposażone w ściankę tylną z polistyrenu oraz 
 odporną na promieniowanie UV folię ochronną 
• rura aluminiowa anodowana na kolor srebrny oraz 
 stalowa podstawa powlekana proszkowo 
• kolory RAL od 1 sztuki 
• wykonania indywidualne od 1 sztuki

wymiary podstawy: 245 x 320 mm (S x W); 
całkowita wysokość: ok. 1100 mm

Skos
typ narożników: skos; format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0256.1 
typ narożników: skos; format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0256.2 

Zaokrąglone narożniki
typ narożników: zaokrąglone; kolor narożników: chrom; 
format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0256.3 
typ narożników: zaokrąglone; kolor narożników: chrom; 
format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0256.4 

Dostępny również w kolorze czarnym w krótkim terminie 
pod adresem www.vkf-renzel.pl

1. Podgląd detalu- Narożniki ścięte pod kątem.

2. Widok szczegółowy

1

2

Rozsuwany stojak informacyjny „Extend“
• optymalny kąt ustawienia 
• z ramką zaciskową do plakatów w formacie DIN A4 lub A3 
• możliwość użytkowania w formacie pionowym i poziomym 
• ze ściętymi narożnikami 
• w kolorze czarnym lub srebrnym 
• statyw rozsuwany 
• ramka ze ścianką z polistyrenu i antyodblaskową folią ochronną 
 ze stabilizacją UV 
• statyw i podstawa stalowe 
• kolory palety RAL od 1 sztuki 
• wymiary specjalne od 1 sztuki

wymiary podstawy: ø 305 mm

format plakatu: A3 (297 x 420 mm); 
całkowita wysokość: ok. 923-1.428 mm
50.0318.3 
format plakatu: A4 (210 x 297 mm); 
całkowita wysokość: ok. 800-1.305 mm
50.0318.4 
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Stojak cenowo-informacyjny
• optymalny kąt czytania 
• możliwość prezentacji w formacie poziomym DIN A1 
• składana rama z polistyrenową tylną ścianką i antyrefleksyjną,  
 stabilizowaną UV folią ochronną. 
• podstawa wykonana z 2 kwadratowych rur z aluminium  
 anodowanego na srebrno i owalnej stalowej płyty

materiał ramki: aluminium; kolor ramki: srebrny anodowany; 
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
wymiary podstawy: 700 x 400 mm (S x G); 
całkowita wysokość: 1130 mm
51.0019.55 

Możliwość wykonania w formacie pionowym!

Stojak plakatowy „Info“
• z przezroczystą kieszenią akrylową na plakat formatu A4

materiał: metal / szkło akrylowe; 
powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
format: A4; format: format pionowy; 
szerokość: 235 mm; wysokość: 800 mm; 
głębokość: 325 mm
57.0105.1 
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Prezenter wystawowy „Z“
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 6 mm; 
kolor: przezroczysty; format wsuwu: A4; 
format: format pionowy; wysokość: 800 mm
60.0026.1 

Stojak prezentacyjny „V“
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 5 mm; 
kolor: przezroczysty; format wsuwu: A4; 
format: format pionowy; wysokość: 1000 mm
60.0026.3 
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Aluminiowy stojaczek „Paris“
• optymalny kąt nachylenia 
• ekspozycja plakatów bez ram dzięki kieszeni "U" z akrylu 
• podstawa wykonana z okrągłych rur aluminiowych 
 anodowanych na kolor srebrny 
• podstawa gwarantuje stabilność

format: format pionowy; średnica podstawy: 255 mm

format wsuwu: A3 (297 x 420 mm); średnica rury: 20 mm; 
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
całkowita wysokość: 1280 mm
51.0063.1 
format wsuwu: A4 (210 x 297 mm); średnica rury: 12 mm; 
kolor podstawy: szary, zbliżony do RAL 7035; 
całkowita wysokość: 1150 mm
51.0063.2 
format wsuwu: A5 (148 x 210 mm); średnica rury: 12 mm; 
kolor podstawy: szary, zbliżony do RAL 7035; 
całkowita wysokość: 1080 mm
51.0063.3 

Również w wersji stołowej (Strony 140).



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

188

Ra
m

ki
 p

la
ka

to
w

e 
or

az
 s

to
ja

ki
 p

la
ka

to
w

e

2

Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Prezenter informacyjny 
„Construct“

• optymalny kąt 
• rama podstawowa wykonana z  
 kwadratowych rur aluminiowych  
 anodowanych na srebrno z czarnymi  
 plastikowymi łącznikami 
• dwie kieszenie "U" ze szkła akrylowego 
• stojak stalowy malowany proszkowo na  
 kolor srebrny zbliżony do RAL 9006

rodzaj profilu: profil czterokątny 
20 x 20 x 1,5 mm; 
format plakatu: A4 (210 x 297 mm); 
format: format pionowy; wymiary 
podstawy: 180 x 335 mm (szer. x gł.); 
szerokość: 215 mm; wysokość: 1300 mm; 
głębokość: 340 mm
51.0184.1 

Dostępne również 
w wymiarach 

niestandardowych 
(od 1 szt.)

Stojak informacyjny „Brushed“
• optymalny kąt  
• konstrukcja ze szczotkowanego aluminium 
• do plakatów DIN A4 
• stabilna podstawa wykonana z  
 lakierowanego na kolor srebrny MDF 
• montaż dzięki systemowi linkowemu 
• wykonania niestandardowe od 1 sztuki

format wsuwu: A4 (210 x 297 mm); 
format: format pionowy; 
materiał wsuwu plakatu: szkło akrylowe; 
wymiary podstawy: 250 x 350 mm (szer. x gł.); 
całkowita wysokość: 1140 mm
50.0257.1 

Posiadamy w swojej ofercie stojak na 
prospekty o tym wyglądzie - strona 66
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Stojak podłogowy „Capri“
• nowoczesny stojak na prospekty wygięty do tyłu 
• może być wyposażony w akrylową kieszeń C

materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo (struktura); 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 300 mm; 
wysokość: 1050 mm; głębokość: 350 mm
57.0065.1 

Kieszeń "C" do stojaka podłogowego „Capri“
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty; mocowanie: 2x 19 mm piankowa taśma klejąca

format wsuwu: A3 pionowy
60.0146.1 
format wsuwu: A4 pionowy
60.0146.2 
format wsuwu: A4 poziomy
60.0146.3 

W dostawie bez akrylowych kieszeni "C".  
Możliwość wykonania nadruku. Cena na zapytanie

1. Kieszeń "C" do stojaka podłogowego "Capri"

1

Stojak podłogowy "Unitex"
• stalowa linka do naprężania 
• wraz z szyldem drzwiowym DIN A4 lub DIN A3, 
 wybór serii "G", "K", "L" lub "M 
• przy zamówieniu proszę podać odpowiedni szyld

materiał: aluminium; kolor: srebrny; powierzchnia: anodowana; 
materiał podstawy: tworzywo sztuczne; kolor podstawy: czarny; 
całkowita wysokość: 1200 mm

szerokość: 270 mm; wersja: A4
12.0090.11 
szerokość: 360 mm; wersja: A3
12.0090.12 

1. Seria „G“

2. Seria „K“

3. Seria „L“

4. Seria „M“

1

2

3

4
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Podłogowe stojaki plakatowe z ramką z tworzywa sztucznego

Stojak plakatowy „Maxi“
• składa się z: 
 - ciężkiej, okrągłej, szarej, lakierowanej  
  proszkowo metalowej podstawy o Ø 255 mm 
 - chromowanej rury podstawy 
  (wysuwana w zakresie 850-1.500 mm) 
 - uchwytu "T" i ramki w następujących  
  kolorach: pomarańczowy, czerwony,  
  szary, zielony, niebieski, żółty, biały lub  
  czarny; wersja przezroczysta na zapytanie

format wsuwu: A3
53.0123. 
format wsuwu: A4
53.0122. 

Stojak plakatowy „Profit“
• składający się z: 
 - ciężkiej, okrągłej metalowej 
  podstawy o średnicy 255 mm 
 - malowanej proszkowo na kolor szary 
 - chromowanej rurki stojaka  
 - uchwytu "T" i ramki w kolorach: 
  pomarańczowym, czerwonym, szarym,  
  zielonym, niebieskim, żółtym, białym lub  
  czarnym; na zapytanie wersja przezroczysta

format wsuwu: A3
53.0125. 
format wsuwu: A4
53.0124. 

Dostępny również z srebrną ramką 
(kolor zbliżony do RAL 9006).  
 
Pozostałe kolory znajdą Państwo 
w naszym sklepie internetowym.

1. Przykładowe kolory: 
żółty zbliżony do RAL 1018 
czerwony zbliżony do RAL 3000 
pomarańczowy zbliżony do RAL 2008 
zielony zbliżony do RAL 6032 
niebieski zbliżony do RAL 5015 
biały zbliżony do RAL 9010 
czarny zbliżony do RAL 9005 
siwy zbliżony do RAL 7035

2. Kolory specjalne: srebrny lakierowany 
oraz transparentny

1

2
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Stojak plakatowy "Maxi-XT-New"
•  składa się z: 

- okrągłej, ciężkiej metalowej podstawy 
- wysuwanej rury, z przezroczystym uchwytem (długość: 149 mm) 
- 1x kieszeni akrylowej

kolor podstawy: szary, zbliżony do RAL 7035; 
format: format pionowy; średnica podstawy: 255 mm; 
długość rury: 850-1.500 mm

format wsuwu: A3
53.0126.2 
format wsuwu: A4
53.0126.1 

• Kieszenie akrylowe w wymiarach 
specjalnych na zapytanie.

• Pasujący do formatu A3

Podłogowy stojak plakatowy „VZ“
• składający się z: 
 - ocynkowanej metalowej podstawy o średnicy 255 mm 
 - czarnego uchwytu do rurki 
 - czarnej teleskopowej rurki (wysuwanej w zakresie 750-1.500 mm), 
 - teleskopowego złącza śrubowego i przezroczystego uchwytu T 
• ramka plakatowa dostępna w standardowych kolorach: 
 żółty, czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski, biały, czarny, szary 
• wersja transparentna na zapytanie

format wsuwu: A3
53.0129. 
format wsuwu: A4
53.0127. 



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

192

Ra
m

ki
 p

la
ka

to
w

e 
or

az
 s

to
ja

ki
 p

la
ka

to
w

e

2

Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Stojaki paletowe

Stojak paletowy „Chep I“
• do wsunięcia pod paletę 
• możliwość obciążenia podstawy dla większego bezpieczeństwa 
• składający się z: 
 - podstawy 
 - rury chromowanej (wysuwana od 1.050 do 1.900 mm)  
 - wraz z trójnikiem i kolorową ramką 
• ramki plakatowe dostępne są w standardowych kolorach: 
 żółty, czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski, biały, czarny, szary 
• wersja przezroczysta na życzenie

format wsuwu: A3
53.0132. 
format wsuwu: A4
53.0131. 

Stojak paletowy „Chep III“
• do wsunięcia pod paletę 
• możliwość obciążenia podstawy dla większego bezpieczeństwa 
• składa się z: 
 - podstawy 
 - rury chromowanej (wysuwana od 1050 do 1900 mm) 
 - wysięgnika (320 mm) z czarną kulą, który jest połączony z kątownikiem 
 - zacisków (kolorowa rama jest przymocowana do wysięgnika) 
• ramy plakatowe dostępne są w standardowych kolorach: 
 żółty, czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski, biały, czarny, szary 
• wersja przezroczysta na życzenie 
• format: DIN A4 poziom
53.0134. 



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

193

Ra
m

ki
 p

la
ka

to
w

e 
or

az
 s

to
ja

ki
 p

la
ka

to
w

e

2

Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Stojak paletowy "Chep IV“
• do wsunięcia pod paletę 
• gwarancja stabilności 
• rura w imitacji chromu rozsuwana w zakresie 1050 - 1900 mm 
• 2 wysięgniki (320 mm) z czarną kulą połączone z uchwytem "T" 
• kolorowe ramy mocowane do wysięgnika za pomocą klamr 
• kolory: pomarańczowy, czerwony, szary, zielony, żółty, niebieski,  
 biały lub czarny 
• wykonanie transparentne na zapytanie 
• Format: 2x DIN A4 pion / poziom
53.0135. 

Stojak paletowy "Light"
• do wsunięcia pod paletę 
• składa się z: 
 - ocynkowanej podstawy metalowej 
 - chromowanej rury (ø 16 mm) 
 - wygiętej rury (ø 13 mm) z wysięgnikiem 
• 2 dołączone klipsy z efektem zaciskowym umożliwiają 
 pewne przytrzymanie lekkiego plakatu. 
 (maks. odległość między zaciskami: 330 mm)

wymiary podstawy: 310 x 250 x 2 mm (S x W x G); 
długość wysięgnika: 370 mm (dolny drut 340 mm); 
długość rury: ok. 1.160-2.000 mm
53.0297.1 
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Stojak paletowy „Light Dual“
• składa się z: 
 - 1 ocynkowanej podstawy z metalu 
 - 1 wysuwanej rury z 2 wysięgnikami 
• 4 dołączone klipsy z efektem zaciskowym umożliwiają 
 pewne zamocowanie plakatów

materiał: stal; powierzchnia: ocynk / chrom; kolor: chrom / siwy; 
wymiary podstawy: 340 x 280 x 2 mm (szer. x wys. x gł.); 
długość wysięgnika: 2x 370 mm (dolny drut 2x 340 mm); 
długość rury: ok. 1050-2100 mm
53.0297.3 

Stojak paletowy „UP“
• do oznaczania lub etykietowania produktów 
• do wsunięcia pod paletę 
•  składa się z: 

- metalowej podstawy (250 x 300 mm) 
- okrągłej rury o długości 1700 mm ( średnica 22 mm)

materiał: metal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; długość rury: 1700 mm; 
średnica rury: 22 mm; szerokość podstawki: 250 mm; 
głębokość podstawki: 300 mm
57.0095.1 

Uchwyty oraz ramki nie są dostępne w komplecie.

1. Przykład zastosowania z ramą plakatową i wspornikami.

1
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Uniwersalny stojak paletowy
• do etykietowania cen na paletach 
• do mocowania 
• możliwość przedłużenia do 2000 x mm 
• śruby skrzydełkowe ułatwiają wyciągnięcie rury stalowej 
• rama wykonana z mocnego tworzywa sztucznego dostępna 
 w następujących kolorach: żółty, czerwony, pomarańczowy, 
 zielony, niebieski, biały, czarny lub szary 
• format: DIN A3 pion / poziom
53.0182. 

Zacisk do europalet
• poprzez proste nałożenie naszych rur na zacisk, profil może 
 być używany jako stojak paletowy, razem z trójnikiem i ramą  
• odpowiednie rury można znaleźć pod numerem artykułu: 
 53.0101.1-53.0101.6 
• odpowiednie uchwyty "T" i ramy znaleźć można pod numerami  
 artykułówr: 53.0070. und 53.0003.

materiał: stal; grubość materiału: 3 mm; 
kolor podstawy: ocynkowana; średnica rury: 10 mm; 
szerokość: 40 mm; wysokość: 140 mm; głębokość: 128 / 100 mm; 
zastosowanie: pasujący do rur 12 mm
53.0407.2 
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Paletowy system oznaczania cen „Construct“
• anodowana na srebrno aluminiowa listwa plakatowa z perforowaną  
 listwą oferuje dużo miejsca na etykietowanie produktów 
• dwa wsporniki wykonane z kwadratowych rur aluminiowych  
 anodowanych na srebrno, z regulacją wysokości w rastrze od 200 mm 
• wraz z lakierowanymi proszkowo nóżkami 
 (możliwość przykręcenia do słupków) 
• stała regulacja wysokości zapewnia równomierny podział  
 wysokości przy ustawieniu kilku systemów w rzędzie

szerokość szyny: 2500 mm; materiał podstawy: stal; 
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
całkowita wysokość: 1800-3000 mm
51.0169.1 

1. Przykład zastosowania: pasuje idealnie do oznaczania cen na 
2 Europaletach na długiej stronie lub na 3 sztukach na krótkiej

1
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Wysięgniki

Stojak wysięgnikowy „Como“
• rama plakatowa do rozmiaru A3 poziom  
• wysuwana, rura anodowana na kolor srebrny (aluminium) 
•  stalowa podstawa koloru srebrnego (kolor zbliżony do RAL 9006) 

powlekana proszkowo

wersja: wysięgnik jednostronny; długość wysięgnika: 450 mm; 
średnica podstawy: 255 mm; całkowita wysokość: 1350-2.500 mm
51.0015.1 

1. Na zdjęciu z akcesoriami 
- Klamrę (53.0071.4) znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym. 
- Ramka plakatowa (patrz strona 104) 
- Kieszeń U (patrz strona 107)

Dostępne również w wymiarach 
niestandardowych (od 1 szt.)

1
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Stojak wysięgnikowy „Quattro-Big“
• do plakatów / reklam o wysokości do DIN A1. 
• rama nośna składająca się z podstawy do obciążania i stalowej  
 rury kwadratowej (kolor srebrny zbliżony do RAL 9006) 
• profil aluminiowy "Quattro" anodowany na kolor srebrny jako  
 górna część wysięgnika 
• bezstopniowa regulacja wysokości

wersja: wysięgnik jednostronny; długość wysięgnika: 630 mm; 
materiał podstawy: stal; wymiary podstawy: 495 x 245 mm (S x G); 
całkowita wysokość: 1700-2900 mm
51.0016.1 

Dostępne również w wymiarach niestandardowych (od 1 szt.)
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Stojak plakatowy "Como-Hook"
• dwustronny wysięgnik z 2 kieszeniami plakatowymi U  
• bezstopniowo wysuwana rama podstawy z okrągłych 
 rur z aluminium anodowanego na srebrno 
• nowoczesny i innowacyjny design z łatwym montażem 
• szybka i manualna zmiana oznaczeń cenowych i informacyjnych  
 bez użycia narzędzi

wersja: wykonanie dwustronne; długość wysięgnika: 340 mm; 
materiał podstawy: stal; kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
średnica podstawy: 255 mm; całkowita wysokość: 1350-2.500 mm

akcesoria: 2 kieszenie na plakaty A3 pionowe (26.0095.658
51.0327.1 
akcesoria: 2 kieszenie na plakaty A4 pionowe (26.0095.582)
51.0327.2 

1. Przykład zastosowania

1
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

Sztalugi

Sztaluga „NG“
• stabilna, składana konstrukcja zapewnia optymalny transport 
 i oszczędność miejsca podczas przechowywania 
• regulowane kołki na 5 poziomach pozwalają na umieszczenie  
 grafik lub ramek o różnych rozmiarach

materiał: profil czterokątny; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: siwy, zbliżony do RAL 7040; wysokość: 1500 mm
53.0034.17 

Potykacz "Stretchframe"
• wersja bez ramy 
• dwustronna prezentacja w formacie A1 
• w zestawie banner dekoracyjny z nadrukiem 
• łatwe zawieszenie baneru dzięki kedrowi zamontowanemu dookoła 
• stalowe nóżki zapewniające stabilność 
• tylko wewnątrz pomieszczeń 
• wymiary specjalne na zapytanie 
• zastępczy baner tekstylny na zapytanie

wersja: wykonanie dwustronne; materiał ramki: aluminium; 
kolor ramki: srebrny anodowany; format ramy: A1 (594 x 841 mm); 
wyposażenie: z nadrukowanym banerem
50.0322.1 
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku zewnętrznego

Potykacze w kształcie litery "A"

Potykacz, 32 mm , dwustronny, z zaokrąglonymi 
narożnikami, anodowany na kolor srebrny

• odporny na warunki atmosferyczne, ocynkowane metalowe plecy 
 i antyrefleksyjne, folie ochronne odporne na promieniowanie UV 
• rama oraz konstrukcja anodowane na kolor srebrny 
• akcesoria takie jak szyld lub kosz druciany dostępne opcjonalnie 
• wykonania niestandardowe od 1 sztuki 
• profile / konstrukcja powlekane proszkowo wg palety RAL - 
 od 1 sztuki

wersja: wykonanie dwustronne; format: format pionowy

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm); 
całkowita wysokość: 1400 mm
50.0059.5 
format plakatu: A1 (594 x 841 mm); 
całkowita wysokość: 1200 mm
50.0059.1 
format plakatu: A2 (420 x 594 mm); 
całkowita wysokość: 900 mm
50.0059.2 
format plakatu: (700 x 1000) mm; 
całkowita wysokość: 1140 mm
50.0059.4 

1. ilustracja z tablicą informacyjną

1

Aluminiowy stojak plakatowy, profil 32 mm, 
dwustronny,narożniki ścięte pod kątem, 
anodowane na kolor srebrny
• dwustronny 
• dostępny w opcji z narożnikami półokrągłymi lub ściętymi po skosie 
• odporne na warunki atmosferyczne, ocynkowane metalowe plecy 
 i antyrefleksyjne, stabilizowane promieniami UV folie osłonowe 
• rama oraz konstrukcja anodowane na kolor srebrny

wersja: wykonanie dwustronne; format: format pionowy

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm); 
całkowita wysokość: 1400 mm
50.0055.5 
format plakatu: A1 (594 x 841 mm); 
całkowita wysokość: 1200 mm
50.0055.1 
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku zewnętrznego

Wodoszczelny potykacz reklamowy ; profil 
32 mm,dwustronny,z narożnikami ściętymi 
po skosie,anodowany ma kolor srebrny
• odporny na deszcz dzięki uszczelce obwodowej na tylnej 
 ściance i folii ochronnej 
• odporny na warunki atmosferyczne dzięki galwanizowanej  
 metalowej ściance i antyodblaskowej folii ochronnej odpornej 
 na działanie promienii UV 
• opcjonalnie dostępna tablica informacyjna lub kosze druciane

wersja: wykonanie dwustronne; format: format pionowy; 
wykonanie wodoszczelne: tak

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm); całkowita wysokość: 1450 mm
50.0055.10 
format plakatu: A1 (594 x 841 mm); całkowita wysokość: 1150 mm
50.0055.6 
format plakatu: A2 (420 x 594 mm); całkowita wysokość: 1000 mm
50.0055.7 

Wzór zastrzeżony.

Potykacz, 25 mm profil; z narożnikami ściętymi 
po skosie, anodowany na kolor srebrny

• ścianki tylne z polistyrenu odpornego na działanie warunków  
 atmosferycznych i antyodblaskowa folia ochronna odporna na  
 działanie promieni UV 
• dodatki, takie jak tablica informacyjna czy kosze druciane  
 dostępne opcjonalnie 
• wykonania niestandardowe od 1 sztuki 
• profile górne / podstawy powlekane proszkowo wg palety 
 RAL - wykonanie od 1 sztuki

wersja: wykonanie dwustronne; format: format pionowy

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0053.1 
format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0053.2 
format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0053.3 
format plakatu: (500 x 700) mm
50.0053.4 
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku zewnętrznego

Potykacz, profil 25 mm, dwustronny,z zaokrąglonymi 
narożnikami,anodowany na kolor srebrny

• ścianki tylne z polistyrenu odpornego na działanie warunków  
 atmosferycznych i antyodblaskowa folia ochronna odporna na  
 działanie promieni UV 
• dodatki, takie jak tablica informacyjna czy kosze druciane  
 dostępne opcjonalnie 
• wykonania niestandardowe od 1 sztuki 
• profile górne / podstawy powlekane proszkowo wg palety RAL -  
 wykonanie od 1 sztuki

wersja: wykonanie dwustronne; format: format pionowy

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0057.1 
format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0057.2 
format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0057.3 
format plakatu: (500 x 700) mm
50.0057.4 

Wodoszczelny stojak plakatowy "Eco 35", 
profil 35 mm, dwustronny, z zagiętym narożnikiem, 
anodowany na srebrno
• wodoodporny dzięki zastosowaniu uszelki na tylnej ściance 
 oraz specjalnej technologii profilowej  
• odporne na warunki atmosferyczne polistyrenowe ścianki 
 tylne oraz antyodblaskowe, odporne na działanie promieni 
 UV folie ochronne  
• akcesoria, takie jak: tablica informacyjna (DIN A1) 
 lub kosze druciane dostępne opcjonalnie 
• wykonanie niestandardowe od 1 sztuki 
• profile / konstrukcja powlekane proszkowo - wykonanie od 1 sztuki

wersja: wykonanie dwustronne; format: format pionowy; 
wykonanie wodoszczelne: tak

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm); całkowita wysokość: 1330 mm
50.0155.3 
format plakatu: A1 (594 x 841 mm); całkowita wysokość: 1100 mm
50.0155.1 
format plakatu: A2 (420 x 594 mm); całkowita wysokość: 870 mm
50.0155.2 
format plakatu: A3 (297 x 420 mm); całkowita wysokość: 910 mm
50.0155.4 
format plakatu: (700 x 1000) mm; całkowita wysokość: 1400 mm
50.0155.6 

Pozostałe wodoszczelne stojaki na prospekty znajdą Państwo 
na www.vkf-renzel.pl
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku zewnętrznego

STOJAK RT, 35, G, A1, WODOSZCZELNY ECO 35, 
dwustronny, narożniki ścięte pod kątem, anodowany 
na kolor srebrny
• poniżej ramy zintegrowana aluminiowa powierzchnia reklamowa 
 o rozmiarach 250 x 230 mm (szer. x wys.) 
• wersja wodoodporna dzięki zastosowanej technice uszczelniającej  
 na ściankach tylnich 
• dwustronny 
• narożniki ścięte pod skosem 
• odporne na warunki atmosferyczne ścianki tylne z polistyrenu 
 i folie ochronne odporne na działanie promieni UV 
• rama i konstrukcja anodowane na kolor srebrny

wersja: wykonanie dwustronne; format plakatu: A1 (594 x 841 mm); 
format: format pionowy; wykonanie wodoszczelne: tak; 
całkowita wysokość: 1150 mm
50.0155.14 

 

Stojaki plakatowe z tablicą informacyjną

Wodoszczelny potykacz "Smart", profil 25 mm, 
dwustronny, z narożnikami ściętymi pod kątem, 
anodowany na koloe srebrny
• ze zintegrowaną tablicą informacyjną wykonaną z aluminium  
 anodowanego na kolor srebrny 
• wodoszczelny dzięki zastosowaniu specjalnej uszczelki 
• ścianki tylne odporne na działanie warunków atmosferycznych,  
 folia ochronna odporna na działanie promieni UV 
• indywidualne wykonanie tablicy - już od 1 sztuki 
• akcesoria, takie jak kosze druciane dostępne opcjonalnie 
• wykonania indywidualne - od 1 sztuki 
• kolory wg palety RAL - od 1 sztuki

wersja: wykonanie dwustronne; format plakatu: A1 (594 x 841 mm); 
format: format pionowy; wykonanie wodoszczelne: tak; 
szerokość tabliczki informacyjnej: 638 mm; wysokość tabliczki 
informacyjnej: ok. 200 mm; całkowita wysokość: 1450 mm
50.0061.4 
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku zewnętrznego

Wodoszczelny stojak plakatowy „Topic“, 
profil 25 mm, dwustronny; narożniki ścięte 
pod kątem, anodowany na kolor srebrny
• z wbudowaną tablicą informacyjną z wymiennymi powierzchniami  
 reklamowymi ze srebrnego kompozytu aluminiowego 
• wodoszczelność dzięki gumowej uszczelce wokół na ściankach  
 tylnych i specjalnej technice uszczelkowej 
• wersja dwustronna 
• narożniki ścięte pod kątem 
• wodoszczelne ścianki tylne z polistyrenu oraz antyodblaskowe  
 folie ochronne odparne na promieniowanie UV 
• ramka i konstrukcja główna anodowane na srebrno  
• własny projekt szyldu górnego możliwy już przy zakupie 1 sztuk

wersja: wykonanie dwustronne; format plakatu: A1 (594 x 841 mm); 
format: format pionowy; wykonanie wodoszczelne: tak; 
szerokość tabliczki informacyjnej: 642 mm; 
wysokość tabliczki informacyjnej: 150 mm; 
całkowita wysokość: 1165 mm
50.0061.10 

 

Stanowisko dla psów
• do napojenia Twoich czworonożnych gości 
• z 2 miskami ze stali nierdzewnej 
• wraz z odporną na deszcz ramą zatrzaskową w formacie DIN A1

materiał: aluminium / stal szlachetna; 
powierzchnia: malowana proszkowo; kolor: szary, zbliżony do RAL 7016; 
szerokość: 660 mm; wysokość: 1000 mm; głębokość: 400 mm; 
format plakatu: A1 (594 x 841 mm); 
wyposażenie: 2 miski o pojemności 2,5 l każda; 
wykonanie wodoszczelne: tak
59.2870.9 
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku zewnętrznego

Stojaki trójkątne

TRÓJKĄTNY STOJAK Z ALUMINIUM SOLID - ECO, 
profil 32 mm, narożniki ścięte pod kątem, 
anodowany na kolor srebrny.
• optymalna 360° prezentacja Państwa materiałów reklamowych 
• 3 ramki zaciskowe z aluminiowego profilu przykręcone są do 
 3 stabilnych rur aluminiowych ø 60 mm 
• trzystronne wykonanie wraz ze swobodnie wsuniętą tylną  
 metalową ścianką z gumową uszczelką dookoła oraz folią  
 ochronną przyklejoną na krótkim boku 
• wymiana plakatu następuje poprzez otwarcie od frontu profili  
 ramki zaciskowej. Jest ona dodatkowo ułatwiona dzięki  
 możliwości całkowitego wyciągnięcia tylnej ścianki z folią. 
• metalowe ścianki odporne na warunki atmosferyczne, 
 folia chronna odporna na działanie promieni UV 
• konstrukcja anodowana na kolor srebrny 
• wykonania niestandardowe od 1 sztuki 
• wykonanie wg palety RAL - od 1 sztuki 
• możliwość wykonania wersji z zabezpieczeniem przed kradzieżą -  
 od 1 sztuki

wersja: trzystronna; format: format pionowy; 
wykonanie wodoszczelne: tak

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm); całkowita wysokość: 1800 mm
50.0055.44 
format plakatu: A1 (594 x 841 mm); całkowita wysokość: 1600 mm
50.0055.45 
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku zewnętrznego

Potykacz WindSign

• odporny na wiatr potykacz do użytku np. w regionach przybrzeżnych  
• zwiększona stabilność (podstawa jest wypełniona wodą lub piaskiem)  
• w podstawie wbudowane kółka, które umożliwiają przesuwanie potykacza poprzez Technologia  
• Sprężyny potykaczy "WindSign" zapewniają stabilność nawet przy "burzliwej" pogodzie.

Wodoodporny potykacz WindSign „Seal“, 
profil 44 mm, dwustronny, ze ściętymi narożnikami

• podstawa z tworzywa sztucznego może być wypełniona wodą 
 lub piaskiem 
• z technologią sprężynową zapewniającą stabilność nawet 
 przy "burzliwej" pogodzie 
• ruchomy dzięki kółkom wbudowanym w podstawę 
• ścięte narożniki z srebrnymi / czarnymi narożami z tworzywa  
 sztucznego na końcach 
• wersja 2-stronna z antyrefleksyjną, stabilizowaną na UV osłoną 
 i tylną ścianką z tworzywa sztucznego 
• wersja z tablicą informacyjną dostępna od 1 szt 
• montaż odbywa się poprzez przykręcenie ramy do plastikowej  
 podstawy

wersja: wykonanie dwustronne; format: format pionowy; 
wykonanie wodoszczelne: tak

(kolor srebrny / szary)
kolor: srebrny / szary; format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0298.1 
kolor: srebrny / szary; format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0298.2 
kolor: srebrny / szary; format plakatu: (700 x 1000) mm
50.0298.3 

srebrny lub szary z szyldem
kolor: srebrny / szary; format plakatu: A1 (594 x 841 mm); 
szerokość tabliczki informacyjnej: 671 mm; 
wysokość tabliczki informacyjnej: 214 mm; kolor szyldu: biały
50.0298.9 

(czarny)
kolor: czarny; format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0298.4 
kolor: czarny; format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0298.5 
kolor: czarny; format plakatu: (700 x 1000) mm
50.0298.6 

czarny z szyldem
kolor: czarny; format plakatu: A1 (594 x 841 mm); 
szerokość tabliczki informacyjnej: 671 mm; 
wysokość tabliczki informacyjnej: 214 mm; kolor szyldu: biały
50.0298.27 

Do użycia wyłącznie z materiałami papierowymi. 
Nie można dodać dodatkowych szyldów górnych.
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Wózek do WindSign „QS I“ & "Seal"
• Pomoc w przenoszeniu WindSign "Seal" 
• Potykacz nie musi być już przechylany
50.0208.9 
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku zewnętrznego

STOJAK LEDOWY "SEAL"
• plastikowa podstawa wodoodporna 
• sprężyny zapewniające stabilność nawet przy "burzliwej" pogodzie 
• ruchomy dzięki kółkom zamontowanym w podstawie 
• z pilotem zdalnego sterowania do włączania, wyłączania 
 i przyciemniania 
• z ładowarką akumulatorów

materiał: aluminium / szkło akrylowe / tworzywo sztuczne; 
powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny; kolor Passe-partout: czarny; 
kolor podstawy: szary; format plakatu: A1; 
wymiar powierzchni widocznej: 572 x 821 mm (szer. x wys.); 
wymiar zewnętrzny: 658 x 907 mm (szer. x wys.); 
wysokość całkowita (zmontowana): 1223 mm; 
wymiary podstawy: 740 x 190 x 630 mm; oświetlenie: diody LED; 
czas pracy baterii: ok. 24 godzin w module Eco; 
czas ładowania: ok. 5 godzin; zakres: dwustronnie; 
wykonanie wodoszczelne: tak
10.0305.1 

Ładowarkę można opcjonalnie wykorzystać jako bezpośrednie źródło 
zasilania. Oznacza to, że działanie jest możliwe nawet bez baterii.

LED   

Potykacz Windsign „Seal plus“
• oświetlony potykacz 
• długotrwały akumulator 
• format wkładki DIN A1, dwustronny 
• wodoodporny 
• sprężyny zapewniające stabilność, nawet przy burzliwej pogodzie 
• mobilny dzięki kółkom umieszczonym w podstawie

materiał: aluminium / szkło akrylowe / tworzywo sztuczne; 
powierzchnia: anodowana; kolor: czarny; kolor Passe-partout: czarny; 
kolor podstawy: czarny; format plakatu: A1; 
wymiar powierzchni widocznej: 568 x 817 mm (S x W); 
wymiar zewnętrzny: 658 x 907 mm (szer. x wys.); 
wysokość całkowita (zmontowana): 1223 mm; 
wymiary podstawy: 740 x 190 x 630 mm; 
oświetlenie: diody LED; czas pracy baterii: 8h przy 100%, 
16h w module ECO; czas ładowania: ok. 5 godzin; 
zakres: dwustronnie; wykonanie wodoszczelne: tak
10.0305.5 

1. Pojemnik na baterie

1

LED   
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku zewnętrznego

Wodoodporny potykacz WindSign "Economy II RA 
Spring", profil 35 mm, z narożnikami ściętymi pod 
kątem, anodowany na srebrno
• plastikowa podstawa może zostać wypełniona wodą lub piaskiem 
• z technologią sprężynową zapewniającą stabilność nawet przy  
 "burzliwej" pogodzie 
• ruchoma dzięki rolkom zamontowanym w podstawie 
• wersja 2-stronna z antyrefleksyjną, odporną na promieniowanie 
 UV folią ochronną i ścianką tylną z tworzywa sztucznego 
• plakaty można wymieniać, otwierając profile ramki zatrzaskowej 
 z przodu.

format plakatu: A1 (594 x 841 mm); 
format: format pionowy; kolor podstawy: szary
50.0075.7 

Wodoodporny potykacz WindSign "Economy II", 
profil 35 mm, ze ściętymi narożnikami, anodowany 
na srebrno
• plastikowa podstawa może być wypełniona wodą lub piaskiem 
• ruchoma dzięki rolkom zamontowanym w podstawie 
• wersja 2-stronna z antyrefleksyjną, odporną na promieniowanie 
 UV folią ochronną i ścianką tylną z tworzywa sztucznego 
• plakaty można wymieniać, otwierając profile ramki zatrzaskowej 
 z przodu.

 

format: format pionowy; kolor podstawy: szary

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm); całkowita wysokość: 1400 mm
50.0075.6 
format plakatu: A1 (594 x 841 mm); całkowita wysokość: 1050 mm
50.0075.4 
format plakatu: (700 x 1000) mm; całkowita wysokość: 1400 mm
50.0075.5 

Wersja mobilna - na kółkach.

1. Od lewej do prawej: 50.0075.4, 50.0075.5, 50.0075.6.

1
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku zewnętrznego

Stojaki plakatowe- specjalne wykonania

Stojak plakatowy„Trio“, profil 30 mm , dwustronny, 
z zagiętymi narożnikami , anodowany na srebrno

• z 3 dwustronnymi ramami zaciskowymi 
• z funkcją wahadłową; podczas wiatru porusza się 
• posiada białą, niezadrukowaną tablicę informacyjną 
• ścianki tylne wykonane z odpornego na działanie warunków  
 atmosferycznych polistyrenu; folie ochronne odporne na 
 działanie promieni UV 
• indywidualne wykonanie tablicy informacyjnej od 1 sztuki 
• wykonania niestandardowe od 1 sztuki 
• wykonanie wodoodpornych kieszeni plakatowych od 1 sztuki

wersja: wykonanie dwustronne; format plakatu: 3x A3 (297 x 420 mm); 
format: format poziomy; szerokość tabliczki informacyjnej: 525 mm; 
wysokość tabliczki informacyjnej: ok. 150 mm; 
całkowita wysokość: ok. 1400 mm
50.0062.4 
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku zewnętrznego

Zewnętrzny stojak plakatowy „FLAT“
materiał: płaskownik; kolor: czarny, zbliżony do RAL 9005; 
powierzchnia: malowana proszkowo; format plakatu: A1; 
całkowita szerokość: 665 mm; całkowita wysokość: 1230 mm; 
wymiary profilu: 10 x 20 mm; 
powierzchnia reklamowa: 620 x 100 mm (S x W); 
wyposażenie: z folią ochronna UV z taśmą magnetyczną
53.0428.1 

Stojak plakatowy zewnętrzny „Boston“
• dwustronny stojak plakatowy 
• w komplecie 2 folie z PP odporne na promieniowanie UV, 
 które są wyposażone w paski magnetyczne i dzięki temu 
 przylegają do tylnej ściany 
• stojak jest stabilny i odporny na warunki atmosferyczne 
• łatwe przemieszczanie dzięki zintegrowanym kółkom

materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: aluminiowo-srebrny; format plakatu: A1 pionowy; 
szerokość: 720 mm; wysokość: 1150 mm; głębokość: 700 mm; 
wersja: z 2 rolkami; wyposażenie: z 2 szybkami ochronnymi, 
z taśmą magnetyczną

powierzchnia reklamowa: bez powierzchni reklamowej
53.0065.5 
powierzchnia reklamowa: 630 x 105 mm (szer. x wys.)
53.0065.7 

Opis powierzchni reklamowej na zapytanie.

53.0065.5.53.0065.5. 53.0065.7.53.0065.7.
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku zewnętrznego

Stojaki plakatowe zewnętrzne z okrągłym profilem

Stojak plakatowy zewnętrzny
• z galwanizowanym panelem tylnym 
•  wyposażony w antyodblaskową folię ochronną 

PET oraz taśmę magnetyczną

materiał: rura 25 mm; wersja: z półokrągłą tablicą na logo

kolor: biały, zbliżony do RAL 9003; 
format plakatu: (700 x 1000) mm; całkowita wysokość: 1630 mm; 
powierzchnia reklamowa: 710 x 370 mm (szer. x wys.)
53.0086.7 
kolor: czerwony, zbliżony do RAL 3020; 
format plakatu: (700 x 1000) mm; całkowita wysokość: 1630 mm; 
powierzchnia reklamowa: 710 x 370 mm (szer. x wys.)
53.0086.8 
kolor: biały, zbliżony do RAL 9003; format plakatu: A1; całkowita 
wysokość: 1400 mm; powierzchnia reklamowa: 610 x 320 mm (szer. x wys.)
53.0086.1 
kolor: czerwony, zbliżony do RAL 3020; format plakatu: A1; całkowita 
wysokość: 1400 mm; powierzchnia reklamowa: 610 x 320 mm (szer. x wys.)
53.0086.2 
kolor: biały, zbliżony do RAL 9003; 
format plakatu: (500 x 700) mm; całkowita wysokość: 1220 mm; 
powierzchnia reklamowa: 500 x 280 mm (szer. x wys.)
53.0086.5 
kolor: czerwony, zbliżony do RAL 3020; 
format plakatu: (500 x 700) mm; całkowita wysokość: 1220 mm; 
powierzchnia reklamowa: 500 x 280 mm (szer. x wys.)
53.0086.6 

Od 5 sztuk przy dopłacie możliwość zamówienia również innych kolorów RAL. 
Zapasowe pokrycia oraz pozostałe stojaki plakatowe znajdą Państwo online.

Stojaki plakatowe - tworzywo sztuczne

Stojak plakatowy „Poly I“
• ścięte pod kątem 
• z miejscem na stopy 
• nie zawiera folii ochronnej 
• możliwość pisania pisakami kredowymi 
• możliwość pokrycia winylem za dodatkową opłatą

materiał: polistyren; grubość materiału: 3 mm; kolor: biały; 
całkowita szerokość: 640 mm; całkowita wysokość: 1000 mm; 
wykonanie: wykonanie dwustronne
53.0090.1 
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku zewnętrznego

Akcesoria do stojaków plakatowych

 

Odkryj więcej na stronie www.vkf-renzel.pl

50.0068.8650.0068.86

50.0067.150.0067.1

50.0071.150.0071.1

50.0069.150.0069.1
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Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku zewnętrznego

Tablica informacyjna
• Do potykaczy formatu DIN A1 w kształcie litery A 
• Do zamocowania potrzebny jest uchwyt do tablicy 
 informacyjnej 50.0067.1 
• Montaż poprzez włożenie do uchwytu od góry 
• Indywidualny nadruk od 1 sztuki

materiał: sztywne tworzywo piankowe; kolor: biały; 
szerokość powierzchni widocznej: 640 mm; 
wysokość powierzchni widocznej: 300 mm; 
zastosowanie: do potykacza A1 (nie do 50.0155.1)

Tablica informacyjna bez nadruku
rodzaj nadruku: bez nadruku
50.0068.86 

Szyld 50.0068.86 z nadrukiem 2-stronnym
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy
50.0068.12 

Nie nadaje się do wodoszczelnych stojaków i stojaków WindSign

Zestaw tabliczek kredowych
• do potykacza A1 
• składa się z: 
 - 2x czarnej lakierowanej tablicy kredowej 
 - 3 markerów kredowych Illumigraph (szerokość pisania 15 mm) 
  w kolorach białym, czerwonym i zielonym 
• farbę można zetrzeć wilgotną szmatką

grubość materiału: 1 mm
50.0071.1 

Chronić przed promieniami słonecznymi!

Uchwyt do tablicy informacyjnej
• Do aluminiowych potykaczy formatu DIN A1 w kształcie litery A 
• Montaż poprzez zaciśnięcie między dwoma zawiasami

materiał: drut; powierzchnia: ocynkowana
50.0067.1 

Nie nadaje się do wodoszczelnych stojaków i stojaków WindSign

Druciany kosz
• Do zawieszania na klasycznych stojakach w kształcie litery "A" 
• Do zawieszenia na zawiasach na stojaku na plakaty 
• Głębokość: 55 mm

materiał: drut; format: format pionowy

format przegródki: A4 (210 x 297 mm)
50.0069.1 
format przegródki: A5 (148 x 210 mm)
50.0069.3 
format przegródki: 1/3 A4 (105 x 210 mm)
50.0069.2 

Nie nadaje się do stojaków WindSign

1. Lewy: 50.0069.2, Środek: 50.0069.3, Prawy: 50.0069.1

1



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

216

Ra
m

ki
 p

la
ka

to
w

e 
or

az
 s

to
ja

ki
 p

la
ka

to
w

e

2

Potykacze | Plakatowe stojaki podłogowe do użytku zewnętrznego

Tuba transportowa do 
stojaków plakatowych, A1

materiał zewnętrzny: srebrna folia; 
materiał wewnętrzny: folia bąbelkowa; 
szerokość: 800 mm; wysokość: 1255 mm
50.0070.1 

Części zamienne

Folie ochronne

• jako zamiennik pasujący do wszystkich  

 potykaczy z naszego asortymentu 

 

• więcej informacji znajdą Państwo 

 na stronie 131 lub w naszym sklepie  

 internetowym pod hasłem "Reklama  

 zewnętrzna, stojaki, akcesoria" 

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub 

sugestie, prosimy o kontakt 



3

3

Przegrody i systemy przesuwania towaru
Pierwszej klasy system obsługi produktów!

• System przegród regałowych „Perfekta MP“

• System przegród regałowych „Perfecta“

• Popychacze Twin

• System przesuwania towaru „Tabak“

• Zsuwnia do rolek „Perfekta“

• System przegród „ROS“ do chłodziarek

• System popychaczy „EcoTrac“

• System porządkowania „Adjustable Tray“

• Kwickload

• Przegrody regałowe „Tegometall“

• Przegrody do artykułów biurowych

• Przegrody regałowe z taśmą samoprzylepną

• Produkty wykonane metodą termoformowania
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System przegród regałowych „Perfekta MP“

System przegród regałowych

•  Układ półek i etykietowanie: 
- Przegródki na półki 
- Listwy cenowe 

• systemy podawania produktów 
 
• idealna orientacja 

• optymalna widoczność 
 
• łatwy odbiór i uzupełnianie towaru 
 
• możliwości chłodzenia 

Opanuj chaos na półce sklepowej ... stwórz porządek!
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Dlaczego warto używać przegród regałowych w miejscu sprzedaży?:

•  Zabezpieczenie miejsca na półce dla grupy 
artykułów

•  Przyjazny dla klienta przegląd znacznie 
zwiększa sprzedaż towarów

• Zachowanie określonej przestrzeni na półkach 

•  Gwarantowane jest stałe rozmieszczenie 
asortymentu produktów zarówno dla 
producentów, sprzedawców,  
jak i klientów 

Zamontuj listwę cenową, do wyboru modele:  
LSP 26, LSP 39, DBR / MSP 26,  

GLS / MSP 26 lub alternatywnie tylko  
profil podstawowy PEK. 

 

Łatwy i szybki montaż

Naciśnij na przegrodę, w razie 
potrzeby odłam na potrzebną 

długość końcową. 

Zamocuj system przegród.

W przypadku przegród posiadających 
punkty łamania, długość przegrody 

można regulować poprzez odłamywanie 
poszczególnych elementów. 
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System przegród regałowych „Perfekta MP“

Profil „PEK 25“
•  podstawowy profil do przegródek, z 

uchwytem do przegródek z serii „MP“
•  dostępne z taśmą samoprzylepną  

lub magnetyczną
• kolor: przezroczysty

szerokość podparcia 25 mm
22.0144. 
„PEK 45“szerokość 45 mm
22.0180. 

 

Profil „PEK 45“ z wycięciami
•  podstawowy profil przegród na drucianych 

półkach
•  z owalnymi wycięciami i gniazdem do 

zaczepienia w serii przegródek „MP“
• kolor: przezroczysty
22.0172. 

Napy zaciskowe do profili 
reklamowych z otworami

• do mocowania listw na półkach drucianych

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; 
grubość drutu: 2,8-3,2 mm
22.0034.1 

Listwa cenowa „DBR / M 26“
• z możliwością adapteru 
• do etykiet 26 mm 
• z taśmą i osłonką przeciwpyłową 
• kolor: transparent lub biały
20.0964. 

Listwa cenowa „DBR / MS 26“
• z zawiasem 
• z uchwytem  
• wysokość wsuwu 26 mm 
•  z taśmą samoprzylepną oraz osłonką 

przeciwpyłową
• kolory: przezroczysta i biała
20.0965. 
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System przegród regałowych „Perfekta MP“

Listwa cenowa „DBR / MP 26“
• z uchwytem 
• do etykiet o wsuwie 26 mm, 
•  z taśmą samoprzylepną oraz osłonką 

przeciwpyłową
• do zastosowania z przegrodą regałową 
• kolor: przezroczysty
20.0974. 

Listwa cenowa „DBR / MSP 26“
• z funkcją zawiasową 
• z uchwytem 
• do etykiet o wsuwie 26 mm 
•  z taśmą samoprzylepną oraz osłonką 

przeciwpyłową
• do zastosowania z przegrodą regałową 
• kolor: przezroczysty
20.1044. 

Listwa cenowa „WWT / M 26“
• z uchwytem  
• wysokość wsuwu 26 mm 
•  do regałów „Wanzl“ i „Wire-Tec“  

oraz regałów dwupoziomowych
• kolor: przezroczysty
20.0966. 

Listwa cenowa „WWT / MS 26“
• obrotowa 
• z możliwością adaptera 
• do etykiet 26 mm 
• do półek Wanzl i Wire-Tec 
• kolor: transparent
20.0967. 
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System przegród regałowych „Perfekta MP“

Listwa cenowa „WWT / MP 26“
• z adapterem 
• do etykiet o wsuwie 26 mm 
•  do półek drucianych Wanzl i Wire-Tec  

z dwoma poziomymi drutami
• z prowadnicami wtykowymi do przegródek 
• kolor: przezroczysty
20.0975. 

Listwa cenowa „WWT / MSP 26“
• opcja obracania 
• z adapterem 
• do etykiet z wsuwem 26 mm 
•  do półek drucianych Wanzl i Wire-Tec  

z dwoma poziomymi drutami
• z prowadnicami wtykowymi do przegródek 
• kolor: przezroczysty
20.1042. 

Listwa cenowa „BE / M 26“
• z opcją adapteru 
• do etykiet 26 mm 
•  do półek Wanzl-, Sigel i pozostałych koszy 

drucianych i półek szklanych 
• kolor: transparent
20.0970. 

Listwa cenowa „TD / M 26“
• z opcją adaptera 
• do etykiet 26 mm 
• do koszy Wanzl, Sigel i pozostałych 
• kolor: transparent
20.0971. 
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System przegród regałowych „Perfekta MP“

Listwa cenowa „GLS / M 26“
• z możliwością użycia adapteru 
• do etykiet 26 mm 
•  do półek szklanych i drewnianych  

o grubości 5-10 mm
• kolor: transparent
20.0968. 

Listwa cenowa „GLS / MS 26“
• z zawiasami  
• z uchwytem  
• wysokość wsuwu 26 mm 
•  odpowiednia dla szklanych i drewnianych 

półek o grubości 5-10 mm
• kolor przezroczysty
20.0969. 

Listwa cenowa „GLS / MP 26“
• z adapterem 
• do etykiet z wsuwem 26 mm 
•  nadaje się do półek szklanych i 

drewnianych o grubości od 5 do 10 mm
• z prowadnicami wtykowymi do przegródek 
• kolor: przezroczysty
20.0976. 

Listwa cenowa „GLS / MSP 26“
• możliwość obracania 
• z adapterem 
• do etykiet z wsuwem 26 mm 
•  nadaje się do półek szklanych i 

drewnianych o grubości od 5 do 10 mm
• z prowadnicami wtykowymi do przegródek 
• kolor: przezroczysty
20.1043. 
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System przegród regałowych „Perfekta MP“

Listwa cenowa „LS / MSP 39“
• z prowadnicami wtykowymi do ścianek 
•  do półek Linde, Storebest, Alpos  

i Tegometal
• wysokość wsuwu: 39 mm 
• kolor: przezroczysty
22.0300. 

Listwa „TE / MSP 26“
• z prowadnicami wtykowymi do ścianek 
•  dla półek Linde, Storebest, Alpos  

i Tegometal
• wysokość wsuwu : 26 mm 
• kolor: przezroczysty
20.1955. 

Uchwyt „ZBD“
• uchwyt do etykiet Display Data 
•  możliwość podłączenia do wszystkich listw 

dzięki opcji adaptera
• kolor: przezroczysty
20.0972. 
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Przegrody bez miejsc łamania

Seria „MP“

Magnetyczna przegroda regałowa
• bez ogranicznika 
• z tylną stopką do zawieszenia

materiał: PET; kolor: przezroczysty; wysokość: 60 mm

długość: 310 mm
22.0152.6 
długość: 335 mm
22.0152.7 
długość: 360 mm
22.0152.8 
długość: 385 mm
22.0152.9 
długość: 400 mm
22.0152.10 
długość: 435 mm
22.0152.12 
długość: 460 mm
22.0152.13 
długość: 485 mm
22.0152.14 
długość: 500 mm
22.0152.15 
długość: 585 mm
22.0152.19 

Magnetyczna przegroda regałowa
• bez ogranicznika 
• z tylną stopką do zawieszenia

materiał: PET; kolor: przezroczysty; wysokość: 120 mm

długość: 285 mm
22.0159.5 
długość: 385 mm
22.0159.9 
długość: 400 mm
22.0159.10 
długość: 435 mm
22.0159.12 
długość: 460 mm
22.0159.13 
długość: 485 mm
22.0159.14 
długość: 500 mm
22.0159.15 
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System przegród regałowych „Perfekta MP“

Przegrody serii „MP“ bez miejsc łamania

Magnetyczna przegroda regałowa
• z ogranicznikiem wersja lewostronna 
• z tylną stopką do zaczepienia na półce

materiał: PET; kolor: przezroczysty; wysokość: 60 mm

długość: 400 mm
22.0156.1 
długość: 435 mm
22.0156.2 

Magnetyczna przegroda regałowa
• z ogranicznikiem środkowym 
• z tylną stopką do montażu

materiał: PET; kolor: przezroczysty; wysokość: 60 mm

długość: 400 mm
22.0157.1 
długość: 435 mm
22.0157.2 

Magnetyczna przegroda regałowa
• z ogranicznikiem prawostronnym 
• z tylnym elementem do mocowania

materiał: PET; kolor: przezroczysty; wysokość: 60 mm

długość: 400 mm
22.0158.1 
długość: 435 mm
22.0158.2 

Magnetyczna przegroda regałowa
• z ogranicznikiem wersja lewostronna 
• z tylną stopką do zaczepienia na półce

materiał: PET; kolor: przezroczysty; wysokość: 120 mm

długość: 400 mm
22.0163.10 
długość: 500 mm
22.0163.15 
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System przegród regałowych „Perfekta MP“

Magnetyczna przegroda regałowa
• z ogranicznikiem środkowym 
• z tylną stopką do montażu

materiał: PET; kolor: przezroczysty; wysokość: 120 mm

długość: 400 mm
22.0164.10 
długość: 500 mm
22.0164.15 

Magnetyczna przegroda regałowa
• z ogranicznikiem prawostronnym 
• z tylnym elementem do mocowania

materiał: PET; kolor: przezroczysty; wysokość: 120 mm

długość: 400 mm
22.0165.10 
długość: 500 mm
22.0165.15 

Magnetyczna przegroda regałowa
• bez ogranicznika 
• z zaokrąglonym frontem  
• z tylnym elementem do montażu

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; wysokość: 200 mm

długość: 335 mm
22.0166.7 
długość: 385 mm
22.0166.9 
długość: 400 mm
22.0166.10 
długość: 585 mm
22.0166.19 

Magnetyczna przegroda regałowa
• bez ogranicznika 
• z wysokim frontem 
• z podstawką tylną

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; wysokość: 200 mm

długość: 335 mm
22.0168.7 
długość: 385 mm
22.0168.9 
długość: 400 mm
22.0168.10 
długość: 585 mm
22.0168.19 
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System przegród regałowych „Perfekta MP“

Przegrody serii„MP“ z miejscami łamania

1.    Długość przegródek można indywidualnie  
dopasować dzięki punktom łamania!

1

Magnetyczna przegroda regałowa
• może być stosowana do różnych głębokości półek 
• z 8 miejscami łamania

materiał: PET; kolor: przezroczysty; wysokość: 60 mm;  
wysokość frontu: 30  mm

Przegroda bez ogranicznika
długość: 485 mm;  
wersja: od 285 mm 8 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0195.1 
długość: 585 mm;  
wersja: od 385 mm 8 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0195.2 

Przegroda z lewostronnym ogranicznikiem
długość: 485 mm;  
wersja: od 285 mm 8 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0199.1 
długość: 585 mm;  
wersja: od 385 mm 8 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0199.2 

Przegroda z ogranicznikiem pośrodku
długość: 485 mm;  
wersja: od 285 mm 8 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0200.1 
długość: 585 mm;  
wersja: od 385 mm 8 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0200.2 

Przegroda ze stoperem towarowym l prawy
długość: 485 mm;  
wersja: od 285 mm 8 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0201.1 
długość: 585 mm;  
wersja: od 385 mm 8 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0201.2 

Przekonajcie się sami o prostocie montażu 
w filmie pod adresem: www.vkf-renzel.pl

22.0195.22.0195.

22.0199.22.0199.

22.0200.22.0200.

22.0201.22.0201.
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System przegród regałowych „Perfekta MP“

Magnetyczna przegroda regałowa
• z ogranicznikiem 
• do różnych głębokości półek 
• 8 miejsc łamania

materiał: PET; kolor: przezroczysty; wysokość: 60 mm

Przegroda z lewostronnym ogranicznikiem
długość: 485 mm;  
wersja: od 285 mm 8 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0196.1 
długość: 585 mm;  
wersja: od 385 mm 8 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0196.2 

Przegroda z ogranicznikiem pośrodku
długość: 485 mm;  
wersja: od 285 mm 8 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0197.1 
długość: 585 mm;  
wersja: od 385 mm 8 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0197.2 

Przegroda ze stoperem towarowym l prawy
długość: 485 mm;  
wersja: od 285 mm 8 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0198.1 
długość: 585 mm;  
wersja: od 385 mm 8 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0198.2 

22.0196.22.0196.

22.0197.22.0197.

22.0198.22.0198.

Magnetyczna przegroda regałowa
• z ogranicznikiem 
• przeznaczona do różnych głębokości półek 
• 7 miejsc łamania

materiał: PET; kolor: przezroczysty; wysokość: 120 mm

Przegroda z lewostronnym ogranicznikiem
długość: 485 mm;  
wersja: od 310 mm 7 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0209.1 
długość: 560 mm;  
wersja: od 385 mm 7 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0209.2 

Przegroda z ogranicznikiem pośrodku
długość: 485 mm;  
wersja: od 310 mm 7 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0210.1 
długość: 560 mm;  
wersja: od 385 mm 7 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0210.2 

Przegroda ze stoperem towarowym l prawy
długość: 485 mm;  
wersja: od 310 mm 7 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0211.1 
długość: 560 mm;  
wersja: od 385 mm 7 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0211.2 

22.0209.22.0209.

22.0210.22.0210.

22.0211.22.0211.
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Magnetyczna przegroda regałowa
• może być stosowana do różnych głębokości półek 
• z 8 miejscami łamania

materiał: PET; kolor: przezroczysty;  
wysokość: 120 mm; wysokość frontu: 80 mm

Przegroda bez ogranicznika
długość: 485 mm;  
wersja: od 310 mm 7 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0205.1 
długość: 560 mm;  
wersja: od 385 mm 7 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0205.2 

Przegroda z lewostronnym ogranicznikiem
długość: 485 mm;  
wersja: od 310 mm 7 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0206.1 
długość: 560 mm;  
wersja: od 385 mm 7 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0206.2 

Przegroda z ogranicznikiem pośrodku
długość: 485 mm;  
wersja: od 310 mm 7 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0207.1 
długość: 560 mm;  
wersja: od 385 mm 7 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0207.2 

Przegroda ze stoperem towarowym l prawy
długość: 485 mm;  
wersja: od 310 mm 7 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0208.1 
długość: 560 mm;  
wersja: od 385 mm 7 ustalonych punktów łamania co 25 mm
22.0208.2 

22.0205.22.0205.

22.0206.22.0206.

22.0207.22.0207.

22.0208.22.0208.
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System przegród regałowych „Perfekta MP“

Klips do przegród regałowych
• do modernizacji przegród regałowych „MP“ 
• do użycia z profilami 22.0012

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; długość: 17 mm; 
wysokość: 10 mm; szerokość: 14 mm
22.0204.1 

Klips „Kombi“
• odpowiedni do ramy 53.0222.7 / .8 i .9

materiał: POM; kolor: biały;  
wersja: adapter "RS" do serii „Perfekt MP“
53.0199.18 

Klips mocujący
• do osłonek cenowych z otworami oraz formatek z PCV

materiał: POM; kolor: biały;  
wersja: klips mocujący do serii „Perfekt MP“
53.0199.16 

Ramka wahliwa
materiał: tworzywo sztuczne; format: A6;  
format: format poziomy; wsuw: na długim boku

kolor: szary, zbliżony do RAL 7035
53.0222.7 
kolor: czerwony, zbliżony do RAL 3000
53.0222.8 
kolor: biały, zbliżony do RAL 9010
53.0222.9 

Listwa cenowa WLK / MS 26
• możliwość obracania 
• możliwość dostosowania do wszystkich szyn dzięki opcji adaptera 
• do etykiet z wsuwem 26 mm 
• kolor: przezroczysty
20.1196. 
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System przegród regałowych „Perfecta“

Listwa cenowa „LSP“
• z prowadnicami wtykowymi do przegródek 
• dla półek Linde, Storebest i Tegometal 
• kolor: biały

„LSP 26“
do etykiet 26 mm
22.0002. 

„LSP 39“
do etykiet 39 mm
22.0003. 

 

Listwa cenowa „AL / WLP“
• z opcją obracania 
• z prowadnicami wtykowymi do przegródek 
•  dla półek Linde, Storebest, Alpos  

i Tegometal
• kolor: biały

„AL 30 / WLP“
wysokość wsuwu 30 mm
22.0265. 

„AL 39 / WLP“
do etykiet 39 mm
22.0264. 

Listwa cenowa
• z prowadnicami do przegródek 
•  samoprzylepne na wszystkich półkach 

metalowych, drewnianych i szklanych
• kolor: przezroczysty lub biały

do etykiet 26 mm
22.0004. 
do etykiet 39 mm
22.0006. 

Listwa cenowa „HEP 30/ WLP“
• opcja obracania 
• do etykiet o wsuwie 30 mm 
• z prowadnicami wtykowymi do przegródek 
•  samoprzylepne na wszystkich półkach 

metalowych, drewnianych i szklanych
• kolor: przezroczysty lub biały
22.0262. 
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System przegród regałowych „Perfecta“

Listwa cenowa „GLSP 26“
• do etykiet o wsuwie 26 mm 
• z prowadnicami wtykowymi do przegródek 
•  do półek szklanych i drewnianych  

o grubości 5-10 mm
• kolor: przezroczysty lub biały
22.0009. 

Listwa cenowa „GLS 39/ WLP“
• opcja obracania 
• do etykiet o wsuwie 39 mm 
• z prowadnicami wtykowymi do przegródek 
•  do półek szklanych i drewnianych  

o grubości 5-10 mm
• kolor: przezroczysty
22.0263. 

Listwa cenowa „RUP 20“
• z elementami wtykowymi do przegród 
•  samoprzylepna na wszystkich półkach 

metalowych, drewnianych i szklanych

„RUP 20“
do etykiet o wysokości wsuwu 20 mm 
kolor: przezroczysty lub biały
22.0010. 

„RUP 39“
wysokość wsuwu 39 mm 
kolor: biały
22.0355. 

Profil wsuwany
• do regałów metalowych TEGO 
• kolor: przezroczysty 
• wysokość: 34 mm 
• kolor: przezroczysty
20.0872. 
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System przegród regałowych „Perfecta“

Profil „PES“
• profil wtykowy do metalowych rynien 
• z podstawką do przegród 
• kolor: transparentny
22.0011. 

Profil „PEK“
•  profil podstawowy z prowadnicami 

wtykowymi do przegródek
•  dostępne z taśmą samoprzylepną lub 

magnetyczną
• kolor: przezroczysty lub biały
22.0012. 

Profil montażowy „PEK 30“
•  profil podstawowy z prowadnicami 

wtykowymi do przegródek
•  dostępne z taśmą samoprzylepną lub 

magnetyczną
• kolor: przezroczysty lub biały
22.0013. 

Profil „PEK 30“ z otworami
•  profil podstawowy do przegród na  

półki druciane
•  z owalnymi wycięciami i wtykanymi 

prowadnicami do przegród
• kolor: przezroczysty
22.0096. 
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System przegród regałowych „Perfecta“

Listwa reklamowa "Perfekta"
• idealna reklama produktu na regale 
• z prowadnicami do przegród 
• rozmiar: 40 x 40 mm (szer. x wys.) 
• z taśmą klejącą lub magnetyczną 
• kolor: przezroczysty
22.0014. 

Możliwość wykonania nadruku na listwie.  
Prosimy o zapytania!

Listwa reklamowa do regałów drucianych
• z owalnymi wycięciami i prowadnicami do przegród 
• wymiary: 57 x 40 mm (szer. x wys.) 
• kolor: przezroczysty
22.0015. 

Profil „PEK“ z uchwytem
• z profilem do mocowania przegród oraz uchwytem 
• na materiały reklamowe o grubości od 2-3 mm 
•  do przyklejenia na wszystkich półkach metalowych,  

drewnianych i szklanych
• do wyboru z taśmą samoprzylepną lub magnetyczną 
• kolor: przezroczysty
22.0284. 

Napy zaciskowe do profili reklamowych z otworami
• do mocowania listw na półkach drucianych

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty;  
grubość drutu: 2,8-3,2 mm
22.0034.1 

Prowadnica do przegród
• do stabilizacji przegród 
•  zapobiega przesuwaniu się przegród na boki w przypadku 

produktów okrągłych
• pasuje do przegród serii „SR“ i „MP“. 
• kolor: szary
22.0339. 

Akrylowy ogranicznik do systemu „Perfekta“
2 rogi zaokrąglone; 3 strony polerowane termicznie.  
Materiał: 2 mm szkło akrylowe.  
Kolor: przezroczysty. Długość do wyboru. Wysokość: 145 mm
60.0027. 
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System przegród regałowych „Perfecta“

Seria „SR“ bez miejsc łamania

- Przegrody bez miejsc łamania 
 

- Poliwęglan 
 

-  Różne długości dostępne od 185 mm  
w odstępach co 25 mm

 

- Dostępne z lub bez ogranicznika 

Magnetyczna przegroda regałowa
Przegroda bez ogranicznika

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; wysokość: 25 mm; 
wersja: z tylnym uchwytem mocującym

długość: 285 mm
22.0066.17 
długość: 335 mm
22.0066.3 
długość: 385 mm
22.0066.21 
długość: 435 mm
22.0066.11 

Wszystkie systemy przegród „SR“ są na życzenie dostępne również bez tylnej stopki wtykowej!
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Magnetyczna przegroda regałowa
materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; wysokość: 60 mm; 
wysokość frontu: 30  mm; wersja: z tylnym uchwytem mocującym

Przegroda bez ogranicznika
długość: 285 mm
22.0067.10 
długość: 335 mm
22.0067.14 
długość: 385 mm
22.0067.18 
długość: 435 mm
22.0067.22 

Przegroda z ogranicznikiem lewostronna
długość: 285 mm
22.0068.10 
długość: 335 mm
22.0068.14 
długość: 385 mm
22.0068.18 
długość: 435 mm
22.0068.22 

Przegroda z ogranicznikiem pośrodku
długość: 285 mm
22.0069.10 
długość: 335 mm
22.0069.14 
długość: 385 mm
22.0069.18 
długość: 435 mm
22.0069.22 

Przegroda z ogranicznikiem prawym
długość: 285 mm
22.0070.10 
długość: 335 mm
22.0070.14 
długość: 385 mm
22.0070.18 
długość: 435 mm
22.0070.22 

Inne długości dostępne na zamówienie od 185 mm w odstępach co 25 mm.

22.0067.22.0067.

22.0068.22.0068.

22.0069.22.0069.

22.0070.22.0070.
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Magnetyczna przegroda regałowa
materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; wysokość: 120 mm; 
wysokość frontu: 80 mm; wersja: z tylnym uchwytem mocującym

Przegroda bez ogranicznika
długość: 285 mm
22.0074.10 
długość: 335 mm
22.0074.14 
długość: 385 mm
22.0074.18 
długość: 435 mm
22.0074.22 

Przegroda z lewostronnym ogranicznikiem
długość: 285 mm
22.0075.10 
długość: 335 mm
22.0075.14 
długość: 385 mm
22.0075.18 
długość: 435 mm
22.0075.22 

Przegroda z ogranicznikiem pośrodku
długość: 285 mm
22.0076.10 
długość: 335 mm
22.0076.14 
długość: 385 mm
22.0076.18 
długość: 435 mm
22.0076.22 

Przegroda ze stoperem towarowym l prawy
długość: 285 mm
22.0077.10 
długość: 335 mm
22.0077.14 
długość: 385 mm
22.0077.18 
długość: 435 mm
22.0077.22 

Inne długości dostępne na zamówienie 
od 185 mm w odstępach co 25 mm.

22.0074.22.0074.

22.0075.22.0075.

22.0076.22.0076.

22.0077.22.0077.
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Magnetyczna przegroda regałowa
materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; wysokość: 60 mm; 
wysokość frontu: 60 mm; wersja: z tylnym uchwytem mocującym

Przegroda z lewostronnym ogranicznikiem
długość: 285 mm
22.0071.10 
długość: 335 mm
22.0071.14 
długość: 385 mm
22.0071.18 
długość: 435 mm
22.0071.22 

Przegrody z ogranicznikiem środkowe
długość: 285 mm
22.0072.10 
długość: 335 mm
22.0072.14 
długość: 385 mm
22.0072.18 
długość: 435 mm
22.0072.22 

Przegroda ze stoperem towarowym l prawy
długość: 285 mm
22.0073.10 
długość: 335 mm
22.0073.14 
długość: 385 mm
22.0073.18 
długość: 435 mm
22.0073.22 

22.0071.22.0071.

22.0072.22.0072.

22.0073.22.0073.
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System przegród regałowych „Perfecta“

Magnetyczna przegroda regałowa
materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; wysokość: 120 mm; 
wysokość frontu: 120 mm; wersja: z tylnym uchwytem mocującym

Przegroda z lewostronnym ogranicznikiem
długość: 285 mm
22.0078.10 
długość: 335 mm
22.0078.14 
długość: 385 mm
22.0078.18 
długość: 435 mm
22.0078.22 

Przegroda z ogranicznikiem pośrodku
długość: 285 mm
22.0079.10 
długość: 335 mm
22.0079.14 
długość: 385 mm
22.0079.18 
długość: 435 mm
22.0079.22 

Przegroda ze stoperem towarowym l prawy
długość: 285 mm
22.0080.10 
długość: 335 mm
22.0080.14 
długość: 385 mm
22.0080.18 
długość: 435 mm
22.0080.22 

22.0078.22.0078.

22.0079.22.0079.

22.0080.22.0080.
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Przegrody z miejscami łamania

Seria „KD“

Magnetyczna przegroda regałowa
• do użytku przy różnych głębokościach regału 
• materiał: poliwęglan 
• kolor: przezroczysty

(10 miejsc łamania)
do samodzielnego skracania do długości: 460, 435, 410, 360, 330, 
290, 240, 220, 190, lub 150 mm; Rozmiar: 510 x 25 mm (dł. x wys.)
22.0016.1 

(6 miejsc łamania)
mogą być skracane do długości 380, 330, 290, 240, 190 lub 140 mm; 
Wymiary: 410 x 50 mm (dł. x wys.)
22.0017.1 

(5 miejsc łamania)
mogą być skracane do długości 410, 370, 330, 290 lub 250 mm; 
Wymiary: 450 x 60 mm (dł. x wys.)
22.0018.1 
mogą być skracane do długości 410, 370, 330, 290 lub 250 mm; 
Wymiary: 450 x 120 mm (dł. x wys.)
22.0019.1 

22.0016.22.0016.

22.0017.22.0017.

22.0018.22.0018.

22.0019.22.0019.
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Przegrody z miejscami łamania

Seria „MR“

Magnetyczna przegroda regałowa
• może być używana dla różnej głębokości półek  
• z 16 ustalonymi progami co 25 mm od 185 mm 
• materiał: poliwęglan  
• kolor: przezroczysty 
• wymiar: 585 x 60 mm

Przegroda bez ogranicznika
22.0020.1 

Przegroda z lewostronnym ogranicznikiem
22.0023.1 

Przegroda z ogranicznikiem pośrodku
22.0023.2 

Przegroda ze stoperem towarowym l prawy
22.0023.3 

22.0020.122.0020.1

22.0023.122.0023.1

22.0023.222.0023.2

22.0023.322.0023.3
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System przegród regałowych „Perfecta“

Magnetyczna przegroda regałowa
• możliwa do użycia przy różnych głębokościach półek  
• z 16 zaznaczonymi progami co 25 mm od 185 mm 
• Materiał: poliwęglan  
• kolor przezroczysty 
• wymiar 585 x 120 mm

Przegroda bez ogranicznika
22.0024.1 

Przegroda z lewostronnym ogranicznikiem
22.0024.2 

Przegroda z ogranicznikiem pośrodku
22.0024.3 

Przegroda ze stoperem towarowym l prawy
22.0024.4 

22.0024.122.0024.1

22.0024.222.0024.2

22.0024.322.0024.3

22.0024.422.0024.4
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System przegród regałowych „Perfecta“

Popychacze

• 100% widoczności produktu 
 

• łatwe uzupełnienie towarów 
 

• łatwy montaż 
 

•  indywidualne dostosowanie prędkości posuwu 
do odpowiedniego artykułu

•  indywidualne dopasowanie długości 
popychacza do Twojej półki

 

• różne możliwe kombinacje 
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System przegród regałowych „Perfecta“

Popychacz Push VI „Schmal“
• z progresywną siłą ciągu 
• dostępna dla wszystkich głębokości półek 
• format popychacza towarów: 27 x 72 mm (szer. x wys.) 
• siła nacisku: 2 N, 4 N, 6 N, 10 N lub 14 N

bez ogranicznika
Format adaptera: 28 x 10 mm (szer. x wys.)
22.0086. 

z ogranicznikiem do połowy wysokości
Format adaptera: 27 x 24 mm (szer. x wys.)
22.0256. 

z ogranicznikiem pionowym
Format adaptera: 28 x 36 mm (szer. x wys.)
22.0257. 

1. Bez ogranicznika

2. Z ogranicznikiem półwysokim

3. Z ogranicznikiem wysokim

1

2 3

Popychacz Push VI „Breit“
• z progresywną siłą ciągu 
• Dostępne dla wszystkich głębokości półek 
• Format popychacza towarów: 40 x 72 mm (szer. x wys.) 
• Siła nacisku: 2 N, 4 N, 6 N, 10 N lub 14 N

bez ogranicznika
Rozmiar adapteru: 52 x 10 mm (szer. x wys.)
22.0089. 

z ogranicznikiem do połowy wysokości
Format adaptera: 52 x 24 mm (szer. x wys.)
22.0258. 

z ogranicznikiem pionowym
Rozmiar adaptera: 52 x 36 mm (szer. x wys.)
22.0259. 

1. Bez ogranicznika

2. Z ogranicznikiem półwysokim

3. Z ogranicznikiem wysokim

1

2 3
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System przegród regałowych „Perfecta“

Popychacz Push VI „Szeroki“ z kątem pochylenia 70°
• z progresywną siłą nacisku 
• dostępne dla wszystkich głębokości półek 
• z wysokim ogranicznikiem 
• pochylenie (kąt 70°) 
• rozmiar popychacza: 40 x 72 mm (szer. x wys.) 
• rozmiar adapterar: 60 x 71 mm (szer. x wys.) 
• siła nacisku: 2 N, 4 N, 6 N, 10 N lub 14 N
22.0176. 

Popychacz Push VI "Szeroki" z kątem pochyleniar 90°
• z progresywną siłą pchnięcia 
• dostępna dla wszystkich głębokości półek 
• z wysokim ogranicznikiem 
• rozmiar popychaczar: 40 x 72 mm (szer. x wys.) 
• rozmiar adaptera: 60 x 75 mm (szer. x wys.) 
• Siła nacisku: 2 N, 4 N, 6 N, 10 N lub 14 N
22.0175. 

POPYCHACZ PUSH VII
• z progresywną siłą nacisku 
• szczególnie nadaje się do małych i wąskich produktów 
• dostępna dla wszystkich głębokości półek 
• format popychacza produktu: 18 x 60 mm (szer. x wys.) 
• siła nacisku: 2 N, 4 N, 6 N, 10 N lub 14 N

bez ogranicznika
Rozmiar adaptera: 17 x 0,7 mm (szer. x wys.)
22.0236. 

z ogranicznikiem do połowy wysokości
Format adaptera: 17 x 24 mm (szer. x wys.)
22.0295. 

z ogranicznikiem pionowym
Format adaptera: 17 x 36  mm (szer. x wys.)
22.0296. 

1. Bez ogranicznika

2. Z ogranicznikiem półwysokim

3. Z ogranicznikiem wysokim

1

2 3
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System przegród regałowych „Perfecta“

Element poszerzający do popychacza „Push VI“, 
wersja wąska

materiał: polistyren; grubość materiału: 1,5 mm;  
kolor: szary, zbliżony do RAL 7035; szerokość: 80 mm; 
wysokość: 130 mm; wersja: 2 narożniki zaokrąglone
22.0121.1 

Element poszerzający „Push VI“ szeroki,  
2-krotna regulacja

materiał: ABS; grubość materiału: 2 mm;  
kolor: szary, zbliżony do RAL 7035; szerokość: 80 mm; 
wysokość: 130 mm
22.0121.4 

Tylny adapter do popychacza „Push VI“
• do tylnego montażu popychacza 
• odpowiedni dla PEK 45 + PEK 25

materiał: ABS; kolor: szary, zbliżony do RAL 7035; wysokość: 9 mm

szerokość: 32 mm; wersja: do Push VI
22.0177.1 
szerokość: 19,5 mm; wersja: do Push VII
22.0282.1 
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System przegród regałowych „Perfecta“

Element popychający
• do systemu przegród „Perfekta“

materiał: ABS; kolor: przezroczysty

Podpórka tylna
wysokość: 130 mm; szerokość: 65 mm
22.0147.2 

Podkładka antyzpoślizgowa
długość: 515 mm; ilość miejsc łamania: 7; szerokość: 55 mm
22.0147.3 

Wyciągana listwa
długość: 515 mm; ilość miejsc łamania: 4
22.0147.4 

1. Wspornik tylni

2. Hamulec postojowy

3. Wieszaki

Odkryj praktyczne funkcje w filmie 
na stronie: www.vkf-renzel.pl

1

2

3

Podpórka
• do systemu przegród „Perfekta“ 
• do indywidualnego dostosowania ilości towaru

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty;  
szerokość: 60 mm; wysokość: 135 mm; głębokość: 57 mm
22.0037.8 

Podkładka antypoślizgowa
• do systemu przegród „Perfekta“ 
• 7 miejsc łamania

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty;  
szerokość: 57 mm; długość: 517 mm
22.0036.9 

1. Wspornik tylni

2. Hamulec postojowy

1

2
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System przegród regałowych „Perfecta“

Element popychający „NG“
• do systemu przegród "Perfekta" 
• do indywidualnego dostosowania ilości towaru

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

wersja: podpórka; wysokość: 130 mm; szerokość: 100 mm
22.0147.5 
wersja: podkładka antypoślizgowa; długość: 495 mm;  
ilość miejsc łamania: 3; szerokość: 95 mm
22.0147.6 
wersja: nakładka; długość: 495 mm;  
ilość miejsc łamania: bez miejsc łamania
22.0147.7 

1. Wspornik tylni

2. Hamulec postojowy

3. Wieszaki

1

2

3

System przegród regałowych „Perfekta-Tray-System“
• do optymalizacji przestrzeni na regale 
• doskonale sprawdzi się w każdym miejscu sprzedaży 
• zabezpiecza miejsce na półce w punkcie sprzedaży 
• materiał: polistyren 
• kolor: biały lub przezroczysty 
• kolory specjalne za dodatkową opłatą 

•  dostępne różne szerokości: 42, 47, 52, 57, 63, 70, 75, 79, 88,  
100 lub 130 mm

• długość: 400 mm  
•  możliwość łatwego dopasowania do wszystkich standardowych 

głębokości półek (350, 300, 250 lub 200 mm) dzięki 
zintegrowanym, z góry ustalonym punktom łamania

22.0052. 



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

250

Popychacz do okrągłych produktów

•  do produktów gładkich i okrągłych  
(np. puszki po napojach, słoiki na przyprawy, 
butelki na szampony, kremy i dezodoranty) 

• produkty pozostają w prowadnicy 

• przegroda i popychacz są połączone 

• uporządkowana prezentacja towarów 

• równomiernie podzielona półka sprzedażowa 

•  możliwość samodzielnego określenia rozmiaru 
podziału 

Listwa mocująca do systemu Twin-Pusher
• do montażu na profilu PEK 
• alternatywnie dostępny z taśmą samoprzylepną lub magnetyczną 
• kolor: szary
22.0342. 

Element poszerzający do Twin-Pusher,  
2-stopniowa regulacja

• możliwość podłączenia poziomego lub pionowego

materiał: ABS; grubość materiału: 2 mm; kolor: szary, zbliżony do RAL 7035;  
szerokość: 75 mm; wysokość: 45 mm; wersja: 4 narożniki zaokrąglone
22.0121.11 
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Twin-Pusher
• z progresywną siłą ciągu 
• dostępna dla wszystkich głębokości półek 
• format popychacza towarów: 27 x 72 mm (szer. x wys.) 
• siła nacisku: 2 N, 4 N, 6 N, 10 N lub 14 N

Wersja: prawostronna
Adapter: 27 x 24 mm (szer. x wys.)
22.0364. 
Adapter: 27 x 36 mm (szer. x wys.)
22.0350. 

wersja: środek
Adapter: 27 x 24 mm (szer. x wys.)
22.0362. 
Adapter: 27 x 36 mm (szer. x wys.)
22.0348. 

Wersja lewostronna
Adapter: 27 x 24 mm (szer. x wys.)
22.0363. 
Adapter: 27 x 36 mm (szer. x wys.)
22.0349. 

1. Wersja prawostronna

2. Wersja środkowa

3. Wersja lewostronna

1 2 3
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System przesuwania towaru „Tabak“

Profil „PEK“
• profil podstawowy z prowadnicami wtykowymi do przegródek 
• dostępne z taśmą samoprzylepną lub magnetyczną 
• kolor: przezroczysty lub biały
22.0012. 

POPYCHACZ PUSH VI „BREIT“ TABAK
• z progresywną siłą pchnięcia 
• dostępne dla wszystkich półek 
• z ogranicznikiem 
• wymiar popychacza: 40 x 72 mm (szer. x wys.) 
• wymiar adaptera: 39 x 36 mm (szer. x wys.) 
• siła nacisku: 2 N, 4 N, 6 N, 10 N lub 14 N
22.0369. 

Przegroda z ogranicznikiem pośrodku
materiał: PET; kolor: przezroczysty; długość: 485 mm; 
wysokość: 60 mm; wysokość frontu: 24 mm;  
wersja: od 285 mm 8 ustalonych punktów łamania co 25 mm;  
do półek o głębokości: 485 mm
22.0200.5 

Mocowanie tylne z „PEK 25“ i  
„PEK 45“ można znaleźć na stronie 220.
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Zsuwnia do rolek „Perfekta“

Przegroda „Perfekta“
• produkty są zawsze przesuwane do przedniej krawędzi półki 
• niezmiennie dobra prezentacja produktu 
• wzrost sprzedaży 
•  Przegrody druciane można dostosować do dowolnej wielkości 

opakowania

kolor: szary, zbliżony do RAL 7035;  
wykonanie: z frontową szybką o wysokości 110 mm;  
akcesoria: profil poszerzający

w zestawie 11 drucianych przegród o wysokości 70 m
długość: 998 mm; głębokość: 385 mm
22.0240.1 
długość: 998 mm; głębokość: 435 mm
22.0240.2 
długość: 998 mm; głębokość: 485 mm
22.0240.3 
długość: 998 mm; głębokość: 535 mm
22.0240.4 

w zestawie 15 drucianych przegród o wys. 70 mm
długość: 1245 mm; głębokość: 385 mm
22.0240.5 
długość: 1245 mm; głębokość: 435 mm
22.0240.6 
długość: 1245 mm; głębokość: 485 mm
22.0240.7 
długość: 1245 mm; głębokość: 535 mm
22.0240.8 

Inne rozmiary na zapytanie !
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System przegród „ROS“ do chłodziarek

Listwa mocująca „ROS“
• do systemu przegród „ROS“ 
• szerokość wspornika: 20 mm 
• kolor: biały lub szary 
• dostępne z taśmą samoprzylepną lub taśmą magnetyczną
22.0321. 

Listwa cenowa ROS 39
• frontowa do systemu przegród„ROS“ 
• z taśmą klejącą lub magnetyczną 
• wysokość wsuwu: 39 mm  
• kolor: biały
22.0340. 

Przegroda „ROS“
• możliwość zastosowania do różnych głębokości półek 
• z 4 miejscami łamania 
• może być skrócona do długości 390, 330, 270 lub 240 mm 
• materiał: polistyren 
• kolor:przezroczysty

Rozmiar: 450 x 25 mm (dł. x wys.)
22.0324.1 
Rozmiar: 450 x 60 mm (dł. x wys.)
22.0322.3 
Rozmiar: 450 x 140 mm (dł. x wys.)
22.0325.3 

22.0324.122.0324.1

22.0322.322.0322.3

22.0325.322.0325.3
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System przegród „ROS“ do chłodziarek

Listwa blokująca „ROS“
• do tylnego mocowania do systemu przegród „ROS“

materiał: poliamid; kolor: szary, zbliżony do RAL 7016; 
szerokość: 20 mm; taśma: taśma żelowa 15 mm

długość: 500 mm
22.0320.4 
długość: 250 mm
22.0320.3 

Hamulec antypoślizgowy „ROS“
• z 7 miejscami łamania

kolor: przezroczysty; szerokość: 57 mm; długość: 512 mm
22.0036.10 

odpowiednie podpórki znajdą państwo pod numerem: 22.0037.8  
na stronie 248.

Popychacz „ROS“ kątem pochylenia 90°
• z progresywną siłą pchnięcia 
• dostępne dla wszystkich półek 
• z ogranicznikiem towarowym 
• wymiary popychacza towarów: 40 x 72 mm (szer. x wys) 
• wymiary adaptera: 45 x 61 mm (szer. x wys.) 
• sprężystość naciągu: 2 N, 4 N, 6 N, 10 N lub 14 N
22.0418. 

Popychacz „ROS“ z kątem pochylenia 70°
• z progresywną siłą pchnięcia 
• dostępne dla wszystkich półek 
• z ogranicznikiem towarowym 
• wymiary popychacza towarów: 40 x 72 mm (szer. x wys.) 
• wymiary adaptera: 45 x 61 mm (szer. x wys.) 
• sprężystość naciągu: 2 N, 4 N, 6 N, 10 N lub 14 N
22.0419. 
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System popychaczy „EcoTrac“

„Eco Trac“ -  
system dopychający towar do frontu półki

wysokość: 67 mm; kolor: czarny;  
wyposażenie: wraz z miejscami łamania

Ecotrac do butelek 500 ml
długość: 723 mm; szerokość: 713 mm; ilość prowadnic: 10 sztuk;  
siła naciągu: środek
22.0420.1 

Ecotrac do butelek 1 L
długość: 727 mm; szerokość: 716 mm; ilość prowadnic: 7 sztuk;  
siła naciągu: wysoka
22.0421.1 

1. Przykład zastosowania z wkładką.

NOWOŚĆ

1

Listwa mocująca do „EcoTrac“
kolor: biały; długość: 300 mm; szerokość: 17 mm;  
taśma: 12 mm taśma piankowa
22.0422.2 
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System porządkowania „Adjustable Tray“

„Adjustable Tray“ -  
system porządkowania / dopychania towarów

• Regulowana szerokość: 58, 67, 75, 85, 92, 97 mm

wysokość: 65 mm; kolor: czarny; siła naciągu: wysoka;  
wymiary adaptera: 65 x 78 mm (szer. x wys.)

długość: 406 mm
22.0423.1 
długość: 457 mm
22.0423.2 
długość: 508 mm
22.0423.3 

NOWOŚĆ

Listwa mocująca „Adjustable Tray“
kolor: czarny; długość: 1330 mm; szerokość: 65 mm;  
taśma: taśma piankowa 25 mm
22.0424.1 
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Kwickload

Kwickload - doskonały system popychający towar do frontu półki!

Cechy & zalety

• zorganizowana prezentacja produktów 
• do wielu rozmiarów opakowań 
• duża wytrzymałość 
• wykonane z tworzywa sztucznego ABS 
• oszczędność czasu i kosztów 
• łatwy montaż 
• automatyczne uzupełnianie produktów 

•  mechanizm wysuwny z blokadą umożliwia łatwe 
napełnianie produktami

•  elementy dzielące dopasowują się do szerokości 
poszczególnych produktów

• nadaje się do chłodzenia i głębokiego mrożenia 
•  możliwość montażu na półce lub za pomocą uchwytów 

trawersowych 

Tak to działa

1. wybór opcji montażowych 

1. Uchwyt trawersowy

2. Uchwyt regałowy

1

2

2.  wybór elementów 
oddzielających 

1. Ścianki działowe

2. Przegrody z drutu

1

2

3. wybór frontów
• zawsze odpowiednie dla Twoich produktów 
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Kwickload do zawieszenia

Kwickload do zawieszenia
Adapter: szeroki; wymiary adaptera: 98,4 x 139,7 mm;  
ilość popychaczy: 2 popychacze produktowe;  
siła naciągu: 8 N; wersja: rozsuwany

Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 406 mm
22.0380.1 
Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 457 mm
22.0380.4 
 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 406 mm
22.0380.7 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 457 mm
22.0380.9 

Kwickload do zawieszenia
Adapter: szeroki z dodatkowym wsuwem;  
wymiary adaptera: 101,6 x 120,7 mm (szer. x wys.);  
ilość popychaczy: 1 popychacz; siła naciągu: 8 N; 
wersja: rozsuwany

Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 406 mm
22.0381.1 
Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 457 mm
22.0381.2 
 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 406 mm
22.0381.4 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 457 mm
22.0381.5 
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Kwickload

Kwickload do zawieszenia
Adapter: szeroki pionowy;  
wymiary adaptera: 10,16 x 16,51 mm (szer. x wys.);  
ilość popychaczy: 1 popychacz; siła naciągu: 8 N; 
wersja: rozsuwany

Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 406 mm
22.0383.1 
Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 457 mm
22.0383.2 
 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 406 mm
22.0383.4 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 457 mm
22.0383.5 

Kwickload do zawieszenia
Adapter: wąski ze wsuwem;  
wymiary adaptera: 8,26 x 7,62 mm (szer. x wys.);  
ilość popychaczy: 1 popychacz; siła naciągu: 8 N; 
wersja: rozsuwany

Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 406 mm
22.0384.1 
Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 457 mm
22.0384.2 
 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 406 mm
22.0384.4 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 457 mm
22.0384.5 

Kwickload do zawieszenia
Adapter: „Flasche“ podwójny;  
wymiary adaptera: 6,35 x 12,38 mm (szer. x wys.);  
ilość popychaczy: 2 popychacze produktowe;  
siła naciągu: 8 N; wersja: rozsuwany

Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 406 mm
22.0385.1 
Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 457 mm
22.0385.2 
 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 406 mm
22.0385.4 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 457 mm
22.0385.5 
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Kwickload do zawieszenia
Adapter: "Flasche" pojedynczy;  
wymiary adaptera: 9,84 x 6,03 mm (szer. x wys.);  
ilość popychaczy: 1 popychacz; siła naciągu: 8 N; wersja: rozsuwany

Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 406 mm
22.0386.1 
Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 457 mm
22.0386.2 
 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 406 mm
22.0386.4 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 457 mm
22.0386.5 

Kwickload do zawieszenia
Adapter: wąski pionowy;  
wymiary adaptera: 17,15 x 7,62 mm (szer. x wys.);  
ilość popychaczy: 1 popychacz; siła naciągu: 8 N; wersja: rozsuwany

Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 406 mm
22.0387.1 
Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 457 mm
22.0387.2 
 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 406 mm
22.0387.4 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 457 mm
22.0387.5 
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Kwickload do postawienia

Kwickload do postawienia
Adapter: szeroki; wymiary adaptera: 98,4 x 139,7 mm;  
ilość popychaczy: 2 popychacze produktowe;  
siła naciągu: 8 N; wersja: nieruchome

Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 406 mm
22.0389.1 
Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 457 mm
22.0389.4 
 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 406 mm
22.0389.8 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 457 mm
22.0389.10 

Kwickload do postawienia
Adapter: szeroki z dodatkowym wsuwem;  
wymiary adaptera: 101,6 x 120,7 mm (szer. x wys.);  
ilość popychaczy: 1 popychacz;  
siła naciągu: 8 N; wersja: nieruchome

Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 406 mm
22.0390.1 
Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 457 mm
22.0390.2 
 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 406 mm
22.0390.4 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 457 mm
22.0390.5 
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Kwickload

Kwickload do postawienia
Adapter: szeroki pionowy;  
wymiary adaptera: 10,16 x 16,51 mm (szer. x wys.);  
ilość popychaczy: 1 popychacz; siła naciągu: 8 N; 
wersja: nieruchome

Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 406 mm
22.0392.1 
Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 457 mm
22.0392.2 
 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 406 mm
22.0392.4 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 457 mm
22.0392.5 

Kwickload do postawienia
Adapter: wąski ze wsuwem;  
wymiary adaptera: 8,26 x 7,62 mm (szer. x wys.);  
ilość popychaczy: 1 popychacz; siła naciągu: 8 N; 
wersja: nieruchome

Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 406 mm
22.0393.1 
Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 457 mm
22.0393.2 
 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 406 mm
22.0393.4 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 457 mm
22.0393.5 

Kwickload do postawienia
Adapter: „Flasche“ podwójny;  
wymiary adaptera: 6,35 x 12,38 mm (szer. x wys.);  
ilość popychaczy: 2 popychacze produktowe;  
siła naciągu: 8 N; wersja: nieruchome

Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 406 mm
22.0394.1 
Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 457 mm
22.0394.2 
 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 406 mm
22.0394.4 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 457 mm
22.0394.5 
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Kwickload

Kwickload do postawienia
Adapter: „Flasche“ pojedynczy;  
wymiary adaptera: 9,84 x 6,03 mm (szer. x wys.);  
ilość popychaczy: 1 popychacz; siła naciągu: 8 N; 
wersja: nieruchome

Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 406 mm
22.0395.1 
Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 457 mm
22.0395.2 
 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 406 mm
22.0395.4 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 457 mm
22.0395.5 

Kwickload do postawienia
Adapter: wąski do połowy wysokości;  
wymiary adaptera: 8,89 x 7,62 mm (szer. x wys.);  
ilość popychaczy: 1 popychacz; siła naciągu: 8 N; 
wersja: nieruchome

Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 406 mm
22.0397.1 
Materiał oddzielacza: tworzywo sztuczne; długość: 457 mm
22.0397.2 
 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 406 mm
22.0397.4 
Materiał oddzielacza: drut; długość: 457 mm
22.0397.5 

Mocowanie do Kwickload
• belka nośna dla systemu Kwickload 
• do zawieszenia na półkach Tego

kolor: czarny, malowany proszkowo;  
materiał: metal; wersja: do zawieszania

długość: 1000 mm
22.0373.5 
długość: 1250 mm
22.0373.6 
długość: 1330 mm
22.0373.7 
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Kwickload

Akcesoria do Kwickload
• Rozszerzenie do systemu Kwickload

szerokość: 130 mm; wysokość: 104 mm; kolor: czarny
22.0372.12 

1. Front

2. Tył

3. Przykład zastosowania
1 2

3

Odkryj nowy system Kwickload na: www.vkf-renzel.pl
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Przegrody regałowe "Tegometall"

Listwa przednia lub tylna
• do regałów Tego

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty; wersja: standard

długość: 665 mm; wysokość: 45 mm
65.0011.1 
długość: 665 mm; wysokość: 75 mm
65.0011.2 

długość: 1000 mm; wysokość: 45 mm
65.0011.3 
długość: 1000 mm; wysokość: 75 mm
65.0011.4 

długość: 1250 mm; wysokość: 45 mm
65.0011.5 
długość: 1250 mm; wysokość: 75 mm
65.0011.6 

długość: 1330 mm; wysokość: 45 mm
65.0011.7 
długość: 1330 mm; wysokość: 75 mm
65.0011.8 

Przegroda do regałów „Tego“
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty;  
wyposażenie: bez zazębienia; wersja: standard

długość: 200 mm; wysokość: 45 mm
65.0012.1 
długość: 200 mm; wysokość: 75 mm
65.0012.2 

długość: 250 mm; wysokość: 45 mm
65.0012.3 
długość: 250 mm; wysokość: 75 mm
65.0012.4 

długość: 300 mm; wysokość: 45 mm
65.0012.5 
długość: 300 mm; wysokość: 75 mm
65.0012.6 

długość: 370 mm; wysokość: 45 mm
65.0012.7 
długość: 370 mm; wysokość: 75 mm
65.0012.8 

długość: 470 mm; wysokość: 45 mm
65.0012.9 
długość: 470 mm; wysokość: 75 mm
65.0012.10 

długość: 570 mm; wysokość: 45 mm
65.0012.11 
długość: 570 mm; wysokość: 75 mm
65.0012.12 

Na życzenie przegrody z zazębieniem.  
Prosimy o zapytania!
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Przegrody do artykułów biurowych

Przegroda do regałów „Tego“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty

długość: 200 mm; wysokość: 100 mm; format: element środkowy
65.0013.1 
długość: 200 mm; wysokość: 150 mm; format: element środkowy
65.0013.4 
długość: 300 mm; wysokość: 150 mm; format: element środkowy
65.0013.10 
długość: 200 mm; wysokość: 200 mm; format: element środkowy
65.0013.13 

długość: 200 mm; wysokość: 100 mm; format: element lewy
65.0013.2 
długość: 200 mm; wysokość: 150 mm; format: element lewy
65.0013.5 

długość: 300 mm; wysokość: 150 mm; format: element lewy
65.0013.11 
długość: 200 mm; wysokość: 200 mm; format: element lewy
65.0013.14 

długość: 200 mm; wysokość: 100 mm; format: element prawy
65.0013.3 
długość: 200 mm; wysokość: 150 mm; format: element prawy
65.0013.6 
długość: 300 mm; wysokość: 150 mm; format: element prawy
65.0013.12 
długość: 200 mm; wysokość: 200 mm; format: element prawy
65.0013.15 

Na zapytanie możliwość wykonania w wymiarach specjalnych!

Uchwyt ze wzmocnieniem do półek „Tegometall“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty
65.0014.1 

Ogranicznik do kart okolicznościowych
• do podziału półki na bony podarunkowe 
• dobra funkcja wtykowa przy materiale akrylowym 2 i 2,5 mm 
• kolor: przezroczysty lub biały 
• rozmiar: 21 x 57 mm (S x W)
24.0018. 
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Przegrody regałowe z taśmą samoprzylepną

Magnetyczna przegroda regałowa
• z powierzchnią klejącą

materiał: twarda folia;  
grubość materiału: 0,7 mm; 
kolor: przezroczysty;  
taśma: taśma przezroczysta „Vlies“ 12 mm

długość: 250 mm; wysokość: 40 mm
26.0027.1 
długość: 300 mm; wysokość: 40 mm
26.0027.2 
długość: 350 mm; wysokość: 40 mm
26.0027.3 
długość: 400 mm; wysokość: 50 mm
26.0027.4 
długość: 450 mm; wysokość: 50 mm
26.0027.5 
długość: 500 mm; wysokość: 50 mm
26.0027.6 

Inne formaty na zapytanie!

Przegroda regałowa z łącznikiem
• dla łatwego przedzielenia półki 
• materiał: twarda folia 
• grubość materiału: 0,7 mm 
• kolor: krystalicznie czysty 
•  wymiary: 80 x 40 x 340 mm 

(szer. x wys. x gł.)
26.0442.20 

Dostępne również z popychaczem!

Profil
• 2 narożniki zaokrąglone 
• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Kolor: przezroczysty

Grubość materiału: 1,5 mm; 
Wysokość: 80 mm; Podstawa: 44 mm
20.0788. 
Grubość materiału: 1,7 mm; 
Wysokość: 125 mm; Podstawa: 58 mm
20.0789. 

Inne długości na zapytanie. na zapytanie dostępna również z taśmą klejącą i taśmą magnetyczną
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Produkty wykonane metodą termoformowania

Zaprezentuj najnowszy towar w swoim punkcie 
sprzedaży dzięki szerokiej gamie indywidualnie 
zaprojektowanych ekspozytorów. 

1. Dzwonek

2. Prezenter kosmetyków.

Skorzystaj z naszego wieloletniego 
doświadczenia i wiedzy technicznej 

w zakresie tłoczenia.

1

2
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Produkty wykonane metodą termoformowania

Nośnik towarów
• do kartuszy dostępnych w handlu (silikonowych, akrylowych, itp.) 
• ø 50 mm

materiał: polistyren; kolor: biały

ilość kartuszy: 24; szerokość: 250 mm; długość: 360 mm
65.0009.1 
ilość kartuszy: 48; szerokość: 360 mm; długość: 500 mm
65.0009.2 

Wymiary oraz kolory specjalne na zapytanie!

Stojak ladowy
materiał: polistyren; grubość materiału: 2,5 mm; kolor: żółty; 
szerokość: 265 mm; wysokość: 45 mm; głębokość: 165 mm
26.0216.10 

Pozostałe kolory oraz nadruk na zapytanie.

Element skracający
• z 3 miejscami łamania

materiał: polistyren; kolor: biały; szerokość: 1230 mm; 
wysokość: 105 mm; głębokość: 288 mm;  
taśma: krążki piankowe 4x ø40 mm
26.0216.7 



4

4

• Listwy cenowe

• Dodatki do listew cenowych

• Mocowanie elektronicznego oznaczenia cenowego

Listwy cenowe | Mocowania ESL
Odpowiedni profil dla każdej półki!
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Listwy cenowe

Więcej niż tylko profil!

renzel NATURE

Różnorodność naszych produktów to Twoja zaleta!

• ponad 300 różnych typów profili   
• oprócz mono- i koekstruzji możliwa jest również produkcja profili 
 w technologii tri- i quattroekstruzji  
• różne możliwości mocowania (np. samoprzylepne, magnetyczne, 
 do mocowania na drewnie, szkle i wszystkich popularnych metalowych  
 podstawach itp.)  
• listwy cenowe ESL dla wszystkich popularnych dostawców  
• przycinanie na wymiar   
• przetwarzanie różnych materiałów podstawowych, takich jak PVC, 
 PET, PC, TPE, PLA i materiałów pochodzących z recyklingu  
• listwy LED  
• wszystko w jednym miejscu (projektowanie, montaż, wykończenie) 
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Listwy cenowe

Listwa cenowa „DBR“
• z taśmą i osłonką przeciwpyłową 
• kolor: przezroczysty lub biały

„DBR 15“ 
na wsuw etykiet 15 mm
20.0001. 
„DBR 18“ 
na wsuw etykiet 18 mm
20.0002. 
„DBR 24“ 
na wsuw etykiet 24 mm
20.0003. 
„DBR 26“ 
na wsuw etykiet 26 mm
20.0004. 
„DBR 30“ 
na etykiety 30 mm
20.0005. 
„DBR 32“ 
dla etykiet 32 mm
20.0283. 
„DBR 35“ 
na wsuw etykiet 35 mm
20.0006. 
„DBH Euroloch 39 " 
dla etykiet 39 mm
20.0007. 
„DBR 45“ 
dla etykiet 45 mm
20.1990. 
„DBR 52“ 
dla etykiet 52 mm
20.0011. 
„DBR 55“ 
dla etykiet 55 mm
20.0012. 
„DBR 60“ 
dla etykiet 60 mm
20.0013. 
„DBR 64“ 
na wsuw etykiet 64 mm
20.0015. 
„DBR 73“ 
dla etykiet 73 mm
20.0016. 

• Listwy produkowane są w indywidualnych długościach.

• Dostępna również z taśmą magnetyczną. Skontaktuj się z nami!

• Kolorowe profile na zapytanie.

Listwa cenowa „DBR“ z uchwytem C
• z taśmą i osłonką przeciwpyłową 
• kolor: przezroczysty lub biały

„DBR 39" z zakładką, na wsuw etykiet 39 mm
20.0008. 
„DBR 60" z zakładką, na wsuw etykiet 60 mm
20.0014. 
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Listwy cenowe

Listwa cenowa "DBR" z uchwytem "C"
• z taśmą, osłonką przeciwpyłową 
 i uchwytem "C" 
• kolor: przezroczysty lub biały

„DBR 39 z uchwytem "C", na etykiety 39 mm
20.0017. 
„DBR 55" z uchwytem C, na etykiety 55 mm
20.0018. 
„DBR 60" z uchwytem C, na etykiety 60 mm
20.1040. 
„DBR 73" z uchwytem C, na wsuw etykiet 73 mm
20.0019. 
„DBR 80" z uchwytem C, dla etykiet 80 mm
20.0020. 
„DBR 105", z uchwytem "C", dla etykiet 105 mm
20.0238. 

Listwa cenowa „WP 39“
• do etykiet 39 mm 
• szczególnie do zaokrąglonych półek 
• taśma piankowa 19 mm z tyłu 
• Kolor: przezroczysty
20.0009. 

Listwa cenowa "DBR 39" 
z motywem drewna

• imitacja drewna 
• do etykiet 39 mm 
• z taśmą i osłonką przeciwpyłową 
•  dostępna w różnych wariantach 

kolorystycznych
20.0010. 
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Listwy cenowe

Listwa cenowa "DBR +DBD"
• podwójna listwa cenowa 
• z taśmą klejącą 
• kolor: przezroczysty lub biały

„DBR 26 + DBD 26“ 
dla etykiet 26 mm (2 x 26 mm)
20.0022. 
„DBR 26 + DBD 39“ 
dla etykiet 26 mm oraz 39 mm
20.0834. 
„DBR 39 + DBD 26“ 
dla etykiet 39 mm oraz 26 mm
20.0023. 
„DBR 39 + DBD 39“ 
dla etykiet 39 mm (2 x 39 mm)
20.0021. 
„DBR 52 + DBD 39“ 
na wsuw etykiet 52 mm oraz 39 mm
20.1610. 
„DBR 52 + DBD 52“ 
dla etykiet 2 x 52 mm
20.0868. 

Listwa cenowa "DBD"
• wyposażony w taśmę klejącą 
• do oznaczania cen 
• kolor: przezroczysty lub biały

„DBD 26“ 
na wsuw etykiet 26 mm
20.0024. 
„DBD 39“ 
na wsuw etykiet 39 mm
20.0025. 

Listwa cenowa „GS“
• wyposażona w taśmę klejącą 
• do oznaczania cen 
• materiał: PET 
• kolor: transparent

„GS 39“ 
dla etykiet 39 mm
20.1079. 
„GS 52“ 
dla etykiet 52 mm
20.1880. 

Kolorowe profile na zapytanie.
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Listwy cenowe

Listwa cenowa "ALU 39"
• do etykiet 39 mm 
• opcje mocowania za pomocą śrub, taśmy  
 samoprzylepnej lub taśmy magnetycznej 
• krawędzie jasne cięte 
• materiał: aluminium 
• kolor: srebrny anodowany
Indywidualne wykonania
50.0129. 

1. Na zdjęciu z wyposażeniem 
dodatkowym: wkładki 20.0150.

2. Na zdjęciu z dodatkami.

Indywidualna kalkulacja wymiarów w naszym sklepie internetowym.

1 2

Listwa cenowa "NO"
• Wyposażony w taśmę samoprzylepną 
• Kolor: przezroczysty lub biały

„NO 26“ 
wysokość wsuwu 26 mm; kąt 20°
20.0026. 
„NO 39“ 
wysokość wsuwu 39 mm; kąt 20°
20.0027. 
„NO 52“ 
wysokość wsuwu 52 mm; kąt 30°
20.0771. 

Listwa cenowa „NO 60“
• do etykiet 60 mm 
• z taśmą 
• kąt nachylenia 25° 
• z belką nośną 
• kolor: transparentny lub biały
20.0222. 
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Listwy cenowe

Listwa cenowa "HE"
• z taśmą 
• do półek bez frontu 
• kąt nachylenia15° 
• kolor: transparent lub biały

„HE 26“ 
dla etykiet 26 mm
20.0028. 
„HE 35“ 
na wsuw etykiet 35 mm
20.1284. 
„HE 39“ 
dla etykiet 39 mm
20.0029. 
„HE 60“ 
dla etykiet 60 mm
20.0030. 

Listwa cenowa HE/BE 39
• do etykiet 39 mm 
• listwa z taśmą klejącą 
• przeznaczona do wszystkich 
 rodzajów regałów 
• kąt nachylenia 38° 
• kolor: przezroczysty lub biały
20.0031. 

Listwa cenowa „HE / ST 39“
• do etykiet 39 mm 
• uniwersalna listwa z taśmą klejącą 
• przeznaczona do wszystkich 
 rodzajów regałów 
• kolor: biały
20.0032. 

Listwa cenowa LI/BE 39
• do etykiet 39 mm 
• uniwersalna listwa z taśmą klejącą 
• przeznaczona do wszystkich 
 rodzajów regałów 
• kolor: biały
20.0033. 

Kolorowe profile na zapytanie.
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Listwy cenowe

Listwa cenowa ME
• z taśmą i osłonką przeciwpyłową 
• kolor: przezroczysty lub biały

Listwa cenowa "ME 32" 
wysokość wsuwu: 32 mm
20.0034. 
Listwa cenowa „ME 45“ 
wysokość wsuwu 45 mm
20.2393. 

Listwa cenowa „RUK 39“
• do etykiet 39 mm 
• z taśmą klejącą 
• kolor: przezroczysty lub biały
20.0037. 

Listwa cenowa RUM 39
• do półek drewnianych lub szklanych 
• z taśmą klejącą 
• kolor: przezroczysty 
• do etykiet 39 mm
20.0038. 

Listwa cenowa "TE"
• do regałów Tego 
• kolor: przezroczysty lub biały

„TE 30“ 
na wsuw etykiet 30 mm
20.0040. 
„TE 39“ 
dla etykiet 39 mm
20.0041. 
„TE 52“ 
na wsuw etykiet 52 mm
20.0229. 
„TE 60“ 
na wsuw etykiet 60 mm
20.0044. 

Kolorowe profile na zapytanie.
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Listwy cenowe

Obieg surowców - nowy ze starego

Listwa cenowa TE 39 z recyklatu
• tył wykonany z przetworzonego PVC  
• wysoka użyteczność 
• zrównoważona produkcja dzięki  
 zamkniętemu obiegowi materiałów 
• do regałów Tegometal
20.2408. 

Listwa cenowa „TE 39“ 
z uchwytem C

• wysokość wsuwu 39 mm 
• do regałów Tego 
• kolor: przezroczysty lub biały
20.0266. 

 przerabiane 
na granulat, . . .

 . . . i ponownie 
przetwarzane na 
nowy produkt!

stare produkty są 
rozdrabniane, .. . 
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Listwy cenowe

Listwa cenowa „TEG“
• do etykiet 39 mm 
• do regałów typu Tego 
• obrotowy 
• kolor: przezroczysty
20.1281. 

LISTWA CENOWA TE 39/2
• do etykiet 39 mm 
• model specjalny do koszy 
 drucianych, systemów perforowanych 
 i regałów Tegometal 
• kolor: przezroczysty lub biały
20.1691. 

Listwa cenowa "TE 39 + DBD 39"
• do etykiet 2x 39 mm 
• do regałów Tego 
• kolor: transparentny lub biały
20.0206. 

Listwa cenowa „TE 39 + DBD 39“
• do etykiet 2x 39 mm 
• do regałów Tego 
• kąt nachylenia 140°  
• kolor: przezroczysty lub biały
20.0911. 
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Listwy cenowe

Listwa cenowa "LS"
• do półek Linde, Storebest, Tego i Adams 
• kolor: przezroczysty lub biały

„LS 26“ 
dla etykiet 26 mm
20.0046. 
„LS 30“ 
dla etykiet 30 mm
20.0813. 
„LS 39“ 
dla etykiet 39 mm
20.0047. 
„LS 52“ 
wysokość wsuwu 52 mm
20.0048. 
„LS 55“ 
dla etykiet 55 mm
20.0049. 
„LS 60“, 
dla etykiet 60 mm
20.0050. 
„LS 73" 
dla etykiet 73 mm
20.0051. 

Listwa cenowa LS/WL
• do półek Linde, Storebest, Tego i Adams 
• z funkcją zawiasową 
• kolor: przezroczysty lub biały

„LS 30 WL“ 
dla etykiet 30 mm
20.0052. 
„LS 39 WL“ 
dla etykiet 39 mm
20.0053. 

Listwa cenowa „LSA 39“
• do etykiet 39 mm 
• do półek Modern-Expo 
• kolor: przezroczysty lub biały
20.1622. 

Kolorowe profile na zapytanie.
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Listwy cenowe

Listwa cenowa „LSN 28“
• do etykiet 28 mm 
• do półek Linde, Storebest, Tego i Adams 
• kolor: przezroczysty lub biały
20.1950. 

Listwa cenowa „LSJ 28“
• do etykiet 28 mm 
• do półek Jegen 
• kolor: przezroczysty lub biały
20.1953. 

Listwa cenowa „OK“
• do półek Otto Kind 
• kolor: przezroczysty lub biały

„OK 26" 
dla etykiet 26 mm
20.0054. 
„OK 39“ 
dla etykiet 39 mm
20.0055. 

Listwa cenowa „OKN“
• do półek Otto Kind 
• kolor: przezroczysty lub biały

„OKN 39“ 
dla etykiet 39 mm
20.2013. 
„OKN 52“ 
dla etykiet 52 mm
20.1119. 
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Listwy cenowe

Listwa cenowa „HAK 39“
• do etykiet 39mm 
• nadaje się do regałów GWS-Mertens 
 i Hansa-Kontor 
• kolor: transparentny lub biały
20.0056. 

Listwa cenowa "HAM"
• do półek Hansa Mertens, Hermes, 
 Detroit i Fortezza 
• kolor: biały

„HAM 39“ 
dla etykiet 39 mm
20.0057. 
„HAM 52“ 
dla etykiet 52 mm
20.0219. 

Listwa cenowa „GON 39“
• do etykiet 39 mm 
• do regałów Gondella 
• kolor: biały
20.0058. 

Listwa cenowa "CEF"
• do regałów Cefla 
• obrotowy 
• kolor: przezroczysty lub biały

„CEF 32“ 
dla etykiet 32 mm
20.0059. 
„CEF 39“ 
na wsuw etykiet 39 mm
20.0060. 

Kolorowe profile na zapytanie.
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Listwy cenowe

Listwa cenowa „SID 39“
• do etykiet 39 mm 
• do półek 
• obrotowy 
• kolor: transparentny lub biały
20.0267. 

Listwa cenowa "UT"
• do półek Ücge- i Arneg- 
• kolor: przezroczysty lub biały

„UT 39“ 
dla etykiet 39 mm
20.0061. 
„UT 60“ 
dla etykiet 60 mm
20.1025. 

Listwa cenowa „UT 42 + DBD 42“
• do etykiet 2x 42 mm 
• do półek Ücge- i Arneg 
• kolor: biały
20.0063. 

Listwa cenowa „YUD 39“
• do etykiet 39 mm 
• do półek Yudigar 
• kolor: biały
20.0064. 
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Listwy cenowe

Listwa cenowa „PNV 39“
• do etykiet 39 mm 
• do regałów Planova 
• kolor: transparentny lub biały
20.0065. 

Listwa cenowa "AL"
• do regałów Linde-, Storebest-, 
 Tego- i Alposregale 
• kolor: przezroczysty lub biały

„AL 30“ 
dla etykiet 30 mm
20.1128. 
„AL 39“ 
dla etykiet 39 mm
20.0066. 
„AL 52“ 
dla etykiet 52 mm
20.0220. 

Listwa cenowa „ALG“
• do regałów Linde-, Storebest-, 
 Tego- i Alpo, obrotowy 
• kolor: przezroczysty lub biały

„ALG 26“ 
dla etykiet 26 mm
20.1642. 
„ALG 39“ 
, dla etykiet 39 mm
20.1842. 
„ALG 52“ 
dla etykiet 52 mm
20.1446. 

Listwa cenowa „PH 39“
• do etykiet 39 mm 
• do półek Pelly-, Hestra-, ROL- i ITAB 
• z wycięciami 
• kolor: transparentny lub biały
20.0787. 

Kolorowe profile na zapytanie.
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Listwy cenowe

Listwa cenowa "RA"
• do półek metalowych1-2,5 mm  
• kąt nachylenia: 20° 
• profil należy wcisnąć na metalową półkę 
• kolor: przezroczysty lub biały

„RA 26“ 
dla etykiet 26 mm
20.0067. 
„RA 39“ 
dla etykiet 39 mm
20.0068. 
„RA 60“ 
na wsuw etykiet 60 mm
20.0069. 

Listwa cenowa "RA"
• do metalowych półek 1-2,5 mm 
• kąt nachylenia: 30° 
• profil należy wcisnąć na półkę 
• kolor: przezroczysty lub biały

„RA 26“ 
dla etykiet 26 mm
20.0070. 
„RA 39“ 
dla etykiet 39 mm
20.0071. 

Listwa cenowa "RA+DBR"
• do półek metalowych 1 - 2,5 mm 
• z dwoma poziomami etykiet 
 cenowych jeden nad drugim 
• należy wcisnąć profil na półkę 
• obrotowy 
• kolor: transparentny i biały

„RA 26 + DBR 26“ 
na wsuw etykiet 2x26 mm
20.0072. 
„RA 52 + DBR 52“ 
dla etykiet 2x52 mm
20.0784. 

Listwa cenowa "KOX 39"
• do etykiet 39 mm 
• do urządzeń chłodniczych Koxka 
• kolor: biały
20.0848. 
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Listwy cenowe

Listwa cenowa "LK"
• do urządzeń chłodniczych 
• kolor: przezroczysty, biały lub szary

„LK 39“ 
dla etykiet 39 mm
20.0075. 
„LK 52“ 
dla etykiet 52 mm
20.0076. 

Pasujące uchwyty znajdą Państwo na stronie 301.

Listwa cenowa „LKG 52“
• do regałów chłodniczych 
• kolor: szary i transparentny
20.1759. 

Pasujące uchwyty znajdą Państwo na stronie 301.

Listwa cenowa „LSNK 28“
• do etykiet 28 mm 
• do urządzeń chłodniczych Linde 
• kolor: transparentny lub biały
20.2032. 

Listwa cenowa "VA"
• do umieszczenia na nośnikach 
 produktów Kesseböhmer 
• Kolor biały

„VA 39“ 
dla etykiet 39 mm
20.0073. 
„VA 52“ 
dla etykiet 52 mm
20.0074. 

Kolorowe profile na zapytanie.
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Listwy cenowe

Listwa cenowa "IMP"
• do montażu w istniejących listwach  
 ceowych wykonanych z metalu lub  
 tworzywa sztucznego 
• nadaje się do półek Alser, Linde i York 
• kolor: przezroczysty lub biały

„IMP 39“ 
wysokość wsuwu 39 mm; 
długość tyłu: 25-39,5 mm
20.0078. 
„IMP 52“ 
wysokość wsuwu: 52 mm; 
długość tyłu: 25-39,5 mm
20.0079. 
„IMP 60“ 
wysokość wsuwu 60 mm; 
długość tyłu: 21,5-39,5 mm
20.0080. 

Listwa cenowa "IML"
• do półek Lozier, Streater, Cefla i Madix  
• kolor: przezroczysty lub biały

„IML 30“ 
wysokość wsuwu 30 mm; 
długość tyłu: 28-39 mm
20.0081. 
„IML 39“ 
wysokość wsuwu: 39 mm; 
długość tyłu: 28-41 mm
20.0082. 

Listwa cenowa "IMA"
• do półek Alser-, Arneg-, Ücge-, Lozier-,  
 Linde-Kühl-, York-Kühl-, Cefla- i Madix 
• kolor: transparent lub biały

„IMA 32“ 
wysokość wsuwu: 32 mm; 
długość tyłu: 27-36 mm
20.0083. 
„IMA 39“ 
wysokość wsuwu: 39 mm; 
długość tyłu: 27-44 mm
20.0084. 
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Listwy cenowe

Listwa cenowa "HY"
• do regałów La Fortezza-, 
 Hermes- i Yudigar-Regalböden 
• obrotowa 
• kolor: przezroczysty lub biały

„HY 39“ 
dla etykiet 39 mm
20.0268. 
„HY 52“ 
dla etykiet 52 mm
20.0785. 

Listwa cenowa "WLK"
• bez taśmy 
• do zamocowania w listwie cenowej lub 
 za pomocą taśmy klejącej na froncie półki 
• obrotowa 
• kolor: przezroczysty

„WLK 18“ 
dla etykiet 18 mm
20.0085. 
„WLK 26“ 
dla etykiet 26 mm
20.0086. 
„WLK 60“ 
dla etykiet 60 mm
20.0087. 
„WLK 64“ 
na wsuw etykiet 64 mm
20.0225. 

Listwa cenowa "WLK"
• do zamocowania w listwie  
• obrotowa 
• kolor: przezroczysty lub biały

„WLK 39“ 
dla etykiet 39 mm
20.0088. 
„WLK 52“ 
dla etykiet 52 mm
20.0089. 

Kolorowe profile na zapytanie.
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Listwy cenowe

Listwa cenowa "WLK"
• do półek drewnianych lub szklanych 
• wyposażony w taśmę samoprzylepną 
• kolor: przezroczysty 
• do etykiet 39 mm

„WLK 73“ 
do etykiet 73 mm
20.0090. 
„WLK 76“ 
do etykiet 76 mm
20.2211. 
„WLK 105“ 
do etykiet 105 mm
20.0218. 

Listwa cenowa "BE-KORB"
• do półek Wanzl-, Siegel i pozostałych 
 półek drucianych oraz szklanych 
• kolor: przezroczysty lub biały

„BE-KORB 26“ 
do etykiet 26 mm
20.0092. 
„BE-KORB 30“ 
do etykiet 30 mm
20.1143. 
„BE-KORB 39“ 
do etykiet 39 mm
20.0093. 
„BE-KORB 52“ 
do etykiet 52 mm
20.0980. 
„BE-KORB 60“ 
do etykiet 60 mm
20.0094. 

Listwa cenowa "KOLD"
• do koszy typu Wanzl-, Siegel-, Tego- 
• kolor: przezroczysty lub biały

„KOLD 26“ 
do etykiet 26 mm
20.0095. 
„KOLD 39“ 
do etykiet 39 mm
20.0096. 
„KOLD 55“ 
do etykiet 55 mm
20.0097. 
„KOLD 73“ 
do etykiet 73 mm
20.0098. 
„KOLD 80“ 
do etykiet 80 mm
20.0772. 
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Listwy cenowe

Listwa cenowa "PE"
• do oszy drucianych z małą średnicą drutu 
• kolor: przezroczysty lub biały

„PE 26“ 
do etykiet 26 mm
20.0099. 
„PE 39“ 
do etykiet 39 mm
20.0100. 

Listwa cenowa "KE"
• do koszy typu Wanzl, Siegel i pozostałych 
• kolor: przezroczysty lub biały

„KE 26“ 
do etykiet 26 mm
20.0926. 
„KE 39“ 
do etykiet 39 mm
20.0101. 
„KE 52“ 
do etykiet 52 mm
20.0203. 

Listwa cenowa "KE"
• do koszy typu Wanzl, Siegel i 
 pozostałych  koszy drucianych, 
 półek szklanych czy lodówek 
• kolor: przezroczysty lub biały

„KE 73“ 
 
do etykiet 73 mm
20.0102. 
„KE 105“ 
do etykiet 105 mm
20.0773. 

Listwa cenowa KS 52
• do etykiet 52 mm 
• do koszy drucianych, a także do szklanych  
 frontów i szaf chłodniczych 
• kolor: przezroczysty lub antracytowy
20.2184. 

Kolorowe profile na zapytanie.
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Listwy cenowe

Listwa cenowa „WE 39“
• do etykiet 39 mm 
• do regałów Wanzl, Siegel i Tego 
• kolor: przezroczysty lub biały
20.1983. 

Listwa cenowa "WWT"
• do regałów typu Wanzl i Wire-Tech 
 z drucianymi półkami  
• kolor: przezroczysty

"WWT 26" 
do etykiet 26 mm
20.0269. 
„WWT 39“ 
do etykiet 39 mm
20.0104. 
„WWT 52“ 
do etykiet 52 mm
20.1024. 

Listwa cenowa "WWTG"
• do półek drucianych Wanzl i Wire-Tech 
• z 2 poziomymi liniami drutu 
• obrotowy 
• kolor: przezroczysty

„WWT-GN 39“ 
do etykiet 39 mm
20.1994. 
„WWTG 52“ 
do etykiet 52 mm
20.0805. 

Listwa cenowa TD 39
• do etykiet 39 mm 
• do koszy Wanzl, Siegel i pozostałych 
 koszy drucianych 
• kolor: przezroczysty lub biały
20.1989. 
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Listwy cenowe

Listwa cenowa „MEW“
• do regałów Metro z drutu 
• kolor: przezroczysty lub biały

„MEW 32“ 
do etykiet 32 mm
20.0106. 
„MEW 39“ 
do etykiet 39 mm
20.1204. 

Listwa cenowa "TK"
• do koszy drucianych o średnicy 5-6 mm 
• kąt nachylenia: 5° 
• kolor: przezroczysty lub biały

do etykiet 26 mm
20.0107. 
„TK 39“ 
do etykiet 39 mm
20.0108. 

Listwa cenowa „CC 39“
• do etykiet 39 mm 
• do lodówek 
• z otworami i klipsami (22.0034.1) 
• kolor: przezroczysty
20.0109. 

Klipsy znajdą Państwo na stronie 220.

Listwa cenowa "DRA"
• do koszy drucianych 
• kolor: przezroczysty

„DRA 26“ 
do etykiet 26 mm
20.0110. 
„DRA 30“ 
do etykiet 30 mm
20.0795. 
„DRA 39“ 
do etykiet 39 mm
20.0207. 
„DRA 52“ 
do etykiet 52 mm
20.0112. 

Kolorowe profile na zapytanie.
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Listwy cenowe

Listwa cenowa „DBH“
• z otworem 
• z klipsami(24.0048.4) do koszy, 
 półek drucianych i koszy 
• w dowolnej długości 
• kolor: przezroczysty lub biały

do etykiet 26 mm
20.0113. 
do etykiet 39 mm
20.0114. 
do etykiet 52 mm
20.0802. 

Listwa cenowa "GLS"
• do półek drewnianych i szklanych 
 o grubości 5-10 mm 
• kolor: przezroczysty lub biały

„GLS 26“ 
do etykiet 26 mm
20.0115. 
„GLS 30“ 
do etykiet 30 mm
20.0117. 
„GLS 39“ 
do etykiet 39 mm
20.0116. 
„GLS 52“ 
do etykiet 52 mm
20.0257. 

Listwa cenowa „GLSD“
• do półek szklanych i drewnianych 
 o grubości 10-15 mm 
• kolor: przezroczysty lub biały

"GLSD 26" 
do etykiet 26 mm
20.0118. 
„GLSD 39“ 
do etykiet 39 mm
20.0119. 

Listwa cenowa GLS/HA 39
• do etykiet 39 mm 
• do półek szklanych i drewnianych 
 o grubości 5-10 mm 
• kolor: przezroczysty
20.0120. 
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Listwy cenowe

Listwa cenowa "ANT"
• do półek drewnianych i metalowych 
 o grubości od 18-22 mm 
• kolor: przezroczysty lub biały

„ANT 26“ 
do etykiet 26 mm
20.0121. 
„ANT 39“ 
do etykiet 39 mm
20.0122. 
„ANT 52“ 
do etykiet 52 mm
20.0296. 

Listwa cenowa „ANTG“
• do etykiet 39 mm 
• do półek drewnianych 16-18 mm  
• obrotowy 
• kolor: przezroczysty
20.1928. 

Listwa cenowa ANT/PE 39
• do drewnianych i metalowych półek 
 o grubości 18-20 mm 
• kolor: przezroczysty
20.0123. 

Listwa cenowa „FG“
• do etykiet 32 mm lub 42 mm 
• do poziomych półek drewnianych 
 i szklanych o grubości 4-5 mm 
• kolor: przezroczysty lub biały

„FG 32“ 
do etykiet 32 mm
20.2419. 
„FG 42“ 
do etykiet 42 mm
20.0124. 

Kolorowe profile na zapytanie.



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

296

Li
st

w
y 

ce
no

w
e 

| M
oc

ow
an

ia
 E

SL

4

Listwy cenowe

Listwa cenowa „PPK“
• do regałów perforowanych z uchwytem 
 do listew 58.0013 
• kolor: przezroczysty lub biały

„PPK 26“ 
do etykiet 26 mm
20.0128. 
„PPK 39“ 
 
do etykiet 39 mm
20.0129. 

Uchwyt do listew cenowych 58.0013 
znajdą Państwo na stronie 445.

Listwa cenowa „PPS 39“
• do etykiet 39 mm 
• do regałów perforowanych z uchwytem 
 do listew 58.0014 
• trzy pozycje regulowane ręcznie 
• kolor: przezroczysty lub biały
20.0770. 

Uchwyt do listew cenowych 58.0014 
znajdą Państwo na stronie 445.

Profil tylny "GLSR"
• do półek szklanych o grubości 5-10 mm 
• możliwość łączenia z wszystkimi 
 listwami DBR 
• kolor: przezroczysty
20.0134. 

Profil tylny „ANTR“
• do półek drewnianych o grubości 18-22 mm 
• możliwość łączenia z wszystkimi 
 listwami DBR 
• kolor: przezroczysty
20.0135. 
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Listwy cenowe

Profil tylny "KER"
• do koszy drucianych 
• możliwość łączenia z wszystkimi 
 listwami DBR 
• kolor: przezroczysty
20.0136. 

Profil tylny "LSR"
• do regałów Linde, Storebest, Tego i Adams 
• możliwość łączenia z wszystkimi 
 listwami DBR 
• kolor: przezroczysty
20.0137. 

Profil tylny "PPKR"
• do regałów z blachy perforowanej 
 z uchwytem do listwy 
• do użytku ze wszystkimi listwami DBR 
• kolor: przezroczysty
20.0138. 

Profil tylny "KOLDR"
• do koszy drucianych 
• możliwość łączenia z wszystkimi 
 listwami DBR 
• kolor: przezroczysty
20.0139. 

Kolorowe profile na zapytanie.
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Listwy cenowe

Listwy cenowe z PET-u

Listwa cenowa "DBRU"
• wykonane z materiału PET nadającego 
 się do recyklingu 
• z taśmą samoprzylepną 
• kolor: przezroczysty lub biały

„DBRU 30“ 
do etykiet 30 mm
20.0140. 
"DBRU 35" 
do etykiet 35 mm
20.2491. 
„DBRU 39“ 
do etykiet 39 mm
20.0141. 
„DBH Euroloch 52 " 
do etykiet 52 mm
20.0142. 
"DBRU 55" 
do etykiet 55 mm
20.2562. 
"DBRU 60" 
do etykiet 60 mm
20.2493. 

Listwa cenowa „TEU“
• wykonane z materiału PET nadającego 
 się do recyklingu 
• do regałów metalowych "Tego" 
• wysokość wsuwu: 39 mm 
• kolor: przezroczysty
20.2506. 

• Zalety listwy cenowej wykonanej z PET: 
- materiał PET nadający się do recyklingu 
- wysoka ochrona przed promieniowaniem UV, zapobiegająca żółknięciu pod jego wpływem  
- nadaje się do różnych typów półek 
- wysoka odporność na promieniowanie UV zapewnia długą żywotność 
- wysoka jakość połysku powierzchni 
- specjalna formuła zapewniająca odporność na uderzenia i złamania

• Inne listwy cenowe na zapytanie!
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Listwy cenowe

Profile cenowe

1. Półki "Tego" 
 Profil wciskany: TE, LS, AL. 
 Profil samoprzylepny: DBR.
2. Półki "Otto-Kind" 

Profil wciskany: OK. 
Profil samoprzylepny: DBR, HE.

3. Półki "Storebest" 
Profil wciskany: LS, RA, LS/WL, AL. 
Profil samoprzylepny: DBR, NO, HE/BE.

4. Półki "Linde" 
Profil wciskany: LS, RA, LS/WL. 
Profil samoprzylepny: DBR, NO, HE/BE.

5. Półki "Adams" 
Profil wciskany: LS, RA, LS/WL. 
Profil samoprzylepny: DBR, NO, HE/BE.

6. Półki "Decor-Metall" 
Profil wciskany: LS, RA, LS/WL 
Profil samoprzylepny: DBR, NO, HE/BE.

7. Półki "Alser" 
Profil wciskany: IMP, IMA, IML. 
Profil samoprzylepny: HE.

8. Półki "Hansa-Kontor" 
Profil wciskany: HAK. 
Profil samoprzylepny: DBR, NO, HE.

9. Półki "Mertens" 
Profil wciskany: HAK, HAM. 
Profil samoprzylepny: HE.

10. Półki "Kunal" 
Profil wciskany: ANT, ANT/PE. 
Profil samoprzylepny: DBR, HE.

11. Półki "Store-Concept" 
Profil wciskany: ANT, ANT/PE. 
Profil samoprzylepny: DBR, HE.

12. Regał chłodniczy 
Profil wciskany: IMP, IMA, IML. 
Profil samoprzylepny: HE.

13. Półki szklane 
Profil wciskany: GLS, GLS/HA. 
Profil samoprzylepny: DBR, NO, HE.

14. Półki drewniane 
Profil wciskany: ANT, ANT/PE. 
Profil samoprzylepny: DBR, NO, HE.

15. Kosze "Wanzl-Siegel" 
Profil wciskany: KE, BE-KORB.

16. Półki "Wanzl-, Siegel-, Tego- i Kind" 
Profil wciskany: DBH + klips, PE.

17. Kosze "Wanzl-Siegel" 
Profil wciskany: BE-KORB, WE.

18. Kosze "Wanzl-Siegel" 
Profil wciskany: KE, WE, BE-KORB.

19. Półki z drutu 
Profil wciskany: KOLD, WWT, PE.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

300

Li
st

w
y 

ce
no

w
e 

| M
oc

ow
an

ia
 E

SL

4

Listwy cenowe

• produkcja dzięki unikalnymi maszynom i narzędziom w naszym zakładzie we Francji 
• innowacyjny i nowatorski proces gięcia 
• wykonane z materiałów nierefleksyjnych lub przezroczystych folii  
• stosowany materiał: PVC 
• w przypadku wymagań o wyższym profilu stosuje się materiały takie jak PET lub PLA 
• niskie koszty oprzyrządowania 
• możliwość dostosowania do wszystkich popularnych rozmiarów etykiet 
• szybka produkcja 
• każda listwa może być zadrukowana w pełnym kolorze i/lub z umieszczoną reklamą 
• wiele innych dostępnych modeli

Seria listew cenowych „FR“

Listwa cenowa „ZD 40“
• uniwersalny profil do przyklejania 
• możliwość produkcji w różnych kolorach i rozmiarach

wysokość wsuwu: 39 mm; wersja: jednostka opakowania: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; długość: 1330 mm
20.1461.3 
kolor: przezroczysty; długość: 1000 mm
20.1461.4 
kolor: biały; długość: 1330 mm
20.1461.5 
kolor: biały; długość: 1000 mm
20.1461.6 

Listwa cenowa „NC 53“
• do półek Hermes, Kider i Alser 
• możliwość produkcji w różnych kolorach i rozmiarach

wysokość wsuwu: 39 mm; kolor: przezroczysty; 
wersja: jednostka opakowania: 500 sztuk

długość: 100 mm
20.1471.1 
długość: 60 mm
20.1471.2 
długość: 65 mm
20.1471.12 

Listwa ruchoma „TB 01“
• do haka do ścian perforowanych o grubości drutu max 6 mm 
• możliwość produkcji różnych kolorów i rozmiarów etykiet

wysokość wsuwu: 40 mm; kolor: przezroczysty; ilość wycięć: 1; 
wersja: jednostka opakowania: 500 sztuk

długość: 60 mm
20.1487.1 
długość: 65 mm
20.1487.2 
długość: 70 mm
20.1487.3 

Listwa cenowa „NI 98“
• na zawiasach 
• możliwość produkcji różnych kolorów i rozmiarów etykiet

kolor: przezroczysty

wysokość wsuwu: 210 mm; długość: 300 mm
20.1540.1 
wysokość wsuwu: 95 mm; długość: 180 mm
20.1540.2 
wysokość wsuwu: 60 mm; długość: 90 mm
20.1540.3 
wysokość wsuwu: 90 mm; długość: 1330 mm
20.1540.4 
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Dodatki do listew cenowych

Klips mocujący
• do listw „TE“ i „LK“

materiał: POM; kolor: biały
20.0147.1 

Łyżka pomocnicza do listew cenowych
• umożliwia łatwy montaż etykiet cenowych

kolor: czarny
20.0148.1 

Zmywacz do kleju tesa® 60042
• łatwe usuwanie etykiet 
• usuwa resztki kleju z elementów plastikowych, 
 szkła i powierzchni metalowych 
• usuwa również pozostałości smarów, smoły, 
 żywic i innych zanieczyszczeń 
• odparowuje bez pozostawiania osadów 
• pozostawia przyjemny zapach 
• zmywacz dociera do głębokich, trudno dostępnych miejsc

pojemność: 200 ml
20.2321.1 

Zmywacz tesa® 60040
• uniwersalny spray do szybkiego i łatwego czyszczenia 
 części maszyn, części z tworzyw sztucznych, szkła i powierzchni  
 metalowych 
• oczyszczone powierzchnie zapewniają optymalne połączenie 
 z taśmami klejącymi do listw cenowych 
• rozpuszcza nawet uporczywe zabrudzenia i odparowuje bez  
 pozostałości

pojemność: 500 ml
20.1828.1 

Nożyce do profili z dźwignią
• z ogranicznikami 90° 
•  nadaje się do cięć prostopadłych w różnych listwach 

cenowych i profilach z tworzywa sztucznego
20.2268.1 
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Dodatki do listew cenowych

Wkładki foliowe do listew cenowych na rolce
materiał: twarda folia; wysokość: 26 mm; długość rolki: 100 m

kolor: niebieski, zbliżony do RAL 5005
20.0149.1 
kolor: żółty, zbliżony do RAL 1018
20.0149.2 
kolor: zielony, zbliżony do RAL 6018
20.0149.3 
kolor: czerwony, zbliżony do RAL 3020
20.0149.4 
kolor: czarny, zbliżony do RAL 9004
20.0149.6 
kolor: szary, zbliżony do RAL 7035
20.0149.7 
kolor: biały, zbliżony do RAL 9003
20.0149.8 
kolor: przezroczysty
20.0149.9 

materiał: twarda folia; wysokość: 39 mm; długość rolki: 100 m

kolor: niebieski, zbliżony do RAL 5005
20.0150.1 
kolor: żółty, zbliżony do RAL 1018
20.0150.2 
kolor: zielony, zbliżony do RAL 6018
20.0150.3 
kolor: czerwony, zbliżony do RAL 3020
20.0150.4 
kolor: czarny, zbliżony do RAL 9004
20.0150.6 
kolor: szary, zbliżony do RAL 7035
20.0150.7 
kolor: biały, zbliżony do RAL 9003
20.0150.8 
kolor: przezroczysty
20.0150.9 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006
20.0150.12 

• Wkładki foliowe z nadrukiem na zapytanie!

• Wkładki dostępne również w kolorze 
drewna o długości do 1400 mm

Cyfrowe tabliczki cenowe
• do uzupełniania czarnym markerem 
• łączone po 50 sztuk 
• nadaje się do listw cenowych

materiał: papier; gramatura [g/m²]: 150 g/m²; kolor: biały

wymiary: 75 x 27 mm (szer. x wys.)
12.0185.2 
wymiary: 110 x 40 mm (S x W); grubość materiału: /
12.0185.1 

renzel NATURE

Papier do drukarek laserowych
• etykiety wstępnie perforowane na arkuszach DIN A4 
• do samodzielnego etykietowania przy użyciu standardowych drukarek 
• do wszystkich rodzajów listew cenowych

materiał: papier; gramatura [g/m²]: 90 g/m²; 
kolor: biały; format: A4

wymiary: 105 x 39 mm
12.0178.3 
wymiary: 105 x 26 mm
12.0178.6 
wymiary: 25 x 42 mm
12.0178.15 

Inne rozmiary, kolory oraz 
gramatury na zapytanie!

renzel NATURE
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Mocowanie elektronicznego oznaczenia cenowego

 

Akcesoria do elektronicznego oznaczania cen

• stale opracowujemy nowe profile i możliwości mocowania dla wszystkich popularnych systemów ESL.  
•  odkryj nasz asortyment, jak również wiele praktycznych przykładów zastosowań i rozwiązań w naszym 

specjalnym katalogu 

Cały nasz asortyment akcesoriów znajdziecie Państwo na stronie www.esl-fittings.com.
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Mocowanie elektronicznego oznaczenia cenowego

Profile ESL Typ 1, do etykiet troniTAG

Profil ESL Typ 1 „Universal“
• do przyklejenia 
• bez zawiasu 
•  dostępna w różnych kolorach i dla różnych rozmiarów 

etykiet od 1,5" do 7,4".
28.0155. 

ESL-Profil Typ 1 „Tego“
• do regałów Tego 
• bez zawiasu 
•  dostępna w różnych kolorach i do różnych rozmiarów 

etykiet od 1,5" do 7,4"
28.0164. 

ESL-Profil Typ 1 „TLS / LED“
• do regałów Storebes, Tego, Adams 
• bez zawiasu 
• dostępne w różnych kolorach i dla różnych rozmiarów 
 etykiet od 1,5" do 7,4" 
• z możliwością wstawienia listwy LED
28.0341. 

LED

ESL-Profil Typ 1 „Wanzl / Wire-Tech“
• do regałów Wanzl- i Wire-Tech- 
• bez zawiasu 
• dostępne w różnych kolorach i dla różnych rozmiarów 
 etykiet od 1,5" do 7,4"
28.0175. 

Profil ESL Typ 1 „GLS“
• do półek szklanych i drewnianych o grubości 5-10 mm 
• bez zawiasu 
•  dostępne w różnych kolorach i dla różnych rozmiarów 

etykiet od 1,5" do 7,4"
28.0176. 

Legenda:

Profile ESL typ 1  przeznaczony do etykiet zasilanych bateriami troniTAG 

Profile ESL typ 2  przeznaczony do różnych etykiet z Displaydata, ses-imagotag G2 (Vusion), Findbox 

Profile ESL typ 3  przeznaczony do różnych etykiet od ses-imagotag G-Tag S i S-Tag+ 

Profile ESL typ 4  przeznaczony do różnych etykiet ses-imagotag G1 

Profile ESL typ 5  przeznaczony do różnych etykiet Pricer SmartTAG, Hanshow 

Profile ESL typ 6 & 8  przeznaczony do różnych etykiet SoluM 

Profile ESL typ 7  przeznaczony do etykiet zintegrowanych troniTAG 



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

305

Li
st

w
y 

ce
no

w
e 

| M
oc

ow
an

ia
 E

SL

4

Mocowanie elektronicznego oznaczenia cenowego

Profil ESL Typ 1 „ANT“
• do półek drewnianych i metalowych o grubości 18-22 mm 
• bez zawiasu 
•  dostępne w różnych kolorach i dla różnych rozmiarów 

etykiet od 1,5" do 7,4"
28.0177. 

ESL-Profil Typ 1 „Kosz" bez kątownika
• do półek drewnianych i metalowych o grubości 18-22 mm 
• dla dwóch etykiet nałożonych jedna na drugą 
• bez zawiasu 
• kolor: niebieski
28.0178. 

Pozostałe produkty znajdą Państwo na www.esl-fittings.com. 
Wszystkie profile dostępne są również z funkcją zawiasową.

Profile ESL Typ 7, do etykiet troniTAG

• We współpracy z firmą  
 troniTAG, firma VKF Renzel GmbH 
 opracowała listwę montażową,  
 która jest kompatybilna ze  
 zintegrowanymi etykietami  
 troniTAG. 
 
• llistwa zapewnia odpowiednią  
 ochronę przed kurzem, brudem 
 i wilgocią 
 
• możliwość bezpośredniego  
 zasilania ESL 
 
• zasilanie może być dostarczane  
 przez baterię lub za pomocą  
 prądu 

ESL-Profil Typ 7 „Universal“
• do przyklejenia 
• bez zawiasu 
• dostępna w różnych rozmiarach

IL 21 (do etykiet 2,1")
28.0156. 
IL 29 (do etykiet 1,5" i 2,9")
28.0268. 

ESL-Profil Typ 7 „Tego“
• do regałów Tego 
• bez zawiasu 
• dostępna w różnych kolorach

IL 21 (do etykiet 2,1")
28.0202. 
IL 29 (do etykiet 1,5" i 2,9")
28.0270. 
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Mocowanie elektronicznego oznaczenia cenowego

ESL-Profil Typ 7 „TLS“
• do regałów Linde-, Tego- i Adams 
• bez zawiasu 
• dostępna w różnych kolorach

IL 21 (do etykiet 2,1")
28.0204. 
IL 29 (do etykiet 1,5" i 2,9")
28.0272. 

ESL-Profil Typ 7 „Wanzl / Wire-Tech“
• do półek drucianych Wanzl i Wire-Tech z dwoma poziomymi 
 linami stalowymi 
• bez zawiasu 
• dostępne w różnych kolorach

IL 21 (do etykiet 2,1")
28.0206. 
IL 29 (do etykiet 1,5" i 2,9")
28.0274. 

ESL-Profil Typ 7 „GLS“
• do półek szklanych i drewnianych o grubości 5-10 mm 
• bez zawiasu 
• dostępne w różnych kolorach

IL 21 (do etykiet 2,1")
28.0212. 
IL 29 (do etykiet 1,5" i 2,9")
28.0280. 

ESL-Profil Typ 7 „ANT“
• do półek drewnianych i metalowych o grubości 18 - 22 mm 
• bez zawiasu 
• dostępna w różnych kolorach

IL 21 (do etykiet 2,1")
28.0214. 
IL 29 (do etykiet 1,5" i 2,9")
28.0282. 

ESL-Profil Typ 7 „Korb“ bez kątownika
• do regałów Wanzl-, Siegel- i pozostałych koszy drucianych, 
 półek szklanych i lodówek 
• bez zawiasów 
• dostępna w różnych kolorach

IL 21 (do etykiet 2,1")
28.0216. 
IL 29 (do etykiet 1,5" i 2,9")
28.0284. 

Legenda:

Profile ESL typ 1  przeznaczony do etykiet zasilanych bateriami troniTAG 

Profile ESL typ 2  przeznaczony do różnych etykiet z Displaydata, ses-imagotag G2 (Vusion), Findbox 

Profile ESL typ 3  przeznaczony do różnych etykiet od ses-imagotag G-Tag S i S-Tag+ 

Profile ESL typ 4  przeznaczony do różnych etykiet ses-imagotag G1 

Profile ESL typ 5  przeznaczony do różnych etykiet Pricer SmartTAG, Hanshow 

Profile ESL typ 6 & 8  przeznaczony do różnych etykiet SoluM 

Profile ESL typ 7  przeznaczony do etykiet zintegrowanych troniTAG 
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Mocowanie elektronicznego oznaczenia cenowego

Profil ESL Typ 2, do etykiet Displaydata, ses-imagotag G2 (Vusion), Findbox

Profil ESL Typ 2 „Universal“
• do przyklejania 
• bez zawiasu 
• do różnych rodzajów etykiet 
• dostepna w różnych kolorach
28.0068. 

ESL-Profil Typ 2 „Tego“
• do metalowych regałów TEGO 
• bez zawiasu 
• do różnych typów etykiet 
• dostępna w różnych kolorach
28.0070. 

ESL-Profil Typ 2 „AL“
• do regałów Linde, Storebest, Tego i Adams 
• bez zawiasu 
• do różnych typów etykiet 
• dostępna w różnych kolorach
28.0368. 

Profil ESL Typ 2 „Wanzl / Wire-Tech“
• do regałów Wanzl i Wire-Tech 
• bez zawiasu 
• do różnych rodzajów etykiet 
• dostępna w różnych kolorach
28.0074. 

Profil ESL Typ 2 „GLS“
• do półek szklanych i drewnianych o grubości 5-10 mm 
• bez zawiasu 
• do różnych typów etykiet 
• dostępne w różnych kolorach
28.0080. 

ESL-Profil Typ 2 „ANT“
• do podłóg drewnianych i metalowych o grubości 18-22 mm 
• bez zawiasu 
• dla różnych typów etykiet 
• dostępne w różnych kolorach
28.0082. 
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Mocowanie elektronicznego oznaczenia cenowego

ESL-Profil Typ 2 „Korb“ bez kątownika
• do regałów Wanzl-, Siegel- i pozostałych koszy drucianych, 
 i szklanych półek i lodówek 
• bez zawiasu 
• do różnych typów etykiet 
• w różnych kolorach
28.0084. 

ESL Profil Typ 2 „OKDN“
• do półek Otto-Kind (możliwość perforacji)  
• bez zawiasu 
• dla różnych typów etykiet 
• dostępna w różnych kolorach
28.0455. 

ESL Profil Typ 2 „HE“
• bez zawiasu 
• dla różnych rozmiarów etykiet 
• dostępna w różnych kolorach
28.0305. 

Przednia osłona do listwy mocującej Displaydata
• zestaw składający się z listwy przedniej i uchwytu do włożenia 
 w listwy SES/ w ekspozytor 
• do ochrony etykiet ESL przed uszkodzeniem 
• wysokość: 68 mm 
• kolor: przezroczysty
28.0530. 

Legenda:

Profile ESL typ 1  przeznaczony do etykiet zasilanych bateriami troniTAG 

Profile ESL typ 2  przeznaczony do różnych etykiet z Displaydata, ses-imagotag G2 (Vusion), Findbox 

Profile ESL typ 3  przeznaczony do różnych etykiet od ses-imagotag G-Tag S i S-Tag+ 

Profile ESL typ 4  przeznaczony do różnych etykiet ses-imagotag G1 

Profile ESL typ 5  przeznaczony do różnych etykiet Pricer SmartTAG, Hanshow 

Profile ESL typ 6 & 8  przeznaczony do różnych etykiet SoluM 

Profile ESL typ 7  przeznaczony do etykiet zintegrowanych troniTAG 
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Mocowanie elektronicznego oznaczenia cenowego

Profil ESL Typ 3, do ses-imagotag G-Tag S und S-Tag+

Profil ESL Typ 3 „Universal“
• do przyklejania 
• bez zawiasu 
• do różnych rodzajów etykiet 
• kolor: przezroczysty
28.0159. 

ESL-Profil Typ 3 „Tego“
• do regałów Tegometall 
• bez zawiasu 
• do różnych rodzajów etykiet 
• kolor: przezroczysty
28.0179. 

Profil ESL Typ 3 „TLS“
• dla regałów Linde, Storebest, Tego i Adams 
• bez zawiasu 
• dla różnych typów etykiet 
• kolor: przezroczysty
28.0180. 

ESL-Profil Typ 3 „Wanzl / Wire-Tech“
• do regałów Wanzl i Wire-Tech 
• bez zawiasu 
• do różnych rodzajów etykiet 
• kolor: przezroczysty
28.0181. 

ESL-Profil Typ 3 „GLS“
• do półek szklanych i drewnianych o grubości 5-10 mm 
• bez zawiasu 
• do różnych typów etykiet 
• kolor: przezroczysty
28.0183. 

ESL-Profil Typ 3 „ANT“
• do półek drewnianych i metalowych o grubości 18-22 mm 
• bez zawiasu 
• do różnych typów etykiet 
• kolor: przezroczysty
28.0184. 

Legenda:

Profile ESL typ 1  przeznaczony do etykiet zasilanych bateriami troniTAG 

Profile ESL typ 2  przeznaczony do różnych etykiet z Displaydata, ses-imagotag G2 (Vusion), Findbox 

Profile ESL typ 3  przeznaczony do różnych etykiet od ses-imagotag G-Tag S i S-Tag+ 

Profile ESL typ 4  przeznaczony do różnych etykiet ses-imagotag G1 

Profile ESL typ 5  przeznaczony do różnych etykiet Pricer SmartTAG, Hanshow 

Profile ESL typ 6 & 8  przeznaczony do różnych etykiet SoluM 

Profile ESL typ 7  przeznaczony do etykiet zintegrowanych troniTAG 
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Mocowanie elektronicznego oznaczenia cenowego

Profil ESL Typ 4, do ses-imagotag G1

Profil ESL Typ 4 „Universal“
• do przyklejania 
• bez zawiasu 
•  dostępna w różnych kolorach i dla różnych rozmiarów 

etykiet od 2" do 7,4
28.0046. 

Profil ESL Typ 4 „Tego“
• do regałów metalowych TEGO 
• bez zawiasu 
•  dostępna w różnych kolorach i dla różnych rozmiarów 

etykiet od 2" do 7,4"
28.0047. 

ESL-Profil Typ 4 „TLS“
• do regałów Linde-, Storebest-, Tego- i Adams 
• bez zawiasu 
•  dostępne w różnych kolorach i dla różnych rozmiarów 

etykiet od 2" do 7,4"
28.0048. 

ESL-Profil Typ 4 „Wanzl / Wire-Tech“
• do półek drucianych Wanzl i Wire-Tech z dwoma poziomymi 
 linami stalowymi 
• bez zawiasu 
• dostępne w różnych kolorach i dla różnych rozmiarów 
 etykiet od 2" do 7,4"
28.0049. 

Profil ESL Typ 4 „GLS“
• do półek szklanych i drewnianych o grubości 5-10 mm 
• bez zawiasu 
•  dostępne w różnych kolorach i dla różnych rozmiarów 

etykiet od 2" do 7,4
28.0052. 

ESL-Profil Typ 4 „ANT“
• do półek drewnianych i metalowych o grubości 18-22 mm 
• bez zawiasu 
•  dostępne w różnych kolorach i dla różnych rozmiarów 

etykiet od 2" do 7,4"
28.0053. 

ESL-Profil Typ 4 „Korb“ bez kątownika
• do regałów Wanzl, Siegel i innych szklanych półek i lodówek 
• bez zawiasu 
•  dostępne w różnych kolorach i dla różnych rozmiarów 

etykiet od 2" do 7,4"
28.0054. 
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Mocowanie elektronicznego oznaczenia cenowego

Profil ESL Typ 5 do Pricer SmartTAG, Hanshow

Profil ESL Typ 5 „Universal“
• do przyklejania 
• bez zawiasu 
• do różnych rodzajów etykiet 
• kolor: przezroczysty
28.0400. 

Profil ESL Typ 5 „Tego“
• do regałów Tegometall 
• bez zawiasu 
• do różnych rodzajów etykiet 
• kolor: przezroczysty
28.0402. 

Profil ESL Typ 5 „AL“
• do regałów Linde, Storebest, Tego i Adams 
• bez zawiasu 
• do różnych typów etykiet 
• kolor: przezroczysty
28.0405. 

Profil ESL Typ 5 „HY“
• do regałów La Fortezza-, Hermes- i Yudiger- 
• z zawiasem 
• kolor: przezroczysty
28.0401. 

Profil ESL Typ 5 „IML“
• do wbudowania w listwy C z metalu lub tworzywa sztucznego 
• do regałów Madix, Lozier, Alser, Linde i York 
• bez zawiasu 
• kolor: przezroczysty
28.0403. 

Legenda:

Profile ESL typ 1  przeznaczony do etykiet zasilanych bateriami troniTAG 

Profile ESL typ 2  przeznaczony do różnych etykiet z Displaydata, ses-imagotag G2 (Vusion), Findbox 

Profile ESL typ 3  przeznaczony do różnych etykiet od ses-imagotag G-Tag S i S-Tag+ 

Profile ESL typ 4  przeznaczony do różnych etykiet ses-imagotag G1 

Profile ESL typ 5  przeznaczony do różnych etykiet Pricer SmartTAG, Hanshow 

Profile ESL typ 6 & 8  przeznaczony do różnych etykiet SoluM 

Profile ESL typ 7  przeznaczony do etykiet zintegrowanych troniTAG 
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Mocowanie elektronicznego oznaczenia cenowego

ESL-Typ profila 5 „GLS“
• do półek szklanych i drewnianych o grubości 5-10 mm 
• bez zawiasu 
• do różnych typów etykiet 
• kolor: przezroczysty
28.0446. 

ESL-Profil Typ 5 „ANT“
• do półek drewnianych i metalowych o grubości 18-22 mm 
• bez zawiasu 
• do różnych typów etykiet 
• kolor: przezroczysty
28.0477. 

ESL-Profil Typ 5 „Korb“ bez kątownika
• do koszy Wanzl-, Siegel- i pozostałych koszy drucianych, 
 półek szklanych i urządzeń chłodnicznych 
• bez zawiasu 
• do różnych typów etykiet 
• kolor: transparent
28.0435. 

Profile ESL typu 6 i 8 do SoluM

Profil ESL, Typ 8 „Universal“
• do etykiet elektronicznych w pełnym kolorze, do przyklejenia 
• bez zawiasu 
• kolor: szary RAL 7024
28.0550. 

Profil ESL. Typ 8 „Tego“
• do etykiet elektronicznych w pełnym kolorze 
• dla regałów metalowych Tego 
• bez zawiasu  
• kolor: szary RAL 7024
28.0535. 
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Mocowanie elektronicznego oznaczenia cenowego

ESL-Profil Typ 8 „Tego“ podwójny
• do etykiet elektronicznych w pełnym kolorze 
• do metalowych regałów Tego 
• bez zawiasu  
• do dwóch etykiet nałożonych jedna na drugą  
• kolor: szary RAL 7024
28.0536. 

Profil ESL Typ 6 „Universal“
• profil klejący  
• bez zawiasu  
• kolor: szary RAL 7024
28.0505. 

Profil ESL Typ 6 „Tego“
• do elektronicznych etykiet segmentowych 
• bez zawiasu  
• kolor: szary RAL 7024
28.0497. 

Adapter do profili „LS“
• dla regałów Linde, Storebest, Tego i Adams 
• bez zawiasu  
• kolor: szary RAL 7024
28.0501. 

Profil ESL Typ 6 „Wanzl/Wire-Tech“
• do zamocowania na półkach drucianych 
• bez zawiasu  
• kolor: szary RAL 7024
28.0499. 

Profil ESL Typ 6 „TE 30°“
• do regulacji kąta 
• bez zawiasu 
• kolor: szary RAL 7024
28.0500. 

Legenda:

Profile ESL typ 1  przeznaczony do etykiet zasilanych bateriami troniTAG 

Profile ESL typ 2  przeznaczony do różnych etykiet z Displaydata, ses-imagotag G2 (Vusion), Findbox 

Profile ESL typ 3  przeznaczony do różnych etykiet od ses-imagotag G-Tag S i S-Tag+ 

Profile ESL typ 4  przeznaczony do różnych etykiet ses-imagotag G1 

Profile ESL typ 5  przeznaczony do różnych etykiet Pricer SmartTAG, Hanshow 

Profile ESL typ 6 & 8  przeznaczony do różnych etykiet SoluM 

Profile ESL typ 7  przeznaczony do etykiet zintegrowanych troniTAG 
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Mocowanie elektronicznego oznaczenia cenowego

Adapter hakowy do etykiet troniTAG
• do haków do ścian perforowanych z osłoną cenową 
• do różnych rodzajów etykiet

kolor: biały
28.0174.1 

Adapter hakowy do etykiet Displaydata / Findbox
• do haków do ścian perforowanych z osłoną cenową 
• do różnych rodzajów etykiet

kolor: przezroczysty
28.0174.2 

Adapter hakowy „Click“ do różnych etykiet ESL
• do haków do ścian perforowanych z osłonką cenową 
• do różnych rodzajów etykiet

kolor: przezroczysty
28.0174.3 

Adapter hakowy do etykiet SES
• do haków do ścian perforowanych z osłoną cenową 
• do różnych rodzajów etykiet

kolor: przezroczysty
28.0174.4 
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Mocowanie elektronicznego oznaczenia cenowego

Adapter haka do ścian perf. do ses-iMAGOTAG Vusion
• do pręta trójkątnego  
• do różnych typów etykiet  
• kolor: przezroczysty

kolor: przezroczysty; wersja: ses-imagotag Vusion
28.0174.18 

Adapter haka do ścian perf. do ses-iMAGOTAG Vusion
• dla różnych typów etykiet  
• kolor: przezroczysty

kolor: przezroczysty; wersja: ses-imagotag Vusion
28.0174.19 

Adapter do haków do ścian perforowanych 
do etykiet SoluM

• dla różnych typów etykiet  
• kolor: przezroczysty

kolor: przezroczysty

wersja: SoluM 2.2" / 2.7"
28.0174.20 
wersja: SoluM 1.6" poziom
28.0174.21 

1. Możliwość indywidualnego ustawienia kąta nachylenia.

Dodatkowe akcesoria znajdziecie 
Państwo na stronie: www.esl-fittings.com

1
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Mocowanie elektronicznego oznaczenia cenowego

Uchwyt do haków TE01 
do "Pricer Continuum"

kolor: przezroczysty
28.0029.1 

Uchwyt „Pricer“ do haków 
do ścian perforowanych

• dla haków do ścian perforowanych 
 z górnym wspornikiem cenowym 
• dla oznaczeń HM  
• kolor: niebieski
65.0095.11 

Obudowa wymienna troniTAG
• dostępne w wielu kolorach i rozmiarach 
• z możliwością wykonania indywidualnego  
 nadruku  
• do zamocowania z przodu
28.0236. 

Klips do zawieszania ESL ses vusion
• do rur okrągłych 12mm  
• kolor: czarny

kolor: czarny; szerokość: 10 mm; 
wysokość: 51 mm; materiał: POM; 
głębokość: 21 mm
28.0476.1 
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Mocowanie elektronicznego oznaczenia cenowego

Adapter mocujący troniTAG
• do dopasowania do etykiety troniTAG 1.5"-2.9"  
• do użycia z akcesoriami 
• kolor: biały
28.0241.1 

Płytka mocująca do 
"Displaydata / Findbox"

• do dopasowania do Displaydata 
 1.6"-2.9", jak również do wszystkich  
 Findbox SmartESLs 
• do użycia z akcesoriami 
• kolor: czarny
28.0186.5 

Uchwyt mocujący 
"Displaydata Aura / Chroma 42"

• do dopasowania do Displaydata Aura 
 i Chroma 42 
• do użycia z akcesoriami  
• kolor: czarny
28.0186.2 

Uchwyt mocujący 
"Displaydata Chroma 60"

• dla dopasowania do Displaydata Chroma 60 
• do użycia z akcesoriami 
• kolor: czarny
28.0186.1 

Stojak SOLUM 3,5 cali
• wolnostojący stojak na etykiety SoluM 
• do różnych typów etykiet 
• kolor: przezroczysty

kolor: przezroczysty; szerokość: 37 mm; 
wysokość: 48 mm; materiał: PC; 
głębokość: 41 mm
28.0521.1 
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Mocowanie elektronicznego oznaczenia cenowego

Stojak podłogowy "ESL"
• dostępny w różnych wersjach 
• odpowiedni do różnych rodzajów etykiet
28.0188. 

Kompleksowe rozwiązania w zakresie montażu

Te oraz inne możliwości mocowania do elektrycznego systemu oznaczania cen znajdą 
Państwo na stronie www.esl-fittings.com lub w naszym nowym katalogu tematycznym 
„Systemy mocowań do elektronicznego oznaczania cen“. 

zawieszka do napojów wykonana 
ze szkła akrylowego

uniwersalny zacisk np. do skrzynek 
na owoce i warzywa

stojak stołowy z 
metalową podstawą

akrylowe szkło ESL

2-częściowa rolka 
napinająca do półek o grubości 

materiału do 50 mm

uchwyt klipsa do szyldów 
do mocowania materiałów 

o grubości do 10 mm



5

Systemy oznaczania cen

• Szyny plakatowe

• Listwy plakatowe oraz zaciskowe

• Profile plakatowe

• Ramki cenowe

• Tabliczki cenowe

• Pisaki plakatowe | Zestaw pisaków filcowych

• Metkownice

• Osłonki informacyjne

• Osłonki cenowe

• Oznaczniki rozmiarów

• Zawieszki cenowe | Stojaki cenowe

Niech Państwa oferty znajdą się centrum uwagi!
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Szyny plakatowe

Listwa plakatowa

• idealny do wiszących informacji o produktach i do oznaczania cen, np. plakaty, tablice cenowe itp. 

• prosty i szybki montaż dzięki szerokiemu asortymentowi akcesoriów 

• haki do zawieszania, zaślepki i łączniki umożliwiają użycie listw plakatowych w wielu obszarach POS 

• profile aluminiowe dostępne są w standardowych długościach i mogą być przycinane na indywidualne życzenie klienta

 

Produkt indywidualnie dopasowany 
do klienta! Duży wybór kształtów; 
zarówno okrągłe jak i prostokątne. 

Chętnie doradzimy Państwu i znajdziemy 
optymalne rozwiązanie dla prezentacji 

Państwa produktów! Zapraszamy do kontaktu!

24.0012.124.0012.1

24.0019.124.0019.1

20.0162.20.0162.

20.0240.120.0240.1

20.0161.20.0161.

53.0020.453.0020.4

53.0004.753.0004.7 12.0185.612.0185.6

20.0158.20.0158.

50.0106.1950.0106.19
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Szyny plakatowe

Szyna plakatowa
Materiał: aluminium; Długość: 1.000 mm, 2.000 mm, 2.500 mm 
lub 3.000 mm; inne długości na zapytanie; Wysokość: 19 mm
20.0158. 

Szyna plakatowa
•  można łączyć z opisanymi w tym rozdziale akcesoriami 

do szyn plakatowych

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; 
kolor: srebrny; średnica: 25 mm

długość: 2000 mm
50.0120.1 
długość: 2500 mm
50.0120.2 
długość: 3000 mm
50.0120.3 

Docięcie do wybranej przez Państwa długości już przy zamówieniu 
1 sztuki. Prosimy o zapytania!

Zawieszka linki stalowej
• zawieszenie liny stalowej pasujące do listw plakatowych 
 20.0158., 20.0159., 20.0160., 50.0120., 50.0302... 
• lina stalowa o regulowanej długości (ø 1,2 mm) 
• jeden koniec zmontowany z hakiem Z, drugi koniec zmontowany 
 z uchwytem liny stalowej, sworzeń gwintowany M4 i nakrętka  
 szczelinowa 
• Długość liny stalowej: 1.000 mm
84.0066.1 

Inne uchwyty do linek od strony 427.

Zatyczka do szyny plakatowej 50.0120
materiał: tworzywo sztuczne

kolor: szary, zbliżony do RAL 7035
50.0106.19 
kolor: czarny
50.0106.18 
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Szyny plakatowe

Szyna plakatowa
Materiał: aluminium; Długość: 1.000 mm, 2.000 mm, 2.500 mm 
lub 3.000 mm; inne długości na zapytanie; Wysokość: 50 mm
20.0159. 

Szyna plakatowa
Materiał: aluminium; Długość: 2.000 mm lub 2500 mm; 
Wysokość: 75 mm
20.0160. 

Szyny plakatowe - dodatki
Zatyczka do szyny plakatowej 75 mm
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: jasnoszary
20.0174.1 

Zatyczka do szyny plakatowej 50 mm
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: czarny
20.0174.3 

Zatyczka do szyny plakatowej 19 mm
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: szary
20.0174.4 

Łącznik
do 19 mm profili z aluminium, kolor: szary
01.0041.5 

1. Na górze po lewej: 20.0174.1, 
na górze po prawej: 01.0041.5, 
na dole po lewej: 20.0174.4, 
na dole po środku: 20.0174.3, 
na dole po prawej: 01.0041.5.

1

Listwa perforowana
• do zawieszania w szynach plakatowych z kanałem / 
 rowkiem wkładanym 
• materiał: tworzywo sztuczne 
• kolor: przezroczysty
20.0161. 

1. Wersja z dodatkami.

1
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• nowoczesny i innowacyjny design z łatwym montażem 
• szybka i ręczna zmiana etykiet cenowych i informacyjnych 
 bez dodatkowych narzędzi 
• niedrogie kieszenie na plakaty są dostępne jako akcesoria 
 w formatach DIN i specjalnych

materiał: aluminium; kolor: srebrny anodowany; 
szerokość: 18 mm; wysokość: 35 mm

długość: 2000 mm
50.0302.17 
długość: 2500 mm
50.0302.18 
długość: 3000 mm
50.0302.19 

Kieszeń plakatowa do listwy plakatowej „Hook“
materiał: twarda folia; kolor: antyrefleks; 
format: format pionowy; liczba gięć: 2

grubość materiału: 0,7 mm; format wsuwu: A3
26.0095.658 
grubość materiału: 0,5 mm; format wsuwu: A4
26.0095.582 
grubość materiału: 0,5 mm; format wsuwu: A5
26.0095.663 
grubość materiału: 0,5 mm; format wsuwu: 1/3 A4
26.0095.664 

1. Rysunek szyny plakatowej z oczkami do zawieszenia

1

Chwytak do szyny plakatowej „Hook“
•  chwytak z wbudowaną gumową powłoką może być obracany 

o 360 stopni
• umożliwia łatwą wymianę plakatów w trudno dostępnych miejscach

długość całkowita: 840 mm
50.0185.201 
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Szyny plakatowe

Zatyczka do listwy plakatowej „Hook“
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: szary, zbliżony do RAL 7035
50.0111.21 

Łącznik narożny do listwy plakatowej „Hook“
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: szary, zbliżony do RAL 7035
50.0133.27 

Szyny plakatowe - dodatki
•  można łączyć z szyną plakatową "Hook" i innymi 

szynami plakatowymi z tego rozdziału

Uchwyt oczkowy do profilu plakatowego
do wkręcenia w szynę aluminiową; 
Materiał: tworzywo sztuczne: przezroczysty lub szary
20.0162. 
Nakrętka z otworem do zawieszania M5; materiał: metal
20.0240.1 
Łącznik z uchwytem oczkowym M3; materiał: aluminium
20.0240.2 

Łącznik metalowy do szyn
metalowy łącznik "S" ze śrubą M5 oraz śrubą pierścieniową; 
Materiał: metal
wersja: ze śrubą pierścieniową
20.0244.1 

Łącznik metalowy do szyn
Łącznik metalowy do szyn "Standard". 
Materiał: metal zawiera 2 śruby M5
wersja: bez śruby
20.0244.2 

Aluminiowy łącznik
Materiał: aluminium 
Element łączący z 2 wkrętami bez łba
20.0241.1 

1. góra lewo : 20.0244.1, 
środek lewo: 20.0244.2, 
dół lewo: 20.0241.1, 
środek: 20.0162, 
góra prawo: 20.0240.1, 
dół prawo: 20.0240.2.

1

Szyny plakatowe - dodatki
Klamra do ramek plakatowych
materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.35 
do kieszeni plakatowych i plakatów, możliwość obrotu o 90°
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty
20.0172.1 
do plakatów z otworem;
20.0173.1 

Haczyk do profili plakatowych
materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.106 

Zaczep haczykowy
materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.5 

1. Góra, po lewej: 53.0019.106, 
Góra, po środku: 53.0019.35, 
Góra, po prawej: 53.0019.5, 
Dół. po lewej: 20.0172.1, 
Dół, po prawej: 20.0173.1.

1
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Szyny plakatowe

Profile zaciskowe „Spider Rail“
•  Wystarczy wsunąć keder w brzeg banneru oraz umieścić 

całość w profilu

materiał listwy mocującej: aluminium; 
kolor profilu mocującego: srebrny anodowany; Ilość listw: 2; 
wymiary profilu mocującego: 17 x 44 mm (S x W); zatyczki: szary; 
zastosowanie: do profilu kedrowego o średnicy od 7-10 mm

długość listwy mocującej: 500 mm; 
mocowanie: 2 uchwyty boczne oraz 2 linki stalowe (1,5 m)
15.0225.1 
długość listwy mocującej: 1000 mm; 
mocowanie: 2 uchwyty boczne oraz 2 linki stalowe (1,5 m)
15.0225.2 
długość listwy mocującej: 1200 mm; 
mocowanie: 2 uchwyty boczne oraz 2 linki stalowe (1,5 m)
15.0225.3 
długość listwy mocującej: 1500 mm; 
mocowanie: 2 uchwyty boczne oraz 2 linki stalowe (1,5 m)
15.0225.4 
długość listwy mocującej: 2000 mm; 
mocowanie: 4 uchwyty do linki oraz 4 linki stalowe (1,5 m)
15.0225.5 
długość listwy mocującej: 2500 mm; 
mocowanie: 4 uchwyty do linki oraz 4 linki stalowe (1,5 m)
15.0225.6 

Szyna kedrowa "BIG"
• Wystarczy wsunąć keder w brzeg banneru oraz umieścić całość w profilu

materiał listwy mocującej: aluminium; 
kolor profilu mocującego: srebrny anodowany; Ilość listw: 2; 
wymiary profilu mocującego: 20 x 28 mm (SxW); 
mocowanie: 2 śrubki z oczkiem oraz zestaw do podwieszenia; 
zatyczki: szary; zastosowanie: dla średnicy rurociągu 7 - 16 mm

długość listwy mocującej: 500 mm
15.0295.1 
długość listwy mocującej: 1000 mm
15.0295.2 
długość listwy mocującej: 1200 mm
15.0295.3 
długość listwy mocującej: 1500 mm
15.0295.4 
długość listwy mocującej: 2000 mm
15.0295.5 
długość listwy mocującej: 2500 mm
15.0295.6 

Pasujący baner znajdą Państwo na stronie 935.
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Szyny plakatowe

Profile zaciskowe „Spider Wall“
•  Keder jest wkładany przez otwór w banerze 

do profilu aluminiowego i napinany.

materiał listwy mocującej: aluminium; 
kolor profilu mocującego: srebrny anodowany; 
Ilość listw: 2; wymiary profilu 
mocującego: 17 x 44 mm (S x W); 
zatyczki: szary; zastosowanie: do profilu 
kedrowego o średnicy od 7-10 mm

długość listwy mocującej: 500 mm; 
mocowanie: 4 uchwyty ścienne
15.0226.1 
długość listwy mocującej: 1000 mm; 
mocowanie: 4 uchwyty ścienne
15.0226.2 
długość listwy mocującej: 1200 mm; 
mocowanie: 4 uchwyty ścienne
15.0226.3 
długość listwy mocującej: 1500 mm; 
mocowanie: 4 uchwyty ścienne
15.0226.4 
długość listwy mocującej: 2000 mm; 
mocowanie: 6 uchwytów ściennych
15.0226.5 
długość listwy mocującej: 2500 mm; 
mocowanie: 6 uchwytów ściennych
15.0226.6 
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Listwy plakatowe oraz zaciskowe

Aluminiowe listwy zaciskowe do zawieszania

• wykonanie z aluminium 
 
• łatwa obsługa i doskonały wygląd 
 
• sprawdzi się do zawieszenia nośników reklamowych 
 
•  odpowiedni od lekkich plakatów jak i do ciężkich banerów, drukowanych jednostronnie lub dwustronnie, 

zawsze dostarczamy odpowiednią listwę mocującą

Listwa plakatowa „Poster-Snap II“
• idealna do plakatów 
• składa się z 2 listew zatrzaskowych 
 (1x górna, 1x dolna do obciążenia) 
• antypoślizgowe wkładki z pianki 
 gumowej w obydwu listwach  
• dwie przesuwne, szare zawieszki z  
 tworzywa sztucznego na górnej listwie  
• czarne zatyczki  
• aluminium anodowane na kolor srebrny  
• długości specjalne możliwe do 3000 mm  
 przy zamówieniu 1 zestawu  
• kolory RAL od 20 zestawów  
• z taśmą klejącą lub magnetyczną 
 od 1 zestawu

szerokość profilu: 25 mm

długość profilu: 841 mm 
(format A0 pionowy / A1 poziomy)
50.0095.8 
długość profilu: 600 mm 
(format A1 pionowy / A2 poziomy)
50.0095.1 

Inne rozmiary można znaleźć w naszym 
sklepie internetowym

1. Na zapytanie z podwójną taśmą 
samoprzylepną lub z taśmą magnetyczną.

1
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Listwy plakatowe oraz zaciskowe

Listwa zaciskowa 
„Poster- und Banner-Fix II“

• przeznaczona do zawieszania 
 plakatów i banerów 
• z obu stron taki sam wygląd 
• składa się z 2 listew (1x na górze, 
 1x na dole do obciążenia) 
• mocowanie plakatów i banerów następuje  
 za pomocą zacisków z tworzywa  
 wsuwanych z boku do profilu razem 
 z materiałem reklamowym.  
• 2 przezroczyste uchwyty z tworzywa 
 na listwie 
• czarne zatyczki 
• aluminium anodowane na kolor srebrny 
• długości niestandardowe do 3.000 mm  
 dostępne od zamówienia 1 zestawu 
• kolory wg palety RAL dostępne od 
 20 zestawów

szerokość profilu: 21 mm; 
do materiałów o grubości: 10-500 mikronów

długość profilu: 841 mm 
(format A0 pionowy / A1 poziomy)
50.0099.8 
długość profilu: 600 mm 
(format A1 pionowy / A2 poziomy)
50.0099.1 

Inne rozmiary można znaleźć w naszym 
sklepie internetowym

Możliwość optymalnej dwustronnej prezentacji!
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Listwy plakatowe oraz zaciskowe

Dodatki

Zestaw do zawieszania
• składający się z: 
 - 2x lina stalowa, ø 1,5 mm; długość 1.500 mm; 
  z pętlą po jednej stronie. 
 - 2x haki do zawieszania z śrubą radełkowaną  
• Udźwig na zestaw do 5,0 kg łącznie
50.0041.1 

Idealny do zawieszenia osłon 
higienicznych i przesłon działowych

Uchwyt sufitowy
grubość linki: 1,2 mm; powierzchnia: wersja niklowana; 
długość: 1000 mm; nośność: 8 kg; wyposażenie: z haczykiem
do sufitów podwieszanych
80.0932.1 

Podkładka zaciskowa

Podkładka „Magneto“
• DIN A4, szaro - srebrny 
• szorstka, powlekana proszkowo powierzchnia 
• odporny na zarysowania i zabrudzenia 
• do zastosowania również na zewnątrz 
• mocowanie za pomocą magnesu oraz otworu Euro 
• łatwa w utrzymaniu czystości

materiał: metal / aluminium / tworzywo sztuczne; 
kolor: szary / srebrny; format: A4 (210 x 297 mm); 
format: format pionowy
50.0240.1 
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Listwy plakatowe oraz zaciskowe

Metalowe mocowanie do podkładki „Magneto“
• malowane proszkowo, z tyłu z podwójną taśmą klejącą 
• do magnetycznego mocowania podkładki "Magneto" 
 do powierzchni niemetalicznych 
• nie wymaga wiercenia

materiał: metal; kolor: szary; wysokość: 35 mm

cecha dodatkowa: 2 podkładki „Magneto“; długość: 470 mm
50.0241.1 
cecha dodatkowa: 3 podkładki „Magneto“; długość: 700  mm
50.0241.2 

1. rysunek 50.0240.1.

1

Zaciskowe listwy plakatowe z tworzywa sztucznego

Listwa zaciskowa „Super-Klemm“
• do zawieszania wielkoformatowych plakatów i afiszy reklamowych 
 
Kolor: przezroczysty lub biały
20.0163. 

Listwa zaciskowa „Super-Klemm“ - dodatki
• Zaczep haczykowy do zawieszenia profilu plakatowego 
 
Kolor: przezroczysty lub biały
20.0180. 
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Listwy plakatowe oraz zaciskowe

Profil plakatowy „Omega“
• odpowiedni do zawieszania plakatów 
 
Kolor: przezroczysty lub biały; Wymiary: 7 x 14 mm (szer. x wys.)
20.0171. 

Profil plakatowy „G 176“
• nadaje się do zawieszania plakatów 
 
Kolor: przezroczysty lub biały;  
 
Wymiary: 6 x 16 mm (szer. x wys.)
20.0164. 

Profil plakatowy „G 215“
• nadaje się do zawieszania plakatów 
 
Kolor: przezroczysty; Wymiary: 8 x 25 mm (szer. x wys.)
20.0166. 

Profil plakatowy „G 255“
• nadaje się do zawieszania plakatów 
 
Kolor: przezroczysty lub biały; Wymiary: 8 x 13 mm (szer. x wys.)
20.0165. 

Profil plakatowy „G 176“ - dodatki
• Zaczep hakowy do zawieszenia profilu plakatowego "G176"

kolor: przezroczysty
20.0180.4 

Inne długości na zapytanie
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Listwy plakatowe oraz zaciskowe

Profil plakatowy „ABH“, dolny
• narożniki po jednej stronie zaokrąglone
20.0169. 

Profil plakatowy „G 176“
• z wbudowaną listwą perforowaną 
 
Wymiary dziurek: 6 x 6 mm (szer. x wys.); kolor: przezroczysty
20.0167. 

Profil plakatowy "ABH", górny
• narożniki zaokrąglone z jednej strony 
• z 2 perforowanymi zawieszkami
20.0168. 

Inne długości na zapytanie

Profil plakatowy „G 323“
Kolor: biały; Wymiary: 12 x 13 mm (szer. x wys.)
20.0170. 

Profil plakatowy „G 323“ - dodatki
• zaczep do listwy plakatowej do zawieszenia profilu plakatowego "G 323" 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk 
 
Materiał: metal; Wymiary: 20 x 12 mm (szer. x wys.)
20.0180.5 
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Profile plakatowe

Profil plakatowy „G 321“
• nadaje się do umieszczania plakatów 
• wyposażony w taśmę samoprzylepną 
 
Kolor: przezroczysty lub biały
20.0176. 

Profil plakatowy „SHK 16“
• nadaje się do umieszczania plakatów 
• wyposażony w taśmę samoprzylepną 
 
Kolor: przezroczysty lub biały
20.0177. 

Profil plakatowy „G 495“
• nadaje się do umieszczania plakatów 
• wyposażony w taśmę samoprzylepną 
 
Kolor: przezroczysty
20.0178. 

Profil plakatowy „G 478“
• nadaje się do umieszczania plakatów 
• wyposażony w taśmę samoprzylepną 
 
Kolor: przezroczysty lub biały
20.0179. 
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Ramki cenowe

Szyna cenowa „Vario“ A4
• do zawieszenia na suficie lub montażu na ścianie 
• do materiałów reklamowych w formacie portretowym DIN A4 
• wklęsła forma 
• możliwość umieszczania informacji o cenach po obu stronach szyny 
• dostępne w jednym lub kilku kolorach
20.0290. 

Szyna cenowa „Vario“ A5
• do zawieszenia pod sufitem lub do montażu ściennego 
• wklęsła kontrukcja 
• do wkładki papierowej DIN A5 
• możliwość montażu po obu stronach 
• dostępne w jednym lub kilku kolorach
20.0273. 

1. Dzięki naszej taśmie cenowej wyróżnisz swoje ceny w odpowiedni 
i dobitny sposób. 
 
Są one wykonane w formie wklęsłej i można je zastosować zarówno 
do podwieszenia pod sufitem jak i do montażu ściennego. 
 
Możliwość indywidualnego nadania barwy pozwala na dopasowanie 
do własnych kolorów.1

Szyna cenowa „Vario“ - dodatki
• Zaślepka 
• Kolor: szary

format wsuwu: A4
20.0261.1 
format wsuwu: A5
20.0261.2 

Szyna cenowa „Vario“ - dodatki
• do zawieszenia na listwach plakatowych z rowkiem
20.0161. 

Szyna cenowa „Vario“ - dodatki
Łącznik do szyny cenowej "Vario"
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: jasnosiwy
20.0262. 

Hak do szyny cenowej „Vario“
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: jasnosiwy
20.0263. 

Śruba krzyżowa
do łączników do szyn cenowych "Vario", ze śrubą M4,1 x 19 mm
01.0007. 
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Ramki cenowe

Szyna cenowa „Vario“ - dodatki
Klamra do ramek plakatowych
materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.35 
do kieszeni plakatowych i plakatów, 
możliwość obrotu o 90°
materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty
20.0172.1 
do plakatów z otworem;
20.0173.1 

Haczyk do profili plakatowych
materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.106 

Zaczep haczykowy
materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.5 

Zaczep haczykowy 53.0019.5 do zawieszania 
ramek plakatowych znajdą Państwo w rozdziale 
2 "Ramki plakatowe-dodatki"

1. Góra, po lewej: 53.0019.106, 
Góra, po środku: 53.0019.35, 
Góra, po prawej: 53.0019.5, 
Dół. po lewej: 20.0172.1, 
Dół, po prawej: 20.0173.1.

1

Kasetki cenowe
• Składa się z kolorowej tylnej ściany i  
 przezroczystego panelu przedniego 
• Kolor: biały, czarny, czerwony lub zielony

Materiał: tworzywo sztuczne; 
szerokość: 80 mm; wysokość: 54 mm
53.0074. 
Materiał: tworzywo sztuczne; 
szerokość: 110 mm; wysokość: 56 mm
53.0075. 

Prosimy o podawanie koloru przy zamówieniu 
(biały, czarny, czerwony lub zielony)
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Ramki cenowe

Ramka cenowa „Klick“
• przezroczyste pudełko z cenami 
• optymalna ochrona wkładki, 
•  Dzięki elementom mocującym na „klik“ 

można go używać na półce lub na ladzie

materiał: PC; kolor: przezroczysty; 
szerokość: 148 mm; wysokość: 70 mm; 
wsuw: na długim boku
53.0052.12 

Ramka cenowa „Klick“
• kolor: czerwony, niebieski, zielony, 
 żółty, biały, czarny lub szary 
• wersja srebrna, pomarańczowa 
 lub przezroczysta na zapytanie

Materiał: tworzywo sztuczne 
Format: DIN A6; Wykonanie: poziom
53.0048. 
Materiał: tworzywo sztuczne; 
Format: DIN A7; Wykonanie: poziom
53.0049. 
Materiał: tworzywo sztuczne; 
Format: DIN A8; wykonanie: poziom
53.0050. 
Materiał: tworzywo sztuczne; 
Szerokość: 210 mm; Wysokość: 74 mm
53.0054. 

Inne kolory znajdą Państwo na www. vkf-renzel.pl

Podstawa do kart menu
do ramki cenowej "Click"

• płynna regulacja kąta nachylenia za  
 pomocą elementu kratowego na adapterze 
• średnica płyty podstawy: 90 mm 
• wysokość: 150 mm

materiał: stal szlachetna / tworzywo 
sztuczne; kolor: srebrny / biały
53.0056.3 
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Ramki cenowe

Stojaczek cenowy 100 mm
do ramki cenowej "Click"

• zestaw składający się z: 
 - podstawy 
 - stelaża  
 - łącznika 
• 3-stopniowego mechanizmu obrotowego

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty
53.0056.10 

Stojaczek cenowy 200 mm
do ramki cenowej "Click"

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty
53.0056.11 

Stojaczek cenowy
•  składający się z: 

- podstawy 
- stelaża 
- łącznika

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: czarny

Stojaczek cenowy 50 mm 
do ramki cenowej "Click"
53.0056.120 

Stojaczek cenowy 100 mm 
do ramki cenowej "Click"
53.0056.119 

Podstawka 130 mm
do ramki cenowej "Click"

• kąt nachylenia regulowany 
 bezstopniowo przez element rastrowy 
• wysokość: 130 mm 
• cena bez ramki

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: transparentny / biały
53.0056.93 
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Ramki cenowe

Podstawka do ramki „Klick“
do ramki cenowej "Click"

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty
53.0056.15 

Uchwyt zaciskowy
do ramki cenowej "Click"

• Zakres mocowania: do maks. 10 mm

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.54 

Stojaczek cenowy 100 mm 
z uchwytem do kart 30 mm

•  nadaje się do mocowania informacji 
o grubości materiału 0,4-1 mm

materiał: tworzywo sztuczne

kolor: przezroczysty
53.0056.113 
kolor: czarny
53.0056.114 

Klamra uniwersalna
do ramki cenowej "Click"

• do mocowania tabliczek cenowych  
 i umieszczania ich na skrzynkach 
 z warzywami i owocami 
• szerokość mocowania do maks. 20 mm  
• z 50 mm łącznikiem oraz uchwytem 
• wysokość: 150 mm

materiał: POM; kolor: czarny / biały
53.0056.48 
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Ramki cenowe

Uchwyt klamrowy
• szerokość zacisku 30 mm  
• element obrotowy na zacisku i w 
 adapterze umożliwia 3-stopniowy obrót  
• dostawa w stanie niezmontowanym

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: czarny

Uchwyt klamrowy 50 mm
53.0056.122 

Uchwyt klamrowy 100 mm
53.0056.123 

Uchwyt Sign-Clip do prezentera 
cenowego "Klick"
do ramki cenowej "Click"

• Szerokość mocowania do 10 mm 
•  Kasetki cenowe regulowane w każdej 

pozycji za pomocą przegubu kulowego

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: biały / przezroczysty
53.0056.21 

Uchwyt Sign-Clip do prezentera 
cenowego "Klick"
do ramki cenowej "Click"

• Szerokość mocowania do 30 mm 
•  Kasetki cenowe regulowane w każdej 

pozycji za pomocą przegubu kulowego

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: biały / przezroczysty
53.0056.2 

Uchwyt skrzynkowy
do ramki cenowej "Click"

• 2-częściowy 
• do mocowania do skrzynek, koszy 
 i kartonów o grubości do 20 mm

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty
53.0056.9 
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Ramki cenowe

Uchwyt na informację
• służy do uniwersalnego mocowania 
 np. na skrzynkach i koszach 
• maksymalne otwarcie zacisku wynosi 
 ok. 25 mm 
• 2-krotna regulacja 
• wraz z uchwytem "click" do kasetek  
 cenowych i ekspozytorów cenowych

materiał: tworzywo sztuczne / metal; 
kolor: czarny; model: Multi-Clamp; 
szerokość uchwytu: do ramek "Klick"
53.0056.155 

Dwuczęściowa rolka zaciskowa
do ramki cenowej "Click"

• szerokość zacisku do maks. 60 mm

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: biały / przezroczysty
53.0056.12 

Jednoczęściowa rolka zaciskowa
do ramki cenowej "Click"

• szerokość zacisku do maks. 60 mm

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.13 

Uchwyt regałowy
do ramki cenowej "Click"

• Zakres mocowania: ok. od 10-15 mm

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.53 
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Ramki cenowe

Uchwyt półkowy
do ramki cenowej "Click"

• Szerokość zacisku ok. 10 mm

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.24 

Klamra do półek "Tego"
do ramki cenowej "Click"

• Cenówka prezentowana jest pod kątem

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.18 

Uchwyt do szklanych płyt
do ramki cenowej "Click"

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.23 

Zaczep haczykowy
do ramki cenowej "Click"

• do koszy drucianych, pojemników itp. 
• nadaje się do drutu do ø 10 mm

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.14 
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Ramki cenowe

Zaczep haczykowy
do ramki cenowej "Click"

• do koszy drucianych, cienkich rurek itp. 
• szerokość mocowania o średnicy 20 mm

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.49 

Hak do zawieszania materiałów 
o maks. ø 12 mm
do ramki cenowej "Click"

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.7 

Uchwyt magnetyczny, poziomy
do ramki cenowej "Click"

materiał: tworzywo sztuczne / magnes; 
kolor: przezroczysty
53.0056.27 

Uchwyt magnetyczny, pionowy
do ramki cenowej "Click"

materiał: tworzywo sztuczne / magnes; 
kolor: przezroczysty
53.0056.26 
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Ramki cenowe

Klips do ramki
• do łączenia ramek DIN A3-A6 
 z elementami mocującymi do 
 kasetki cenowej "Klick".

kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: A3-A6
53.0019.42 

Podwójna szpilka
do ramki cenowej "Click"

• obrotowy

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.17 

Metalowa szpilka ze stali 
nierdzewnej
do ramki cenowej "Click"

materiał: stal nierdzewna / tworzywo sztuczne; 
kolor: biały / chromowany
53.0056.32 

Kotwa montażowa
do ramki cenowej "Click"

• długość całkowita: 160 mm 
• możliwość skracania do 110 mm

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty
53.0056.71 
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Ramki cenowe

Uchwyt do kart
• do mocowania etykiet o grubości  
 materiału 0,3-1 mm (maks. wymiary 
 ok. 100 x 80 mm (szer. x wys.) 
•  do kombinacji np. z podwójną igłą, 

metalowym sztyftem lub szpikulcem

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.36 

Uchwyt 60 mm
• do mocowania informacji o grubości  
 materiału 0,3-1 mm 
• szerokość: ok. 60 mm 
• nadaje się do połączenia np. 
 z podstawą lady

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty
53.0056.77 

Płytka samoprzylepna
• do stosowania z akcesoriami wtykowymi 
• z dwustronną piankową taśmą klejącą

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.60 

Uchwyt mocujący do ramek "Klick"
•  nadaje się do kombinacji z kilkoma 

akcesoriami typu "click" (np. magnes 
pionowy lub rolka napinająca)

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty; 
model: uchwyt mocujc 25 mm, 
do materiałów:  0,3-2 mm; 
szerokość uchwytu: z uchwytem "Klick"
53.0056.128 
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Ramki cenowe

Kasetka cenowa „Piccola“
•  Kasetka zawiera: 

- 36x Cyfry 0, 9 
- 15x Cyfry 1 
- 10x Cyfry 2, 3, 4, 6, 7, 8 
- 18x Cyfry 5 
- 25x Przecinek 
- 25x Oznakowanie waluty € 
- 25x Elementy początkowe 
- 40x Elementy końcowe

materiał: tworzywo sztuczne; 
powierzchnia: błyszczący; 
szerokość znaków: 5 mm; 
wysokość znaków: 6 mm; 
wykonanie: płaska; 
zawartość: 280 części

kolor podstawowy: czarny; 
nadruk: biały
12.0679.1 
kolor podstawowy: czarny; 
nadruk: złoty
12.0679.2 
kolor podstawowy: przezroczysty; 
nadruk: czarny
12.0679.3 

NOWOŚĆ

Kasetka cenowa „Normale“
•  Kasetka zawiera: 

- 48x Cyfry 0, 9 
- 24x Cyfry 1, 5 
- 16x Cyfry 2, 3, 4, 6, 7, 8 
- 32x Średnik (Kropka i linia) 
- 48x Oznakowanie walut € 
- 40x Elementy początkowe 
- 40x Elementy końcowe

materiał: tworzywo sztuczne; 
powierzchnia: mat; 
szerokość znaków: 3 mm; 
wysokość znaków: 7 mm; 
wykonanie: relief; 
zawartość: 400 części

kolor podstawowy: czarny; 
nadruk: biały
12.0680.1 
kolor podstawowy: czarny; 
nadruk: złoty
12.0680.2 
kolor podstawowy: czerwony; 
nadruk: biały
12.0680.3 
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Ramki cenowe

Kasetka cenowa „Grande“
•  Kasetka zawiera: 

- 48x Cyfry 0, 9 
- 24x Cyfry 1, 5 
- 16x Cyfry 2, 3, 4, 6, 7, 8 
- 32x Kropki 
- 48x Oznakowanie waluty € 
- 40x Elementy początkowe 
- 40x Elementy końcowe

materiał: tworzywo sztuczne; 
powierzchnia: mat; 
szerokość znaków: 5 mm; 
wysokość znaków: 10 mm; 
wykonanie: relief; 
zawartość: 400 części

kolor podstawowy: czarny; 
nadruk: biały
12.0681.1 
kolor podstawowy: czarny; 
nadruk: złoty
12.0681.2 
kolor podstawowy: czerwony; 
nadruk: biały
12.0681.3 

Kasetka cenowa „Gigante“
•  Kasetka zawiera: 

- 30x Cyfry 0, 9 
- 15x Cyfry 1 
- 10x Cyfry 2, 3, 4, 6, 7, 8 
- 18x Cyfry 5 
- 20x Przecinek 
- 20x Oznakowanie walut € 
- 23x Elementy początkowe 
- 36x Elementy końcowe

materiał: tworzywo sztuczne; 
powierzchnia: błyszczący; 
szerokość znaków: 10 mm; 
wysokość znaków: 15 mm; 
wykonanie: płaska; 
zawartość: 252 części

kolor podstawowy: czarny; 
nadruk: biały
12.0682.1 
kolor podstawowy: czarny; 
nadruk: złoty
12.0682.2 
kolor podstawowy: przezroczysty; 
nadruk: czarny
12.0682.3 
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Tabliczki cenowe

Cyfrowe tabliczki cenowe
• odpowiednie dla listw cenowych 
• do kolorowania czarnym długopisem  
• z nadrukiem na jednej stronie

materiał: tworzywo sztuczne; 
grubość materiału: 0,7 mm

wymiary: 295 x 125 mm (szer. x wys.)
12.0185.6 
wymiary: 208 x 92 mm (szer x wys)
12.0185.4 
wymiary: 148 x 72 mm (szer x wys)
12.0185.3 

Odpowiednie ramki plakatowe znajdą 
Państwo na stronie 104. 
 
Do cyfrowych wkładek polecamy 
Państwu następujące markery: 
 
12.0026.36 zmywalne na sucho (strona 352). 
12.0025.43 niezmywalne (strona 352).

1. Na zdjęciu z dodatkami.

1

Szyld- gwiazda
• bez nadruku 
• materiał: PVC 
•  Kolory: jaskrawa czerwień, 

jaskrawa żółć lub jaskrawa zieleń

grubość materiału: 0,3 mm

szerokość: 70 mm; wysokość: 80 mm
12.0007.18 
szerokość: 105 mm; wysokość: 140 mm
12.0007.19 
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Tabliczki cenowe

Naklejka na okno wystawowe
• do montażu od wewnętrznej strony szyby 
• bezproblemowe przyklejanie 
• mocny klej 
• usunięcie bez pozostawiania śladów

materiał: Biała folia, samoprzylepna; zakres: jednostronnie

Naklejka na okno wystawowe XXL Naklejka
kolor: czerwony / biały; nadruk / motyw: %; 
szerokość: 2500 mm; wysokość: 150 mm
12.0020.45 
kolor: czerwony / biały; nadruk / motyw: "Wyprzedaż + Obniżka"; 
szerokość: 2500 mm; wysokość: 150 mm
12.0020.46 

Naklejka na okno wystawowe „%“ Naklejka
kolor: czerwony / biały; 
szerokość: 990 mm; wysokość: 130 mm
12.0020.1 

Naklejka na okno wystawowe „SALE“ Naklejka
kolor: czerwony / biały; 
szerokość: 990 mm; wysokość: 340 mm
12.0020.8 

Indywidualne długości są dostępne na zapytanie!
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Tabliczki cenowe

Naklejka witrynowa „%“
• montaż od wewnętrzej strony witryny

materiał: Biała folia, samoprzylepna; 
kolor: czerwony / biały; szerokość: 330 mm; 
wysokość: 330 mm; zakres: jednostronnie
12.0020.21 

Naklejka witrynowa „%“
• montaż od wewnętrzej strony witryny

materiał: Biała folia, samoprzylepna; 
kolor: czerwony / biały; średnica: 480 mm; 
zakres: jednostronnie
12.0021.1 

Naklejka na podłogę „%“
materiał: Biała folia, samoprzylepna; 
kolor: czerwony / biały; szerokość: 150 mm; 
wysokość: 380 mm
12.0020.25 

Plakat promocyjny „%“
• odpowiedni do stojaka i ram w formacie DIN A1

materiał: papier; kolor: czerwony / biały; 
wymiary: 584 x 832 mm; zakres: jednostronnie
12.0018.2 

Pasujące ramki znajdą Państwo na stronie 104.

renzel NATURE

Szyld reklamowy „%“
• odpowiedni do ram wsuwanych

materiał: karton; kolor: czerwony / biały; 
format: A4; zakres: jednostronnie
12.0016.2 

renzel NATURE

Szyld reklamowy „%“
• do samodzielnego etykietowania 
• odpowiedni do ram wsuwanych

materiał: karton; kolor: czerwony / biały; 
format: A4; zakres: jednostronnie
12.0016.3 

renzel NATURE

Chorągiewki „%“
składa się z 11 proporczyków

materiał: PVC Folia; kolor: czerwony / biały; długość: 2000 mm; 
wysokość: 270 mm; nadruk / motyw: %; zakres: dwustronnie
12.0017.1 
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Tabliczki cenowe

Naklejka witrynowa XXL
• montaż od wewnętrzej strony witryny

materiał: Biała folia, samoprzylepna; 
kolor: czerwony / biały; średnica: 320 mm; 
zakres: jednostronnie

nadruk / motyw: 10 %
12.0021.8 
nadruk / motyw: 20 %
12.0021.2 
nadruk / motyw: 30 %
12.0021.3 
nadruk / motyw: 40 %
12.0021.4 
nadruk / motyw: 50 %
12.0021.5 
nadruk / motyw: 60 %
12.0021.6 
nadruk / motyw: 70 %
12.0021.7 

Reklama sufitowa „%“
• składające się z 8 okręgów 
• średnica 150 mm każda

materiał: karton; kolor: czerwony / biały; 
długość: 2000 mm; zakres: dwustronnie
12.0019.1 

renzel NATURE

Naklejka na okno - banderola „%“
Naklejka

•  odpowiedni do montażu od wewnątrznej 
strony szyby

materiał: Biała folia, samoprzylepna; 
kolor: czerwony / biały; szerokość: 130 mm; 
wysokość: 990 mm; zakres: jednostronnie
12.0020.17 

Reklama sufitowa „%“
materiał: papier; kolor: czerwony / biały; 
szerokość: 480 mm; wysokość: 1380 mm; 
zakres: jednostronnie
12.0022.5 

renzel NATURE
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Tabliczki cenowe

Reklama sufitowa „SALE“
materiał: papier; kolor: czerwony / biały; szerokość: 480 mm; 
wysokość: 1380 mm; zakres: jednostronnie
12.0022.6 

renzel NATURE

Reklama sufitowa „%“
materiał: twarde PCV; kolor: czerwony / biały; szerokość: 100 mm; 
wysokość: 680 mm; zakres: dwustronnie
12.0022.10 

Reklama promocyjna „SALE“
materiał: karton; szerokość: 470 mm; wysokość: 1350 mm; 
kolor: czerwony / biały; wykonanie: elipsa; zakres: dwustronnie
12.0339.3 

renzel NATURE

Stojaczek daszkowy na stolik „SALE“
• podstawa z blokadą

materiał: karton; kolor: czerwony / biały; 
wykonanie: trójkąt; zakres: dwustronnie

format: A3
12.0340.3 
format: A4
12.0340.4 

renzel NATURE
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Pisak kredowy "Illumigraph"
• nadaje się do wszystkich gładkich powierzchni 
• wyraźnie widoczny, nieprzezroczysty kolor 
• odporny na rozmazywanie, odporny na światło i bezwonny 
• łatwe do wytarcia wilgotną szmatką 
•  kolor: biały, czarny, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, 

różowy, fioletowy lub zielony

szerokość pisma: 1-2 mm; wyposażenie: z okragłą końcówką
12.0026.67 
szerokość pisma: 2-6 mm; wyposażenie: ścięta końcówka
12.0026.88 
szerokość pisma: 7 - 15 mm; wyposażenie: ścięta końcówka
12.0026.89 

Pisak kredowy wodoodporny "Posterman"
• nadaje się do wszystkich powierzchni gładkich 
• wyraźnie zauważalny, nieprzezroczysty kolor. 
• odporny na działanie światła i bezwonny 
• łatwy do usunięcia za pomocą środka czyszczącego 
• kolor: biały, czarny, żółty, czerwony, niebieski, różowy lub zielony

szerokość pisma: 5 mm
12.0025.43 
szerokość pisma: 15 mm
12.0025.44 
szerokość pisma: 30  mm
12.0025.46 
szerokość pisma: 50 mm
12.0025.45 
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Metkownice

Pistolet cenowy„Kendo“
• 1-liniowa 
• 6-cyfrowa 
• znaki specjalne na pierwszym miejscu 
• do oznaczania cen, dat, wag i ilości 
• nadaje się do standardowych etykiet 26 x 12 mm

kolor obudowy: czarny; kolor nadruku: czarny
12.0004.1 

Pistolet cenowy „Judo“
• 2-liniowy 
• 10 cyfr na górze,6 cyfr na dole 
• znaki specjalne na pierwszej pozycji 
• dla oznaczania cen, numerów artykułów i wagi 
• odpowiedni dla standardowych etykiet 26 x 16 mm

kolor obudowy: czerwony; kolor nadruku: czarny
12.0004.2 

Etykieta do 1-liniowego pistoletu cenowego
Szerokość: 22 mm

• samoprzylepne 
• na rolce  
• odpowienie do zwykłych pistoletów cenowych

wysokość: 12 mm; ilość etykiet na rolce: 1500

kolor: biały; taśma: etykiety usuwalne
12.0005.82 
kolor: biały; taśma: etykiety usuwalne
12.0005.83 
kolor: czerwony; taśma: etykiety trudno usuwalne
12.0005.84 
kolor: czerwony; taśma: etykiety trudno usuwalne
12.0005.85 
kolor: biały; taśma: etykiety usuwalne
12.0005.4 
kolor: biały; taśma: etykiety usuwalne
12.0005.1 
szerokość: 26 mm; kolor: biały; taśma: etykiety trudno usuwalne
12.0005.6 
kolor: biały; taśma: etykiety trudno usuwalne
12.0005.5 

renzel NATURE

Etykiety dla 2-liniowego pistoletu cenowego
Szerokość: 26 mm

• samoprzylepne 
• na rolce  
• odpowienie do zwykłych pistoletów cenowych

wysokość: 16 mm; ilość etykiet na rolce: 1200

kolor: biały; taśma: etykiety usuwalne
12.0005.11 
kolor: biały; taśma: etykiety usuwalne
12.0005.12 
kolor: biały; taśma: etykiety trudno usuwalne
12.0005.13 
kolor: biały; taśma: etykiety trudno usuwalne
12.0005.14 
kolor: świetlisty czerwony; taśma: etykiety trudno usuwalne
12.0005.15 

Rolka barwiąca do etykieciarek
kolor nadruku: czarny
12.0006.10 
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Osłonka cenowa
• wykonana z miękkiej folii 0,14 mm

format: format pionowy; wsuw: boczny; 
ilość możliwości wsuwu: 1; ilość otworów: 2

format wsuwu: A3
26.0046.1 
format wsuwu: A4
26.0046.2 

Osłonka cenowa
• wykonana z miękkiej folii 0,14 mm

format: format pionowy; wsuw: od góry; 
ilość możliwości wsuwu: 1; ilość otworów: 1, środkowy

format wsuwu: A5
26.0046.18 
format wsuwu: A6
26.0046.16 
format wsuwu: A7
26.0046.17 
format wsuwu: A8
26.0046.20 
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Osłonki informacyjne

Osłonka cenowa
• wykonana z miękkiej folii 0,14 mm

format wsuwu: 105 x 40 mm (szer. x wys.) gora, DIN A6 dol; 
format: pionowo / poziomo; wsuw: od góry; 
ilość możliwości wsuwu: 2; ilość otworów: 1, środkowy
26.0046.46 

Osłonka cenowa
• wykonana z miękkiej folii 0,14 mm

format wsuwu: format A6 góra/ 105 x 40 mm dół; 
format: pionowo / poziomo; wsuw: boczny; 
ilość możliwości wsuwu: 2; ilość otworów: 1, środkowy
26.0046.33 

Osłonka cenowa
• wykonana z miękkiej folii 0,14 mm

format wsuwu: A4 (2x); format: format pionowy; wsuw: boczny; 
ilość możliwości wsuwu: 2; ilość otworów: 3
26.0046.4 

Produkujemy także formaty niestandardowe na zapytanie!
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Osłonki informacyjne

Osłonka cenowa
• wykonana z miękkiej folii 0,14 mm

format wsuwu: A3 / A4; format: pionowo / poziomo; 
wsuw: boczny; ilość możliwości wsuwu: 2; ilość otworów: 3
26.0046.3 

Osłonka cenowa
• wykonana z miękkiej folii 0,14 mm

format wsuwu: 105 x 57 mm góra/ DIN A6 środek / 
105 x 45 mm dół; format: pionowo / poziomo; wsuw: od góry; 
ilość możliwości wsuwu: 3; ilość otworów: 1, środkowy
26.0046.23 

Osłonka cenowa
• wykonana z miękkiej folii 0,14 mm

format wsuwu: 145 x 39 góra / 145 x 78 środe / 145 x 93 mm dół; 
format: format poziomy; wsuw: boczny; ilość możliwości wsuwu: 3; 
ilość otworów: 1, środkowy
26.0046.37 

Produkujemy także formaty niestandardowe na zapytanie!
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Osłonki informacyjne

Osłonka cenowa
• wykonana z miękkiej folii 0,14 mm

format wsuwu: 135 x 212 mm (szer. x wys.); 
format: format pionowy; wsuw: od góry; 
ilość możliwości wsuwu: 1; ilość otworów: 1, środkowy
26.0046.47 

Osłonka cenowa
• wykonana z miękkiej folii 0,14 mm

wsuw: od góry; ilość możliwości wsuwu: 1; 
ilość otworów: 1, środkowy

format wsuwu: 120 x 230 mm (szer. x wys.); format: format pionowy
26.0046.31 
format wsuwu: 100 x 210 mm (szer. x wys.); format: format pionowy
26.0046.13 
format wsuwu: 100 x 100 mm
26.0046.26 
format wsuwu: 70 x 120 mm (szer. x wys.); format: format pionowy
26.0046.34 

Osłonka cenowa
• wykonana z miękkiej folii 0,14 mm

format wsuwu: 105 x 58 mm (szer. x wys.); format: format poziomy; 
wsuw: boczny; ilość możliwości wsuwu: 10; ilość otworów: 3
26.0046.15 

Osłonka cenowa
• wykonane z miękkiej folii 0,14 mm 
• krawędź górna w kształcie dachu

format wsuwu: 110 x 150 mm (szer. x wys.); 
format: format pionowy; wsuw: od góry; 
ilość możliwości wsuwu: 1; ilość otworów: 1, środkowy
26.0046.48 

Kieszenie cenowe również dostępne z nadrukiem.
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Osłonki informacyjne

Na życzenie wykonujemy spawanie twardej folii!

 

Na zapytanie osłonki cenowe możemy wytłoczyć w indywidualnej 
formie oraz wyposażyć je w nadruk (np. z nazwą firmy).

 

Zajmujemy się również obróbką miękkiej folii. Skontaktuj się z nami
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Osłonki informacyjne

Osłonka na etykiety 
energetyczne

• wykonana z miękkiej folii 0,14 mm

wsuw: od góry; ilość możliwości wsuwu: 1; 
ilość otworów: 1, środkowy

format wsuwu: 105 x 50 mm (szer. x wys.); 
format: format poziomy
26.0081.29 
format wsuwu: 50 x 100 mm (szer. x wys.); 
format: format pionowy
26.0081.25 
format wsuwu: 36 x 75 mm (szer. x wys.); 
format: format pionowy
26.0081.26 

Osłonka na etykiety 
energetyczne na odkurzacze

• wykonana z miękkiej folii 0,14 mm

format wsuwu: 78 x 152 mm (szer. x wys.); 
format: format pionowy; wsuw: od góry; 
ilość możliwości wsuwu: 1; 
ilość otworów: 1, środkowy
26.0046.165 

Osłonka na etykiety 
energetycznel na okapy

• wykonana z miękkiej folii 0,14 mm

format wsuwu: 60 x 120 mm (szer. x wys.); 
format: format pionowy; wsuw: od góry; 
ilość możliwości wsuwu: 1; 
ilość otworów: 1, środkowy
26.0046.174 

Inne formaty na zapytanie.
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Osłonki informacyjne

Osłonka ochronna do oznakowania 
energetycznego telewizorów

• wykonane z miękkiej folii 0,14 mm 
• z 1 miejscem zaczepu

format wsuwu: 60 x 120 mm (szer. x wys.); 
format: format pionowy; wsuw: od góry; 
ilość możliwości wsuwu: 1
26.0028.23 

Osłonka na etykiety 
energetyczne do pralek

• wykonane z miękkiej folii 0,14 mm 
• z 4 miejscami zaczepu

format: format pionowy; wsuw: od góry; 
ilość możliwości wsuwu: 1

format wsuwu: 118 x 257 mm
26.0028.8 
format wsuwu: 118 x 230 mm
26.0028.22 
format wsuwu: 96 x 192 mm
26.0028.30 

Osłonka na etykiety energetyczne 
do pralek, lodówek, itd.

• wykonane z miękkiej folii 0,14 mm 
• całkowicie samoprzylepna na tyle

wsuw: od góry; ilość możliwości wsuwu: 1

format wsuwu: 118 x 257 mm (szer. x wys.); 
format: format pionowy
26.0081.18 
format wsuwu: 212 x 146 mm (szer. x wys.); 
format: format poziomy
26.0081.19 
format wsuwu: 100 x 192 mm; 
format: pionowo
26.0081.58 
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Osłonki informacyjne

Osłonka na etykiety energetyczne 
do pralek, lodówek, itd.

• wykonane z miękkiej folii 0,14 mm 
• w komplecie 2 paski magnetyczne

format: format pionowy; wsuw: od góry; 
ilość możliwości wsuwu: 1

format wsuwu: 118 x 257 mm
26.0507.4 
format wsuwu: 118 x 230 mm
26.0507.5 
format wsuwu: 96 x 192 mm
26.0507.11 

Osłonka ochronna z bocznym wsuwem
• wykonane z miękkiej folii 0,25 mm

ilość możliwości wsuwu: 1; wsuw: boczny

format wsuwu: A3; format: format pionowy; 
ilość otworów: 4 (2x góra/ 2x dół)
26.0490.9 
format wsuwu: A4; format: format pionowy; 
ilość otworów: 4 (2x góra/ 2x dół)
26.0490.5 
format wsuwu: A5; format: format pionowy; 
ilość otworów: 4 (2x góra/ 2x dół)
26.0490.8 
format wsuwu: A5; format: format poziomy; 
ilość otworów: 4 (2x góra/ 2x dół)
26.0490.7 
format wsuwu: A6; format: format pionowy; 
ilość otworów: 2 (1x góra/ 1x dół)
26.0490.6 

Osłonka cenowa do dywanów
• wykonane z miękkiej folii 0,14 mm 
• z otworem na pasek do umocowania

ilość możliwości wsuwu: 1

format wsuwu: A3; format: pionowo / poziomo; 
wsuw: na długim boku
26.0133.2 
format wsuwu: A4; format: format poziomy; 
wsuw: na krótkim boku
26.0104.1 
format wsuwu: A5; format: pionowo / poziomo; 
wsuw: na długim boku
26.0133.1 

Produkujemy także formaty 
niestandardowe na zapytanie!
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Osłonki informacyjne

Osłonka na paszport szczepienny
•  niezawodna ochrona przed 

wszelkimi zabrudzeniami

grubość powierzchni dolnej: miękkie PCV; 
grubość folii dolnej: 0,18 mm; 
format wsuwu: 186 x 130 mm
26.0354.4 

Osłonka na paszport szczepienny
• niezawodna ochrona 
• środek chroniący przed zabrudzeniami 
•  z dodatkową przednią kieszenią na kartę 

zdrowia lub dowód osobisty

materiał powierzchni górnej: miękkie PCV; 
grubość powierzchni górnej: 0,18 mm; 
grubość powierzchni dolnej: miękkie PCV; 
grubość folii dolnej: 0,18 mm; 
format wsuwu: 93 x 130 mm; 
wymiar zewnętrzny: 107 x 142 mm; 
format: format pionowy; wsuw: od góry; 
ilość możliwości wsuwu: 1
26.0081.60 

1. Z przodu kieszeń na kartę zdrowia.

1

Łańcuch kulkowy, 
przycięty na wymiar

• minimalna ilość w zamówieniu: 100 sztuk

materiał: stal; 
powierzchnia: mosiądz- niklowany; 
średnica kuli: 2,5 mm; 
wersja: z klipsem zamykającym

długość: 130 mm
24.0249.46 
długość: 150 mm
24.0249.10 
długość: 230 mm
24.0249.47 
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Osłonki informacyjne

Pętla mocująca
• do mocowania listw „DBH“ do koszyków 
 i półek drucianych oraz zawieszania  
 plakatów i osłonek cenowych 
• z dziurką 
• minimalna wartość zamówienia 100 sztuk

kolor: przezroczysty

długość: 50 mm
24.0048.4 
długość: 100 mm
24.0048.5 

Pętla mocująca
• do mocowania osłonek cenowych 
 do sprzedawanych towarów 
• minimalna ilość zamówienia: 500 sztuk

kolor: przezroczysty; długość: 230 mm
24.0048.8 
długość: 127 mm
24.0048.13 

Haczyk samoprzylepny
• minimalna ilość w zamówieniu: 100 sztuk

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały; 
taśma: taśma piankowa

średnica: 19 mm; 
format: wersja okrągła
24.0157.1 
szerokość: 20 mm; długość: 20 mm; 
format: kwadratowy
24.0158.3 
szerokość: 14 mm; długość: 25 mm; 
format: wykonanie prostokątne
24.0158.2 

Haczyk samoprzylepny
• okrągły 
• minimalna ilość: 100 sztuk

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty; średnica: 20 mm; 
taśma: taśma przezroczysta "Vlies"; 
średnica oczka: 3,4 mm
24.0157.7 
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Osłonki cenowe

Osłonka cenowa
• do przypięcia na listwie cenowej

materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,5 mm; 
kolor: przezroczysty; format: format poziomy; kąt nachylenia: 20 °; 
format wsuwu: 210 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0065.1 

Stosujemy folie odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Osłonka cenowa "C", magnetyczna
materiał: twarda folia; format: format poziomy; 
magnes: taśma magnetyczna 2 x 10 mm

z 0,4 mm PVC z antyrefleksem
format wsuwu: 210 x 60 mm (szer. x wys.)
26.0040.2 
format wsuwu: 210 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0040.4 

z 0,5 mm PVC przezroczysta
format wsuwu: 210 x 60 mm (szer. x wys.)
26.0040.1 
format wsuwu: 210 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0040.3 

Osłonka cenowa "C"
• do umieszczenia w listwie, umożliwia skanowanie 
• uniwersalne zastosowanie

materiał: twarda folia; format: format poziomy; 
format wsuwu: 297 x 105 mm (szer. x wys.)

grubość materiału: 0,4 mm; kolor: antyrefleks
26.0041.7 
grubość materiału: 0,5 mm; kolor: przezroczysty
26.0041.8 
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Osłonki cenowe

Osłonka cenowa "C"
• do umieszczenia w listwie, umożliwia skanowanie 
• uniwersalne zastosowanie

materiał: twarda folia; format: format poziomy

z 0,4 mm PVC z antyrefleksem
format wsuwu: A5
26.0041.11 
format wsuwu: 210 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0041.1 
format wsuwu: 210 x 60 mm (szer. x wys.)
26.0041.3 

z 0,5 mm PVC przezroczysta
format wsuwu: A5
26.0041.12 
format wsuwu: 210 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0041.2 
format wsuwu: 210 x 60 mm (szer. x wys.)
26.0041.4 

Osłonka cenowa "C"
• do umieszczenia w listwie, umożliwia skanowanie 
• uniwersalne zastosowanie

materiał: twarda folia; format: format poziomy

grubość materiału: 0,4 mm; kolor: antyrefleks; 
format wsuwu: 148 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0041.5 
grubość materiału: 0,4 mm; kolor: antyrefleks; 
format wsuwu: A6
26.0041.9 
grubość materiału: 0,5 mm; kolor: przezroczysty; 
format wsuwu: 148 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0041.6 
grubość materiału: 0,5 mm; kolor: przezroczysty; 
format wsuwu: A6
26.0041.10 

Osłonka cenowa z klipsem
• do koszy i półek drucianych

materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,5 mm; 
kolor: przezroczysty; format: format poziomy

format wsuwu: 110 x 85 mm (szer. x wys.)
26.0020.9 
format wsuwu: 210 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0020.11 
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Osłonki cenowe

Listwa reklamowa
• do przyklejania na półkach

materiał: twarda folia; format: format poziomy; kąt nachylenia: 90°; 
taśma: taśma przezroczysta "Vlies" 12 mm

grubość materiału: 0,5 mm, kolor: przezroczysty
format wsuwu: 400 x 27 mm (szer. x wys.)
26.0016.10 
format wsuwu: 1.000 x 27 mm (szer. x wys.)
26.0016.8 
format wsuwu: 1.250 x 27 mm (szer. x wys.)
26.0016.9 

Grubość materiału: 0,4 mm; Kolor: antyodblask
format wsuwu: 400 x 27 mm (szer. x wys.)
26.0016.1 
format wsuwu: 1.000 x 27 mm (szer. x wys.)
26.0016.2 
format wsuwu: 1.250 x 27 mm (szer. x wys.)
26.0016.3 

Listwa reklamowa
• do przyklejania na półkach

materiał: twarda folia; format: format poziomy; 
kąt nachylenia: 105°; taśma: taśma przezroczysta "Vlies" 12 mm

z 0,4 mm PVC z antyrefleksem
format wsuwu: 297 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0016.4 
format wsuwu: 210 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0016.5 

z 0,5 mm PVC przezroczysta
format wsuwu: 297 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0016.7 
format wsuwu: 210 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0016.6 
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Osłonki cenowe

Osłonka cenowa z klipsem
materiał: twarda folia; format: format poziomy; 
zastosowanie: do zamocowania na półkach o grubości 6-10 mm

z 0,4 mm PVC z antyrefleksem
format wsuwu: 148 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0042.5 
format wsuwu: 210 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0042.4 

z 0,5 mm PVC przezroczysta
format wsuwu: 148 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0042.6 
format wsuwu: 210 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0042.19 

Osłonka cenowa z klipsem
materiał: twarda folia; format: format poziomy; 
zastosowanie: do zamocowania na półkach o grubości 6-10 mm

z 0,4 mm PVC z antyrefleksem
format wsuwu: 148 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0042.9 
format wsuwu: 210 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0042.7 

z 0,5 mm PVC przezroczysta
format wsuwu: 148 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0042.18 
format wsuwu: 210 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0042.8 

Wymiary specjalne na zapytanie!
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Osłonki cenowe

Osłonka cenowa z klipsem
materiał: twarda folia; format: format poziomy; 
zastosowanie: do zamocowania na półkach o grubości 10 - 25 mm

z 0,4 mm PVC z antyrefleksem
format wsuwu: 148 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0042.12 
format wsuwu: 210 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0042.10 

z 0,5 mm PVC przezroczysta
format wsuwu: 148 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0042.17 
format wsuwu: 210 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0042.11 

Dostępny także w wersji do płyt materiałowych!

Osłonka cenowa z klipsem
materiał: twarda folia; format: format poziomy; 
zastosowanie: do zamocowania na półkach o grubości 10- 25 mm

z 0,4 mm PVC z antyrefleksem
format wsuwu: 148 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0042.14 
format wsuwu: 210 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0042.13 

z 0,5 mm PVC przezroczysta
format wsuwu: 148 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0042.15 
format wsuwu: 210 x 73 mm (szer. x wys.)
26.0042.16 
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Osłonki cenowe

Profil "WLK-Rück"
• tył w formie zawiasu 
• może zostać przyczepiona do wielu powierzchni
20.0227. 

Profil "WLK 73"
• z otworem kieszonkowym  
• do zawieszenia na listwie cenowej 
• z funkcją wahadłową

wysokość wsuwu: 73 mm; kolor: przezroczysty

długość: 150 mm
20.0090.2 
długość: 210 mm
20.0090.3 

Inne rozmiary znajdą Państwo na stronie 289.

Wymiary specjalne na zapytanie!
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Oznaczniki rozmiarów

Oznaczniki rozmiarów
• kolory: biały z czarnym nadrukiem 
 lub czarny z białym nadrukiem 
• minimalna wartość zamówienia: 
 25 sztuk z każdego rodzaju i nadruku

Oznaczniki rozmiarów "Mini" 
przeznaczone do większości wieszaków, 
otwór: 4 mm
24.0040.151 
Oznaczniki rozmiarów "Groß" 
do masywnych wieszaków, otwór: 5 mm
24.0042. 

Oznaczniki rozmiarów „Klemme“
• dostępne w standardowych rozmiarach 
• kolor: czarny z białym nadrukiem lub biały  
 z czarnym nadrukiem 
• minimalna wielkość zamówienia: 
 10 elementów
24.0046. 

Oznaczniki rozmiarów „Ringe“
• średnica wewnętrzna: 40 mm 
•  minimalna wartość zamówienia: 

25 sztuk danego nadruku

kolor: czarny z białym nadrukiem 
lub biały z czarnym nadrukiem
24.0047.157 
kolor: czarny; nadruk / motyw: brak
24.0047.102 
kolor: biały; nadruk / motyw: brak
24.0047.103 
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Zawieszki cenowe | Stojaki cenowe

„SIGN CLIP“
• uchwyt cenowy z klamrą

kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: 27 mm; 
klamra mocująca: maks. 10 mm; 
szerokość wsuwu: ok. 1 mm

całkowita wysokość: 72 mm
24.0059.1 
całkowita wysokość: 130 mm
24.0059.2 

„SIGN CLIP“
• większy uchwyt cenowy z klamrą Power

kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: 54 mm; 
szerokość wsuwu: ok. 1 mm; 
klamra mocująca: maks. 30 mm

całkowita wysokość: 110 mm; 
model: bez pręta
24.0062.1 
całkowita wysokość: 160 mm; 
model: z 50 mm prętem
24.0062.2 

„SIGN CLIP“
• uchwyt cenowy Power z klamrą Power

kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: 80 mm; 
szerokość wsuwu: ok. 7 mm; 
klamra mocująca: maks. 30 mm

całkowita wysokość: 110 mm; 
model: bez pręta
24.0063.1 
całkowita wysokość: 160 mm; 
model: z 50 mm prętem
24.0063.2 
całkowita wysokość: 305 mm; 
model: z 200 mm prętem
24.0063.4 

„SIGN CLIP“
• uchwyt na szyldy cenowe z klamrą Power 
•  powyżej zacisku znajduje się przegub, 

który umożliwia ustawienie uchwytu 
pod różnym kątem

kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: 80 mm; 
całkowita wysokość: 110 mm; 
szerokość wsuwu: ok. 7 mm; 
klamra mocująca: maks. 30 mm
24.0198.1 
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Zawieszki cenowe | Stojaki cenowe

„SIGN CLIP“
• uchwyt z klamrą Power

kolor: przezroczysty; 
całkowita wysokość: 110 mm; 
klamra mocująca: maks. 10 mm; 
klamra mocująca: maks. 30 mm
24.0192.1 

„SIGN CLIP“
• podwójny klips z klamrą

kolor: przezroczysty; 
całkowita wysokość: 91 mm; 
klamra mocująca: maks. 10 mm
24.0067.1 

„SIGN CLIP“
• samoprzylepna podstawka z klamrą

kolor: przezroczysty; 
średnica: 20 mm; 
całkowita wysokość: 60 mm; 
klamra mocująca: maks. 10 mm
24.0068.1 

„SIGN CLIP“
•  większy uchwyt cenowy z 

100 mm prętem i klamrą

kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: 54 mm; 
całkowita wysokość: 182 mm; 
klamra mocująca: maks. 10 mm; 
szerokość wsuwu: ok. 1 mm
24.0065.1 
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Zawieszki cenowe | Stojaki cenowe

„SIGN CLIP“
• pierścień z uchwytem cenowym

kolor: krystaliczny / biały; 
szerokość uchwytu: 27 mm; 
szerokość wsuwu: ok. 1 mm

średnica pierścienia: 30  mm
24.0201.1 
średnica pierścienia: 40 mm
24.0201.2 
średnica pierścienia: 50 mm
24.0201.3 
średnica pierścienia: 70 mm
24.0201.4 
średnica pierścienia: 90 mm
24.0201.5 

„SIGN CLIP“
• większy uchwyt cenowy z okrągłą podstawą 
• udźwig uchwytu : około 1mm

kolor: przezroczysty; 
średnica podstawy: 50 mm; 
szerokość uchwytu: 54 mm; 
wysokość: 50 mm
24.0071.1 

„SIGN CLIP“
• klips cenowy Power z dużą okrągłą podstawą

kolor: przezroczysty; 
średnica podstawy: 80 mm; 
klamra mocująca: maks. 30 mm

całkowita wysokość: 80 mm
24.0072.1 
całkowita wysokość: 230 mm
24.0072.2 

„SIGN CLIP“
•  duży stojak cenowy z podstawą 

w formie płytki

kolor: przezroczysty; 
kolor podstawy: biały; 
szerokość uchwytu: 50 mm; 
szerokość podstawy: 40 mm; 
długość podstawy: 74 mm; 
szerokość wsuwu: ok. 1 mm
24.0250.1 
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Zawieszki cenowe | Stojaki cenowe

„SIGN CLIP“
•  uchwyt cenowy z płaską podstawą 

i prętem o długość 50 mm

kolor: przezroczysty; 
kolor podstawy: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: 27 mm; 
całkowita wysokość: 86 mm; 
szerokość podstawy: 40 mm; 
długość podstawy: 74 mm; 
szerokość wsuwu: ok. 1 mm
24.0250.2 

Uchwyt cenowy
• z okrągłą podstawą

kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: 27 mm; 
wymiary podstawy: 37 x 30 mm
24.0253.1 

„SIGN CLIP“
• większy uchwyt cenowy 
• udźwig uchwytu: około 1mm

kolor: przezroczysty; 
średnica podstawy: 50 mm; 
szerokość uchwytu: 54 mm; 
wysokość: 155 mm; 
model: z 100 mm prętem
24.0071.2 

"SIGN CLIP MAXI"
• duży uchwyt cenowy z klipsem maxi

szerokość uchwytu: 110 mm; 
całkowita wysokość: 150 mm; 
klamra mocująca: maks. 30 mm; 
szerokość wsuwu: ok. 7 mm

kolor: biały
24.0073.15 
kolor: czarny
24.0073.19 
kolor: przezroczysty
24.0073.20 
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Zawieszki cenowe | Stojaki cenowe

„SIGN CLIP“
•  przezroczysty klips z małą, 

czarną magnetyczną podstawą

średnica: 50 mm; 
klamra mocująca: maks. 10 mm; 
całkowita wysokość: 50 mm
24.0075.1 

„SIGN CLIP“
•  uchwyt cenowy Power z prętem o 

długości 200 mm i dużą okrągłą podstawą

kolor: przezroczysty; 
szerokość uchwytu: 80 mm; 
całkowita wysokość: 250 mm; 
szerokość wsuwu: ok. 7 mm; 
średnica podstawy: 80 mm
24.0082.1 

„SIGN CLIP“
•  duża okrągła podstawa z aluminiowym 

teleskopowym ramieniem

długość (możliwość regulacji): 240-640 mm; 
szerokość uchwytu: 80 mm; 
szerokość wsuwu: ok. 7 mm; 
średnica podstawy: 110 mm
24.0202.1 

„SIGN CLIP“
• mała klamra z przyssawką 
•  klamrę można mocować zarówno 

w pionie jak i w poziomie

kolor: przezroczysty; średnica: 30 mm; 
klamra mocująca: maks. 10 mm
24.0188.1 
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Zawieszki cenowe | Stojaki cenowe

„SIGN CLIP“
• duży uchwyt cenowy z przyssawką 
•  uchwyt można mocować zarówno w 

pionie jak i w poziomie

kolor: przezroczysty; średnica: 30  mm; 
szerokość uchwytu: 54 mm; 
szerokość wsuwu: ok. 1 mm
24.0189.1 

„SIGN CLIP“
• duży uchwyt cenowy z wysięgnikiem 
 o długości 50 mm i przyssawką 
• uchwyt cenowy może być montowany  
 zarówno pionowo jak i poziomo

kolor: przezroczysty; 
średnica: 30  mm; 
szerokość uchwytu: 54 mm; 
szerokość wsuwu: ok. 1 mm
24.0189.2 

„SIGN CLIP“
•  większy uchwyt cenowy z małą 

magnetyczną podstawą

kolor: przezroczysty; średnica: 16 mm; 
szerokość uchwytu: 54 mm; 
szerokość wsuwu: ok. 1 mm; 
całkowita wysokość: 50 mm
24.0086.2 
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Zawieszki cenowe | Stojaki cenowe

„SIGN CLIP“
• klamra z małą magnetyczną podstawą

kolor: przezroczysty; średnica: 16 mm; 
klamra mocująca: maks. 10 mm; 
całkowita wysokość: 63 mm
24.0075.2 

„SIGN CLIP“
• duży wysięgnik z uchwytem cenowym

kolor: przezroczysty; 
całkowita długość: 180 mm; 
szerokość wsuwu: ok. 1 mm; 
szerokość uchwytu: 50 mm
24.0293.3 

"Sign Clip"- wysięgnik
•  może być połączony z wszystkimi 

klamrami SIGN CLIP

kolor: przezroczysty

długość: 50 mm
24.0231.1 
do zastosowania z klamrą;
całkowita długość: 95 mm; 
klamra mocująca: maks. 10 mm
24.0292.1 
do zastosowania z uchwytem cenowym;
całkowita długość: 73 mm; 
szerokość wsuwu: ok. 1 mm; 
szerokość uchwytu: 27 mm
24.0293.1 
długość: 100 mm
24.0231.2 
do zastosowania z klamrą;
całkowita długość: 145 mm; 
klamra mocująca: maks. 10 mm
24.0292.2 
do zastosowania z uchwytem cenowym;
całkowita długość: 123 mm; 
szerokość wsuwu: ok. 1 mm; 
szerokość uchwytu: 27 mm
24.0293.2 

1. Od lewej: 24.0231.1, 24.0231.2, 24.0293.1, 
24.0292.1, 24.0293.2, 24.0292.2 1



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

378

Sy
st

em
y 

oz
na

cz
an

ia
 c

en

5

Zawieszki cenowe | Stojaki cenowe

Maszt flagowy "Sign"
• o okrągłą podstawą i rurą z zaślepką  
• średnica rury: 7 mm

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: czarny; 
średnica podstawy: 90 mm

wysokość: 300 mm
24.0084.1 
wysokość: 400 mm
24.0084.2 
wysokość: 500 mm
24.0084.3 

Proporczyki dostępne we wszystkich 
możliwych kształtach i kolorach.

Uchwyt do kart
• otwór pod lekkim kątem

materiał: polistyren; 
kolor: przezroczysty; 
szerokość: 35 mm; 
głębokość: 70 mm; 
szerokość wsuwu: 1 mm
65.0010.3 
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Zawieszki cenowe | Stojaki cenowe

Uchwyt mocujący, prosty
• nadaje się do 300-400 g kartonu lub 
 folii reklamowych 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; 
szerokość podstawki: 40 mm; 
głębokość podstawki: 50 mm
24.0014.1 

Uchwyt mocujący, ukośny
• klips pochyły 
• do 300-400 g kartonu lub folii reklamowych 
• minimalna ilość: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; 
szerokość podstawki: 40 mm; 
głębokość podstawki: 60 mm
24.0014.2 

Uchwyt magnetyczny „AP“
• z regulacją kąta nachylenia

materiał: magnes/tworzywo sztuczne; 
kolor: biały / przezroczysty; 
całkowita szerokość: 38 mm; 
szerokość uchwytu: 30  mm; 
całkowita wysokość: 82 mm; 
wysokość uchwytu: 45 mm; 
głębokość całkowita: 60 mm; 
głębokość całkowita: 1-5 mm
53.0439.1 

Kotwa montażowa
• do oznaczania cen kwiatów 
 z zaciskiem "V" do szyldów  
• minimalna ilość: 100 Stück

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: biały; długość: 230 mm
24.0016.1 



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

380

Sy
st

em
y 

oz
na

cz
an

ia
 c

en

5

Zawieszki cenowe | Stojaki cenowe

Klips do prezentera
• do oznaczeń cenowych o grubości około 0.5mm 
• do zaczepiania do koszy i skrzyń o grubości max.10mm

materiał: polipropylen; kolor: zielony; szerokość: 45 mm; 
wysokość: 60 mm
53.0021.1 

Inne kolory na zapytanie!

Stojaczek cenowy „Bel-Air“
• z podstawką 
• prosta i eleganka forma

materiał: metal; grubość drutu: 4 mm; 
kolor: czarny; średnica podstawy: 100 mm

wysokość: 300 mm
24.0159.3 
wysokość: 700 mm
24.0159.4 

Wykonujemy indywidualne zamówienia.



6

Regałowe osłonki cenowe

• Osłonki cenowe z nadrukiem

• Uchwyty do osłonek cenowych

• Listwy reklamowe

• Ramki regałowe do plakatów

Ożyw swój rynek!
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Osłonki cenowe z nadrukiem

• różnorodne możliwości konstrukcyjne pod względem wielkości,  
 wzornictwa i mocowania do półki 
• przyciągają uwagę klientów 
• typowe cechy znanych marek, klientów lub nazw artykułów 
 są zawarte w projekcie 

• stopery regałowe z nadrukiem są niezbędne do atrakcyjnej 
 reklamy na półkach 
• idealne dopasowanie kształtu i wzoru 
• odkryj już teraz odpowiedni artykuł lub zamów bezpośrednio 
 u nas ekskluzywny wariant! 

Wykorzystaj nasze stopery 
regałowe i wysięgniki aby przyciągać 

wzrok i uwagę klientów do twojego sklepu. 
Takie elementy na półkach ożywią Twoją 

sprzedaż, przyciągną uwagę klientów 
do konkretnego produktu i tym samym 

wyróżnią go z tłumu. Możesz indywidualnie 
dobrać dodatki do swoich półek.
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Osłonki cenowe z nadrukiem

Prostokątna osłonka regałowa
materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,3 mm; 
kolor: biały; szerokość: 120 mm; wysokość: 240 mm; 
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne; 
nadruk / motyw: na życzenie klienta; 
wersja: prostokątny, rozmiar wydruku 120 x 80 mm
26.0113.1214 

Okrągła osłonka regałowa
materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,3 mm; 
kolor: biały; szerokość: 110 mm; wysokość: 263,5 mm; 
średnica: 105 mm; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne; 
nadruk / motyw: na życzenie klienta; wersja: wersja okrągła
26.0113.1212 

Osłonka cenowa z okienkiem
materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,3 mm; 
kolor: biały; szerokość: 110 mm; wysokość: 94 mm; 
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne; 
nadruk / motyw: na życzenie klienta; 
wersja: z okienkiem cenowym i rowkiem (wersja do złożenia)
26.0113.1213 

Możliwość indywidualnego nadruku!
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Osłonki cenowe z nadrukiem

Nowoczesna reklama z wizualizacją 3D

• Osłonki cenowe Relief - idealny sposób promocji produktu  
 bezpośrednio w miejscu jego ekspozycji  
• Wyróżnij najważniejsze elementy, które przyciągają wzrok 
 i zaprezentuj dodatkowe informacje o produkcie 

• Indywidualne wykonanie w różnych kształtach i rozmiarach  
• Wyjątkowy wygląd i technika produkcji 

Wahliwy wysięgnik do półek

• możliwość prezentacji dwóch informacji reklamowych lub  
 przekazania więcej informacji o produkcie 
• zwraca uwagę dzięki temu, że tło zmienia się w zależności 
 od kąta widzenia lub ruchu osłonki 
• reklama zdecydowanie wyróżniająca twoją półkę 

PoS Info-Shade

• wybierz jeden z 3 standardowych rozmiarów 
• zaprojektuj powierzchnie reklamową, która będzie przyciągać  
 uwagę klientów  
• umieść dodatkowe informacje, które będą pomocne klientowi 
• idealnie nadaje się do umieszczenia dużej reklamy lub ważnych  
 informacji 
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Uchwyty do osłonek cenowych

Uchwyt regałowy
• zatrzaskowy uchwyt regałowy 
 do wsunięcia w listwę cenową 
• bez tabliczki informacyjnej 
• minimalna ilość zamówienia 100 sztuk

kolor: przezroczysty; 
zastosowanie: do materiałów 
o grubości do 2 mm
24.0163.1 

Uchwyt mocujący
• do montażu na listwach cenowych 
 z zawiasem 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia 100 sztuk

kolor: przezroczysty; 
zastosowanie: do materiałów 
o grubości do 2 mm
24.0234.1 

Uchwyt mocujący
• do wsunięcia w listwę cenową 
• regulowany 
• bez szyldu 
• minimalna ilość zamówienia 100 sztuk

kolor: przezroczysty; 
zastosowanie: do materiałów 
o grubości do 4 mm
24.0177.1 

Uchwyt ze stali sprężynującej
• do mocowania w listwach 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia 100 sztuk

materiał: stal sprężynowa; 
szerokość: 18 mm; wysokość: 39 mm
24.0220.1 



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

386

Re
ga

ło
w

e 
os

ło
nk

i c
en

ow
e

6

Uchwyty do osłonek cenowych

Uchwyt regałowy
• do nasunięcia na frotnową część listwy  
 cenowej 
• dostawa nie obejmuje tabliczki reklamowej 
• minimalna ilość w zamówieniu: 100 sztuk

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 30  mm; 
zastosowanie: do materiałów o grubości 
do 1 mm

dla etykiet o wsuwie min. 39 mm;
wysokość: 39 mm
24.0350.7 
dla etykiet o wsuwie min. 52 mm;
wysokość: 53 mm
24.0350.1 

Uchwyt regałowy
• do montażu na listwach cenowych 
 o rozstawie 39 mm 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 17 mm; 
wysokość: 40 mm; 
zastosowanie: do materiałów 
o grubości do 1 mm
24.0350.9 

Uchwyt do ramek regałowych
• do montażu na półkach perforowanych 
• z montażem wtykowym 
• bez tabliczki

kolor: przezroczysty; ilość otworów: 2
24.0256.1 

Klips mocujący
•  do uchwytów do osłonek cenowych 

24.0256.1

materiał: POM; kolor: biały; 
całkowita długość: 19 mm
24.0254.1 
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Uchwyty do osłonek cenowych

Uchwyt do ramek regałowych
• do umieszczenia w listwach 
• z uchwytem wtykowym 
• regulacja kąta 
• bez osłony

kolor: przezroczysty; wysokość: 100 mm; 
wersja: do materiałów o grubości do 0,5 mm
24.0255.1 

Zaczep haczykowy
• do montażu na szynach skanera 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: biały; szerokość: 16 mm; 
wysokość: 30  mm
24.0257.1 

Uchwyt mocujący
• ruchomy, z powierzchnią do przylepienia 
• bez tabliczki 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; 
zastosowanie: do materiałów 
o grubości do 2 mm

długość: 25 mm
24.0164.1 
długość: 75 mm
24.0164.2 

Dostępne również dla materiałów o grubości 5 mm. 
Inne długości na zapytanie.

Uchwyt mocujący
• do montażu na listwach cenowych 
• z funkcją zawiasową 
• bez tabliczki 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty; 
zastosowanie: do materiałów 
o grubości do 2 mm

długość: 25 mm
24.0165.2 
długość: 75 mm
24.0165.1 



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

388

Re
ga

ło
w

e 
os

ło
nk

i c
en

ow
e

6

Uchwyty do osłonek cenowych

Uchwyt mocujący
• z klejem piankowym 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

materiał: tworzywo sztuczne / aluminium; 
kolor: transparentny / srebrny; 
zastosowanie: do materiałów 
o grubości do 2 mm
24.0166.1 

Uchwyt mocujący na kosze druciane
• do umieszczania materiałów 
 o grubości do 2 mm  
• z mocnym uchwytem 
• nadaje się do wszystkich koszy drucianych 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty

model: przylegający wsuw
24.0167.1 
model: odstający wsuw
24.0167.2 

24.0167.224.0167.2 24.0167.124.0167.1

Uchwyt mocujący
• do drutu o grubości 10 mm 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość w zamówieniu: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; długość: 38 mm; 
zastosowanie: do materiałów 
o grubości do 2 mm
24.0168.5 

Uchwyt mocujący
• do drutu o grubości 3-8 mm 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; długość: 25 mm; 
zastosowanie: do materiałów 
o grubości do 2 mm
24.0168.4 
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Uchwyty do osłonek cenowych

Uchwyt mocujący
• do drutu o grubości 6 mm 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość w zamówieniu: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; długość: 25 mm; 
zastosowanie: do materiałów 
o grubości do 2 mm
24.0168.1 

Uchwyt mocujący
• bez tabliczki cenowej 
• do łączenia 2 elementów 
 o grubości do 2 mm 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; długość: 25 mm; 
zastosowanie: do materiałów 
o grubości do 2 mm
24.0238.1 

Uchwyt mocujący
• do grubości drutu 3,8-4,8 mm 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; długość: 19 mm; 
zastosowanie: do materiałów 
o grubości do 2 mm
24.0168.6 

Uchwyt mocujący
• nadaje się do dużych formatów 
• mocowanie na klej piankowy 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; 
zastosowanie: do materiałów 
o grubości do 2 mm

długość: 25 mm
24.0171.1 
długość: 75 mm
24.0171.7 

Do zastosowania również z 5 mm materiałem. 
Inne długości na zapytanie.
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Uchwyty do osłonek cenowych

Uchwyt mocujący „Groß“
• do umieszczania tabliczek cenowych 
• wyposażony w taśmę samoprzylepną 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość w zamówieniu: 100 sztuk

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 42 mm; 
długość: 75 mm; taśma: taśma piankowa; 
zastosowanie: do materiałów o grubości 
od 4 do 6 mm
24.0467.1 

Uchwyt mocujący
• do umieszczania tabliczek cenowych  
• wyposażony w taśmę samoprzylepną 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; szerokość: 13 mm; 
zastosowanie: do materiałów o grubości 
do 2 mm

długość: 25 mm
24.0169.2 
długość: 75 mm
24.0169.1 

Do zastosowania również z 5 mm materiałem. 
Inne długości na zapytanie.

Wahliwy uchwyt regałowy
• do półek o grubości do 19 mm 
• wystający uchwyt 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; długość: 19 mm; 
zastosowanie: do materiałów o grubości 
do 2 mm
24.0170.2 

Uchwyt mocujący
• do półek o grubości do 25 mm 
• przylegający uchwyt 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; długość: 38 mm; 
zastosowanie: do materiałów 
o grubości do 2 mm
24.0232.2 
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Uchwyty do osłonek cenowych

Uchwyt z obejmą montażową
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia: 100 szt.

kolor: przezroczysty; długość: 75 mm; 
zastosowanie: do materiałów o grubości 
od 2-4 mm

średnica rury: 25 mm
24.0168.2 
średnica rury: 20 mm
24.0168.8 

Wahliwy uchwyt regałowy
• do półek o grubości do 19 mm 
• przylegający uchwyt 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; długość: 38 mm; 
zastosowanie: do materiałów o grubości 
do 2 mm
24.0170.1 

Uchwyt mocujący
• do półek o grubości do 6 mm 
• z funkcją odchylania się 
• przylegający uchwyt 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; 
zastosowanie: do materiałów 
o grubości do 2 mm

długość: 25 mm
24.0233.2 
długość: 76 mm
24.0233.3 

Uchwyt mocujący
• do półek o grubości do 6 mm 
• z funkcją zawiasową 
• wystający uchwyt 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; długość: 19 mm; 
zastosowanie: do materiałów 
o grubości do 2 mm
24.0233.1 
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Uchwyty do osłonek cenowych

Uchwyt mocujący
• do przyklejania na półki z drewna, 
 szkła i metalu 
• z funkcją zawiasową. 
• bez tabliczki 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; 
zastosowanie: do materiałów 
o grubości do 2 mm

długość: 25 mm
24.0173.1 
długość: 75 mm
24.0173.2 

Uchwyt mocujący
• do mocowania na krawędziach do ok. 4 mm 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; długość: 38 mm; 
zastosowanie: do materiałów o grubości 
do 4 mm
24.0175.1 

Uchwyt mocujący
• bez osłonki 
• minimalna ilość: 100 sztuk 
• z funkcją stopera do koszy drucianych 
• do materiałów o grubości do 2 mm

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty; długość: 12 mm
24.0227.1 

Uchwyt mocujący
• do rozwieszania plakatów reklamowych 
• nadaje się do materiałów o grubości 
 do 2 mm 
• bez plakatu 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; długość: 25 mm; 
kąt nachylenia: 90°
24.0122.1 
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Uchwyty do osłonek cenowych

Uchwyt mocujący
• do rozwieszania plakatów reklamowych 
• nadaje się do materiałów o grubości 
 do 2 mm 
• bez plakatu 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; długość: 25 mm; 
kąt nachylenia: 60°
24.0123.1 

Uchwyt mocujący „H-Form“
• dla materiałów reklamowych o grubości  
 2 mm z jednej strony i o grubości 
 3-9,5 mm z drugiej strony 
• wymiary: 25 x 40 mm (wys. x dł.) 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty
24.0125.1 

Uchwyt mocujący
• do materiałów reklamowych 
 o grubości do 2 mm 
• do łączenia plakatów reklamowych 
• bez plakatu 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; długość: 25 mm; 
kąt nachylenia: 180°
24.0124.1 

Do zastosowania również z 5 mm materiałem. 
Inne długości na zapytanie.

Uchwyt mocujący
• do umieszczania tabliczek informacyjnych 
• dla materiałów reklamowych do 150 g  
• z pianką samoprzylepną 
• bez tabliczki 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: biały; średnica: 20 mm
24.0176.1 
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Uchwyty do osłonek cenowych

Uchwyt regałowy sprężynowy
• z 2 piankowymi punktami samoprzylepnymi 
• samoprzylepne z obu stron 
• ze spiralną sprężyną  
• wahliwy pod wpływem powietrza 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość w zamówieniu: 100 sztuk

kolor: biały; średnica: 20 mm; 
długość: 30  mm
24.0161.1 

Uchwyt wahliwy
• ze spiralną sprężyną  
• wahliwy pod wpływem powietrza 
• z samoprzylepnym piankowym punktem 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość w zamówieniu: 100 sztuk

kolor: biały; długość: 42 mm; 
średnica: 20 mm; taśma: taśma piankowa
24.0327.3 

Uchwyt wahliwy
• wyposażony w przylepce na obu końcach 
• porusza się w przypadku niewielkiego  
 przeciągu 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

materiał: twarda folia; grubość 
materiału: 0,5 mm; kolor: przezroczysty

szerokość: 11 / 7 mm; długość: 150 mm
24.0160.1 
szerokość: 12 / 7 mm; długość: 200 mm
24.0160.3 

Uchwyt wahliwy
• wyposażony w przylepce na obu końcach 
• rusza się przy niewielkim przeciągu 
• półokrągły kształt 
• bez tabliczki 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

materiał: twarda folia; 
grubość materiału: 0,5 mm; 
szerokość: 10 / 5 mm; długość: 200 mm

kolor: biały
24.0160.6 
kolor: przezroczysty
24.0160.7 



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

395

 

Uchwyt wahliwy
• samoprzylepne elementy na obu końcach 
• wahliwy pod wpływem powietrza 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

materiał: twarda folia; 
grubość materiału: 0,3 mm; 
kolor: przezroczysty; długość: 75 mm
24.0160.4 

Uchwyt wahliwy
• samoprzylepne elementy na obu końcach 
• można elastycznie obracać w dowolnym  
 kierunku 
• wahliwy pod wpływem powietrza 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość w zamówieniu: 100 sztuk

materiał: aluminium; długość: 75 mm
24.0160.5 

Uchwyt dekoracyjny
• z 2 punktami samoprzylepnymi do   
 mocowania nośników reklamowych 
• bez tabliczki cenowej 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: biały; długość: 89 mm
24.0162.2 
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Uchwyty do osłonek cenowych

Uchwyt banerowy
• z przyklejanym kątownikiem i   
 zabezpieczającą śrubą motylkową 
• do ustawiania pod różnymi kątami

materiał: tworzywo sztuczne;
grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty; długość: 230 mm
24.0208.1 

Możliwość indywidualnego wykonania 
materiałów banerowych z nadrukiem. 
grubość materiału: 0,3 mm; 
szerokość materiału: 180 mm; 
długość materiału: do 1370 mm.

Wykonujemy dla Państwa banery z indywidualnym nadrukiem.
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Listwy reklamowe

Listwa reklamowa na regały
• wyposażony w klej flizelinowy, który zapewnia mocne trzymanie  
 się półek i może być usunięty bez pozostawiania śladów  
• możliwość wyboru indywidualnych długości w zakresie 
 50-2.520 mm 
• jedno- lub wielokolorowe na życzenie 
• biały front bez nadruku nadaje się do późniejszej aplikacji  
 samoprzylepnych naklejek reklamowych

wymiary: 10 x 10 mm (szer. x wys.)
20.0154. 
wymiary: 25 x 25 mm (szer. x wys.)
20.0155. 

wymiary: 30 x 30 mm (szer. x  wys.)
20.0156. 
wymiary: 40 x 40 mm (szer. x wys.)
20.0157. 

20.0154.20.0154. 20.0155.20.0155.

20.0156.20.0156. 20.0157.20.0157.
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Ramki regałowe do plakatów

Wysięgnik do ścian perforowanych
• składa się z ramki, rurki mocującej i uchwytu T

kolor ramki: biały, zbliżony do RAL 9010; szerokość ramki: 140 mm; 
wysokość ramki: 417 mm; wsuw: na krótkim boku; 
długość rury: 320 mm; 
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm; 
szerokość zawieszenia: 30  mm
53.0189.2 

Ramka regałowa "Modell RS"
• składa się z podstawy, ramki i uchwytu T 
• materiał: wytrzymały materiał z tworzywa sztucznego 
• kolor: szary, biały czerwony lub pomarańczowy, 
 inne kolory z palety RAL dostępne od 500 sztuk 
• z wsuwem bocznym

format: A3 pionowy/poziomy
53.0195. 
format: A4 pionowy/poziomy
53.0194. 
format: A 5 pionowy/ poziomy
53.0193. 
format: A 6 pionowy/ poziomy
53.0192. 

Ruchoma ramka regałowa
• zestaw składający się z: 
 - ramki 
 - ruchomego ramienia 
 - magnesu 
• do mocowania do półek metalowych 
• ramka odchyla się zawsze pod kątem prostym do półki 
• ramię i magnes w kolorze białym 
• materiał: tworzywo sztuczne

format: A6; format: format poziomy; wsuw: na długim boku; 
wyposażenie: z magnesem

kolor ramki: szary, zbliżony do RAL 7035
53.0198.4 
kolor ramki: czerwony, zbliżony do RAL 3000
53.0198.5 
kolor ramki: biały, zbliżony do RAL 9010
53.0198.6 
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Ramki regałowe do plakatów

Uchwyt regałowy z magnesem
• do mocowania na metalowych półkach regałowych 
• ramka ustawia się odpowiednio pod kątem prostym do półki 
• w zestawie bez ramki plakatowej 
•  odpowiednie ramki DIN A5 lub DIN A6 mogą Państwo 

znaleźć w rozdziale 2 (ramki plakatowe)

materiał: tworzywo sztuczne / magnes; kolor: biały / przezroczysty; 
długość wysięgnika: 100 mm; taśma: taśma piankowa 2 x 19 mm
53.0287.1 

Stoper regałowy
• zestaw składający się z: 
 - 2x element ruchomy 
 - 1x podpora aluminiowa  
 - 2x silny magnes 
• opcjonalnie z ramką lub bez ramki  
• kolor ramki: żółty, czerwony, pomarańczowy, 
 zielony, niebieski, biały, czarny lub szary

z ramką A4
53.0201. 
bez ramki (do ramek plakatowych w formacie A3-A6)
53.0202.1 

Stoper regałowy do ramek plakatowych formatu A1 i A2 na zapytanie.

Ramka z wsuwem U „Jeździec"
• idealna do umieszczania szyldów i reklam na półkach metalowych 
• bezpieczne mocowanie za pomocą 2 magnesów o średnicy 50 mm  
• wsuw do szyldów i tablic informacyjnych o grubości materiału 
 do 5 mm (reklama nie wchodzi w zakres zestawu) 
• produkcja w indywidualnych wymiarach od 20 szt. 
• kolory z palety RAL od 1 szt. 
• piankowa płyta PCV, bez nadruku lub z nadrukiem cyfrowym,  
 dostępna opcjonalnie od 1 szt.

materiał ramki: aluminium; kolor ramki: srebrny anodowany; 
wymiary ramy: 700 x 120 mm (szer. x wys.); 
mocowanie: 2 srebrne magnesy o średnicy 50 mm; 
cecha dodatkowa: tabliczki do materiałów o grubości do 5 mm
50.0268.1 

1. Na zdjęciu z akcesoriami : Tablica z piankowego PCV 700 x 150 mm

1
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Ramki regałowe do plakatów

Stoper regałowy "Mult"
• stoper regałowy z wygodnym mocowaniem  
 do pólek za pomocą śrub zaciskowych 
• mocowanie regałowe z możliwością   
 regulacji wysokości i łączeniem z ramką za  
 pomocą elastycznych elementów

materiał: aluminium; 
kolor ramki: srebrny anodowany; 
format wsuwu: 250 x 1.000 mm (szer. x wys.); 
format: format pionowy; 
wsuw: na krótkim boku; 
grubość materiału wsuwanego: maks. 4,5 mm
51.0053.1 

Dostępne również w wymiarach 
niestandardowych (od 1 szt.)

Wysięgnik regałowy do regałów 
"Tego"

• wykonanie z blachy o grubości 1 mm 
• z uchwytem na rurkę i teleskopową rurką  
 320-620 mm 
• średnica rurki wewnątrz: 10 mm 
• rurka na zewnątrz 12 mm (kolor: chrom)

wersja: z uchwytem "Tego"; 
materiał: metal / tworzywo sztuczne; 
kolor: srebrny / szary
przykręcany uchwyt; mocowanie "na wcisk"
58.0022.1 
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Ramki regałowe do plakatów

Wysięgnik regałowy
• składający się z: 
 - 2x plastikowy haczyk 
 - 1x śruba blokująca  
 - 1x zatyczka  
• możliwość wydłużenia od 575-1.000 mm

materiał: metal; powierzchnia: ocynk galwaniczny; kolor: srebrny
58.0086.4 

Teleskopowy uchwyt banerowy
• składający się z: 
 - 2x plastikowy hak 
 - 1x zatyczka do rurki 
 - 1x ogranicznik  
• wysuwany 550-900 mm

materiał: metal / aluminium; kolor: srebrny
59.0230.5 

Wysięgnik wahliwy
• składający się z: 
 - 1x wysięgnik 
 - 2x mocny magnes 
• waha się w przód i w tył 
• idealny do wysokich regałów

materiał: metal; wysokość: 200 mm; długość wysięgnika: 460 mm; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006
20.0153.5 
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Ramki regałowe do plakatów

Aluminiowy wysięgnik z magnesem
• magnetyczny wysięgnik z różnymi możliwościami prezentacji  
 materiałów reklamowych 
• wiele możliwości montażu dzięki 2 zintegrowanym magnesom 
• wysięgnik można zastosować z różnymi klipsami z tworzywa  
 sztucznego w formacie A3-A6; (dostępne opcjonalnie)

kolor: srebrny epoksyd / biały; szerokość: 360 mm; 
długość wysięgnika: 340 mm; długość użytkowa: 260 mm; 
wysokość: 230 mm
51.0237.1 

1. Przykład zastosownia z akcesoriami: 2 x klamra łącząca (53.0019.19) 
oraz ramka plakatowa z tworzywa sztucznego A4 (53.0004.48).

1

 

Magnetyczny uchwyt banerowy
• zestaw składający się z: 
 - 1x uchwytu na baner 
 - 2x haka 
 - 1x magnesu 
 - 1x zaślepka 
• do zawieszania lekkich banerów  
• może być również stosowany jako wysięgnik do regałów

materiał: stal / magnes / tworzywo sztuczne; kolor rury: chrom; 
kolor zatyczek: czarny; kolor obudowy: biały; długość rury: 320 mm; 
średnica rury: 10 mm; szerokość: 35 mm; wysokość: 60 mm
53.0205.1 

Magnetyczny uchwyt banerowy
• składający się z: 
 - 1x uchwyt na baner z kątem 90 stopni 
 - 2x hak 
 - 1x magnes z funkcją łączenia 
 - 1x zaślepka 
• do zawieszania banerów świetlnych 
• może być również stosowany jako uchwyt do regałów

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne / magnes; 
kolor rury: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
kolor kulki na zakończeniu: czarny; kolor obudowy: biały; 
długość rury: 250 mm; średnica rury: 10 mm; szerokość: 35 mm; 
wysokość: 60 mm
53.0207.1 
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Ramki regałowe do plakatów

magnetyczny uchwyt banerowy „350 NG“
• elastyczny i magnetyczny uchwyt do banerów 
• można regulować kąt nachylenia i inne położenie 
 poprzez proste przestawienia magnesu  
• plakaty perforowane są po prostu mocowane na 
 przewidzianych do tego celu hakach

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne / magnes; 
kolor rury: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
kolor obudowy: siwy, zbliżony do RAL 7040; długość rury: 350 mm; 
średnica rury: 8 mm; wyposażenie: 2 haki; 
magnes: z funkcją przegubową
53.0207.30 

Magnetyczny uchwyt banerowy z profilem zaciskowym
•  magnetyczny uchwyt banerowy z profilem zaciskowym 

do zawieszania plakatów

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne / magnes; 
kolor obudowy: siwy, zbliżony do RAL 7040; 
kolor rury: srebrny, zbliżony do RAL 9006; kolor zatyczek: szary; 
średnica rury: 9 mm; szerokość: 40 mm; długość rury: 350 mm; 
długość profilu: 297 mm (format A3 pionowy / A4 poziomy); 
wysokość: 170 mm; wyposażenie: z profilem zaciskowym; 
magnes: z funkcją przegubową; do materiałów o grubości: 0,1 - 2 mm
53.0447.1 

Uchwyt banerowy
• do mocowania na półkach metalowych 
• zestaw składający się z: 
 - 2x nóżki magnetyczne w kolorze białym 
  (wysokość całkowita: 100 mm) 
 - 1x wysuwany profil BK 
 - 1x przezroczysty uchwyt do zamocowania banera z 3 otworami  
  lub kieszeni plakatowej z 3 otworami

kolor rury: chrom; długość rury: 320-620 mm
53.0352.1 

W dostawie bez kieszeni plakatowej oraz baneru.



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

404

Re
ga

ło
w

e 
os

ło
nk

i c
en

ow
e

6

Ramki regałowe do plakatów

Uchwyt banerowy z uchwytem mocującym
kolor obudowy: biały; średnica rury: 10 mm; 
zastosowanie: do materiałów o grubości od 1-2 mm

prosta rurka 320 mm
kolor rury: chrom; szerokość: 52 mm; długość rury: 320 mm; 
wysokość: 320 mm; wyposażenie: z 2 uchwytami mocującymi; 
magnes: magnes dekoracyjny z gwintem
53.0416.1 

rurka zakrzywiona 70 mm
kolor rury: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 100 mm; 
długość rury: 70 mm; wysokość: 155 mm; 
wyposażenie: uchwyt mocujący, ruchomy; 
magnes: magnes z funkcją przegubową
53.0416.2 

rurka wygięta 250 mm
kolor rury: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 150 mm; 
długość rury: 250 mm; wysokość: 320 mm; 
wyposażenie: uchwyt mocujący, ruchomy; 
magnes: magnes z funkcją przegubową
53.0416.3 

W dostawie bez tablicy reklamowej.

53.0416.153.0416.1

53.0416.253.0416.2 53.0416.353.0416.3

Wysięgnik magnetyczny
• wysięgnik magnetyczny na kieszenie plakatowe z 3 otworami 
• wersja ruchoma sprawia, że materiał reklamowy ustawia się pod  
 kątem prostym do półki  
• dostarczymy Państwu również odpowiednie kieszenie "U" 
 w formacie poziomym A6 (26.0006.115) (na zapytanie)

materiał: tworzywo sztuczne / magnes; kolor: biały / przezroczysty; 
długość wysięgnika: 100 mm; 
wyposażenie: z uchwytem na kieszenie plakatowe (z 3 otworami)
53.0384.1 

W dostawie bez kieszeni PCV.

Haczyk "10"
• odpowiedni dla wiertła o średnicy: od 3,5 mm

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty; 
średnica rury: 10 mm; długość haka: 40 mm
53.0069.2 

Haczyk „16“
• odpowiedni dla wiertła o średnicy: od 3,5 mm

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; 
średnica rury: 16 mm; długość haka: 30  mm
53.0069.4 
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Łańcuchy

Łańcuch ogniwowy
• do zawieszania plakatów,  
 szyn plakatowych itp. 
• wymiary zewnętrzne: 5 x 10 mm   
 (szer. x wys.)

materiał: stal; grubość drutu: 1,1 mm; 
powierzchnia: stal niklowana;  
długość rolki: 50 m
24.0019.1 

Łańcuch pętlowy
• do zawieszania plakatów,  
 szyn plakatowych itp.

materiał: stal; grubość drutu: 1,2 mm; 
powierzchnia: ocynk galwaniczny;  
długość rolki: 30 m
24.0020.1 

Łańcuch węzłowy
• do zawieszania plakatów,  
 szyn plakatowych itp.

materiał: stal; grubość drutu: 1 mm; 
powierzchnia: ocynk galwaniczny;  
długość rolki: 30 m
24.0021.1 

Łańcuch spoinowy
• do zawieszania plakatów,  
 szyn plakatowych itp. 
• wymiar zewnętrzny: 8 x 15 mm   
 (szer. x wys.)

materiał: stal; grubość drutu: 2 mm;  
długość rolki: 30 m

powierzchnia: stal niklowana
24.0022.1 
powierzchnia: ocynk galwaniczny
24.0022.2 

Łańcuch węzłowy
• do zawieszania plakatów,  
 szyn plakatowych itp.

materiał: stal; grubość drutu: 1,2 mm; 
powierzchnia: ocynk galwaniczny;  
długość rolki: 30 m
24.0021.2 

Łańcuch węzłowy
• do zawieszania plakatów,  
 szyn plakatowych itp.

materiał: stal; grubość drutu: 1,6 mm; 
powierzchnia: ocynk galwaniczny;  
długość rolki: 30 m
24.0021.3 

Łańcuch kulkowy
• do zawieszania plakatów,  
 szyn plakatowych itp.

materiał: stal; powierzchnia: mosiądz- 
niklowany; średnica kuli: 2,5 mm;  
długość rolki: 100 m
24.0024.1 

Zapinki
• do łańcucha kulkowego o średnicy 2,5 mm

materiał: mosiądz;  
powierzchnia: wersja niklowana

model: standard
24.0223.1 
model: Klamra
24.0223.2 

1. Standard

2. Klamra

3. Wykończenie specjalne na zapytanie.

1 2 3
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Haczyki

Hak podwójny 60-2000 mm
• haki podwójne z drutu  
• służy do zawieszania plakatów 
 i afiszy reklamowych

materiał: metal; grubość drutu: 2 mm

min. ilość zamówienia: 100 sztuk
długość: 60 mm
24.0009.1 
długość: 100 mm
24.0009.2 
długość: 150 mm
24.0009.3 
długość: 200 mm
24.0009.4 
długość: 250 mm
24.0009.5 
długość: 300 mm
24.0009.6 
długość: 400 mm
24.0009.7 
długość: 500 mm
24.0009.8 
długość: 600 mm
24.0009.9 
długość: 700 mm
24.0009.10 
długość: 800 mm
24.0009.11 
długość: 900 mm
24.0009.12 
długość: 1000 mm
24.0009.13 
długość: 1500 mm
24.0009.14 
długość: 2000 mm
24.0009.15 

Inne długości haków można znaleźć w naszym 
sklepie internetowym.

1. Przykład zastosowania z magnesem

1

Haczyki do sufitów panelowych
• do zawieszania plakatów itp. 
 przy listwach oświetleniowych 
• grubość drutu: 2 mm

długość: 60 mm
24.0010.31 
długość: 300 mm
24.0010.32 
długość: 500 mm
24.0010.33 
długość: 700 mm
24.0010.34 
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Haczyki

Haki do sufitów panelowych
• do zawieszania plakatów itp., idealne haki  
 do połączenia z szynami plakatowymi

grubość drutu: 2 mm;  
szerokość główki: 22 mm

min. ilość zamówienia: 100 sztuk
długość: 100 mm
24.0010.13 
długość: 150 mm
24.0010.14 
długość: 200 mm
24.0010.15 
długość: 300 mm
24.0010.16 
długość: 500 mm
24.0010.18 

Haki do sufitów panelowych
• z powłoką z folii 
• do zawieszania plakatów i innych  
 materiałów reklamowych

grubość drutu: 2 mm;  
szerokość główki: 40 mm

min. ilość zamówienia: 100 sztuk
długość: 150 mm
24.0215.3 
długość: 300 mm
24.0215.4 

Haczyk do sufitów perforowanych
• do zawieszania plakatów i innych  
 materiałów reklamowych

materiał: metal;  
grubość drutu: 2 mm

min. ilość zamówienia: 100 sztuk
długość: 60 mm
24.0111.4 
długość: 300 mm
24.0111.1 
długość: 500 mm
24.0111.2 
długość: 700 mm
24.0111.3 
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Haczyki

Haczyk "C"
• do zawieszania plakatów, 
 ramek plakatowych i innych 
 materiałów reklamowych

grubość drutu: 2 mm; długość: 39 mm; 
wersja: wąski otwór
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0012.1 

Haczyk "C"
• do zawieszania plakatów, 
 ramek plakatowych i innych 
 materiałów reklamowych

grubość drutu: 2 mm; długość: 39 mm; 
wersja: szeroki otwór
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0012.2 

Haczyk "C"
• do zawieszania plakatów, 
 ramek plakatowych i innych 
 materiałów reklamowych

grubość drutu: 2 mm; długość: 60 mm; 
wersja: szeroki otwór
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0012.3 

Haczyk "C"
• do zawieszania plakatów, 
 ramek plakatowych i innych 
 materiałów reklamowych

grubość drutu: 2 mm; długość: 80 mm; 
wersja: szeroki otwór
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0012.4 

Haczyk "C" z tworzywa sztucznego
• do zawieszania plakatów, 
 ramek plakatowych itp. 
 
Kolor: biały lub przezroczysty; 
Wymiary: 15 x 38 mm (szer. x dł.)
min. ilość zamówienia: 100 szt
24.0291. 

Haczyk "S"
• do zawieszania plakatów, 
 ramek plakatowych i innych 
 materiałów reklamowych

grubość drutu: 2 mm; długość: 68 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0013.1 

Haczyk plakatowy "S"
• do zawieszania plakatów, 
 ramek plakatowych i innych 
 materiałów reklamowych

grubość drutu: 3 mm; długość: 25 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0013.2 

Haczyk "S"
• do zawieszania plakatów, 
 listew reklamowych, itp.

grubość drutu: 3 mm; długość: 53,5 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0013.7 

Haczyk "S" z tworzywa sztucznego
• do zawieszania plakatów, 
 ramek plakatowych itp. 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

kolor: przezroczysty; długość: 38 mm
24.0287.1 
kolor: biały; długość: 55 mm
24.0287.2 
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Haczyki

Haki do sufitów panelowych
• z przeciwległym oczkiem

grubość drutu: 2 mm; długość: 85 mm; 
szerokość główki: 20 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0215.10 

Uchwyt sufitowy
• do zawieszania ram plakatowych i innych  
 nośników reklamowych  
• jest zamocowany w profilu Odenwalda 
• nadaje się do profili o szerokości 20 mm

całkowita długość: 75 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0212.1 

Klips sufitowy
• do zestawów Odenwald 
• do zawieszania plakatów

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0213.12 

Klips sufitowy
• do zestawów Odenwald 
• do zawieszania plakatów, ramek  
 plakatowych itp.

materiał: metal
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0213.1 

Klips sufitowy
• do zestawów Odenwald 
• do zawieszania plakatów

materiał: tworzywo sztuczne; 
kolor: przezroczysty
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0213.2 

Haczyk samoprzylepny
• do zawieszania plakatów, ramek  
 plakatowych itp. 
• samoprzylepne

kolor: biały; średnica: 39 mm; wersja: z 
metalowym uchwytem
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0157.3 

Uchwyt pierścieniowy
• do materiałów o średnicy 30 mm

długość: 59 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0150.1 

Haczyk
• do rur o średnicy 30 mm

materiał: metal; grubość drutu: 2 mm; 
długość: 54 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0239.1 

Pierścień
• z mechanizmem zatrzaskowym

materiał: stal

średnica wewnętrzna: 19 mm
24.0147.1 
średnica wewnętrzna: 38 mm
24.0147.2 
średnica wewnętrzna: 51 mm
24.0147.3 
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Haczyki

Haczyk
• do zawieszania plakatów, 
 ramek plakatowych i innych 
 materiałów reklamowych

materiał: stal; grubość materiału: 1 mm; 
całkowita długość: 27 mm; szerokość: 2 mm
24.0211.1 

Pierścień
materiał: stal;  
powierzchnia: wersja niklowana

średnica wewnętrzna: 17 mm
24.0116.5 
średnica wewnętrzna: 26 mm
24.0116.2 

Pętla zabezpieczająca
materiał: stal szlachetna;  
grubość drutu: 1,5 mm

długość: 150 mm
24.0419.1 
długość: 110 mm
24.0419.2 

Pierścień
materiał: stal;  
powierzchnia: ocynk galwaniczny

grubość drutu: 3 mm;  
średnica wewnętrzna: 55 mm
24.0112.2 
grubość drutu: 4 mm;  
średnica wewnętrzna: 85 mm
24.0112.3 
grubość drutu: 4 mm;  
średnica wewnętrzna: 120 mm
24.0112.4 
grubość drutu: 4 mm;  
średnica wewnętrzna: 148 mm
24.0112.1 

Żyłka perlonowa
grubość: 0,4 mm; nośność: 7,5 kg;  
długość rolki: 50 m
24.0089.1 
grubość: 0,6 mm; nośność: 16 kg;  
długość rolki: 50 m
24.0089.2 
grubość: 0,8 mm; nośność: 27 kg;  
długość rolki: 250 m
24.0089.3 
grubość: 1,2 mm; nośność: 55 kg;  
długość rolki: 50 m
24.0089.4 

Nić nylonowa z haczykiem
• do reklamy podwieszanej na suficie 
• z metalowym haczykiem

długość nitki: 1800 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0090.1 
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Haczyki

Haczyk samoprzylepny
• do zawieszania plakatów itp. 
• możliwość obracania do dowolnej pozycji 
• z dodatkiem kleju piankowego

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały; 
szerokość: 25 mm; długość: 25 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0158.1 

Haczyk samoprzylepny
• do zawieszania plakatów itp. 
• z powierzchnią samoprzylepną 
 o średnicy 35 mm

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0157.5 

Haczyk samoprzylepny
• do zawieszania ramek na zdjęcia,  
 plakatów itp.

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały; 
średnica: 42 mm;  
wersja: z metalowym trójkątem
24.0157.6 

Uchwyt metalowy
• do zawieszania plakatów itp. 
• dla paneli sufitowych

materiał: metal; grubość drutu: 2 mm

całkowita długość: 50 mm
24.0210.2 
całkowita długość: 80 mm
24.0210.1 

Uchwyt sprężynowy
• do zawieszania plakatów itp. 
• rozciągliwy w różnym stopniu

materiał: metal

regulowana długość: do 1300 mm
24.0088.1 
regulowana długość: do 1500 mm
24.0088.2 
regulowana długość: do 3000 mm
24.0088.3 
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Przyssawki

Przyssawka
kolor: przezroczysty; średnica: 36 mm; 
średnica główki: 13,5 mm
24.0001.1 

Przyssawka
kolor: przezroczysty; średnica główki: 8 mm

średnica: 20 mm
24.0001.2 
średnica: 28 mm
24.0001.3 

Przyssawka
kolor: przezroczysty; średnica: 40 mm; 
model: z metalowym haczykiem
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0002.1 

Przyssawka
• z wtłoczonym gwintem M4 i białą 
 nakrętką radełkowaną

kolor: przezroczysty; średnica: 50 mm; 
długość śruby: 10 mm
24.0145.1 

Przyssawka
kolor: przezroczysty; średnica: 50 mm; 
model: z haczykiem z tworzywa sztucznego
24.0002.2 

Przyssawka
• Średnica przyssawki: 5 mm

kolor: przezroczysty; średnica: 14 mm; 
długość trzonka: 9 mm
24.0008.1 

Przyssawka
kolor: przezroczysty; średnica: 36 mm; 
model: z wkręcanym haczykiem
24.0002.3 

Przyssawka
• z wtopionym gwintem M4

kolor: przezroczysty

średnica: 30  mm; długość śruby: 6 mm
24.0003.6 
średnica: 40 mm; długość śruby: 6 mm
24.0003.2 
średnica: 50 mm; długość śruby: 10 mm
24.0003.1 

Przyssawka podwójna
kolor: przezroczysty; średnica: 35 mm
24.0149.1 
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Przyssawki

Przyssawka
• z trzpieniem 
• do mocowania plakatów,  
 afiszy reklamowych itp.

kolor: przezroczysty; średnica: 30  mm; 
średnica otworu: brak
24.0004.1 

Przyssawka
• z pionowo umieszczoną klamerką 
 typu "krokodylek"

kolor: przezroczysty; średnica: 30  mm
24.0006.1 

Przyssawka
• z poziomą metalową klamerką 
 typu "krokodylek"

kolor: przezroczysty; średnica: 40 mm
24.0006.2 

Przyssawka
• z klamrą uniwersalną

kolor: przezroczysty; średnica: 40 mm
24.0007.1 

Uchwyt regałowy z przyssawką
• nadaje się do materiałów reklamowych 
 o grubości do 2 mm

kolor: przezroczysty; średnica: 25 mm

model: odstający wsuw
24.0179.2 
model: przylegający wsuw
24.0179.1 

Przyssawki- akcesoria 
Nakrętka "M4"

• odpowiednia dla przyssawek z  
 wbudowanym gwintem 24.0003.2

kolor: biały
01.0012.3 
kolor: przezroczysty
01.0012.4 

Przyssawka
• z gumową wkładką zaciskową zapewniającą mocne przyleganie 
• do mocowania materiałów o grubości od 4 mm dzięki dostarczanej  
 w komplecie śrubie z tworzywa sztucznego;

kolor: czarny; średnica: 100 mm; wysokość: 70 mm
24.0180.1 

Podstawa z przyssawką
• z gwintem M8, oraz z śrubą M8 i podstawką

kolor: czarny; średnica: 100 mm; wysokość: 55 mm
24.0180.2 
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Magnesy

Magnes dekoracyjny
• do zawieszania plakatów,  
 szyn plakatowych itp.

kolor: biały; wersja: z hakiem

średnica: 47 mm; nośność: 10 kg
24.0052.5 
średnica: 57 mm; nośność: 15 kg
24.0052.3 
średnica: 63 mm; nośność: 25 kg
24.0052.1 

Magnes dekoracyjny
• do zawieszania plakatów,  
 szyn plakatowych itp. 
• w obudowie z tworzywa sztucznego

kolor: biały; średnica: 43 mm; nośność: 5 kg; 
wersja: z 4 mm uchwytem
24.0052.9 

Magnes dekoracyjny
• w obudowie z tworzywa sztucznego 
• prostokątny

kolor: biały; szerokość: 25 mm; 
długość: 52 mm; nośność: 7-10 kg;  
wersja: z hakiem
24.0053.1 

Magnes dekoracyjny
• w plastikowej obudowie

kolor: biały; szerokość: 15 mm; 
długość: 57 mm; nośność: 10 kg;  
wersja: z hakiem; gwint: M4
24.0053.4 

Magnes dekoracyjny
• do zawieszania plakatów,  
 szyn plakatowych itp. 
• z wbudowanym okrągłym hakiem

kolor: biały; średnica: 16 mm; 
nośność: 1,5 kg; gwint: M3
24.0052.7 

Magnes dekoracyjny
• do zawieszania plakatów,  
 szyn plakatowych itp. 
• w obudowie z tworzywa sztucznego 
• z wbudowanym okrągłym hakiem M4

kolor: biały; średnica: 43 mm; nośność: 5 kg
24.0052.8 

Zawieszenie do listwy panelowej 65.0030.1 można znaleźć na stronie 12. 
Zawieszenie do siatki drucianej 53.0100.1 można znaleźć na stronie 12.
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Magnesy

Magnes dekoracyjny
• do zawieszania plakatów,  
 szyn plakatowych itp. 
• z wbudowanym okrągłym haczykiem  
 przykręcanym 
• z z magnesem neodymowym 
• materiał: NdFeB

kolor: biały; średnica: 22 mm; 
nośność: 10 kg
24.0052.22 

Uchwyt magnetyczny
• z zamykającym oczkiem z 
 tworzywa sztucznego

kolor: przezroczysty; średnica: 16 mm; 
nośność: 1,2 kg
24.0052.10 

Magnes dekoracyjny
• z zamykającym oczkiem z 
 tworzywa sztucznego

kolor: biały; szerokość: 14 mm; 
długość: 19 mm
24.0053.9 

Magnes dekoracyjny
• do mocowania plakatów itp. 
• z kolorową nakładką z tworzywa sztucznego 
• kolory: czerwony, żółty, zielony, biały, niebieski, 
 czarny lub pomarańczowy

wysokość: 7 mm

szerokość: 13 mm; długość: 22 mm
24.0119.15 
szerokość: 22 mm; długość: 36 mm
24.0119.16 

Magnes płaski z tulejką gwintowaną
materiał: ferryt; powierzchnia: ocynkowana; kolor: srebrny

średnica: 13 mm; całkowita wysokość: 11,5 mm; gwint: M3
24.0049.4 
średnica: 16 mm; całkowita wysokość: 11,5 mm; gwint: M3
24.0049.3 
średnica: 20 mm; całkowita wysokość: 12 mm; gwint: M3
24.0049.2 
średnica: 25 mm; całkowita wysokość: 15 mm; gwint: M4
24.0049.1 

Magnes płaski bez tulejki
materiał: ferryt

średnica: 13 mm; całkowita wysokość: 4,5 mm
24.0050.4 
średnica: 16 mm; całkowita wysokość: 4,5 mm
24.0050.3 
średnica: 20 mm; całkowita wysokość: 6 mm
24.0050.2 
średnica: 25 mm; całkowita wysokość: 7 mm
24.0050.1 



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

417

M
oc

ow
an

ia
 | 

U
ch

w
yt

y

7

Magnesy

Magnes
• 1-stronny magnes wielobiegunowy

materiał: ferryt; kolor: siwy; wysokość: 3 mm

średnica: 14 mm
24.0051.4 
średnica: 20 mm
24.0051.3 
średnica: 25 mm
24.0051.2 
średnica: 30  mm
24.0051.1 

Taśma magnetyczna
• samoprzylepna

grubość: 1,5 mm; długość rolki: 30 m

szerokość: 10 mm
24.0064.35 
szerokość: 12 mm
24.0064.1 
szerokość: 19 mm
24.0064.2 

Taśma stalowa, samoprzylepna
• samoprzylepny tył 
• tworzy powierzchnię klejącą dla taśm magnetycznych 
• niweluje nierówności powierzchni  
• taśma jest elastyczna 
• można skrócić do pożądanej długości za pomocą zwykłych  
 nożyczek

kolor: biały; długość rolki: 10 m; taśma: piankowa taśma klejąca

szerokość: 10 mm
24.0058.1 
szerokość: 20 mm
24.0058.2 
szerokość: 30  mm
24.0058.3 

Paski metalowe
• samoprzylepne 
• z klejem piankowym na tylnej stronie w celu wyrównania  
 nierówności ścian 
• można przycinać na dowolną długość za pomocą nożyczek 
• doskonała powierzchnia nośna dla magnesów

kolor: biały; szerokość: 35 mm; długość rolki: 5 m
24.0060.1 
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Magnesy

Folia stalowa
• samoprzylepna 
• z powłoką winylową 
• służy jako podkładka pod magnesy

grubość: 0,8 mm; powierzchnia: z powłoką winylową; 
kolor: biały; szerokość: 1000 mm; wysokość: 500 mm
24.0061.1 

Kolorowa taśma magnetyczna
dostępne kolory: czarny, biały, czerwony, niebieski, zielony lub żółty; 
grubość: 0,9 mm; długość w rolce: 10 m

szerokość: 10 mm
24.0066.36 
szerokość: 20 mm
24.0066.37 
szerokość: 30  mm
24.0066.38 
szerokość: 40 mm
24.0066.39 
szerokość: 50 mm
24.0066.40 

Magnes dekoracyjny
• z kolorową nakładką z tworzywa sztucznego 
• kolor: czerwony, niebieski, biały, czarny, żółty, 
 zielony lub pomarańczowy 
• średnica 16 mm

średnica: 16 mm; wysokość: 7 mm
24.0115.59 
średnica: 20 mm; wysokość: 7,5 mm
24.0115.60 
średnica: 25 mm; wysokość: 8 mm
24.0115.61 
średnica: 30  mm; wysokość: 8 mm
24.0115.62 
średnica: 36 mm; wysokość: 8 mm
24.0115.63 

Nadruk reklamowy na zapytanie!

Przy zamówieniu proszę podać wymagany kolor
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Taśmy klejące

Poduszki piankowe „Schaum“
• z dwustronnym klejem 
• mgnieniu oka rozwiązuje problemy z mocowaniem

kolor: biały; średnica: 18 mm; ilość krążków na rolce: 5000
24.0209.1 

Taśma klejąca "Schaum"
• biała pianka  
• silnie przylegająca

długość rolki: 100 m

szerokość: 9 mm
20.0186.2 
szerokość: 12 mm
20.0186.3 
szerokość: 19 mm
20.0186.1 
szerokość: 30  mm
20.0186.4 

Taśma piankowa Multiuse
• biała pianka  
• silnie przylegająca

kolor: biały; szerokość: 12 mm; długość rolki: 50 m
20.2266.1 

Taśma samoprzylepna piankowa
• biała pianka 
• silne przyleganie 
• usuwalna bez pozostawienia śladów

kolor: biały; szerokość: 12 mm; długość rolki: 50 m; 
wersja: dwustronnie
20.2115.1 

Usuwalna i nadająca się do ponownego użytku

Pozostałe rozmiary na zapytanie!
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Dobra przyczepność 
gwarantowana!

Taśma tekstylna "Textil"
• teksturowany 
• mocno przylegająca

szerokość: 19 mm; długość rolki: 50 m
20.0183.8 
szerokość: 25 mm; długość rolki: 25 m
20.0183.5 
szerokość: 38 mm; długość rolki: 25 m
20.0183.2 
szerokość: 50 mm; długość rolki: 25 m
20.0183.3 

Taśma klejąca "Vlies"
• dobra przyczepność

długość rolki: 100 m

szerokość: 12 mm
20.0184.2 
szerokość: 19 mm
20.0184.4 

Taśma klejąca
• dostępne w kolorach: brązowym, przezroczystym lub białym 
• duk: w pozytywie (w negatywie na zapytanie)

nośność: wykonanie jednostronne

ilość kolorów: 1
40.0002.1 
ilość kolorów: 2
40.0002.2 
ilość kolorów: 3
40.0002.3 

Plus dodatkowe koszty druku za kolor.
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Zapięcia rzepowe | Zabezpieczenia piankowe

Zapięcie rzepowe „Flausch“
• z elementami przylepnymi w kształcie oczek, 
 pleciona taśma rzepowa 
• stabilne zapięcie 
• o dużej sile przylegania 
• wysoka trwałość 
• z samoprzylepnym tyłem

długość rolki: 25 m

kolor: biały; szerokość: 20 mm
24.0029.1 
kolor: czarny; szerokość: 20 mm
24.0029.3 

kolor: biały; szerokość: 30  mm
24.0029.2 
kolor: czarny; szerokość: 30  mm
24.0029.4 

Zapięcie rzepowe „Haft“
• z zapięciem rzepowym, pleciona taśma z rzepami 
• solidna wytrzymałość 
• o dużej sile przylegania 
• wysoka trwałość 
• z samoprzylepnym grzbietem

długość rolki: 25 m

kolor: biały; szerokość: 20 mm
24.0028.1 
kolor: czarny; szerokość: 20 mm
24.0028.3 
kolor: biały; szerokość: 30  mm
24.0028.2 
kolor: czarny; szerokość: 30  mm
24.0028.5 

Stopki antypoślizgowe
• poprawia przyczepność na każdej powierzchni 
• służy również jako ogranicznik do drzwi

kolor: przezroczysty; średnica: 8 mm; wysokość: 2,2 mm
ilość minimalna: 1 000 sztuk
24.0027.1 
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Zestaw montażowy „Oxalis Edelstahl“
• wysokiej jakości uchwyt dystansowy do płyt o różnych formatach 
• wraz z materiałem montażowym 
• Jednostka opakowania: 4 szt.

materiał: stal szlachetna

grubość płyty: 2-10 mm; średnica główki: 13 mm;  
odstęp od ściany: 19 mm; średnica otworu montażowego: 8 mm
60.0565.2 
grubość płyty: 2-15 mm; średnica główki: 19 mm;  
odstęp od ściany: 25 mm; średnica otworu montażowego: 10 mm
60.0565.4 
grubość płyty: 2-15 mm; średnica główki: 25 mm;  
odstęp od ściany: 25 mm; średnica otworu montażowego: 10 mm
60.0565.6 

Zestaw montażowy „Oxalis Chrom“
• wysokiej jakości uchwyt dystansowy do płyt o różnych formatach 
• wraz z materiałem montażowym 
• Jednostka opakowania: 4 szt.

materiał: aluminium; kolor: chrom

grubość płyty: 2-10 mm; średnica główki: 13 mm;  
odstęp od ściany: 19 mm; średnica otworu montażowego: 8 mm
60.0565.1 
grubość płyty: 2-15 mm; średnica główki: 19 mm;  
odstęp od ściany: 25 mm; średnica otworu montażowego: 10 mm
60.0565.3 
grubość płyty: 2-15 mm; średnica główki: 25 mm;  
odstęp od ściany: 25 mm; średnica otworu montażowego: 10 mm
60.0565.5 

Uchwyt ścienny
• do szyldów o grubości do 10 mm

materiał: mosiądz; powierzchnia: wersja niklowana;  
odstęp od ściany: 15 mm; średnica otworu: 6 mm
80.0083.1 
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Śruby

Uchwyt szyldowy z zakrytym ośrubowaniem
materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny; 
mocowanie: ze śrubą z zaślepką i kołkiem

grubość płyty: 3-5 mm; 
wersja: uchwyt ścienny; 
 wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.64 
grubość płyty: 3-5 mm; wersja: uchwyt ścienny;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.65 
grubość płyty: 5-8 mm; 
wersja: mocowanie ścienne, z tylejką dystansową; 
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.66 
grubość płyty: 5-8 mm; 
wersja: mocowanie ścienne, z tylejką dystansową; 
wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.67 

Wymiary łączników znajdziecie Państwo przy 
odpowiednich artykułach w naszym sklepie 

internetowym pod adresem www.vkf-renzel.pl

84.0004.6484.0004.64

84.0004.6584.0004.65

84.0004.6684.0004.66

84.0004.6784.0004.67

Śruba z tworzywa sztucznego
• do łatwego montażu wtykowego szyldów i ekspozytorów

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty;  
średnica otworu: 6 mm

długość: 12 mm
65.0018.1 
długość: 25 mm
65.0018.2 

Śrubka z tworzywa sztucznego „Quick-Grip“
• do łatwego montażu wtykowego szyldów i ekspozytorów

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty;  
średnica otworu: 6 mm

długość: 6 mm
65.0019.1 
długość: 12 mm
65.0019.2 
długość: 15 mm
65.0019.3 
długość: 19 mm
65.0019.4 
długość: 22 mm
65.0019.5 
długość: 28 mm
65.0019.6 
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Mocowania

Klamra "Universal"
• z obrotowym hakiem oczkowym 
 
Kolor: czarny, biały lub przezroczysty; długość: 49 mm;
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0030.7 

Klamra „Universal“
• z obrotowym haczykiem oczkowym 
 
Kolor: czarny, biały lub przezroczysty; długość: 110 mm;
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0030.8 

Klamra z taśmą samoprzylepną
• górna powierzchnia nadająca się do zadrukowania 
• w piankową powierzchnię klejącą na spodzie

kolor: biały; szerokość: 50 mm; długość: 75 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0031.3 

Uchwyt skrzynkowy
• do umocowania na skrzynce z napojami

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; wysokość: 140 mm; 
szerokość: 61 mm; wersja: II
24.0129.2 

Uchwyt mocujący z piankową taśmą klejącą
• do umieszczania materiałów do 2 mm

kolor: przezroczysty; szerokość: 60 mm; 
wysokość: 20 mm; głębokość: 28 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0178.1 

Klips na obuwie
• z uchwytem do małych tablic informacyjnych

kolor: przezroczysty; szerokość: 10 mm; wysokość: 39 mm
24.0100.1 
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Mocowania

Napy zaciskowe
• do łączeń zatrzaskowych 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

materiał: polipropylen; kolor: mlecznie przezroczysty

długość: 4 mm
24.0092.1 
długość: 7 mm
24.0092.2 

Napy zaciskowe
• do połączeń perforowanych o średnicy otworu 7 mm 
• wystarczy połączyć je ze sobą

wersja: do materiałów o grubości 6 mm; kolor: biały
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0093.1 

Uchwyt na kosze
• do mocowania tabliczek reklamowych 
• wyposażony w taśmę samoprzylepną

kolor: biały; szerokość: 21 mm; wysokość: 19 mm;  
zastosowanie: do drutu o grubości od 3-7 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0096.1 

Uchwyt na długopis
• nadaje się do wszystkich standardowych długopisów. 
• z dodatkiem kleju piankowego.

kolor: biały; taśma: taśma piankowa;  
szerokość: 12 mm; wysokość: 12 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0098.1 
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Pierścienie mocujące i opaski zaciskowe

Pętla mocująca
• do mocowania listw „DBH“ do koszyków 
 i półek drucianych oraz zawieszania  
 plakatów i osłonek cenowych 
• z dziurką 
• minimalna wartość zamówienia 100 sztuk

kolor: przezroczysty

długość: 50 mm
24.0048.4 
długość: 100 mm
24.0048.5 

Opaska zaciskowa
• do mocowania kabli, plakatów itp. 
• z rowkami

kolor: przezroczysty; szerokość: 2,5 mm

długość: 100 mm
24.0103.1 
długość: 120 mm
24.0103.2 
długość: 202 mm
24.0103.3 

Uchwyt pierścieniowy
• do łączenia tabliczek cenowych 
 ze sobą lub do zawieszania ich 
 na drucianych koszach. 
• można je za sobą łączyć 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały

średnica wewnętrzna: 15 mm;  
wersja: wersja okrągła
24.0105.1 
średnica wewnętrzna: 21 x 10 mm; 
wersja: wersja owalna
24.0105.2 
średnica wewnętrzna: 50 x 23 mm; 
wersja: wersja owalna
24.0105.3 
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System linek stalowych

Uchwyt sufitowy
grubość linki: 1,2 mm;  
powierzchnia: wersja niklowana; 
długość: 1000 mm; nośność: 8 kg; 
wyposażenie: z haczykiem
do sufitów podwieszanych
80.0932.1 

Magnetyczny uchwyt 
sufitowy z hakami

grubość linki: 1,5 mm;  
powierzchnia: wersja niklowana; 
długość: 1500 mm; nośność: 12 kg; 
wyposażenie: z haczykiem
80.0932.8 

Uchwyt sufitowy
• do systemu kablowego

materiał: mosiądz;  
powierzchnia: wersja niklowana; 
mocowanie: ze śrubami (zakres dostawy 
ich nie obejmuje); nośność: 25 kg
80.0075.1 

Uchwyt sufitowy „Ellipse“
• do listwy sufitowej lub podłogowej

materiał: mosiądz;  
powierzchnia: wersja niklowana; 
nośność: 25 kg
80.0075.2 

1. Na zdjęciu z uchwytem sufitowym 
„Ellipse“ i profilem.

1

Profil sufitowy- / podlogowy
• do montażu sufitowego i podłogowego  
 „Ellipse“

materiał: aluminium; długość: 2500 mm
80.0082.1 

Linka stalowa
• dla systemu kablowego 
• ocynkowana końcówka

długość: 4000 mm; grubość linki: 1,5 mm; 
powierzchnia: ocynkowana;  
wyposażenie: ze spłaszczoną złączką; 
nośność: 25 kg
80.0077.1 
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System linek stalowych

Uchwyt ścienny
• do systemu kablowego z przegubem

materiał: mosiądz; po 
wierzchnia: wersja niklowana; 
mocowanie: ze śrubami (zakres dostawy 
ich nie obejmuje)

wersja: Uchwyt
80.0079.1 
wersja: Napinacz
80.0079.2 

80.0079.180.0079.1 80.0079.280.0079.2

Uchwyt podłogowy „Ellipse“
• do listwy sufitowej lub podłogowej

materiał: mosiądz;  
powierzchnia: wersja niklowana; 
nośność: 25 kg
80.0076.2 

Uchwyt podłogowy
• do systemu kablowego

materiał: mosiądz;  
powierzchnia: wersja niklowana; 
mocowanie: poprzez śruby (zakres dostawy 
ich nie obejmuje); nośność: 25 kg
80.0076.1 

Uchwyt do linki stalowej
• do mocowania bocznego 
• 1 zestaw zawiera: 
 - 1 uchwyt w wersji lewej 
 - 1 uchwyt w wersji prawej

materiał: mosiądz;  
powierzchnia: wersja niklowana; 
nośność: 25 kg

grubość materiału wsuwanego: maks. 6,5 mm
80.0080.1 
grubość materiału wsuwanego: maks. 10,5 mm
80.0080.2 

Możliwe indywidualne wykonania!

Uchwyt do linki stalowej
• do montażu górnego lub dolnego

materiał: mosiądz;  
powierzchnia: wersja niklowana; 
nośność: 25 kg

grubość materiału wsuwanego: maks. 6,5 mm
80.0081.1 
grubość materiału wsuwanego: maks. 10,5 mm
80.0081.2 
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System linek stalowych

Uchwyt do linki stalowej
• z możliwością regulacji wysokości

materiał: mosiądz;  
powierzchnia: wersja niklowana; 
średnica: 16 mm; długość: 30  mm; 
grubość materiału wsuwanego: 6-10 mm; 
nośność: 25 kg
80.0781.1 

Uchwyt podwójny
• do umieszczenia 2 elementów obok 
 siebie w systemie kablowym 
• z blokadą

materiał: mosiądz;  
powierzchnia: wersja niklowana; 
nośność: 25 kg

grubość materiału wsuwanego: 2-6 mm
80.0084.1 
grubość materiału wsuwanego: 6-10 mm
80.0084.2 

Element prowadzący
• do umieszczenia 2 elementów obok 
 siebie w systemie kablowym 
• bez blokady

materiał: mosiądz;  
powierzchnia: wersja niklowana; 
nośność: 25 kg

grubość materiału wsuwanego: 2-6 mm
80.0085.1 
grubość materiału wsuwanego: 6-10 mm
80.0085.2 

Wszystkie uchwyty do mocowania tabliczek są złożone z: 
- śruby radełkowanej: 1 lub 2 szt. 

- wkręta bez łba: 1 lub 2 szt. 
- wkręta bez łba, nienaostrzonego( w zależności od materiału tabliczki): 1 lub 2 szt. 

- klucza imbusowego: 1 szt.

Uchwyt do linki stalowej "Karabińczyk"
• do linki stalowej o średnicy 1.5 ,, 
• do zawieszania szyldów reklamowych

materiał: mosiądz; powierzchnia: wersja niklowana;  
grubość linki: 1.2 mm i 1.5 mm; wykonanie: bez linki z drutu; 
nośność: 15 kg (1,2 mm), 20 kg (1,5 mm)
80.0087.1 

Uchwyt regałowy
• do stabilizacji linki stalowej między półkami regałowymi  
 (wytrzymałość 25 kg)

materiał: mosiądz; powierzchnia: wersja niklowana;  
średnica otworu: polecane: 12 mm
80.0088.1 
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System linek stalowych

Komplet systemu kablowego „Grip“
materiał: aluminium; długość: 4000 mm
- zestaw do montażu sufitowego 
- zestaw do montażu podłogowego
80.0091.12 

Pionowy uchwyt „Grip“
• do mocowania pionowego

materiał: aluminium; całkowita długość: 26 mm; średnica: 16 mm; 
grubość materiału wsuwanego: maks. 6 mm
80.0092.5 

Podwójny uchwyt „Grip“
• do montażu 2 szyldów obok siebie w systemie linowym

materiał: aluminium; całkowita długość: 39 mm; średnica: 16 mm; 
grubość materiału wsuwanego: maks. 6 mm
80.0096.5 
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System linek stalowych

Kieszenie akrylowe
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty

format: A2; format: format pionowy
60.0040.35 
 
format: A3; format: format pionowy
60.0040.33 
format: A3; format: format poziomy
60.0040.34 
 
format: A4; format: format pionowy
60.0040.32 
format: A4; format: format poziomy
60.0040.37 
 
format: A5; format: format pionowy
60.0040.38 
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Profile podwieszane i dodatki

Szyna ilustracyjna „Eco“
• Klipsy mocujące 80.0794.1, kołki rozporowe 80.0795.1 
 i zaślepki 80.0793. nie wchodzą w zakres zestawu

materiał: aluminium; długość: 2000 mm;  
mocowanie: za pomocą kołków rozporowych

kolor: srebrny
80.0792.1 
kolor: biały
80.0792.2 

Klips mocujący do profili 
podwieszanych „Eco“

• do przymocowania listw do ściany

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały; 
wyposażenie: 3-częściowy wpust
80.0794.1 

Kołek rozporowy z śrubą
średnica otworu: 6 mm;  
zastosowanie: do klipsa do profilu ściennego
80.0795.1 

Zatyczka do profili podwieszanych 
„Eco“

materiał: tworzywo sztuczne

kolor: szary
80.0793.1 
kolor: biały
80.0793.2 

Łącznik „Eco“
materiał: tworzywo sztuczne; 
zastosowanie: do łączenia dwóch 
profili podwieszanych „Eco“
80.0796.1 

Linka „Eco“
długość: 1500 mm;  
wyposażenie: z zapinanym ślizgaczem

materiał: linka perlonowa; średnica: 2 mm; 
nośność: ok. 10 kg
80.0791.1 
materiał: linka stalowa; średnica: 1,8 mm; 
nośność: ok. 7 kg
80.0791.4 

Linka „Eco“
długość: 1500 mm; nośność: ok. 10 kg; 
wyposażenie: z miękkim suwakiem

materiał: linka perlonowa; średnica: 2 mm
80.0791.2 
materiał: linka stalowa; średnica: 1,8 mm
80.0791.5 
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Profile podwieszane i dodatki

Linka „Eco“
materiał: linka perlonowa; średnica: 2 mm; długość: 1500 mm; 
nośność: ok. 7 kg; wyposażenie: z sześciokątną nakrętką
80.0791.3 

Haczyk „Fix“ do profili podwieszanych „Eco“
• do zawieszania elementów wystawowych

powierzchnia: chrom; kolor: srebrny
80.0797.1 

Haczyk „Mini“ do profili podwieszanych „Eco“
• do zawieszania elementów wystawowych

powierzchnia: wersja niklowana; kolor: srebrny;  
grubość linki: 1-2 mm; nośność: 4,0 kg
80.0797.2 

Oczka zaciskowe do linki 1,2 mm, z drucianą linką
długość linki: 2000 mm; średnica linki: 1,2 mm; nośność: ok. 10 kg

materiał: aluminium / stal; wersja: z hakiem, otwarty
80.0895.1 
materiał: aluminium; wersja: z uchwytem
80.0895.2 
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Profile podwieszane i dodatki

Zawieszenie sufitowe Spiderflex do stropów
• łatwe i dyskretne zawieszanie materiałów reklamowych 
• innowacyjny mechanizm z blokadą zapewnia szybki i łatwy montaż 
• w komplecie 3 uchwyty sufitowe 
• możliwość zawieszenia na każdej powierzchni 
• przezroczysta nylonowa linka sprawia, że system jest niemal  
 niewidoczny 
• do zawieszania szyldów, paneli akustycznych, ramek plakatowych,  
 oświetlenia i innych elementów dekoracyjnych

materiał: Polikarbonat / Nylon; grubość linki: 1,5 mm;  
długość zawieszenia: 3000 mm; szerokość: 26 mm; 
wysokość: 26 mm; głębokość: 10 mm; obciążenie: max. 5 kg

mocowanie: do stropów drewnianych i betonowych
84.0076.1 
mocowanie: do systemu Odenwald
84.0076.2 
mocowanie: do oczek
84.0076.3 

Na życzenie dostępne również o innych długościach

NOWOŚĆ

84.0076.184.0076.1

84.0076.284.0076.2 84.0076.384.0076.3



8

Ściany perforowane
Elastyczna konstrukcja regałowa!

• Stojaki z blachy perforowanej

• Haki do ścian perforowanych

• Dodatki do ścian perforowanych

• Listwy z haczykami

• Listwy z haczykami z nadrukiem



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

436

Śc
ia

ny
 p

er
fo

ro
w

an
e

8

Stojaki z blachy perforowanej

System z blachy perforowanej
materiał: metal; powierzchnia: malowana proszkowo; kolor: srebrny, 
zbliżony do RAL 9006; wysokość: 2180 mm; głębokość: 630 mm; 
liczba półek: 2; głębokość półki: 1x 470 mm, 1x 570 mm;  
liczba ścian tylnych: 4 z otworami, 1 bez otworów

szerokość: 1030 mm
57.0195.5 
szerokość: 1280 mm
57.0195.6 

System regałowy
materiał: metal; powierzchnia: malowana proszkowo; kolor: srebrny, 
zbliżony do RAL 9006; wysokość: 2180 mm; głębokość: 630 mm; 
liczba półek: 4; głębokość półki: 2x 370 mm, 1x 470 mm, 1x 570 mm; 
liczba ścian tylnych: 5 bez otworów

szerokość: 1030 mm
57.0194.3 
szerokość: 1280 mm
57.0194.4 

Szyna perforowana z profilu 50 x 20 mm
materiał: metal; powierzchnia: malowana proszkowo;  
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006

szerokość: 1000 mm
58.0282.1 
szerokość: 1250 mm
58.0282.2 

1. Przykład zastosowania z profilem wraz z nasuwanym hakiem.

57.0195.657.0195.6

57.0194.357.0194.3

58.0282.158.0282.1

58.0282.158.0282.1

1
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Stojaki z blachy perforowanej

Akcesoria do szyn nośnych

Hak nasadowy do szyny 20-tki
grubość drutu: 7 mm; powierzchnia: ocynkowana

długość: 200 mm
58.0281.1 
długość: 250 mm
58.0281.2 
długość: 300 mm
58.0281.3 

Hak podwójny nasadowy do szyny 20-tki
grubość drutu: 4,8 mm; powierzchnia: ocynkowana

długość: 200 mm
58.0280.1 
długość: 300 mm
58.0280.2 
długość: 400 mm
58.0280.3 

Hak nasadowy do szyny 20-tki
grubość drutu: 4,8 mm; powierzchnia: ocynkowana;  
tabliczka cenowa: w części górnej wysunięta do przodu;  
osłonka cenowa: brak

długość: 200 mm
58.0279.1 
długość: 250 mm
58.0279.2 
długość: 300 mm
58.0279.3 

Pasujące dodatki znajdą Państwo na stronie 443.

Hak podwójny nasadowy do szyny 20-tki
grubość drutu: 4,8 mm; powierzchnia: ocynkowana;  
tabliczka cenowa: w części górnej wysunięta do przodu;  
osłonka cenowa: brak

długość: 200 mm
58.0278.1 
długość: 300 mm
58.0278.2 
długość: 400 mm
58.0278.3 

Inne wykonania na zapytanie.
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Stojaki z blachy perforowanej

Stojaczek z blachy perforowanej „Variant“
komplet składa się z podstawy oraz ścianki perforowanej  
(montaż za pomocą wcisku oraz skręcenia elementów),  
materiał: blacha malowana proszkowo,  
kolor: srebrny (zbliżony do RAL 9006), 
Wymiary: 3560 x 600 x 230 mm (szer. x wys. x gł.),  
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 + 25 mm
58.0129.1 

Stojak z blachy perforowanej „Variant“
komplet składa się z podstawy oraz ścianki perforowanej  
(montaż za pomocą wcisku oraz skręcenia elementów), 
materiał: blacha malowana proszkowo,  
kolor: srebrny (zbliżony do RAL 9006),  
Wymiary: 600 x 1600 x 450  mm (szer. x wys. x gł.),  
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 + 25 mm
58.0129.2 

Półka do stojaka perforowanego „Variant“
materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo;  
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 595 mm; 
wysokość: 145 mm; wysokość wewnętrzna: 40 mm

głębokość: 255 mm
59.1246.1 
głębokość: 355 mm
59.1246.2 

Opis na zapytanie. 
Bez podstawy idealnie do montażu ściennego!

58.0129.158.0129.1

58.0129.258.0129.2

59.1246.159.1246.1
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Stojaki z blachy perforowanej

Wieszak perforowany „Variant I“
materiał: blacha perforowana; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 350 mm; 
wysokość: 600 mm; głębokość: 40 mm;  
mocowanie: z 2 otworami typu "klucz" do zawieszenia;  
rodzaj perforacji: perforacja "Euro"
58.0127.1 

Formatki z blachy perforowanej dostępne 
w różnych wielkościach i kolorach!

58.0127.158.0127.1

Wieszak perforowany „Variant II“
materiał: blacha perforowana; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 600 mm; 
wysokość: 1600 mm; głębokość: 40 mm;  
mocowanie: z 2 otworami typu "klucz" do zawieszenia;  
rodzaj perforacji: perforacja "Euro"
58.0127.2 

58.0127.258.0127.2
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Stojaki z blachy perforowanej

Stojak z blachy perforowanej „Easy“
• możliwość użytkowania po obu stronach

materiał: metal; powierzchnia: malowana proszkowo (struktura); 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 300 mm; 
wysokość: 600 mm; głębokość: 230 mm;  
rodzaj perforacji: 1 rząd, 15 mm odstęp w osi otworów
58.0026.1 

Stojak ze ścianką perforowaną „TipTop“
materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo;  
kolor: szary, zbliżony do RAL 7016; szerokość: 380 mm; 
wysokość: 500 mm; głębokość: 25 mm;  
rodzaj perforacji: 1 rząd, 15 mm odstęp w osi otworów; 
wyposażenie: wraz z uchwytem na szyld; wersja: podstawa składana
58.0389.1 

Stojaczek ladowy "Iberis"
• prosty montaż

materiał: szkło akrylowe;  
grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 142 mm; 
wysokość: 260 mm; głębokość: 150 mm
60.0516.16 

1. Przykład zastosowania. Odpowiednie haki 
pojedyncze do ścian perforowanych znajdą 
Państwo na www.vkf-renzel.pl

1
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Stojaki z blachy perforowanej

Ekspozytor z blachy perforowanej 
„Step“

• z miejscem na reklamę u podstawy

materiał: stal;  
powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
szerokość: 430 mm; wysokość: 235 mm; 
głębokość: 120 mm;  
ilość rzędów z otworami: 3;  
rodzaj perforacji: perforacja "Euro"
58.0271.1 

Opis na zapytanie.

4-stronny słup obrotowy
materiał: metal;  
powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: czarny, zbliżony do RAL 9005; 
szerokość: 307 mm; wysokość: 1.775 mm; 
głębokość: 307 mm;  
średnica podstawy: 470 mm;  
wyposażenie: z 5 gumowymi podstawkami;  
rozstaw otworów powierzchni 
perforowanej: 15 mm; 
wersja: w stanie niezmontowanym
59.1552.4 
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Haki do ścian perforowanych

Hak podwójny do ścian perforowanych
• bez drucianego mostka

powierzchnia: ocynkowana;  
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 + 25 mm

grubość drutu: 2,5 mm; długość: 60 mm
58.0001.1 
grubość drutu: 2,5 mm; długość: 100 mm
58.0001.2 
grubość drutu: 3 mm; długość: 120 mm
58.0001.3 
grubość drutu: 3 mm; długość: 140 mm
58.0001.4 
grubość drutu: 3,4 mm; długość: 160 mm
58.0001.5 
grubość drutu: 3,4 mm; długość: 200 mm
58.0001.6 

Hak podwójny do ścian perforowanych
• z drucianym mostkiem

grubość drutu: 4 mm; powierzchnia: ocynk galwaniczny

długość: 160 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0002.1 
długość: 160 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0002.2 
długość: 200 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0002.3 
długość: 200 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0002.4 
długość: 250 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0002.5 
długość: 250 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0002.6 
długość: 300 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0002.7 
długość: 300 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0002.8 
długość: 400 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0002.9 
długość: 400 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0002.10 

Hak podwójny do ścian perforowanych
• z klipsem wahadłowym

grubość drutu: 4,8 mm; powierzchnia: ocynk galwaniczny;  
klips wahadłowy: 27 x 30 mm (szer. x wys.)

długość: 200 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0003.1 
długość: 200 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0003.2 
długość: 300 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0003.5 
długość: 300 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0003.6 
długość: 400 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0003.9 
długość: 400 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0003.10 

Inne długości i kolory haków podwójnych i pojedynczych do ścian 
perforowanych są dostępne na zapytanie.
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Haki do ścian perforowanych

Hak podwójny do ścian perforowanych
• z klapką do ścian perforowanych i z wysięgnikiem 
 cenowym oraz oslonką cenową "DRA"

grubość drutu: 4,8 mm; powierzchnia: ocynk galwaniczny;  
tabliczka cenowa: w części górnej wysunięta do przodu;  
osłonka cenowa: 90 x 39 mm (szer. x wys.), kolor: przezroczysty

długość: 200 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0004.1 
długość: 200 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0004.2 
długość: 300 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0004.5 
długość: 300 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0004.6 
długość: 400 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0004.9 
długość: 400 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0004.10 

Osłonka cenowa do haków do ścian perforowanych
kolor: przezroczysty

wysokość wsuwu: 26 mm; długość: 45 mm
20.0197.5 
wysokość wsuwu: 39 mm; długość: 52 mm
20.0111.7 
wysokość wsuwu: 39 mm; długość: 80 mm
20.0111.13 
wysokość wsuwu: 39 mm; długość: 90 mm
20.0111.1 
wysokość wsuwu: 52 mm; długość: 52 mm
20.0236.1 

Oferujemy wiele innych długości. Prosimy o zapytania!

Hak podwójny do ścian perforowanych
• z klapką do ścian perforowanych i wysięgnikiem 
 cenowym oraz oslonką cenową "DRA"

grubość drutu: 4,8 mm; powierzchnia: ocynk galwaniczny;  
tabliczka cenowa: w części górnej wysunięta do przodu;  
osłonka cenowa: 90 x 39 mm (szer. x wys.), kolor: przezroczysty

długość: 200 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0006.1 
długość: 200 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0006.2 
długość: 300 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0006.5 
długość: 300 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0006.6 
długość: 400 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0006.9 
długość: 400 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0006.10 

Inne długości i kolory haków podwójnych i pojedynczych do ścian 
perforowanych są dostępne na zapytanie.

Listwa cenowa "DBH Euroloch"
• do systemów z blachy perforowanej 
 
Szerokość: 110 mm; Kolor: przezroczysty lub biały

„DBH 26 Euroloch“ 
dla etykiet 26 mm
20.0132. 
„DBH 39 Euroloch“ 
dla etykiet 39 mm
20.0133. 
„DBH 52 Euroloch“ 
dla etykiet 52 mm
20.1670. 
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Haki do ścian perforowanych

Wysięgnik do ścian perforowanych
• z ruchomą klapką 
• do umieszczenia kieszeni akrylowych DIN A4 w formacie pionowym 
• odległość między 2 hakami wynosi 80 mm 
 
grubość drutu: 6 mm; powierzchnia: ocynkowana; długość: 500 mm;

rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0007.1 
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0007.2 

Kieszeń akrylowa do ścianek perforowanych
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty; format wsuwu: A4; format: format pionowy
60.0008.3 

Inne formaty na zapytanie.

Hak pojedynczy do ścian perforowanych
• z klapką i z wysięgnikiem cenowym oraz oslonką cenową "DRA"

grubość drutu: 4,8 mm; powierzchnia: ocynk galwaniczny; 
tabliczka cenowa: w części górnej wysunięta do przodu;  
osłonka cenowa: 90 x 39 mm (szer. x wys.), kolor: przezroczysty

długość: 200 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0008.1 
długość: 200 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0008.2 
długość: 300 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0008.5 
długość: 300 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0008.6 
długość: 400 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0008.9 
długość: 400 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0008.10 

Hak pojedynczy do ścian perforowanych
• z drucianym mostkiem

grubość drutu: 4 mm; powierzchnia: ocynk galwaniczny

długość: 100 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0010.1 
długość: 100 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0010.2 
długość: 150 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0010.3 
długość: 150 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0010.4 
długość: 200 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0010.5 
długość: 200 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0010.6 
długość: 250 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0010.7 
długość: 250 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0010.8 
długość: 300 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0010.9 
długość: 300 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0010.10 
długość: 400 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0010.11 
długość: 400 mm; rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0010.12 

Inne długości i kolory haków podwójnych i pojedynczych do ścian 
perforowanych są dostępne na zapytanie.
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Haki do ścian perforowanych

Hak podwójny do ścian perforowanych
• z blaszką do ścian perforowanych oraz 4 bolczykami do wsunięcia

grubość drutu: 4 mm; powierzchnia: ocynk galwaniczny;  
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm

długość: 200 mm
58.0011.1 
długość: 300 mm
58.0011.2 
długość: 400 mm
58.0011.3 

Uchwyt do listew cenowych
• z klapą obrotową 
• dla listw cenowych "PPK 39" i "PPK 26

grubość drutu: 6 mm; powierzchnia: ocynk galwaniczny; 
długość: 350 mm

rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 mm
58.0013.1 
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
58.0013.2 

Uchwyt trawersowy
• do listw cenowych PPS 
• 1 para (prawa i lewa)

materiał: stal; grubość blachy: 2 mm;  
powierzchnia: ocynk galwaniczny; długość: 350 mm
58.0014.1 

Przy długości użytkowej pomiędzy 100 a 300 mm należy uwzględnić 
25 mm odstęp od siebie. 
Odpowiednie listwy cenowe znajdą Państwo na stronie 296.
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Haki do ścian perforowanych

Uchwyt na ulotki
• do zawieszenia na ścianie perforowanej

grubość drutu: 4 mm; powierzchnia: ocynk galwaniczny; 
format: format pionowy; głębokość całkowita: 35 mm

format: A4
58.0020.1 
format: A5
58.0020.2 
format: 1/3 A4
58.0020.3 

1. Od lewej do prawej: 
- DIN A4 
- DIN A5 
- 1/3 DIN1

Uchwyt na okulary "Gafas"
• do zawieszenia na ścianie perforowanej

materiał: drut; grubość drutu: 3 mm;  
powierzchnia: ocynkowana; długość: 160 mm;  
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 15 + 25 mm
58.0385.1 

Uchwyt na buty "Pisada"
• do zawieszenia na froncie regału

materiał: drut; grubość drutu: 6 mm; powierzchnia: ocynkowana; 
szerokość: 160 mm; wysokość: 80 mm; głębokość: 155 mm
58.0388.1 
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Haki do ścian perforowanych

do płyt 
perforowanych 

Hak pojedynczy do ścian perforowanych „ROK“
• Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały;  
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm

do ścian perforowanych
całkowita długość: 100 mm
24.0138.1 
całkowita długość: 150 mm
24.0138.2 
całkowita długość: 200 mm
24.0138.3 

do ścian perforowanych
całkowita długość: 100 mm
24.0138.10 
całkowita długość: 150 mm
24.0138.9 
całkowita długość: 200 mm
24.0138.11 

Hak pojedynczy do ścian perforowanych „ATB“
• Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały;  
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm

do ścian perforowanych
całkowita długość: 100 mm; grubość: 4,8 mm
24.0140.1 
całkowita długość: 150 mm; grubość: 4,8 mm
24.0140.2 
całkowita długość: 200 mm; grubość: 4,8 mm
24.0140.3 

do ścian perforowanych
całkowita długość: 100 mm
24.0140.8 
całkowita długość: 150 mm
24.0140.10 
całkowita długość: 200 mm
24.0140.9 

do ścian  
perforowanych
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Haki do ścian perforowanych

Hak podwójny do ścian perforowanych „ISA“
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały;  
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm;  
wersja 1: z mocowaniem do klipsów wahliwych

do ścian perforowanych
całkowita długość: 115 mm; wersja: do ścian perforowanych
24.0141.7 
całkowita długość: 140 mm; wersja: do ścian perforowanych
24.0141.5 
całkowita długość: 190 mm; wersja: do ścian perforowanych
24.0141.6 

do ścian perforowanych
całkowita długość: 115 mm; wersja: do ścian perforowanych
24.0141.10 
całkowita długość: 140 mm; wersja: do ścian perforowanych
24.0141.11 
całkowita długość: 190 mm; wersja: do ścian perforowanych
24.0141.12 

Odpowiednie klipsy wahliwe znajdą Państwo na stronie 451.

Hak podwójny do ścian perforowanych „DKS"
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały

do ścian perforowanych
całkowita długość: 53 mm; długość haka: 38 mm;  
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
24.0139.5 
całkowita długość: 100 mm; długość haka: 80 mm;  
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
24.0139.1 
całkowita długość: 140 mm; długość haka: 100 mm;  
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
24.0139.2 
całkowita długość: 190 mm; długość haka: 150 mm;  
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
24.0139.3 
całkowita długość: 240 mm; długość haka: 200 mm;  
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
24.0139.4 

do ścian perforowanych
całkowita długość: 53 mm; długość haka: 38 mm;  
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
24.0139.11 
całkowita długość: 100 mm; długość haka: 80 mm;  
wersja: do ścian perforowanych
24.0139.12 
całkowita długość: 140 mm; długość haka: 100 mm; 
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
24.0139.13 
całkowita długość: 190 mm; długość haka: 150 mm;  
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
24.0139.14 
całkowita długość: 240 mm; długość haka: 200 mm;  
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 25 mm
24.0139.15 

Hak pojedynczy "JNK"
• do łatwego montażu na ściankach kartonowych 
 poprzez przebicie szpikulcami i wcisk

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały

całkowita długość: 100 mm
24.0135.1 
całkowita długość: 150 mm
24.0135.2 
całkowita długość: 200 mm
24.0135.3 
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Haki do ścian perforowanych

Hak pojedynczy "CD"
• do łatwego montażu na ściankach kartonowych 
 poprzez przebicie szpikulcami i wcisk

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały

całkowita długość: 100 mm
24.0132.1 
całkowita długość: 150 mm
24.0132.2 
całkowita długość: 200 mm
24.0132.3 

Hak podwójny "FE"
• do łatwego montażu na ściankach kartonowych 
 poprzez przebicie szpikulcami i wcisk

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały;  
wersja: z mocowaniem do klipsów wahliwych

całkowita długość: 115 mm
24.0137.7 
całkowita długość: 190 mm
24.0137.8 
całkowita długość: 240 mm
24.0137.9 

Hak podwójny "SBR"
• do łatwego montażu na ściankach kartonowych 
 poprzez przebicie  szpikulcami i wcisk

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały

całkowita długość: 53 mm; długość haka: 38 mm
24.0136.6 
całkowita długość: 100 mm; długość haka: 80 mm
24.0136.1 
całkowita długość: 140 mm; długość haka: 100 mm
24.0136.2 
całkowita długość: 190 mm; długość haka: 150 mm
24.0136.3 
całkowita długość: 240 mm; długość haka: 200 mm
24.0136.4 

Hak pojedynczy "ALH"
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały

całkowita długość: 115 mm; długość haka: 100 mm
24.0601.1 
całkowita długość: 165 mm; długość haka: 150 mm
24.0601.2 
całkowita długość: 215 mm; długość haka: 200 mm
24.0601.3 
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Haki do ścian perforowanych

Hak podwójny "NLF"
• do łatwego mocowania na ekspozytorach 
 tekturowych lub z tworzywa sztucznego

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały

całkowita długość: 50 mm; długość haka: 38 mm
24.0133.6 
całkowita długość: 100 mm; długość haka: 80 mm
24.0133.1 
całkowita długość: 140 mm; długość haka: 100 mm
24.0133.2 
całkowita długość: 190 mm; długość haka: 150 mm
24.0133.3 
całkowita długość: 240 mm; długość haka: 200 mm
24.0133.4 

Hak pojedynczy "CNE"
• do łatwego montażu na ekspozytorach tekturowych lub z tworzywa 
 sztucznego poprzez wsunięcie w istniejące szczeliny

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały

całkowita długość: 25 mm
24.0142.1 
całkowita długość: 50 mm
24.0142.2 
całkowita długość: 100 mm
24.0142.3 
całkowita długość: 150 mm
24.0142.4 
całkowita długość: 200 mm
24.0142.5 

Hak pojedynczy „SJA“
• samoprzylepny 
• do łatwego montażu na ekspozytorach tekturowych 
 lub z tworzywa sztucznego

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały

długość: 40 mm
24.0275.1 
długość: 60 mm
24.0275.2 



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

451

Śc
ia

ny
 p

er
fo

ro
w

an
e

8

Dodatki do ścian perforowanych

Klips wahliwy do haków do ścian perforowanych
szerokość: 26 mm; kolor: biały

grubość drutu: 4,8 mm; wysokość: 26 mm
24.0106.1 
grubość drutu: 4,8 mm; wysokość: 42 mm
24.0106.2 
grubość drutu: 6 mm; wysokość: 42 mm
24.0106.6 
grubość drutu: 8 mm; wysokość: 42 mm
24.0106.7 

Klips wahliwy do haków podwójnych z tworzywa
grubość drutu: 4 mm; szerokość: 25 mm; wysokość: 25 mm; 
kolor: biały; odpowiedni do: Podwójny hak z tworzywa z uchwytem 
do klipsa
24.0106.44 

Klips wahadłowy
• do ścian perforowanych, z drutu 4,8 mm

materiał: stal szlachetna; powierzchnia: surowa;  
wymiary szyldu: 27 x 30 mm
58.0059.3 

Klips wahadłowy
• do ścian perforowanych, z drutu 4,8 mm

materiał: stal szlachetna; powierzchnia: surowa;  
wymiary szyldu: 27 x 40 mm
58.0059.4 
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Dodatki do ścian perforowanych

Klips mocujący
• dla pojedynczych haków 
• bez osłonki cenowej

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały

zastosowanie: do 4 mm drutu
24.0509.1 
zastosowanie: do 4,8 mm drutu
24.0509.2 
zastosowanie: dla 5 mm grubości drutu
24.0509.3 
zastosowanie: do 6 mm drutu
24.0509.4 
zastosowanie: do drutu o grubości do 7 mm
24.0509.5 
zastosowanie: do 8 mm drutu
24.0509.6 
zastosowanie: do 10 mm drutu
24.0509.7 

1. Ilustracja zastosowania z klipsem wahadłowym.
1

Element dodatkowy
Klips wahliwy z kieszonką zaciskową

kolor: przezroczysty; szerokość: 26 mm; grubość drutu: 4,8 mm

wysokość: 26 mm
24.0121.1 
wysokość: 42 mm
24.0121.2 
wysokość: 45 mm
24.0121.4 

Klips wahliwy z kieszonką zaciskową
kolor: przezroczysty; szerokość: 26 mm; wysokość: 42 mm;  
grubość drutu: 4,8 mm
24.0121.12 

Element dodatkowy
Przezroczysta kieszonka z klipsem wahadłowym

kolor: przezroczysty; format wsuwu: 42 x 24 mm;  
format: format pionowy
24.0219.1 
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Dodatki do ścian perforowanych

Ogranicznik
• mocuje się w łatwy sposób na haku do ścian perforowanych  
 (na pręcie podwójnym lub pojedynczym) 
• praktyczny klips ograniczający, dzięki któremu możemy zapobiec 
 zsunięciu się opakowań blistrowych na ściance perforowanej 
 
Kolor: biały lub przezroczysty; wymiary: 30 x 30 mm (szer. x wys.);
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0242. 

Ogranicznik
• dla haków pojedynczych do ścian perforowanych 
 o średnicy drutu 4,8 mm, 6 mm, 8 mm i 10 mm 
 
Kolor: przezroczysty;
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0108. 

Dodatkowy hak samoprzylepny „Stockaid“
• samoprzylepny 
• powierzchnia klejąca o wymiarach 50 x 27 mm (szer. x wys.) 
• można stosować do produktów o nośności 500 g

materiał: PET; kolor: przezroczysty; szerokość: 50 mm; 
wysokość: 50 mm; szerokość taśmy klejącej: 50 mm;  
wysokość taśmy klejącej: 27 mm;  
zawartość: 1000 sztuk w kartonie
24.0109.1 

Haczyki "Stockaid" umożliwiają powieszenie produktów 
na haku do ścian perforowanych"

Hak samoprzylepny
• samoprzylepny 
• materiał: 0,3 mm sztywne PVC

kolor: przezroczysty; szerokość: 19 mm; wysokość: 43 mm; 
zawartość: 500 sztuk na rolce
24.0109.2 
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Dodatki do ścian perforowanych

Hak samoprzylepny
• samoprzylepny 
• materiał: 0,3 mm sztywne PVC

kolor: przezroczysty; szerokość: 50 mm; wysokość: 60 mm; 
zawartość: 2500 sztuk na rolce
24.0109.3 

Hak samoprzylepny
• samoprzylepny 
• z europerforacją

materiał: PET; kolor: przezroczysty; zawartość: 2500 sztuk na rolce

szerokość: 35 mm; wysokość: 50 mm
24.0109.4 
szerokość: 50 mm; wysokość: 38 mm
24.0109.10 

Hak samoprzylepny
• do wzmacniania lub poprawienia 
 europerforacji 
• materiał: 0,25 mm PET

kolor: przezroczysty; szerokość: 45 mm; 
wysokość: 27 mm;  
zawartość: 1000 sztuk w kartonie
24.0109.11 

Hak samoprzylepny
• z okrągłym otworem (ø 10 mm) 
• materiał: 0,25 mm PET

kolor: przezroczysty; szerokość: 20 mm; 
wysokość: 31 mm;  
zawartość: 2000 sztuk w kartonie
24.0109.12 

Hak samoprzylepny
• z otworem okrągłym (ø 15 mm) 
• materiał: 0,25 mm PET

kolor: przezroczysty; szerokość: 25 mm; 
wysokość: 50 mm;  
zawartość: 5000 sztuk na rolce
24.0109.13 

Za pomocą haczyków zapasowych umieszczenie produktów w przedziale samoobsługowych 
staje się bezproblemowe! Jest to idealne rozwiązanie do prezentacji towarów.



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

455

Śc
ia

ny
 p

er
fo

ro
w

an
e

8

Dodatki do ścian perforowanych

Opaska zaciskowa z tabliczką
materiał: polipropylen; kolor: czarny;  
wysokość tabliczki informacyjnej: 75 mm;  
szerokość tabliczki informacyjnej: 35 mm

całkowita długość: 190 mm
24.0406.1 

całkowita długość: 150 mm
24.0406.2 

Zawieszka z otworami
materiał: polipropylen; kolor: czarny;  
średnica otworu: 4 mm

wysokość: 125 mm; szerokość: 35 mm
24.0415.1 

wysokość: 140 mm; szerokość: 60 mm
24.0415.2 
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Dodatki do ścian perforowanych

Zawieszka
grubość materiału: 1 mm; ilość otworów: 8; 
wersja: cięcie po konturach

materiał: sztywne tworzywo piankowe; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 120 mm; 
wysokość: 250 mm
26.0103.24 
materiał: sztywne tworzywo piankowe; 
kolor: biały; szerokość: 120 mm; 
wysokość: 250 mm
26.0103.25 
materiał: sztywne tworzywo piankowe; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 100 mm; 
wysokość: 220 mm
26.0103.26 
materiał: sztywne tworzywo piankowe; 
kolor: biały; szerokość: 100 mm; 
wysokość: 220 mm
26.0103.27 
materiał: twarda folia; kolor: przezroczysty; 
szerokość: 80 mm; wysokość: 200 mm
26.0103.28 
materiał: sztywne tworzywo piankowe; 
kolor: biały; szerokość: 80 mm; 
wysokość: 200 mm
26.0103.29 

1. Optymalna forma prezentacji Państwa 
produktów na hakach do ścian 
perforowanych!1

Opaska zaciskowa
• do mocowania kabli, plakatów itp. 
• z rowkami

kolor: przezroczysty; szerokość: 2,5 mm

długość: 100 mm
24.0103.1 
długość: 120 mm
24.0103.2 
długość: 202 mm
24.0103.3 

Uchwyt do listew
• do haków do ścian perforowanych 
• wyposażony w listwę cenową „DBR“ 
 do etykiety 26 mm lub 39 mm

długość: 110 mm

wysokość wsuwu: 26 mm
20.0271.1 
wysokość wsuwu: 39 mm
20.0272.1 

Inne formaty na zapytanie.



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

457

Śc
ia

ny
 p

er
fo

ro
w

an
e

8

Dodatki do ścian perforowanych

Zamek zabezpieczający do haków „Faby“
• do zabezpieczenia przed kradzieżą, dla haków podwójnych

materiał: tworzywo sztuczne; wyposażenie: z kluczem

kolor: biały
58.0363.1 
kolor: przezroczysty
58.0363.2 

Kolory specjalne możliwe przy zamówieniu powyżej 10 000 sztuk.

Zamek zabezpieczający do haków 
do ścian perforowanych

• do zabezpieczenia przed kradzieżą, dla haków podwójnych

materiał: tworzywo sztuczne; wyposażenie: z kluczem

kolor: niebieski
58.0050.1 
kolor: czarny
58.0050.2 
kolor: biały
58.0050.3 

Haki do ścian perforowanych
• Umożliwia przymocowanie akrylowych pojemników 
 na prospekty do ścian perforowanych

grubość drutu: 3,4 mm; powierzchnia: ocynk galwaniczny; 
długość: 40 mm
58.0025.1 

Prezenter kulowy „Agrotis“
• nadaje się do ścian perforowanych 
• 2-częściowy 
• składający się z półkuli i uchwytu do ściany perforowanej

średnica: 200 mm
65.0092.1 
średnica: 300 mm
65.0092.2 
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Listwy z haczykami

Listwa z haczykami
materiał: polipropylen; kolor: biały;  
długość: 500 mm;  
ilość zawieszek: 8
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0032.5 

Listwa z haczykami
materiał: polipropylen; kolor: biały;  
długość: 740 mm;  
ilość zawieszek: 12
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0032.2 

Listwa z haczykami
materiał: polipropylen; kolor: biały;  
długość: 545 mm;  
ilość zawieszek: 8;  
szerokość tabliczki informacyjnej: 75 mm;  
wysokość tabliczki informacyjnej: 35 mm
minimalna ilość zamówienia: 100 szt
24.0032.3 

Listwa z haczykami
materiał: polipropylen; kolor: biały;  
długość: 790 mm;  
ilość zawieszek: 12;  
szerokość tabliczki informacyjnej: 75 mm;  
wysokość tabliczki informacyjnej: 35 mm
minimalna ilość zamówienia: 100 szt
24.0032.4 

Listwa z haczykami
materiał: polipropylen; kolor: przezroczysty;  
długość: 580 mm;  
ilość zawieszek: 12;  
szerokość tabliczki informacyjnej: 76 mm;  
wysokość tabliczki informacyjnej: 35 mm
minimalna ilość zamówienia: 100 szt
24.0032.10 

Listwa z haczykami
• z 5 haczykami do zawieszania produktów po każdej stronie

materiał: polistyren; kolor: biały;  
długość: 405 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0032.6 
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Listwy z haczykami

Listwa z haczykami
• z 12 haczykami do zawieszania produktów  
 po każdej stronie i taśmą klejącą

materiał: polipropylen;  
grubość materiału: 0,8 mm; 
kolor: przezroczysty;  
szerokość: 56 mm;  
długość: 745 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0033.1 

Listwa z haczykami
• z 12 haczykami do zawieszania produktów  
 po każdej stronie i taśmą klejącą

materiał: polipropylen;  
grubość materiału: 0,8 mm; 
kolor: przezroczysty;  
szerokość: 40 mm;  
długość: 595 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0033.2 

Listwa z haczykami
• z 12 możliwościami zawieszenia 
 i taśmą samoprzylepną 
• możliwość przycięcia długości 
 przy perforacji

materiał: polipropylen;  
grubość materiału: 0,8 mm; 
kolor: przezroczysty;  
szerokość: 40 mm;  
długość: 770 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0033.3 

Listwa z haczykami
• z 12 zawieszkami do produktów 
• możliwość dopasowania na wybraną  
 długość dzięki odpowiedniej perforacji

materiał: polipropylen;  
grubość materiału: 0,8 mm; 
kolor: przezroczysty;  
szerokość: 35 mm;  
długość: 560 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0033.4 
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Listwy z haczykami

Listwa z haczykami
• z możliwością zawieszenia 12 produktów 
 i z tabliczką informacyjną u góry

materiał: polipropylen;  
grubość materiału: 0,8 mm; 
kolor: przezroczysty;  
szerokość: 38 mm;  
długość: 665 mm;  
szerokość tabliczki informacyjnej: 60 mm; 
wysokość tabliczki informacyjnej: 33 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0097.1 

Listwa z haczykami
• z możliwością zawieszenia 15 produktów 
 i z tabliczką informacyjną u góry

materiał: polipropylen;  
grubość materiału: 0,8 mm; 
kolor: przezroczysty;  
szerokość: 40 mm;  
długość: 1100 mm;  
szerokość tabliczki informacyjnej: 100 mm; 
wysokość tabliczki informacyjnej: 85 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0097.2 

Listwa z haczykami
• z możliwością zawieszenia 24 produktów 
 i z tabliczką informacyjną u góry

materiał: polipropylen;  
grubość materiału: 0,8 mm; 
kolor: przezroczysty;  
szerokość: 40 mm;  
długość: 1005 mm;  
szerokość tabliczki informacyjnej: 100 mm;  
wysokość tabliczki informacyjnej: 85 mm
min. ilość zamówienia: 100 sztuk
24.0097.3 
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Listwy z haczykami

Listwa z haczykami, 
z uchwytami klamrowymi

kolor: biały; długość: 790 mm;  
szerokość tabliczki informacyjnej: 65 mm; 
wysokość tabliczki informacyjnej: 35 mm; 
ilość zawieszek: 12
24.0565.1 

Listwa z haczykami
• z 13 wyciętymi otworami do zawieszania  
 produktów i tabliczką na górze

materiał: metal; grubość: 2 mm;  
kolor: biały, zbliżony do RAL 9016; 
długość: 1150 mm;  
szerokość tabliczki informacyjnej: 75 mm; 
wysokość tabliczki informacyjnej: 40 mm
24.0102.1 

Nowoczesne listwy z haczykami umożliwią 
Państwu dowolne umiejscowienie nowych 
towarów.

Listwa z haczykami
• z 17 wyciętymi otworami do zawieszania  
 produktów i tabliczką na górze 
• 2-częściowa

materiał: metal;  
kolor: biały, zbliżony do RAL 9016; 
długość: 1810 mm;  
szerokość tabliczki informacyjnej: 80 mm; 
wysokość tabliczki informacyjnej: 55 mm
24.0104.2 
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Listwy z haczykami z nadrukiem

• listwa z haczykami z tworzywa sztucznego 
 lub metalu jest doskonałą opcją do 
 ekspozycji towarów 
 
• istnieje możliwość indywidualnego  
 nadruku  
 - nadruk z logo Państwa firmy 
 - nadruk na całej powierzchni 
 
• możliwość malowania proszkowego wg  
 palety RAL, HKS lub Pantone 
 
• indywidualne dopasowanie do Państwa  
 punktu sprzedaży 
 
Masz pytania?  
Zapytaj nas, chętnie Ci doradzimy! 



9

Regały
Szeroki wachlarz możliwości zastosowania w punktach sprzedaży!

• FlexiSlot®-Produkty

• Stojaki uniwersalne | Podajniki towarowe

• Walizki akrylowe

• Kosze

• Stojaki koszowe

• Systemy regałowe

• Pokrycia paletowe

• EasyCubes

• FlexiDeco
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FlexiSlot®-Produkty

FlexiSlot® - wszechstronny system ścian panelowych

• modułowy system ścian z paneli z tworzywa sztucznego 

• wszechstronne możliwości prezentacji produktów 

• szeroka oferta standardowa 

• możliwość realizacji indywidualnych wymagań klienta 

• produkcja we własnym zakładzie produkcyjnym 

• najwyższa jakość i szybka realizacja 

•  idealny do zaprojektowania salonu sprzedaży lub stoiska 
targowego

• szeroki wybór akcesoriów do ścian panelowych 

• opcjonalnie dostępne jako wersja RENA 

1. Akcesoria szybko i łatwo montowane renzel NATURE

Zaprojektuj swój indywidualny system ścian panelowych i skorzystaj 
z nieograniczonych możliwości reklamowych!

Przekonaj się o zaletach i prostej instalacji na stronie: www.flexislot.com

1

Masz ochotę dodać trochę koloru?

Nasze standardowe kolory! 

•  Przedstawione kolory można dowolnie dobierać dla wszystkich 
artykułów FlexiSlot.

•  Kolejność kolorów:  
biały zbliżony do RAL 9016,  
czysty biały zbliżony do RAL 9010,  
jasnoszary zbliżony do RAL 7035,  
szary sygnalizacyjny zbliżony do RAL 7004,  
o wyglądzie kamienia,  
szary antracytowy zbliżony do RAL 7016,  
czarny sygnalizacyjny zbliżony do RAL 9004,  
ciemny o wyglądzie drewna,  
jasna kość słoniowa zbliżona do RAL 1015,  
purpurowa czerwień zbliżona do RAL 3004

Chcesz wyróżnić się jakimiś wyjątkowymi kolorami? 

•  kolory indywidualne wg palety RAL dostępne od 500 metrów 
bieżących 
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FlexiSlot®-Produkty

Gotowe rozwiązania

FlexiSlot®-wieża ekspozycyjna „York“
• idealny do ekspozycji towarów i produktów 
• wszechstronne zastosowanie

kolor FlexiSlot: szary antracytowy, zbliżony do RAL 7016; materiał 
profila wykończeniowego: aluminium;  
kolor profilu wykończeniowego: srebrny anodowany; 
szerokość: 276 mm; wysokość: 1820 mm; głębokość: 276 mm; 
materiał podstawy: stal; kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006;  
średnica podstawy: 400 mm; element obrotowy: nie
dodatki: 
4x ekspozytor kulowy ø 200 mm (65.0091.1) 
2x kieszeń akrylowa DIN A4 pionowa (60.0152.92) 
4x taca250 x 250 mm, B x T (60.0264.43) 
2x uchwyt uniwersalny (60.0348.8) 
4x uchwyt na ulotki A4 pionowy (67.0003.4)
51.0119.16 

1. Zdjęcie zastosowania wraz z przykładowym montażem.

Odkryj inne indywidualne opcje wyposażenia w naszym wideo: www.vkf-renzel.pl

Wieża prezentacyjna FlexiSlot® „York Rotation“
• wszechstronny ekspozytor towarów z funkcją obrotową 
• eastyczne mocowanie haków podwójnych

kolor FlexiSlot: szary antracytowy, zbliżony do RAL 7016;  
materiał profila wykończeniowego: aluminium;  
kolor profilu wykończeniowego: srebrny anodowany; 
szerokość: 276 mm; wysokość: 1830 mm; głębokość: 276 mm; 
materiał podstawy: stal; kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006;  
średnica podstawy: 400 mm; element obrotowy: tak
Dodatki: 
32x haki do ścian lamelowych 150 mm (58.0017.2)
51.0119.17 

1. W naszym sklepie internetowym można znaleźć haczyki do listew  
o różnych długościach i wzorach!

1

1
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FlexiSlot®-Produkty

Stojak FlexiSlot®-„Construct-Slim“
• długotrwałe zastosowanie 
• ekspozytor podłogowy 
• prezentacja materiału reklamowego w akrylowej kieszeni "U" 
• możliwość prezentacji broszur na obu wieszakach na prospekty 
• możliwość umieszczenia produktów na podwójnych hakach 
• ekspozytory kulowe do ekspozycji małych produktów 
•  promuj markę lub asortyment w sposób kompleksowy za pomocą 

prezentera FlexiSlot
• zmienna konfiguracja i rozbudowa  
•  prosta rama wykonana z profili aluminiowych anodowanych  

na kolor srebrny z plastikowymi narożnikami
• dwie boczne nóżki zapewniają stabilność produktu

wersja: wykonanie dwustronne; kolor FlexiSlot: imitacja kamienia;  
materiał ramki: aluminium / tworzywo sztuczne;  
kolor ramki: srebrny epoksyd / szary; materiał podstawy: stal; 
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 500 mm; 
szerokość użytkowa FlexiSlot: 430 mm; wysokość: 1800 mm; 
głębokość: 450 mm

Dodatki: 
10x hak podwójny 150 mm (58.0017.2) 
2x ekspozytor kulowy ø 200 mm (65.0091.1) 
1x kieszeń akrylowa DIN A4 pionowa (60.0152.92) 
1x uchwyt na ulotki DIN A4 pionowy (67.0003.4) 
1x uchwyt na ulotki 1/3 DIN pionowy (67.0003.6)
51.0238.100 

1. Zdjęcie zastosowania wraz z przykładowym montażem.

2. Zdjęcie zastosowania wraz z przykładowym montażem.

3. Prosimy zwrócić uwagę na wysokość poszczególnych elementów  
z serii „FlexiSlot“ (różnica wysokości: ok. 25 mm).

4. Dostępne w różnych profilach kolorów!

1

2

3

4
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FlexiSlot®-Produkty

Elementy ścienne

Profil FlexiSlot®
•  uniwersalny profil ścienny wykonany z paneli z tworzywa 

sztucznego
• wybór dziesięciu standardowych kolorów 
•  szybka i elastyczna wymiana elementów poprzez  

proste zaczepienie ich w rowkach
•  idealny do zastosowania jako ekspozytor towarów lub  

ściana informacyjna
• na życzenie możemy przyciąć profile na żądaną długość 
•  profile mogą być w razie potrzeby nakładane na siebie  

i obok siebie

szerokość: 3000 mm; wysokość: 160 mm;  
wysokość powierzchni widocznej: 151 mm po złożeniu paneli

kolor FlexiSlot: biały, zbliżony do RAL 9016
51.0034.373 
kolor FlexiSlot: biały, zbliżony do RAL 9010
51.0034.5 
kolor FlexiSlot: jasnoszary, zbliżony do RAL 7035
51.0034.14 

kolor FlexiSlot: szary sygnałowy, zbliżony do RAL 7004
51.0034.4 
kolor FlexiSlot: imitacja kamienia
51.0034.62 
kolor FlexiSlot: szary antracytowy, zbliżony do RAL 7016
51.0034.309 
kolor FlexiSlot: czarny, zbliżony do RAL 9004
51.0034.13 
kolor FlexiSlot: imitacja ciemnego drewna
51.0034.61 
kolor FlexiSlot: kość słoniowa, zbliżona do RAL 1015
51.0034.1 
kolor FlexiSlot: purpurowy, zbliżony do RAL 3004
51.0034.2 

1. Montaż ścienny dzięki profilom „FlexiSlot“.  
W dostawie bez otworów i materiału montażowego.

2. Przykład zastosowania

Odkryj system FlexiSlot® i dopasuj go indywidualnie i elastycznie do Twojej firmy na: www.vkf-renzel.pl

1

2
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FlexiSlot®-Produkty

Ścianka FlexiSlot®
•  filigranowa rama z anodowanego na srebrno aluminium zapewnia 

wysokiej jakości wygląd
• kilka elementów do aranżacji ścian można płynnie łączyć ze sobą 
•  można indywidualnie wyposażyć w akcesoria, które są zaczepiane 

w rowkach profilu FlexiSlot 
•  wszechstronne możliwości aranżacji dzięki przegródkom na 

prospekty, półkom lub haczykom
• wykorzystaj niewykorzystaną przestrzeń do prezentacji produktów

wersja: wykonanie jednostronne;  
kolor FlexiSlot: biały, zbliżony do RAL 9016;  
szerokość (wymiar zewnętrzny): 1000 mm;  
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1800 mm
51.0036.1294 

1. Na zdjęciu wykonanie specjalne.

2. Zdjęcie przykładowe wersja specjalna;  
możliwa produkcja według indywidualnych wymiarów!

3. Dostępne w różnych profilach kolorów!

Chętnie doradzimy Państwu w kwestii optymalnego wyposażenia Państwa sklepu!

1 2

3
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FlexiSlot®-Produkty

Stojaki podłogowe

Stojak FlexiSlot® „Straight“
• idealny do prezentacji produktów lub towarów 
•  szeroka gama akcesoriów umożliwia różnorodne możliwości 

projektowania
• filigranowa aluminiowa rama dopełnia wysokiej jakości wygląd 
•  przykręcane stalowe nóżki po bokach zapewniają niezbędną 

stabilność

wersja: wykonanie jednostronne;  
kolor FlexiSlot: jasnoszary, zbliżony do RAL 7035;  
materiał konstrukcji: aluminium / tworzywo sztuczne;  
kolor konstrukcji: srebrny epoksyd / szary;  
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006;  
szerokość: 600 mm; wysokość: 1800 mm; głębokość: 450 mm
51.0217.19 

1. Wizualizacja z indywidualnym nadrukiem na odwrocie

2. Dostępne w różnych profilach kolorów!

1

2

Ekspozytor FlexiSlot® „Construct-Slim“
• Dwustronna powierzchnia do prezentacji 
•  Widoczność w obszarze sprzedaży jest zachowana dzięki całkowitej 

wysokości 1600 mm
•  Eliptyczna stalowa podstawa z bocznymi wzmocnieniami
•  Uwaga: rowki profili FlexiSlot nie znajdują się na tej samej 

wysokości ze względu na smukłą budowę.

wersja: wykonanie dwustronne; kolor FlexiSlot: imitacja kamienia;  
materiał ramki: aluminium / tworzywo sztuczne;  
kolor ramki: srebrny epoksyd / szary;  
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006;  
wymiary podstawy: 700 x 400 mm (S x G); szerokość ramki: 590 mm; 
szerokość użytkowa FlexiSlot: 520 mm; wysokość: 1600 mm
51.0238.72 

1. Przykład zastosowania wersji specjalnej

2. Dostępne w różnych profilach kolorów!

Wykorzystaj nasze uniwersalne akcesoria do ścian panelowych do indywidualnego 
rozmieszczenia i umieść swoje produkty w centrum uwagi.

1

2
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FlexiSlot®-Produkty

Słupek FlexiSlot® „Slim“
•  wąska konstrukcja umożliwia prezentację produktów na  

małej powierzchni
• dwustronny ekspozytor panelowy 
•  kolorowe panele z tworzywa sztucznego są osłonięte po bokach 

profilem aluminiowym anodowanym na kolor srebrny
• dostępne z lub bez elementu obrotowego

wersja: wykonanie dwustronne;  
kolor FlexiSlot: purpurowy, zbliżony do RAL 3004; 
szerokość: 255 mm; szerokość użytkowa FlexiSlot: 215 mm;  
materiał podstawy: stal;  
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006;  
średnica podstawy: 400 mm

wysokość: 1830 mm; element obrotowy: nie
51.0038.84 
wysokość: 1840 mm; element obrotowy: tak
51.0038.238 

1. Dostępne w różnych profilach kolorów!

1

Stojak FlexiSlot® „Construct-Slim“
• idealny do wykorzystania jako nośnik informacji lub towarów 
• opcja prezentacji dwustronnej 
•  rama wykonana z aluminium anodowanego na kolor srebrny w 

połączeniu z szarymi narożnikami z tworzywa sztucznego
• stalowe nóżki przykręcane z boku

wersja: wykonanie dwustronne;  
kolor FlexiSlot: biały, zbliżony do RAL 9016;  
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 500 mm; 
szerokość użytkowa FlexiSlot: 430 mm; wysokość: 1800 mm; 
głębokość: 450 mm
51.0238.57 

1. Prosimy zwrócić uwagę na wysokość poszczególnych elementów  
z serii „FlexiSlot“ (różnica wysokości: ok. 25 mm).

2. Produkt dostępny z czarną podstawą

3. Dostępne w różnych profilach kolorów!

1

2

3
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FlexiSlot®-Produkty

Stojak FlexiSlot®-Quattro „Ellipse“
• do prezentacji Państwa produktów lub materiałów reklamowych 
•  obustronne zastosowanie profili panelowych z tworzywa 

sztucznego
• szeroka gama akcesoriów FlexiSlot do wyboru 
•  stabilna rama wykonana z profilu aluminiowego anodowanego na 

kolor srebrny
•  zastosowanie elementów wyposażenia dodatkowego serii „Quattro“ 
• atrakcyjny wygląd z dobrą stabilnością 
•  owalny stalowy stojak, malowany proszkowo na kolor srebrny 

zbliżony do RAL 9006

wersja: wykonanie dwustronne;  
kolor FlexiSlot: biały, zbliżony do RAL 9016; szerokość ramki: 600 mm;  
szerokość użytkowa FlexiSlot: 500 mm;  
wymiary podstawy: 700 x 400 mm (S x G); wysokość: 1800 mm
51.0203.26 

1. Przykład zastosowania

2. Produkt dostępny również z powierzchnią reklamową

3. Dostępne w różnych profilach kolorów!

Wykorzystaj nasze ekspozytory ścienne jako efektywny prezenter towarowy!

1

2

3
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FlexiSlot®-Produkty

Słupek ekspozycyjny FlexiSlot® „York“
•  4-stronne zastosowanie zapewnia odpowiednio dużo miejsca do 

prezentacji produktów
•  słupki FlexiSlot są używane do zawieszania produktów, półek i 

uchwytów na prospekty
•  uniwersalny słupek, którego układ można zmienić w każdej chwili 

w zależności od zapotrzebowania
• delikatne aluminiowe profile, anodowane na srebrno krawędzie  
• stalowa podstawa opcjonalnie dostępna z funkcją obrotową

wersja: wersja czterostronna;  
kolor FlexiSlot: biały, zbliżony do RAL 9016; szerokość: 276 mm; 
głębokość: 276 mm; kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
średnica podstawy: 400 mm

wysokość: 1820 mm; element obrotowy: nie
51.0037.281 
wysokość: 1830 mm; element obrotowy: tak
51.0037.296 

1. Dostępne w różnych profilach kolorów!

2. Zastosowanie wersji specjalnej.

3. Wykonanie z marmurową podstawą.

4. Produkt dostępny również w wersji 3-stronnej

Świetnie sprawdza się jako słup informacyjny oraz na wszelkiego rodzaju imprezach promocyjnych!

1

2

3 4
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FlexiSlot®-Produkty

Słupek odzieżowy FlexiSlot® „York“
•  nasz 4- stronny stojak prezentacyjny „FlexiSlot“ to dekoracyjny 

element Państwa sklepu lub powierzchni prezentacyjnej
• możliwość rozbudowania powierzchni prezentacyjnej 
• lekki wygląd i szeroki asortyment dodatków z serii "FlexiSlot".  
•  haczyki, półki i uchwyty na produkty sprawiają, że jest on idealny 

do ekspozycji twoich produktów
• srebrne anodowane profile aluminiowe osłaniają krawędzie 
• otwierany z jednej strony dla łatwego montażu

wersja: wersja czterostronna;  
kolor FlexiSlot: biały, zbliżony do RAL 9010; wysokość: 2000 mm

szerokość (wymiar zewnętrzny): 360 mm;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 360 mm;  
zastosowanie: do słupków o wymiarach 300 x 300 mm (S x G)
51.0224.1 
szerokość (wymiar zewnętrzny): 560 mm;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 560 mm;  
zastosowanie: do słupków o wymiarach 500 x 500 mm (szer. x gł.)
51.0224.2 

Optymalne wykorzystanie Państwa przestrzeni sprzedażowej.  
Prosimy o podanie wymiarów słupka. Z przyjemnością Państwu 
doradzimy!

1. Przykład zastosowania

2. Dostępne w różnych profilach kolorów!

Zamień niezagospodarowane słupki w dodatkową powierzchnię sprzedażową!

1

2
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Stoisko targowe FlexiSlot®-Quattro
•  indywidualnie zaprojektowane stoisko wystawiennicze do 

prezentacji Państwa produktów lub towarów
•  składa się z różnych elementów FlexiSlot z ramą aluminiową 

anodowaną na srebrno
• dołączane tablice informacyjne o wysokości 300 mm i 800 mm 
•  zintegrowana kabina wystawowa lub przebieralnia przyciąga wzrok 

dzięki swojej wysokości
•  cztery jasne reflektory halogenowe prezentują produkty  

w odpowiednim świetle
• nieskomplikowany i szybki montaż i demontaż stojaka 
•  bogate wyposażenie dodatkowe do listew oferuje szeroki zakres 

możliwości prezentacji
•  elastyczna zmiana wyposażenia poprzez proste zawieszenie  

w rowkach

kolor FlexiSlot: biały, zbliżony do RAL 9010;  
całkowita szerokość: 3930 mm; całkowita wysokość: 3000 mm; 
głębokość całkowita: 2900 mm
51.0179.1 

1. Dostępne w różnych profilach kolorów!

2. Zastosowanie wersji specjalnej.

Chętnie pomożemy Państwu przy planowaniu stoiska targowego FlexiSlot®!

1

2
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Rozwiązania mobilne

System regałowy FlexiSlot „Quattro“
• mobilny element wyposażenia każdej przestrzeni handlowej 
•  profile ścienne z lameli z tworzywa sztucznego, używanych 

jednostronnie
•  można indywidualnie wyposażyć w akcesoria, które są po  

prostu zaczepiane w rowkach profilu FlexiSlot 
•  rama wykonana z wytrzymałego profilu aluminiowego 

(anodowanego na kolor srebrny)
•  element podstawy z białą płytą drewnianą i czterema blokowanymi 

kółkami obrotowymi
• możliwość połączenia kilku elementów dzięki ramie „Quattro“

wersja: wykonanie jednostronne; szerokość: 1000 mm;  
szerokość użytkowa FlexiSlot: 900 mm; wysokość: 1800 mm

kolor FlexiSlot: biały, zbliżony do RAL 9010; głębokość: 400 mm; 
zastosowanie: do użytku ściennego
51.0152.6 
kolor FlexiSlot: szary antracytowy, zbliżony do RAL 7016; 
głębokość: 500 mm; zastosowanie: wersja wolnostojąca
51.0152.150 

1. Wersja ścienna

2. do użytku wolnostojącego

3. Przykład zastosowania

4. Dostępne w różnych profilach kolorów! Dostępny również w wersji dwustronnej.

1 2

3

4
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FlexiSlot® stojak ekspozycyjny i informacyjny  
„Twist & Roll“

• mobilny, wszechstronny ekspozytor 
•  funkcja obrotowa umożliwia wygodny dostęp do wszystkich 

czterech stron
• mobilne zastosowanie dzięki kółkom skrętnym z hamulcem 
•  krawędzie osłonięte dyskretnym, anodowanym na srebrno profilem 

aluminiowym
•  konstrukcja stalowa malowana proszkowo na kolor srebrny  

jako stabilna podstawa
• dzięki własnej produkcji dostępny w wymiarach specjalnych

wersja: wersja czterostronna;  
kolor FlexiSlot: biały, zbliżony do RAL 9016; szerokość: 500 mm; 
wysokość: 1400 mm; głębokość: 280 mm;  
średnica podstawy: 727 mm; całkowita wysokość: 1800 mm
51.0324.1 

1. Przykład montażu z wyposażeniem standardowym

2. Przykład zastosowania

3. Dostępne w różnych profilach kolorów!

Idealna prezentacja produktu dzięki 
elastycznej konstrukcji ścianki panelowej.

NOWOŚĆ

1

2

3

Mobilny słupek FlexiSlot® „Slim“
•  dwustronna wieża „Slim“ wykonana z profilu panelowego  

z tworzywa sztucznego
• wszechstronne zastosowanie 
•  osłona krawędzi bocznych profilami aluminiowymi  

anodowanymi na kolor srebrny
•  stabilna płyta stalowa z czterema hamowanymi kółkami 

obrotowymi

wersja: wykonanie dwustronne; szerokość: 500 mm;  
szerokość użytkowa FlexiSlot: 460 mm; wysokość: 1330 mm; 
wymiary podstawy: 500 x 500 mm

kolor FlexiSlot: imitacja kamienia;  
kolor podstawy: czarny, zbliżony do RAL 9005
51.0038.41 
kolor FlexiSlot: biały, zbliżony do RAL 9010;  
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006
51.0038.195 

1. Do zastosowania z tablicą informacyjną „Multi“.

2. Dostępne w różnych profilach kolorów!

1

2
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Ekspozytory stołowe

Stojaczek FlexiSlot®
•  nowoczesna prezentacja towarów na ladach lub stanowiskach 

sprzedaży
• kolorowe panele z prostą ramą aluminiową 
• stabilna pozycja dzięki wysokiej jakości drewnianej podstawie

wersja: wykonanie jednostronne;  
kolor FlexiSlot: biały, zbliżony do RAL 9010;  
kolor ramki: srebrny anodowany; kolor podstawy: biały; 
szerokość: 300 mm; wysokość: 450 mm; głębokość: 200 mm
51.0223.2 

1. Widok z tyłu

2. Przykład kolorystyczny z profilami „FlexiSlot“ w imitacji kamienia oraz 
z opcjonalnie dostępną podstawą w kolorze czarnym.

3. Alternatywny przykład zastosowania z bocznymi nóżkami stalowymi.

4. Dostępne w różnych profilach kolorów!

Prezentacja Państwa produktów dzięki naszemu szerokiemu asortymentowi elementów dodatkowych.

1

2

3

4
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FlexiSlot® RENA

Odkryj nasz wszechstronny system ścianek FlexiSlot teraz także  
w wersji ekologiczna RENA.  

W tym przypadku Renzel Nature wyróżnia się zastosowaniem 
trwałych profili z tworzywa sztucznego, które są produkowane  
na bazie PLA. Wysokiej jakości, biały profil umożliwia dodanie 
potrzeb-nych akcesoriów i elementów.  
Odpowiednie akcesoria ze szkła akrylowego są dostępne  
na zapytanie również w linii produktów RENA!  
Do naszej produkcji wykorzystujemy materiały z recyklingu.  

Chętnie udzielimy Ci porady! 

Produkty FlexiSlot® w wersji RENA można 
znaleźć w naszym sklepie internetowym.

Ściany panelowe-montaż®

Uchwyt do systemu ściennego
materiał: stal; powierzchnia: ocynk galwaniczny;  
szerokość: 35 mm; wysokość: 50 mm
58.0084.1 

1. Adaptery do samodzielnego montażu na istniejących komponentach

1
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Mocowanie do systemów „FlexiSlot“
•  odpowiedni do stojaków na prospekty „Apollo“,  

„Perfekt“ i kieszeni akrylowych z frezowaniem

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty
65.0030.1 

Stojaczek na prospekty „Apollo“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty;  
format: format pionowy; głębokość całkowita: 30  mm

format: A4
67.0002.1 
format: A5
67.0002.4 
format: 1/3 A4
67.0002.7 

Wieszak na prospekty „Perfekt“
• półokrągły kształt zapobiega przewracaniu się prospektów

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; format: format pionowy

format: A4; głębokość całkowita: 40 mm
67.0003.4 
format: A5; głębokość całkowita: 30  mm
67.0003.5 
format: 1/3 A4; głębokość całkowita: 30  mm
67.0003.6 

Pojemnik na ulotki FlexiSlot®
materiał: blacha stalowa; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006;  
format: format pionowy; głębokość całkowita: 62 mm

format: A4 (210 x 297 mm)
51.0086.6 
format: A5 (148 x 210 mm)
51.0086.27 
format: 1/3 A4 (105 x 210 mm)
51.0086.28 

Inne formaty dostępne na zapytanie !
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Uchwyt na ulotki A7 do FlexiSlot®
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość (wymiar wewnętrzny): 80 mm; 
całkowita wysokość: 107 mm; głębokość całkowita: 60 mm
60.0697.15 

Wieszaczek na wizytówki dla FlexiSlot®
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość (wymiar wewnętrzny): 97 mm; 
głębokość całkowita: 32 mm
60.0697.6 

Półka na prospekty „Vitalba“ do systemu FlexiSlot®
• z zagiętymi do góry bokami 
• przeznaczony do formatu A4

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość (wymiar zewnętrzny): 226 mm; 
wysokość: 65 mm; głębokość: 335 mm
60.0636.1 

Półka na prospekty dla FlexiSlot®
• do broszur DIN A4, czasopism itp. 
• nachylony do przodu

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 230 mm; głębokość: 340 mm
65.0027.1 
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Uchwyt uniwersalny dla FlexiSlot®
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość (wymiar wewnętrzny): 150 mm; 
wysokość: 200 mm; głębokość całkowita: 35 mm
60.0348.8 

Kieszeń akrylowa „Luna“ do FlexiSlot®
• gięte z jednego kawałka 
• nie jest wymagany adapter

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty

format: A4 pionowy
60.0152.92 
format: A5 pionowy
60.0152.93 
format: A6 pionowy
60.0152.94 

Hak pojedynczy do ściany panelowej
grubość drutu: 4,8 mm; powierzchnia: ocynk galwaniczny

długość: 100 mm
58.0016.1 
długość: 150 mm
58.0016.2 
długość: 200 mm
58.0016.3 
długość: 250 mm
58.0016.4 
długość: 300 mm
58.0016.5 

Hak podwójny do ściany panelowej
grubość drutu: 4,8 mm; powierzchnia: ocynk galwaniczny

długość: 100 mm
58.0017.1 
długość: 150 mm
58.0017.2 
długość: 200 mm
58.0017.3 
długość: 250 mm
58.0017.4 
długość: 300 mm
58.0017.5 
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Hak pojedynczy do ściany panelowej
grubość drutu: 4,8 mm; powierzchnia: ocynk galwaniczny;  
tabliczka cenowa: w części górnej wysunięta do przodu;  
osłonka cenowa: 90 x 39 mm (szer. x wys.), kolor: przezroczysty

długość: 100 mm
58.0018.1 
długość: 150 mm
58.0018.3 
długość: 200 mm
58.0018.5 
długość: 250 mm
58.0018.7 
długość: 300 mm
58.0018.9 

Hak podwójny do ściany panelowej
grubość drutu: 4,8 mm; powierzchnia: ocynk galwaniczny;  
tabliczka cenowa: w części górnej wysunięta do przodu;  
osłonka cenowa: 90 x 39 mm (szer. x wys.), kolor: przezroczysty

długość: 100 mm
58.0019.1 
długość: 150 mm
58.0019.3 
długość: 200 mm
58.0019.5 
długość: 250 mm
58.0019.7 
długość: 300 mm
58.0019.9 

Hak pojedynczy „BEN“ do FlexiSlot®
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały

całkowita długość: 100 mm
24.0131.1 
całkowita długość: 150 mm
24.0131.2 
całkowita długość: 200 mm
24.0131.3 

Hak podwójny „BJJ“ do FlexiSlot®
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały

całkowita długość: 53 mm; długość haka: 38 mm
24.0130.5 
całkowita długość: 100 mm; długość haka: 80 mm
24.0130.1 
całkowita długość: 140 mm; długość haka: 100 mm
24.0130.2 
całkowita długość: 190 mm; długość haka: 150 mm
24.0130.3 
całkowita długość: 240 mm; długość haka: 200 mm
24.0130.4 
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Uchwyt do systemu FlexiSlot®
materiał: metal; szerokość: 14 mm; wysokość: 22 mm
60.0735.1 

Hak uniwersalny do FlexiSlot®
materiał: metal; szerokość: 24 mm; wysokość: 70 mm
60.0735.6 

Uchwyt prezentacyjny do FlexiSlot®
• przeznaczony do ekspozycji czapek i kasków

materiał: metal; kolor: czarny; szerokość: 65 mm
60.0735.3 

Uchwyt na okulary do systemu FlexiSlot®
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty
65.0180.1 
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Wysięgnik chromowany do FlexiSlot®
materiał: metal; kolor: chrom; długość: 300 mm; liczba kul: 10
60.0045.1 

Wysięgnik srebrny do FlexiSlot®
materiał: blacha / drut; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; długość: 300 mm; liczba kul: 8; 
wersja: ze wzmocnioną płytą montażową
58.0123.2 

Wieszak do FlexiSlot®
materiał: profil owalny; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; wymiary profilu: 30 x 15 mm; 
szerokość: 800 mm; głębokość: 300 mm

nośność: do 10 kg
59.1419.1 
nośność: do 20 kg
59.1419.3 

Półka z 2 podporami dla FlexiSlot®
• półka stalowa malowana proszkowo 
• oferuje zwiększoną nośność dzięki podporom stabilizującym 
•  oba wsporniki można podłączyć w celu zoptymalizowania 

transportu

kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 445 mm; 
wysokość: 112 mm; głębokość: 250 mm
51.0276.1 
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Półeczka „Heavy-Steel“ dla FlexiSlot®
• podparcie półki dla zwiększonego obciążenia ciężarem 
• blacha stalowa malowana proszkowo 
• dodatkowe wsparcie w najbliższym rowku

materiał: stal; grubość materiału: 1,5 mm;  
powierzchnia: malowana proszkowo;  
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006

szerokość: 210 mm; głębokość: 200 mm
51.0204.10 
szerokość: 600 mm; głębokość: 200 mm
51.0204.1 
szerokość: 600 mm; głębokość: 300 mm
51.0204.2 

Opcjonalnie możliwe również inne wykonania kolorystyczne!

Kosz na produkty FlexiSlot®
• stabilna półka perforowana

materiał: blacha perforowana;  
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006, malowany proszkowo; 
szerokość: 605 mm; wysokość: 54 mm; głębokość: 305 mm
50.0159.1 

Druciana półka do FlexiSlot®
materiał: blacha / drut; grubość blachy: 2 mm;  
grubość drutu: 4 mm; wymiary siatki: 50 x 50 mm; 
powierzchnia: malowana proszkowo;  
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 472 mm; 
wysokość: 100 mm; głębokość: 328 mm
59.1395.1 

1. Opcjonalnie dostępna jest przegroda 59.1412.1.

1
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Półeczka „Heavy“ dla FlexiSlot®
• taca do przechowywania ze wzmocnieniem

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; głębokość: 200 mm

długość: 250 mm
60.0572.2 
długość: 800 mm
60.0572.8 

Półeczka wisząca „Lotus“ dla FlexiSlot®
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; głębokość: 250 mm

szerokość: 200 mm
60.0264.42 
szerokość: 250 mm
60.0264.43 
szerokość: 450 mm
60.0264.44 

Kolory specjalne na zapytanie.

Półeczka wisząca „Lobelia“ dla FlexiSlot®
• z powierzchniami bocznymi skierowanymi ku górze

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; wysokość (wymiar wewnętrzny): 32 mm; 
głębokość całkowita: 242 mm

Do słupka ekspozycyjnego „Slim“!
szerokość: 200 mm
60.0423.94 
szerokość: 250 mm
60.0423.95 

Półka towarowa FlexiSlot®
materiał: metal / szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: krystaliczny / czarny; szerokość: 500 mm;  
wysokość: 55 mm; głębokość: 300 mm

wykonanie: prosta
60.0144.1 
wykonanie: wersja pochyła
60.0144.2 

czarne podpórki dostępne oddzielnie na zapytanie
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Półeczka „Tulipa“ dla FlexiSlot®
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty

szerokość: 200 mm; głębokość: 100 mm
60.0044.19 
szerokość: 300 mm; głębokość: 200 mm
60.0044.20 
szerokość: 400 mm; głębokość: 200 mm
60.0044.21 

Półeczka dla FlexiSlot®
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty;  
szerokość: 300 mm; głębokość: 168 mm
65.0031.1 

Półka na obuwie dla FlexiSlot®
materiał: stal; grubość blachy: 2 mm;  
powierzchnia: malowana proszkowo;  
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 300 mm; 
wysokość: 130 mm; głębokość: 150 mm
59.1354.1 

Uchwyt na obuwie dla FlexiSlot®
• dla 3 par butów do rozmiaru 42 
• z trzema podpórkami  
• wysokość podpórek: 20 mm

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; długość: 250 mm; głębokość: 75 mm
65.0028.1 
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Pojemnik prezentacyjny FlexiSlot®
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 548 mm;  
wysokość (wymiar wewnętrzny): 52 mm; głębokość całkowita: 61 mm
60.0423.3 

Prezenter kulowy „Akanthus“ do FlexiSlot®
• nadaje się do ścian panelowych 
• 2-częściowy 
• składający się z półkuli i wspornika drucianego

średnica: 200 mm
65.0091.1 
średnica: 300 mm
65.0091.2 

Podajnik towarowy dla FlexiSlot®
• nadaje się do toreb na aparaty fotograficzne, płyty DVD i CD

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 300 mm;  
wysokość: 150 mm; głębokość: 250 mm
60.0043.1 

Pojemnik „Range“
materiał: polipropylen; kolor: przezroczysty; szerokość: 150 mm; 
wysokość: 150 mm; głębokość: 230 mm
65.0186.1 

Gablota dla FlexiSlot®
• na koszule, swetry i T-shirty

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty

szerokość: 270 mm; wysokość: 270 mm; głębokość: 300 mm
60.0042.1 
szerokość: 290 mm; wysokość: 290 mm; głębokość: 290 mm
60.0042.2 

1. 60.0042.1

2. 60.0042.2

1 2
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Gablota dla FlexiSlot®
• regulowana szerokość

materiał: blacha stalowa; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny; szerokość: 80 mm; wysokość: 160 mm;  
głębokość całkowita: 315 mm
51.0086.7 

Pojemnik wiszący „Standard“ 130 x 140 x 97 mm
materiał: polipropylen; szerokość: 140 mm;  
wysokość: 97 mm; głębokość: 130 mm

kolor: czarny
65.0077.1 
kolor: mlecznie przezroczysty
65.0077.2 
kolor: krystalicznie przezroczysty
65.0077.9 

Pojemnik wiszący „Cube“ 150 x 150 x 178 mm
materiał: polipropylen; szerokość: 150 mm;  
wysokość: 178 mm; głębokość: 150 mm

kolor: czarny
65.0077.3 
kolor: mlecznie przezroczysty
65.0077.4 
kolor: krystalicznie przezroczysty
65.0077.7 

Pojemnik „Big“
materiał: polipropylen; szerokość: 280 mm;  
wysokość: 170 mm; głębokość: 275 mm

kolor: czarny
65.0077.5 
kolor: mlecznie przezroczysty
65.0077.6 
kolor: krystalicznie przezroczysty
65.0077.8 

Pojemnik „Standard“
materiał: polipropylen; szerokość: 140 mm;  
wysokość: 98 mm; głębokość: 136 mm

kolor: czarny
65.0081.1 
kolor: mlecznie przezroczysty
65.0081.2 
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Pojemnik „Cube“
materiał: polipropylen; szerokość: 140 mm;  
wysokość: 191 mm; głębokość: 160 mm

kolor: czarny
65.0081.3 
kolor: mlecznie przezroczysty
65.0081.4 

Pojemnik „Big“
materiał: polipropylen; szerokość: 280 mm;  
wysokość: 183 mm; głębokość: 357 mm

kolor: czarny
65.0081.5 
kolor: mlecznie przezroczysty
65.0081.6 

Koszyczek „Standard“
materiał: polipropylen; szerokość: 140 mm;  
wysokość: 83 mm; głębokość: 160 mm

kolor: czarny
65.0079.1 
kolor: mlecznie przezroczysty
65.0079.2 

Koszyczek „Long“
materiał: polipropylen; szerokość: 140 mm;  
wysokość: 98 mm; głębokość: 224 mm

kolor: czarny
65.0079.3 
kolor: mlecznie przezroczysty
65.0079.4 

Koszyczek „Tray“
materiał: polipropylen; szerokość: 280 mm;  
wysokość: 98 mm; głębokość: 344 mm

kolor: czarny
65.0079.5 
kolor: mlecznie przezroczysty
65.0079.6 

Koszyczek „Jumbo“
materiał: polipropylen; szerokość: 565 mm;  
wysokość: 98 mm; głębokość: 344 mm

kolor: czarny
65.0079.7 
kolor: mlecznie przezroczysty
65.0079.8 
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Pojemnik „100“
materiał: polipropylen; szerokość: 140 mm;  
wysokość: 95 mm; głębokość: 145 mm

kolor: czarny
65.0078.1 
kolor: mlecznie przezroczysty
65.0078.2 

Pojemnik „200“
materiał: polipropylen; szerokość: 140 mm;  
wysokość: 95 mm; głębokość: 235 mm

kolor: czarny
65.0078.3 
kolor: mlecznie przezroczysty
65.0078.4 
kolor: przezroczysty
65.0078.5 

Przegroda
kolor: przezroczysty

szerokość: 4 mm; wysokość: 70 mm; głębokość: 130 mm; 
zastosowanie: do pojemników „100“ lub „200“
65.0082.1 
szerokość: 2 mm; wysokość: 80 mm; głębokość: 100 mm; 
zastosowanie: do pojemnika „Standard“
65.0082.2 
szerokość: 4 mm; wysokość: 165 mm; głębokość: 260 mm; 
zastosowanie: do pojemnika „Big“
65.0082.3 

1. Przegroda 65.0082.1

2. Przegroda 65.0082.2

3. Przegroda 65.0082.3

1

2 3

System listw wtykowych z profilem szczelinowym

Profil
• do osadzenia w profilu podstawowym

materiał: tworzywo sztuczne
28.0006. 
materiał: aluminium
28.0007. 
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Do prezentacji produktów

Podstawka do zegarków „Linum“
materiał: szkło akrylowe; 
kolor: przezroczysty

do zegarków męskich
wysokość: 88 mm;  
wykonanie: nie regulowany
12.0186.1 
wysokość: 77 mm; wykonanie: regulowane
12.0186.3 

do zegarków damskich
wysokość: 77 mm;  
wykonanie: nie regulowany
12.0186.2 
wysokość: 77 mm; wykonanie: regulowane
12.0186.4 

Stojak na okulary „Galega“
materiał: szkło akrylowe;  
grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty

szerokość: 200 mm; wysokość: 290 mm; 
głębokość: 100 mm;  
zastosowanie: na 3 pary okularów
60.0051.1 
szerokość: 160 mm; wysokość: 370 mm; 
głębokość: 120 mm;  
zastosowanie: na 5 par okularów
60.0051.2 
szerokość: 200 mm; wysokość: 500 mm; 
głębokość: 150 mm;  
zastosowanie: na 6 par okularów
60.0051.3 

Ekspozytor na okulary
materiał: metal / szkło akrylowe; 
powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006 / 
przezroczysty; szerokość: 170 mm; 
wysokość: 260 mm; głębokość: 140 mm; 
zastosowanie: na 5 par okularów
57.0211.1 
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Uchwyt do tabletów
• wraz z wspornikiem z tworzywa sztucznego

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; średnica: 120 mm; wysokość: 43/20 mm
60.0722.1 

Stojaczek pod Smartfona
materiał: poliwęglan; szerokość (wymiar zewnętrzny): 57 mm; 
wysokość ściany tylnej: 39 mm;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 55 mm;  
głębokość całkowita: 12 mm

kolor: czarny
65.0181.1 
kolor: biały
65.0181.2 
kolor: przezroczysty
65.0181.3 

Stojak uniwersalny „Fedia“
• do smartfonów, telefonów, płyt itp. 
• regulowane oparcie (poprzez przesunięcie ramienia nośnego)

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty

wysokość: 48 mm; wysokość podpórki: 48 mm;  
opakowanie: 20 sztuk w kartonie
65.0035.1 
wysokość: 80 mm; wysokość podpórki: 80 mm;  
opakowanie: 8 sztuk w kartonie
65.0035.2 

Nadruk reklamowy na zapytanie!



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

494

Re
ga

ły

9

Stojaki uniwersalne | Podajniki towarowe

Podstawka pod talerze „Clusra“
• na 1 talerz

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; zastosowanie: do talerzy

wysokość: 120 mm
65.0037.1 
wysokość: 170 mm
65.0037.2 
wysokość: 200 mm
65.0037.3 

Podstawka na talerze „Lubinus“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty;  
szerokość: 100 mm; wysokość: 115 mm

zastosowanie: do ekspozycji 3 talerzy; głębokość: 170 mm
65.0038.1 
zastosowanie: do ekspozycji 6 talerzy; głębokość: 300 mm
65.0038.2 

Stojak „Kalmia“
• na 1 produkt 
• składany dzięki zawiasom

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty

wysokość: 120 mm
65.0041.1 
wysokość: 180 mm
65.0041.2 
wysokość: 310 mm
65.0041.3 

Stojaczek uniwersalny „Aronia“
• na książki, talerze, kubki 
• jednostka opakowania: 3 sztuki w kartonie

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty;  
zastosowanie: na książki, talerze, kubki, etc.

wysokość ramienia: 110 mm
65.0034.1 
wysokość ramienia: 170 mm
65.0034.2 
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Stojak „Salix“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; szerokość: 63 mm; 
wysokość: 55 mm; głębokość: 110 mm
65.0039.1 

Podpórka do książek
• do eleganckiej prezentacji książek, np. w witrynach sklepowych

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty

grubość materiału: 2 mm; szerokość: 60 mm;  
wysokość: 80 mm; głębokość: 40 mm; wersja: mini
60.0054.82 
grubość materiału: 4 mm; szerokość: 105 mm;  
wysokość: 150 mm; głębokość: 40 mm; wersja: podpórka mała
60.0054.1 
grubość materiału: 4 mm; szerokość: 210 mm;  
wysokość: 200 mm; głębokość: 50 mm; wersja: podpórka duża
60.0054.2 

Stojak
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 50 mm; wysokość: 185 mm; 
wykończenie krawędzi: wersja polerowana; liczba gięć: 2
60.0400.17 

Stojaczek na długopisy „Abelia“
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; wysokość: 57 mm; głębokość: 107 mm

szerokość: 34 mm; wersja: pojedyncza
60.0284.1 
szerokość: 60 mm; wersja: podwójna
60.0284.2 
szerokość: 85 mm; wersja: potrójna
60.0284.3 
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Podest akrylowy
•  stojak o grubości 5 mm i powierzchnia prezentacyjna o wymiarach 

100 x 100 mm (szer. x głęb.) połączona jest kwadratowym prętem 
o wymiarach 15 x 15 mm (szer. x głęb.)

•  podest jest często używany do aranżacji witryn sklepowych  
lub miejsc wystawowych

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty

całkowita wysokość: 110 mm
60.0056.1 
całkowita wysokość: 210 mm
60.0056.2 
całkowita wysokość: 310 mm
60.0056.3 

Inne wymiary na zapytanie!

Podest prezentacyjny „Silene“
• Kształt Z

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty

szerokość: 100 mm; wysokość: 100 mm; głębokość: 100 mm
60.0314.1 
szerokość: 150 mm; wysokość: 150 mm; głębokość: 150 mm
60.0314.2 
szerokość: 200 mm; wysokość: 200 mm; głębokość: 200 mm
60.0314.3 

Ekspozytor w kształcie półkuli
• łatwy montaż na witrynie sklepowej dzięki 4 przyssawkom 
• wraz z półką 
• inne kolory dostępne na zamówienie

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty; średnica: 300 mm
65.0056.1 
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Witryna ladowa „Syringa“
• zamykana 
•  idealna do prezentowania ekskluzywnych  

i eleganckich artykułów

materiał: szkło akrylowe; 
kolor: przezroczysty

dodatkowo półka z możliwością regulacji 
wysokości; grubość materiału: 4 mm; 
szerokość: 200 mm; wysokość: 300 mm; 
głębokość: 200 mm
60.0297.1 
dodatkowo półka z możliwością regulacji 
wysokości; grubość materiału: 5 mm; 
szerokość: 300 mm; wysokość: 500 mm; 
głębokość: 300 mm
60.0297.2 

Witryna naladowa „Syringa quer“
• zamykana 
•  w razie potrzeby może zostać 

przymocowana do mebli
•  idealne rozwiązanie dla przedmiotów 

delikatnych i wartościowych

materiał: szkło akrylowe;  
grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty;  
szerokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm; 
wysokość (wymiar zewnętrzny): 250 mm; 
głębokość (wymiar zewnętrzny): 292 mm
60.0383.14 

1. Szczegółowy widok

2. Dokładny podgląd spodu zawiasu

3. Szczegółowy podgląd górnej części zawiasu

1

2 3

Uchwyt ścienny do butelek
• do prezentacji butelek z winem

materiał: blacha / drut;  
powierzchnia: ocynk na wysoki połysk; 
szerokość uchwytu ściennego: 60 mm; 
całkowita wysokość: 290 mm;  
głębokość: ok. 90 mm;  
średnica pierścienia: 112 mm;  
ilość otworów: 2
59.0496.1 
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Ekspozytor naladowy „Flexxible“
• można je układać jeden na drugim 
• zamykany z 5 stron  
• otwierany od strony sprzedawcy 
•  przejrzysty układ zapewnia dobrą 

widoczność produktów
•  umożliwia etykietowanie produktów 

(etykiety o wysokości: 39 mm)

materiał: szkło akrylowe;  
grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 310 mm; 
wysokość: 162 mm; głębokość: 280 mm
60.0478.3 

1. Przykład zastosowania z 2 ekspozytorami, 
przegrodami i pokrywą

2. Przykład z przegrodami  
(przegrody niedostępne w dostawie)

Rozmiary niestandardowe oraz nadruk na zapytanie

1 2

Pokrywa do ekspozytora „Flexxible“
• zamykne zazębienie na górze 
• gładka powierzchnia 
•  opcjonalna pokrywa, jeśli nie jest używana można ją  

dowolnie przechować
• pokrywa, którą w razie potrzeby można ponownie zdjąć i założyć

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; długość: 310 mm; szerokość: 280 mm
60.0195.1120 

1. Stabilność pokrywy dzięki zazębieniu.

1

Ekspozytor na obuwie ze szkła akrylowego
• o różnych wysokościach

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty

wysokość: 140 mm
60.0069.1 
wysokość: 197 mm
60.0069.2 
wysokość: 255 mm
60.0069.3 

Stojaczek schodkowy
• z 2 schodkami

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 300 mm;  
wysokość: 200 mm; głębokość: 200 mm
60.0070.1 
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Podest z akrylu
•  składający się z 3 elementów w kształcie litery U 

- 100 x 100 x 100 mm (szer. x wys. x gł.) 
- 150 x 150 x 150 mm (szer. x wys. x gł.) 
- 200 x 200 x 200 mm (szer. x wys. x gł.)

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty
60.0140.1 

Podest „Salvia“
•  Składa się z 4 elementów o różnych wysokościach: 

- 50 mm 
- 100 mm 
- 150 mm 
- 200 mm

• Wymiary: 215 x 150 mm (szer. x dł.)

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty
60.0141.1 

Podesty w ilości 4 sztuk, mogą zostać ustawione w różnej kolejności.

Prezenter „Calamus“
•  do prezentacji towarów w gablotach, witrynach sklepowych  

lub na ladach

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: bezbarwny, obustronnie satynowany

szerokość: 200 mm; wysokość: 50 mm; głębokość: 100 mm
60.0739.13 
szerokość: 300 mm; wysokość: 75 mm; głębokość: 150 mm
60.0739.14 
szerokość: 400 mm; wysokość: 100 mm; głębokość: 200 mm
60.0739.15 

„Nerine“ stojak prezentacyjny, 3-poziomowy
• artykuł jest dostarczany w stanie rozmontowanym

materiał: sklejka brzozowa; grubość materiału: 4 mm; 
szerokość: 400 mm; wysokość: 380 mm; głębokość: 202 mm
66.0024.1 

renzel NATURE
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Do ochrony produktów spożywczych

Ekspozytor na produkty z osłoną 
„Cepa“

•  wykonanie z wytrzymałego szkła 
akrylowego

• praktyczne wygięcie do tyłu 
•  6 antypoślizgowych elementów dla 

większej stabilności
• gwarancja atrakcyjnej prezentacji towarów

materiał: szkło akrylowe;  
grubość materiału: 6 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 630 mm; 
wysokość: 410 mm; głębokość: 300 mm
60.0168.1 

Pokrywa „Fagus“
• może być umieszczona na stołach i ladach 
• z 4 przyssawkami dla lepszego przylegania

materiał: szkło akrylowe;  
grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 620 mm; 
wysokość: 200 mm; głębokość: 260 mm
60.0059.1 
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Prezenter do pieczywa „Solida“
• akrylowa witryna do prezentacji wypieków 
• z drzwiami skrzydłowymi 
• 3 półki w komplecie

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 5 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 250 mm;  
wysokość: 530 mm; głębokość: 250 mm
60.0254.1 

Trzypoziomowy pojemnik / pokrywa „Arvens“
• idealna osłona higieniczna w obszarze lady 
• miejsce na trzy blachy do pieczenia o wymiarach 400 x 600 mm 
• blachy są wkładane pod lekkim kątem 
• 2 przyssawki od spodu zapewniają pewne mocowanie

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 + 8 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 638 mm;  
wysokość: 435 mm; głębokość: 340 mm
60.0167.2 

Pojemnik na pieczywo „Borago“
• antypoślizgowy 
•  ospowiedni do blachy do pieczenia o wymiarach 600 x 200 mm 

(szer. x wys.)

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; szerokość: 635 mm; 
wysokość: 250 mm; głębokość: 250 mm
65.0043.1 

Ekspozytor akrylowy
• do prezentacji przekąsek i wypieków 
• idealna do estetycznej prezentacji towarów

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; wysokość: 50 mm; długość: 565 mm

szerokość: 85 mm
60.0060.1 
szerokość: 150 mm
60.0060.2 

Wymiary niestandardowe dostępne od 50 sztuk.
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Do ekspozycji produktów

Prezenter kulowy „Acinos“
• dla systemów regałowych 
• 2-częściowy 
• składające się z półkuli i uchwytu 
• z zaciskiem śrubowym

kolor: przezroczysty

średnica: 200 mm
65.0093.1 
średnica: 300 mm
65.0093.2 

Pojemnik akrylowy „Compact“
• z zasuwaną pokrywą wykonaną z PET 
•  wkładka na etykiety informacyjne o wymiarach 140 x 90 mm 

(szer. x wys.)

materiał: szkło akrylowe / PET; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 150 mm;  
wysokość: 250 mm; głębokość: 400 mm
60.0061.1 

Pojemnik na słodycze
• z otworem zakrytym klapką

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty; szerokość: 200 mm; 
wysokość: 200 mm; głębokość: 300 mm
60.0062.1 

Przy większych ilościach prosimy o zapytanie ofertowe!

Podajnik towarów
• stabilny, z możliwością łatwego montażu 
• automatyczne przesuwanie produktów 
• może być używany jako podajnik stołowy lub ścienny

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty

Wymiary pojemnika 180 x 110 mm (szer. x wys.);
szerokość: 200 mm; wysokość: 550 mm; głębokość: 295 mm
60.0063.1 
Wymiary pojemnika 140 x 95 mm (szer. x wys.);
szerokość: 150 mm; wysokość: 370 mm; głębokość: 240 mm
60.0063.2 
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Pojemnik towarowy „Magnetica“
• wyposażone w małe magnesy 
• możliwość łączenia zarówno z boku jak i w poziomie 
• idealne na prezenty i drobne towary

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 120 mm;  
wysokość części tylnej: 120 mm;  
wysokość części przedniej: 60 mm; głębokość: 180 mm
60.0786.1 

1. Przykład zastosowania

2. Przykład zastosowania z 8 pojemnikami 1

2

Pojemnik na produkty „Majus“ z przegrodą
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość (wymiar zewnętrzny): 300 mm; 
wysokość (wymiar zewnętrzny): 150 mm;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 300 mm; ilość przegródek: 4
60.0344.128 

1. Przykład z usuniętymi przegrodami

1

Pojemnik na produkty „Pilea“
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; wysokość części tylnej: 160 mm;  
wysokość części przedniej: 120 mm; głębokość: 415 mm

szerokość: 246 mm
60.0354.59 
szerokość: 163 mm
60.0354.60 
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Ekspozytor akrylowy „Toona“
•  odpowiedni do kwadratowego pudełka „Toona“ i mini pudełka 

„Toona“
• wkładki w formacie DIN A5 pionowym 
• pudełka Toona nie są dostarczone w dostawie

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm;  
kolor: czarny; szerokość: 150 mm; głębokość: 192 mm;  
wysokość części tylnej: 328 mm
60.0550.55 

1. Przykład zastosowania

Jeden produkt, wiele możliwości!

NOWOŚĆ

1

Kwadratowy pojemnik „Toona“
materiał: polistyren; kolor: szary przezroczysty;  
szerokość: 125 mm; długość: 125 mm; wysokość: 77 mm
65.0190.13 

1. Duży wybór kwadratowych pojemników „Toona“:  
czarny (65.0190.14), szary przezroczysty (65.0190.13),  
biały (65.0190.15) i przezroczysty (65.0190.11).

1

Mini-pojemnik „Toona“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty;  
szerokość: 65 mm; długość: 65 mm; wysokość: 72 mm
65.0190.1 

1. Wybór kolorów mini pojemników „Toona“:  
czarny (65.0190.4), szary przezroczysty (65.0190.3),  
biały (65.0190.5) i przezroczysty (65.0190.1).

1

Pojemnik na długopisy „Toona“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; szerokość: 65 mm; 
długość: 65 mm; wysokość: 100 mm
65.0190.6 

1. Kolorystyka pojemników na długopisy „Toona“:  
czarny (65.0190.9), szary transparentny (65.0190.8),  
biały (65.0190.10) i transparentny (65.0190.6).

1
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Stojak na czasopisma „Toona“
materiał: polistyren; kolor: czarny; szerokość: 100 mm; 
długość: 253 mm; wysokość: 230 mm
65.0190.19 

1. Duży wybór kolorów regału „Toona“:  
czarny (65.0190.19), szary przezroczysty (65.0190.18),  
biały (65.0190.20) i przezroczysty (65.0190.16).

1

Pojemnik na czasopisma „Toona“, duży
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; szerokość: 120 mm; 
długość: 290 mm; wysokość: 316 mm
65.0190.30 

1. Przegląd kolorów do dużego regału na czasopisma „Toona“:  
czarny (65.0190.33), szary przezroczysty (65.0190.32),  
biały (65.0190.34) i przezroczysty (65.0190.30).

1

Pojemnik „Toona“
materiał: polistyren; kolor: biały; szerokość: 140 mm; 
długość: 140 mm; wysokość: 150 mm
65.0190.25 

1. Wybór kolorów pojemników wielokrotnego użytku „Toona“:  
czarny (65.0190.24), szary przezroczysty (65.0190.23),  
biały (65.0190.25) i przezroczysty (65.0190.21).

1

Pojemnik na notatki „Toona“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; szerokość: 112 mm; 
długość: 112 mm; wysokość: 66 mm
65.0190.26 

1. Duży wybór kolorowych pojemników „Toona“:  
czarne (65.0190.28), szaro-przezroczyste (65.0190.29)  
i przezroczyste (65.0190.26).

1



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

506

Re
ga

ły

9

Stojaki uniwersalne | Podajniki towarowe

Stojak do książek „Toona“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; szerokość: 258 mm; 
długość: 253 mm; wysokość: 230 mm
65.0190.35 

1. Zestawienie kolorów dla stojak na książki „Toona“:  
czarny (65.0190.38), szary przezroczysty (65.0190.37),  
biały (65.0190.39) i przezroczysty (65.0190.35).

1

Duży pojemnik „Toona“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; szerokość: 140 mm; 
długość: 210 mm; wysokość: 150 mm
65.0190.40 

1. Wybór kolorów dużych pojemników „Toona“:  
czarny (65.0190.43), szary przezroczysty (65.0190.42),  
biały (65.0190.44) i przezroczysty (65.0190.40).

1

Pojemnik na karteczki „Toona“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; szerokość: 230 mm; 
długość: 165 mm; wysokość: 77 mm
65.0190.45 

Pojemnik na czasopisma „Toona“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; szerokość: 327 mm; 
długość: 237 mm; wysokość: 77 mm
65.0190.46 

Ekspozytor akrylowy z możliwością łączenia
• możliwy do łączenia 
• możliwy do ustawienia jeden na drugim 
• z miejscem na tabliczkę z logo

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; szerokość: 102 mm; 
wysokość: 125 mm; głębokość: 115 mm
65.0073.1 

1. Przykład zastosowania z tablicą

Dostępny również z tabliczką informacyjną!1
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Pojemnik na produkty „Pieris“
materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty

grubość materiału: 4 mm; szerokość (wymiar zewnętrzny): 160 mm; 
wysokość części przedniej: 50 mm; wysokość części tylnej: 100 mm; 
głębokość (wymiar zewnętrzny): 300 mm
60.0485.1 
grubość materiału: 3 mm; szerokość (wymiar zewnętrzny): 106 mm; 
wysokość części przedniej: 55 mm; wysokość części tylnej: 118 mm; 
głębokość (wymiar zewnętrzny): 246 mm
60.0485.8 
grubość materiału: 3 mm; szerokość (wymiar zewnętrzny): 136 mm; 
wysokość części przedniej: 55 mm; wysokość części tylnej: 129 mm; 
głębokość (wymiar zewnętrzny): 246 mm
60.0485.17 

Prezenter kulowy „Cornus“
•  zestaw składa się z: 

- 2x półkul z obręczą (szerokość: ok. 15 mm) i 1x otwór 
- podstawy z elementem klejącym

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty;  
grubość materiału: 3 mm

średnica: 300 mm; średnica otworu: 125 mm
65.0175.1 
średnica: 400 mm; średnica otworu: 140 mm
65.0175.2 
średnica: 500 mm; średnica otworu: 240 mm
65.0175.3 

Nasze kule z tworzywa sztucznego świetnie sprawdzają się przy 
ekspozycji małych artykułów.  
Posiadają one otwór, dzięki któremu klient ma łatwy dostęp do towaru.

Prezenter kulowy „Samolus“
•  składający się z: 

- 2x półkul 
- 1x otworu skierowanego ku górze (ø 112 mm) 
- 1x uchwytu na tablicę informacyjną

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty;  
średnica: 200 mm; wyposażenie: z uchwytem do kart
65.0046.1 
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Ekspozytor podłogowy do prezentacji towarów
• jako ekspozytor na stół do prezentacji towarów

materiał: metal / szkło akrylowe; kolor: przezroczysty; 
średnica: 300 mm; całkowita wysokość: 350 mm
65.0058.3 

Pojemnik akrylowy „Alnus“
• jako stojak podłogowy do prezentacji towarów 
•  zestaw składający się z: 

- 1x półkuli ze szkła akrylowego 
- 1x metalowego stojaka

materiał: metal / szkło akrylowe; kolor: chrom / krystaliczny; 
średnica: 500 mm; wysokość: 750 mm
65.0054.1 

Ekspozytor podłogowy do prezentacji towarów
• sprawdza się jako stojak do prezentacji towarów

materiał: metal / szkło akrylowe; kolor: przezroczysty; 
średnica: 300 mm; całkowita wysokość: 900 mm
65.0058.7 

Stojak prezentacyjny w kształcie półkuli
• stojak prezentacyjny do ekspozycji towarów 
•  wraz z dodatkowym pojemniczkiem w formacie 70 x 55 mm 

(szer. x głęb.)
•  możliwość umieszczenia szyldu na górze  

(maks. 200 x 600 mm (szer. x wys.)

materiał: metal / szkło akrylowe; kolor: chrom / krystaliczny; 
średnica: 500 mm; wysokość: 900 mm
65.0055.1 
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Półkula z podstawką
• 2-częściowa 
• Wysokość całkowita: 750 mm (półkula + podstawa)

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 6 mm; 
kolor: przezroczysty

średnica: 400 mm
65.0176.13 
średnica: 500 mm
65.0176.14 
średnica: 600 mm
65.0176.15 
średnica: 800 mm
65.0176.16 

Słupki wielofunkcyjne
materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty; średnica: 200 mm

wysokość: 400 mm
60.0067.1 
wysokość: 500 mm
60.0067.2 
wysokość: 600 mm
60.0067.3 

Pojemnik z tworzywa sztucznego
• ukośnie ścięty u góry dla łatwiejszego wyciągania produktu 
• idealny na upominki i drobne towary

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty

Pojemnik z tworzywa sztucznego, mały
szerokość: 136 mm; wysokość: 180 mm; głębokość: 115 mm
65.0044.2 

Pojemnik z tworzywa sztucznego, duży
szerokość: 170 mm; wysokość: 210 mm; głębokość: 118 mm
65.0044.3 

65.0044.265.0044.2

65.0044.365.0044.3
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Podajnik akrylowy na artykuły piśmiennicze
• na postawienia na stół i zamontowania na ścianę 
•  uzupełnione długopisy automatycznie przesuwają się do dolnego 

otworu

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 105 mm; wysokość: 205 mm; 
głębokość: 100 mm
60.0068.1 

Na ok. 200 ołówków. Ołówki na zapytanie!

Podajnik do długopisów kulkowych
•  uzupełnione długopisy automatycznie przesuwają się w dół i  

są gotowe do użycia
• nadaje się na targi i do punktów sprzedaży

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 181 mm;  
wysokość: 140 mm; głębokość: 100 mm
60.0489.4 

Długopisy na zapytanie!

Mały pojemnik na produkty
• idealny do słodyczy 
• otwór przedni można złożyć

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 100 mm;  
wysokość: 210 mm; głębokość: 90 mm
60.0489.1 

Ekspozytor naladowy „Ledum“
• Półki są wyjmowane i posiadają 2 różne wysokości frontu 
•  Pochylona pozycja ułatwia automatyczne zsuwanie się towaru  

w dół

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 + 5 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 310 mm; wysokość: 300 mm; 
głębokość: 340 mm; ilość przegródek: 3
60.0686.11 
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Ekspozytor „Nigella“
• idealny do obszaru kasowego 
• umieść swoje produkty na 3 półkach 
• ekspozytor dostarczamy w stanie niezmontowanym 
• łatwy montaż dzięki systemowi wtykowemu

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty;  
grubość materiału: 4 mm; szerokość: 330 mm;  
wysokość: 261 mm; głębokość: 157 mm
60.0350.13 

Półka „Nerine“
•  zaprezentuj swoje towary w naturalnym otoczeniu na  

2 eleganckich półkach
•  artykuł jest dostarczany w stanie rozmontowanym i może  

zostać złożony bez użycia narzędzi
• wymiary specjalne od 30 sztuk

materiał: sklejka brzozowa; grubość materiału: 4 mm; 
szerokość: 310 mm; wysokość: 300 mm; głębokość: 200 mm
66.0023.1 

renzel NATURE
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Stoisko degustacyjne
• z uchwytami na serwetki, wykałaczki i ulotki 
• w tym 1 otwierana pokrywa o średnicy 380 mm 
• 1 kosz na odpady (15 l) i 1 taca ze stali nierdzewnej 
• bez miejsca na tabliczki informacyjne

Kolor: rama podstawy srebrna (zbliżona do RAL 9006) 
Kolor: kosz na śmieci srebrny / antracyt
57.0110.1 

Stojaczek degustacyjny
• 1 górna otwierana pokrywa (ø 380 mm) 
• 1 taca ze stali nierdzewnej

materiał konstrukcji: metal;  
kolor konstrukcji: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
powierzchnia: malowana proszkowo;  
całkowita wysokość: ok. 1200 mm; średnica: ok. 400 mm; 
wyposażenie: wersja magnetyczna
57.0110.3 
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Przezroczysty pojemnik  
na żywność

•  w celu zmniejszenia ilości opakowań z 
materiałów sztucznych

• łatwy i higieniczny demontaż 
• całkowicie przejrzysty 
• w różnych rozmiarach 
• z możliwością etykietowania produktów

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; 
szerokość: 152 mm; głębokość: 340 mm

zawiera podstawę
wysokość: 715 mm; pojemność: 19 l
65.0189.6 
wysokość: 570 mm; pojemność: 13 l
65.0189.7 
wysokość: 435 mm; pojemność: 8 l
65.0189.8 

zawiera metalowe zawieszenie
wysokość: 715 mm; pojemność: 19 l
65.0189.9 
wysokość: 570 mm; pojemność: 13 l
65.0189.10 
wysokość: 435 mm; pojemność: 8 l
65.0189.11 

1. wraz z podstawką

2. wraz z metalową zawieszką

3. Przykład zastosowania

1 2

3

Urządzenie do wydawania 
żywności

•  używany w celu zmniejszenia ilości 
opakowań na produkty

• łatwy i higieniczny demontaż 
• całkowicie przejrzysty 
•  pojemnik na żywność z dużą, uchylną 

pokrywą
•  z wbudowanym otworem do oznaczania 

produktw

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; 
szerokość: 290 mm; wysokość: 180 mm; 
głębokość: 250 mm
65.0187.5 
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Podajnik na żywność
• pojemnik na żywność z małą, ruchomą pokrywką 
• z wbudowanym otworem do oznaczania produktu

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; szerokość: 220 mm; 
wysokość: 250 mm; głębokość: 300 mm
65.0187.1 

Podajnik na żywność
• podajnik z otwieraną pokrywą na zawiasach 
• wraz z dołączoną łopatą

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; szerokość: 300 mm; 
wysokość: 180 mm; głębokość: 250 mm
65.0187.3 

Podajnik na żywność
• pojemnik z dwoma pokrywami na zawiasach 
• wraz z dołączoną łopatą do nakładania żywności

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; szerokość: 220 mm; 
wysokość: 330 mm; głębokość: 400 mm
65.0187.2 

Podajnik na żywność
• pojemnik z dwoma pokrywami na zawiasach 
• wraz z dołączoną łopatką do nakładania żywności

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty; szerokość: 300 mm; 
wysokość: 340 mm; głębokość: 420 mm
65.0187.4 
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Pojemnik w wersji wiszącej
materiał: PET; grubość materiału: 2 mm; kolor: przezroczysty; 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 100 mm;  
wysokość (wymiar wewnętrzny): 40 mm;  
głębokość (wymiar wewnętrzny): 60 mm
63.0147.1 

Pojemnik samoprzylepny
materiał: PET G; grubość materiału: 2 mm; kolor: przezroczysty; 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 100 mm;  
wysokość (wymiar wewnętrzny): 35 mm;  
głębokość (wymiar wewnętrzny): 60 mm;  
taśma: taśma tekstylna 50 mm; szerokość nakładki: 150 mm
63.0148.1 

Stojak „Tondo“
•  składający się z: 

- srebrnej okrągłej ramki rurowej 
-  1x ciężkiej, czarno-szarej podstawy marmurowej  

o średnicy 350 mm
 - pojemników akrylowych o średnicy 300 mm 
 - uchwytów z drutu do pojemników akrylowych

wysokość: 1500 mm

liczba akrylowych pojemników: 3
57.0012.1 
liczba akrylowych pojemników: 4
57.0012.2 
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Uchwyt Tondo na torebki z zawieszką szczelinową
• odpowiedni do dwustronnego zawieszania torebek

materiał: stal; grubość blachy: 2 mm;  
powierzchnia: malowana proszkowo;  
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006;  
szerokość: 60 mm; długość: 150 mm; wysokość: 105 mm
58.0125.1 

Wysięgnik do zawieszania z kulkami
• do zawieszania na konstrukcjach „Tondo“

materiał: blacha / drut; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; długość: 300 mm; liczba kul: 8
58.0123.1 

Ekspozytor „TADEUS“ 
- konstrukcja

•  z uchwytami do półkul akrylowych 
„TADEUS“

• z tablicą informacyjną w formacie DIN A4

materiał: metal;  
powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: szary, zbliżony do RAL 7016; 
wysokość: 2150 mm;  
średnica podstawy: 450 mm;  
wersja: wersja czterostronna
57.0258.2 

Półkula do ekspozytora „TADEUS“
materiał: metal / szkło akrylowe; 
powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: szary, zbliżony do RAL 7016; 
średnica: 300 mm
57.0259.2 

1. Przykład zastosowania

1
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Podajnik na torebki foliowe „I“
• podajnik na torebki foliowe do działu owoców i warzyw 
•  składający się z: 

- 1x podstawy z przyspawaną rurą 
- 1x uchwytu na rolkę

• mechanizm sprężynowy utrzymuje rolkę bezpiecznie w podajniku 
•  podajnik na torebki może być również przymocowany do ściany 

(posiada 2 otwory z tyłu)

materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo;  
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 300 mm; 
wysokość: 1180 mm; głębokość: 300 mm;  
zastosowanie: na rolki torebek maks. o szer. 230 mm, Ø ok. 60 mm
55.0059.1 

Stojak na torby „Construct“
• 2-stronny stojak na torby  
• łatwy w demontażu

materiał konstrukcji: aluminium / tworzywo sztuczne;  
rodzaj profilu: profil 30 x 30 x 1,5 mm + rurka ø 16 mm;  
kolor podstawy: srebrny anodowany / czarny;  
wymiary podstawy: 440 x 340 mm (szer. x wys.);  
długość wysięgnika: 200 mm; całkowita wysokość: 1000 mm
51.0289.1 

1. Dostawa w formie zdemontowanej.

1
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Etui z tworzywa sztucznego 
„Cameo“

•  możliwość bezpiecznego zamykania za 
pomocą dwóch zasuwek

• zamknięcie zabezpiecza zawartość 
•  możliwość układania etui w stabilne 

stosiki
•  wewnętrzne, wtykane zawiasy gwarantują 

optymalne wykorzystanie przestrzeni 
wewnętrznej

•  idealne do prezentacji, pakowania, wysyłki 
czy przechowywania drobnych elementów

•  możliwość łączenia kolorów pomiędzy 
częścią górną i dolną, jak również 
zamknięcia i zawiasów 

Materiał: polipropylen;  
kolor: przezroczysty, czarny, czerwony,  
szary lub niebieski z czarnymi zapięciami;  
format: 1/3 DIN;  
wymiary wewnętrzne: 224 x 18 x 113 mm 
(szer. x wys. x gł.);  
wymiary zewnętrzne: 229 x 24 x 125 mm 
(szer. x wys. x gł.)
65.0099. 

Kolory specjalne od 1.000 sztuk wg RAL!  
Nadruk i wkładki piankowe na życzenie.

Mini kuferek
• idealny na wizytówki 
 
Materiał: polipropylen;  
Kolor: przezroczysty, zielony, niebieski lub 
czerwony;  
Wymiary: 90 x 65 x 21 mm (szer. x wys. x gł.)
65.0080. 
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Walizki akrylowe

Walizka „Mini“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 121 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 97 mm

głębokość (wymiar wewnętrzny): 35 mm
65.0048.1 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 49 mm
65.0048.2 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 64 mm
65.0048.3 

Walizka „Compact“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty

szerokość (wymiar wewnętrzny): 232 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 182 mm; 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 35 mm
65.0048.4 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 232 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 182 mm; 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 60 mm
65.0048.5 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 232 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 182 mm; 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 85 mm
65.0048.6 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 315 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 225 mm; 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 75 mm
65.0048.7 

Walizka „Maxi“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty

szerokość (wymiar wewnętrzny): 302 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 212 mm; 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 47 mm
65.0048.8 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 320 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 300 mm; 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 40 mm
65.0048.9 
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Walizka „Durio“
materiał: polipropylen;  
kolor: przezroczysty, matowy

szerokość (wymiar wewnętrzny): 155 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 108 mm; 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 34 mm
65.0048.10 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 233 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 161 mm; 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 42 mm
65.0048.11 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 314 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 218 mm; 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 57 mm
65.0048.12 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 360 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 255 mm; 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 73 mm
65.0048.13 

Walizka z tworzywa sztucznego 
„Arabis - White“

materiał: polipropylen; kolor: biały;  
kolor zatyczek: szary; format plakatu: A6; 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 170 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): 130 mm; 
głębokość (wymiar wewnętrzny): 37 mm
97.0116.1 

Inne rozmiary można znaleźć w naszym sklepie 
internetowym

Walizka „Arabis“
płaska; materiał: polipropylen 
kolor: przezroczysty z zamknięciem w 
kolorze niebieskim, czarny z zamknięciem 
w kolorze czerwonym, szary z zamknięciem 
w kolorze niebieskim lub niebieski z 
zamknięciem w kolorze czerwonym;
format:  A4, wymiary wew:  
340 x 250 x 53 mm (szer. x wys. x gł.)
97.0003. 

Inne wymiary dostępne na zapytanie! 
Prosimy o podanie koloru przy zamówieniu.
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Walizka „Arabis“
• średnio-wysoka 
• materiał: polipropylen,  
•  kolor: przezroczysty z zamknięciem w 

kolorze niebieskim, czarny z zamknięciem 
w kolorze czerwonym, szary z zamknięciem 
w kolorze niebieskim lub niebieski z 
zamknięciem w kolorze czerwonym

format: A4, wymiary wew: 335 x 240 x 71 mm 
(szer. x wys. x gł.)
97.0005. 

Przy zamówieniu 
proszę podać kolor.

Walizka „Arabis“
• wysoka 
• materiał: polipropylen 
•  kolor: przezroczysty z zamknięciem w 

kolorze niebieskim, czarny z zamknięciem 
w kolorze czerwonym, szary z zamknięciem 
w kolorze niebieskim lub niebieski z 
zamknięciem w kolorze czerwonym

format:  A4, wymiary wew: 365 x 245 x 105 mm  
(szer.x wys. x gł.)
97.0007. 

Ilości minimalne wkładek standardowych, 
odpowiadają poszczególnym jednostkom 
opakowaniowym (VE) danego modelu walizki!

1. Profilowana wkładka piankowa.

2. Profilowana wkładka piankowa.

3. Wkładka z tworzywa sztucznego.

4. Przykład zastosowania

Przy zamówieniu 
proszę podać kolor.

1 2

34
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Kosze

Kosz ekspozycyjny
materiał: wiklina; kolor: naturalny;  
wykonanie: wykonanie prostokątne; szerokość: 450 mm; 
wysokość: 100 mm; głębokość: 310 mm
40.0005.1 

renzel NATURE  

Kosz ekspozycyjny
materiał: wiklina; kolor: naturalny; szerokość: 300 mm;  
wysokość części przedniej: 50 mm; wysokość części tylnej: 100 mm; 
głębokość: 300 mm
40.0005.8 

renzel NATURE  

Kosz na regały i półki
materiał: wiklina; kolor: naturalny;  
wysokość części przedniej: 130 mm;  
wysokość części tylnej: 270 mm; głębokość: 400 mm

szerokość: 300 mm
40.0005.10 
szerokość: 400 mm
40.0005.13 
szerokość: 500 mm
40.0005.14 
szerokość: 600 mm
40.0005.15 

renzel NATURE  

Kosz ekspozycyjny
• z zagłębieniem na uchwyt

materiał: wiklina; kolor: naturalny

szerokość: 500 mm; wysokość: 200 mm; głębokość: 370 mm
40.0005.5 
szerokość: 550 mm; wysokość: 210 mm; głębokość: 400 mm
40.0005.6 

renzel NATURE  
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Kosze

Kosz wiklinowy
• z dwoma uchwytami

materiał: wiklina; kolor: naturalny; szerokość: 600 mm; 
wysokość: 200 mm; głębokość: 400 mm
40.0005.9 

renzel NATURE  

Okrągły koszyk na produkty
• z dwoma uchwytami

materiał: wiklina

średnica części górnej: 270 mm;  
średnica części dolnej: 250 mm; wysokość: 190 mm
40.0006.1 
średnica części górnej: 330 mm;  
średnica części dolnej: 290 mm; wysokość: 220 mm
40.0006.2 
średnica części górnej: 380 mm;  
średnica części dolnej: 340 mm; wysokość: 270 mm
40.0006.3 

renzel NATURE  

Kosz ekspozycyjny
• z dwoma uchwytami

materiał: wiklina; kolor: naturalny

średnica części górnej: 500 mm;  
średnica części dolnej: 320 mm; wysokość: 300 mm
40.0006.4 
średnica części górnej: 350 mm;  
średnica części dolnej: 280 mm; wysokość: 180 mm
40.0006.5 

renzel NATURE  

Koszyk wiklinowy
materiał: wiklina; kolor: naturalny;  
wykonanie: wykonanie prostokątne

szerokość: 220 mm; wysokość: 75 mm; głębokość: 160 mm
40.0005.18 
szerokość: 260 mm; wysokość: 85 mm; głębokość: 180 mm
40.0005.20 

renzel NATURE  
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Kosze

Wiklinowy kosz na zakupy „Grauweide“
• ze składanym metalowym uchwytem 
• wyjmowana tkanina w modny wzór w paski

materiał: wiklina; wymiary: 450 x 300 x 190 mm
40.0954.1 

renzel NATURE  

Kosz na zakupy „Shopping“
• solidnie pleciony 
• rama aluminiowa z 2 składanymi uchwytami

materiał: wiklina; wymiary: 460 x 280 x 220 mm
40.0954.2 

renzel NATURE  

Kosz wiklinowy z przegrodami
• przegródki tkane od dołu 
• bez zawartości

materiał: wiklina; wymiary: ok. 360 x 270 x 210 mm;  
ilość przegródek: 6
40.0955.1 

renzel NATURE  

Koszyk upominkowy
• wykonane z drewna wierzbowego 
• naturalnie lakierowany 
• obręcz wiklinowa wykonana z litej wierzby 
• bez zawartości

materiał: lakierowana naturalnie, brzegi z litej wierzby;  
wymiary: ok. 530 x 320 x 240 mm
40.0958.2 
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Kosze

Skrzynka drewniana „Rustikal“
• w pięknym i naturalnym odcieniu brązu  
• otwarcie na zawiasach i z delikatnym z metalowym zamknięciem 
• bez zawartości

materiał: drzewo paulownia

wymiary: 360 x 120 x 110 mm; wersja: na 1 butelkę
40.0956.1 
wymiary: 360 x 210 x 110 mm; wersja: na 2 butelki
40.0956.2 

renzel NATURE  

Stojak „Vollweide“
• czarna konstrukcja wykonana z 8 mm rurki stalowej 
• możliwa do demontażu 
• składa się z jednej ramy i trzech nóżek 
• średnica góry konstrukcji : 650 mm

materiał: wiklina / konstrukcja z rur stalowych; kolor: naturalny; 
średnica części dolnej: 330 mm; wysokość kosza: 300 mm;  
wysokość ramy: 720 mm
40.0957.1 

renzel NATURE  

Ekspozytor towarów „Jungle“
• idealny do prezentacji świeżych owoców i warzyw  
• wersja z podstawą oferuje dużo miejsca na duże towary 
•  wersja w kształcie misy może być praktycznie postawiona na 

stołach lub na stojaku.
•  po połączeniu obie wersje oferują wiele możliwości prezentacji 

produktów na różnych wysokościach

materiał: PP / drut; wykonanie: wersja okrągła; kolor: brązowy

Misa
średnica: 445 mm; wysokość: 100 mm
59.2858.1 
średnica: 605 mm; wysokość: 120 mm
59.2858.2 

Konstrukcja
średnica: 435 mm; wysokość: 500 mm
59.2858.3 
średnica: 595 mm; wysokość: 500 mm
59.2858.4 
średnica: 435 mm; wysokość: 800 mm
59.2858.5 
średnica: 595 mm; wysokość: 800 mm
59.2858.6 

Ekspozycja towarów sprzedawanych luzem!
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Kosze

Kosz promocyjny piętrowalny A4
kolor: przezroczysty

materiał: polipropylen; format: A4; wysokość wewnętrzna: 70 mm
68.0006.15 
materiał: polipropylen; format: A5; wysokość wewnętrzna: 60 mm
68.0006.16 
materiał: polipropylen; format: A6; wysokość wewnętrzna: 60 mm
68.0006.12 
materiał: polipropylen; format: A7; wysokość wewnętrzna: 60 mm
68.0006.14 

Kosz druciany
materiał: drut; powierzchnia: chrom; szerokość: 450 mm; 
długość: 550 mm; wysokość: 200 mm;  
całkowita wysokość: ok. 900 mm
57.0001.1 
materiał: drut; powierzchnia: chrom; szerokość: 550 mm; 
długość: 750 mm; wysokość: 170 mm;  
całkowita wysokość: ok. 860 mm
57.0001.2 
materiał: drut; powierzchnia: chrom; szerokość: 660 mm; 
długość: 900 mm; wysokość: 170 mm; całkowita wysokość: 880 mm
57.0001.3 

Zestaw zapasowych kół
do koszy promocyjnych o numerze 57.0001.1 do 3,  
komplet skłąda się z 4 kół łożyskowych (2 kółka z hamulcami),  
Materiał: tworzywo sztuczne w kolorze czarnym, ø 50 mm, 
szerokość: 35 mm
01.0043.10 
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Stojaki koszowe

Kosz promocyjny „Dobra“
materiał: metal; powierzchnia: chrom;  
całkowita wysokość: ok. 760 mm; głębokość: 450 mm;  
wersja: z regulowaną podstawą

szerokość: 550 mm; wysokość: 450 mm
57.0169.1 
szerokość: 920 mm; wysokość: 620 mm
57.0169.2 

Kosz promocyjny „I“
materiał: drut; powierzchnia: ocynkowana; szerokość: 530 mm; 
wysokość: 775 mm; głębokość: 530 mm; pojemność: 217 l
55.0007.1 

Kosz promocyjny „II“
materiał: drut; powierzchnia: ocynkowana; szerokość: 530 mm; 
wysokość: 775 mm; głębokość: 380 mm; pojemność: 155 l
55.0007.2 

Mobilna metalowa rama
materiał: stal; powierzchnia: ocynkowana; szerokość: 530 mm; 
wyposażenie: 4 kółka z hamulcem

do kosza promocyjnego „I“
długość: 550 mm
55.0098.1 

do kosza promocyjnego „II“
długość: 380  mm
55.0098.2 
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Stojaki koszowe

Kosz promocyjny „XL“
materiał: drut / profil czterokątny; powierzchnia: ocynkowana; 
szerokość: 1200 mm; wysokość: 850 mm; głębokość: 800 mm; 
wysokość wewnętrzna: 650 mm;  
wersja: z przegródką i dowolnie zawieszaną półką;  
obszar zastosowania: do 200 kg
55.0069.1 

Osłonka do koszy promocyjnych
materiał: poliester, tkanina dekoracyjna, 200-220 g/m²;  
rodzaj nadruku: druk sublimacyjny;  
rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne;  
obszar zastosowania: do użytku wewnętrznego; 
konfekcjonowanie: gumowy rand od góry, brzegi obrobione; 
motyw: nadruk indywidualny

zastosowanie: do kosza promocyjnego 55.0069.1
14.0092.260 
zastosowanie: do kosza promocyjnego 55.0007.1
14.0092.261 
zastosowanie: do kosza promocyjnego 55.0007.2
14.0092.262 

Stojak / kosz „Construct“
•  stojak z wymienną powierzchnią reklamową i aluminiową  

składaną ramką
• lekka i stabilna anodowana na srebrno podstawa 
•  powierzchnie boczne są białe i wykonane z tworzywa sztucznego 

oraz na życzenie mogą być ozdobione Państwa reklamą

materiał konstrukcji: aluminium / tworzywo sztuczne;  
rodzaj profilu: profil czterokątny 20 x 20 x 1,5 mm;  
format plakatu: A2 (420 x 594 mm); format: format pionowy; 
szerokość: 450 mm; wysokość: 1000 / 1625 mm;  
głębokość: 450 mm; wysokość wewnętrzna: 300 mm

nadruk / motyw: bez nadruku
51.0227.2 
nadruk / motyw: na życzenie klienta
51.0227.3 

1. Przykładowe zastosowanie wraz z przykładowym nadrukiem i plakatem

1
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Systemy regałowe

Stół prezentacyjny „Construct-Wall“
• nadaje się do montażu na powierzchniach ściennych

materiał konstrukcji: aluminium / tworzywo sztuczne;  
rodzaj profilu: profil czterokątny 20 x 20 x 1,5 mm;  
kolor podstawy: srebrny epoksyd / szary;  
materiał płyty: drewno; kolor płyty: biały; głębokość: 400 mm; 
wyposażenie: niezmontowany; w dostawie z młotkiem z tworzywa

szerokość: 1300 mm; wysokość: 816 mm
51.0162.14 
szerokość: 1600 mm; wysokość: 1.016 mm
51.0162.15 

Słupek „Construct“
• elastyczny element dekoracyjny  
• o różnych wysokościach

materiał konstrukcji: aluminium / tworzywo sztuczne;  
rodzaj profilu: profil czterokątny 20 x 20 x 1,5 mm;  
kolor podstawy: srebrny epoksyd / szary

szerokość: 300 mm; wysokość: 800 mm; głębokość: 300 mm
51.0162.16 
szerokość: 400 mm; wysokość: 1000 mm; głębokość: 400 mm
51.0162.17 

1. Przykład zastosowania: Słupki i stoliki

1
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Systemy regałowe

System regałowy „Gamma II“
• prostokątny system regałowy 
• wszystkie elementy można połączyć wtykowo 
• montaż bez użycia narzędzi 
•  przy zamówieniach od 1000 półek dostępne są również inne kolory 

(wg palety RAL)

materiał: tworzywo sztuczne; kolor półek: biały;  
kolor łącznika: przezroczysty; szerokość: 642 mm; 
wysokość: 1360 mm; głębokość: 420 mm;  
odstęp między półkami (poziomami): 345 mm;  
pojemność: nośność 25 kg na każdą półkę; ilość półek: 4
55.0029.2 

Tablica informacyjna do systemu regałowego 
„Gamma“

• wraz z 2 transparentnymi rurkami łączącymi 
• logo na zapytanie

materiał: tworzywo sztuczne; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: biały / przezroczysty; długość rury: 500 mm; 
szerokość: 630 mm; wysokość: 400 mm
55.0030.1 

System regałowy „Profi“
• udźwig 150,0 kg na półkę 
• z powłoką antykorozyjną 
• regulowane nóżki 
• prosty system wtykowy

szerokość: 905 mm; wysokość: 1830 mm;  
głębokość: 455 mm; ilość półek: 4
80.0640.1 
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Systemy regałowe

Regał produktowy
•  regał promocyjny, który sprawdzi się w sklepach motoryzacyjny, 

regał odpowiedni dla butelek do oleju, kanistrów itp.
• zawiera górny szyld i 2 boczne przegródki np. na ulotki  
• z kółeczkami

materiał: stal; grubość blachy: 1 mm;  
powierzchnia: malowana proszkowo;  
kolor: szary, zbliżony do RAL 7016; szerokość: 952 mm; 
wysokość: 2000 mm z szyldem górnym;  
głębokość: 600 mm; wersja: z 2 rolkami;  
wyposażenie: 1 górny szyld i 2 boczne przegródki
59.3189.1 

NOWOŚĆ
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Pokrycia paletowe

Podest cenowy do palety
• wystarczy wsunąć pod paletę 
•  nałożyć dołączoną listwę cenową 

(format wkładki 348 x 60 mm) i umieścić 
odpowiednią etykietę

materiał: polipropylen; kolor: czarny; 
szerokość: 390 mm; wysokość: 130 mm; 
głębokość: ok. 100 / 190 mm; 
wyposażenie: z listwą DBR 60
55.0099.1 

Pokrywa na palety „Duetti NG“
•  z otworami na wózek widłowy  

(po obu stronach)

materiał: aluminiowa blacha ryflowana; 
grubość materiału: 2 mm;  
powierzchnia: na surowo; 
szerokość: 1200 mm; wysokość: 140 mm; 
głębokość: 800 mm;  
wykonanie: spawane narożniki
57.0137.3 

Obramowanie paletowe z 
nadrukiem procentu

•  łatwy montaż, idealnie sprawdzi się w 
twoim punkcie sprzedaży

•  można je dowolnie często zakładać i 
zdejmować dzięki rzepom i łącznikom z 
włókniny

materiał: HDF 3 mm;  
szerokość: 2x 1210 mm; wysokość: 458 mm; 
głębokość: 2x 816 mm;  
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
zastosowanie: do europalet 
1200 x 800 x 458 mm; wersja: w komplecie 
4x łącznik 90°/z znakiem procentu
14.0099.26 



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

533

Re
ga

ły

9

Pokrycia paletowe

Banderole paletowe

• ekonomiczna reklama 

• dostępne z indywidualnymi lub gotowymi nadrukami, takimi jak pasy ostrzegawcze, imitacje drewna, oznaczenia sprzedaży lub %. 

• mocowanie bezpośrednio do palety lub do większych konstrukcji 

• każda rolka 25 m dostarczana jest w formie banderoli z powtarzającymi się motywami lub tekstem 

• taśma paletowa może zostać przycięta do długości i rozmiaru na miejscu 

• na życzenie możliwe jest dodatkowe wykończenie

Owijka paletowa
materiał: Poliesterowy ECO Banner bez dodatku tkaniny;  
długość rolki: 25 m; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
zastosowanie: nakładka do palet o wysokości 150 mm;  
nadruk / motyw: indywidualny nadruk;  
minimalne zamówienie: 4 rolki
14.0100.65 

Owijka paletowa 10% 20% 50%
materiał: Poliesterowy ECO Banner bez dodatku tkaniny;  
długość rolki: 25 m; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
zastosowanie: nakładka do palet o wysokości 150 mm;  
nadruk / motyw: 10%, 20%, 50% itd.
14.0100.66 
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Pokrycia paletowe

Owijka paletowa - Pasy ostrzegawcze
materiał: Poliesterowy ECO Banner bez dodatku tkaniny;  
długość rolki: 25 m; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
zastosowanie: nakładka do palet o wysokości 150 mm;  
nadruk / motyw: paski ostrzegawcze - biały / czerwony
14.0100.67 

Owijka paletowa, imitacja drewna
materiał: Poliesterowy ECO Banner bez dodatku tkaniny;  
długość rolki: 25 m; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
zastosowanie: nakładka do palet o wysokości 150 mm;  
nadruk / motyw: motyw drewniany
14.0100.68 

Owijka paletowa „Wyprzedaż“
materiał: Poliesterowy ECO Banner bez dodatku tkaniny;  
długość rolki: 25 m; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
zastosowanie: nakładka do palet o wysokości 150 mm;  
nadruk / motyw: wyprzedaż
14.0100.69 
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Pokrycia paletowe

Pokrycie paletowe
• jako powierzchnia reklamowa i prezentacyjna 
• indywidualny druk 
• do użytku wewnętrznego

materiał: poliester ok. 205 g/m², certyfikat B1;  
szerokość: 1200 mm; wysokość: 150 mm; głębokość: 800 mm;  
rodzaj nadruku: druk sublimacyjny; zastosowanie: do palet euro
14.0099.1 

Pokrycie paletowe z tektury
•  może być wykorzystana jako powierzchnia reklamowa lub 

prezentacyjna
• pokrycia dostępne w 3 różnych wysokościach 
• do indywidualnego wydruku 
• minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

materiał: tektura falista; szerokość: 1200 mm; wysokość: 150 mm; 
głębokość: 800 mm; rodzaj nadruku: offset + laminacja; 
zastosowanie: do palet euro
14.0099.2 

renzel NATURE

Pokrycie paletowe z materiału PCV Frontlit
• do użytku zewnętrznego i wewnętrznego 
• do indywidualnego wydruku

materiał: Frontlit 450 g/m²; szerokość: 1200 mm; 
wysokość: 150 mm; głębokość: 800 mm;  
rodzaj nadruku: czterokolorowy nadruk cyfrowy;  
zastosowanie: do palet euro
14.0099.5 

Konstrukcja paletowa
• łatwa transformacja palety na stół prezentacyjny 
•  wewnętrzna powierzchnia palety może być przymocowana  

do końców konstrukcji
• dostępna w 4 różnych wysokościach

materiał: stal ocynkowana; kolor: czarny;  
powierzchnia: malowana proszkowo

wysokość: 460 mm
15.0253.4 
wysokość: 600 mm
15.0253.1 
wysokość: 800 mm
15.0253.2 
wysokość: 1000 mm
15.0253.3 
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Pokrycia paletowe

Stalowy system banerowy „Palette“
• łatwa do wsunięcia pod paletę 
• obciążenie na podstawie zapewnia stabilność konstrukcji  
• nadaje się do użytku zewnętrznego

materiał: stal;  
powierzchnia: ocynkowana ogniowo i lakierowana na kolor szary;  
kolor: szary; szerokość: 785 mm; wysokość: 2000 mm; 
głębokość: 400 mm; wymiary baneru: 600 x 1900 mm (szer. x wys.); 
kształt podstawy: podstawa 800 x 400 mm;  
wersja: bez baneru z nadrukiem cyfrowym
15.0036.97 

Pasujący baner znajdą Państwo na stronie 935.



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

537

Re
ga

ły

9

Pokrycia paletowe

Ramy banerowe stalowe „Big-Bang“
• łatwa do wsunięcia pod paletę 
• obciążenie na podstawie zapewnia stabilność konstrukcji  
• nadaje się do użytku zewnętrznego

powierzchnia: ocynkowana ogniowo i lakierowana na kolor szary;  
kolor: szary; szerokość: 2740 mm; wysokość: 2670 mm; 
głębokość: 600 mm; wymiary baneru: 2550 x 950 mm (S x W); 
kształt podstawy: 2x podstawa 600 x 400 mm;  
wersja: bez baneru z nadrukiem cyfrowym
15.0036.156 

Baner z nadrukiem cyfrowym
materiał: PCV; format: 2550 x 950 mm (SXW);  
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy;  
rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne;  
wersja: Baner do „Big-Bagów“, konstrukcja do palet
14.0069.596 

Baner z nadrukiem cyfrowym, dwustronny
materiał: PCV; format: 2550 x 950 mm (SXW);  
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy;  
rodzaj nadruku: wykonanie dwustronne;  
wersja: Baner do „Big-Bagów“, konstrukcja do palet
14.0069.597 

Pasujący baner znajdą Państwo na stronie 935.
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Easy Cubes - Prezentuj z systemem!
•  wysokiej jakości modułowy system składający się z trzech 

elementów 
• montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi 
• prosty system do indywidualnego dostosowania  
• szybki do spakowania i łatwy w transporcie 
• do indywidualnego nadruku 

• do odpowiedniej prezentacjach Państwa produktów
 - idealnie sprawdzi się w witrynach sklepowych 
 - możliwość stworzenia wyspy dekoracyjnej z Państwa produktami 
 - idealnie sprawdzi się w strefach wejściowych itp. 
•  z odpowiednimi akcesoriami, możesz naprawdę stworzyć 

odpowiednie tło dla swojego produktu 

Artykuł znajdziesz w rozdziale 14 od strony 606.
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FlexiDeco

Odważ się na nowoczesne wzornictwo  
ścienne w twoim punkcie sprzedaży –  
z nami krok po kroku się uda!
• wysoki stopień zindywidualizowania - Chętnie doradzimy! 

• dekoracyjne i funkcjonalne 

• elastyczność w montażu i przebudowie 

• prosty montaż 

 

 
• możliwość indywidualnego nadruku 

• duży wybór 

• różnorodne możliwości rozbudowy 

• kompatybilny z systemem paneli FlexiSlot® 

Odkryj więcej teraz na naszym wideo 
pod adresem: www.vkf-renzel.pl
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FlexiDeco-Frame
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: czarny;  
wymiary: 600 x 600 mm (szer. x wys.);  
wyposażenie: 1 element łączący ze śrubami (bez kołków)
51.0298.1 

 
FlexiDeco

Prosty system zawieszenia ułatwia montaż, wymianę i rozbudowę 

paneli. Wśród paneli ściennych „FlexiDeco“ wyróżnić można 

zasadniczo trzy elementy:  

•  Podstawowy panel FlexiDeco-Frame stanowi podstawę dla  

różnych kombinacji. Czarny element z tworzywa sztucznego  

jest bezpiecznie przykręcony do ściany.  

Dzięki dołączonemu elementowi łączącemu, panel podstawowy 

można dowolnie rozbudowywać o kolejne panele. 

•  Dekoracyjne panele podkładek FlexiDeco tworzą wzór powierzchni 

ściany. Są one mocowane do płyt podstawowych za pomocą 

zintegrowanej płyty nośnej. Podkładki Stylepad można zamówić 

w różnych powierzchniach i kolorach. Dodatkowo możemy 

dostarczyć wybrane elementy  

z indywidualnym nadrukiem na życzenie.

•  Elementy f FlexiDeco oferują jeszcze więcej możliwości  

w projektowaniu kreatywnych rozwiązań ściennych.  

W połączeniu z listwami Stylepads, półki, wieszaki lub zegary 

dekoracyjne stają się elementami przyciągającymi wzrok. 

Ramka FlexiDeco
łączniki

płytka FlexiDeco z dodatkowymi funkcjami
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FlexiDeco

FlexiDeco Stylepads

FlexiDeco-Stylepad
Materiał zewnętrzny: materiał welurowy;  
Kolor materiału zewnętrznego: kość słoniowa; 
wymiary: 600 x 600 mm (szer. x wys.)
51.0299.1 

FlexiDeco- Stylepad
Materiał zewnętrzny: winyl;  
Kolor materiału zewnętrznego: Struktura kostki szara perłowa; 
wymiary: 600 x 600 mm (szer. x wys.)
51.0301.1 

FlexiDeco-Stylepad
Materiał zewnętrzny: Włókno;  
Kolor materiału zewnętrznego: nakrapiana biel; 
wymiary: 600 x 600 mm (szer. x wys.)
51.0310.1 

FlexiDeco-Stylepad
Materiał zewnętrzny: tkanina tapicerowana;  
Kolor materiału zewnętrznego: szyta imitacja diamentu; 
wymiary: 600 x 600 mm (szer. x wys.)
51.0300.1 

FlexiDeco-Stylepad
Materiał zewnętrzny: metal;  
Kolor materiału zewnętrznego: Brąz dzianinowy; 
wymiary: 600 x 600 mm (szer. x wys.)
51.0302.2 

FlexiDeco-Stylepad
Materiał zewnętrzny: winyl;  
Kolor materiału zewnętrznego: Struktura kości słoniowej; 
wymiary: 600 x 600 mm (szer. x wys.)
51.0301.2 

FlexiDeco-Stylepad
Materiał zewnętrzny: Kamień;  
Kolor materiału zewnętrznego: Imitacja betonu; 
wymiary: 600 x 600 mm (szer. x wys.)
51.0303.1 

Inne powierzchnie i kolory 
dostępne są na zamówienie.
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FlexiDeco

FlexiDeco-Stylepad
Materiał zewnętrzny: metal; Kolor materiału zewnętrznego: srebrny; 
wymiary: 1200 x 600 mm (szer. x wys.)
51.0302.1 

FlexiDeco-Stylepad
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy;  
nadruk / motyw: na życzenie klienta;  
wymiary: 1200 x 600 mm (szer. x wys.)
51.0304.1 

FlexiSlot-Stylepad
kolor FlexiSlot: imitacja kamienia;  
wymiary: 1200 x 600 mm (szer. x wys.)
51.0305.5 

1. Bez akcesoriów i dekoracji.

Profile FlexiSlot dostępne w różnych kolorach!

1
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FlexiDeco

FlexiDeco Functionals

FlexiDeco-Functional
wersja: Lustro; średnica: 280 mm;  
wyposażenie: z czarną skórzaną opaską
51.0307.1 

1. Przykład zastosowania

1

FlexiDeco-Functional
wersja: Zegar; wyposażenie: czarne wskazówki
51.0308.1 

1. Przykład zastosowania

1

FlexiDeco-Functional
wersja: Tablica korkowa; kolor: szary;  
wymiary: 600 x 600 mm (szer. x wys.)
51.0311.1 

FlexiDeco-Functional
wersja: Kieszenie ekspozycyjne; kolor: szary;  
wymiary: 600 x 600 mm (szer. x wys.)
51.0309.1 

1. Przykład zastosowania

1
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FlexiDeco

FlexiDeco-Functional
wersja: Listwa hakowa; materiał: metal;  
kolor: czarny; szerokość: 600 mm
51.0309.2 

1. Przykład zastosowania

1

FlexiDeco-Functional
wersja: Pętle; kolor: czarny
51.0309.3 

1. Przykład zastosowania

1

FlexiDeco-Functional
wersja: Taśmy prezentacyjne; kolor: czarny
51.0309.4 

1. Przykład zastosowania

1

FlexiDeco-Functional
wersja: Półka lewa; materiał: metal; kolor: czarny; 
szerokość: 450 mm; wysokość: 300 mm; głębokość: 200 mm
51.0309.5 

1. Przykład zastosowania

1



10

Tablice

• Tablice kredowe

• Potykacz kredowy

• Whiteboards

• Tablice moderacyjne

... każde słowo pisane zostaje zapamiętane!
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Tablice kredowe

Tabliczka stołowa „Elegant“
• rama drewniana, lakierowana 
•  odporna na promieniowanie UV, uderzenia, zabrudzenia i zarysowania
• można po niej pisać pisakami kredowymi i kredą 
• łatwa wymiana tablicy dzięki otwartej górze 
• nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków 
• w zestawie 1 pisak kredowy (biały)

Kolor ramki: buk
powierzchnia opisowa: A6 (105 x 148 mm); wymiar zewnętrzny:  
155 x 175 mm (szer. x wys.); głębokość (wymiar zewnętrzny): 50 mm
12.0104.1 
powierzchnia opisowa: A5 (148 x 210 mm); wymiar zewnętrzny:  
200 x 233 mm (szer. x wys.); głębokość (wymiar zewnętrzny): 60 mm
12.0104.3 

Kolor ramy: mahoń
powierzchnia opisowa: A6 (105 x 148 mm); wymiar zewnętrzny:  
155 x 175 mm (szer. x wys.); głębokość (wymiar zewnętrzny): 50 mm
12.0104.2 
powierzchnia opisowa: A5 (148 x 210 mm); wymiar zewnętrzny:  
200 x 233 mm (szer. x wys.); głębokość (wymiar zewnętrzny): 60 mm
12.0104.4 

Kolor ramy: czarny
powierzchnia opisowa: A6 (105 x 148 mm);  
wymiar zewnętrzny: 155 x 175 mm (szer. x wys.);  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 50 mm
12.0104.13 
powierzchnia opisowa: A5 (148 x 210 mm);  
wymiar zewnętrzny: 200 x 233 mm (szer. x wys.);  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 50 mm
12.0104.14 

Kolor ramy: drewno teakowe
materiał: drewno kauczukowe / tworzywo sztuczne; 
powierzchnia: lakierowana; powierzchnia opisowa: 105 x 148 mm (A6);  
wymiar zewnętrzny: 155 x 175 mm (szer. x wys.);  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 50 mm
12.0104.44 
materiał: drewno kauczukowe / tworzywo sztuczne; 
powierzchnia: lakierowana; powierzchnia opisowa: A5 (148 x 210 mm);  
wymiar zewnętrzny: 200 x 233 mm (szer. x wys.);  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 60 mm
12.0104.43 

renzel NATURE

Tabliczka stołowa „Mini-Easel“
•  odporna na promieniowanie UV,  

uderzenia, zabrudzenia i zarysowania
•  sztaluga wykonana z litego drewna 

bukowego, lakierowana
•  można po niej pisać pisakami kredowymi 

i kredą
•  nadaje się do stosowania wewnątrz i  

na zewnątrz budynków
•  w zestawie z 1 pisakiem kredowym 

(białym)

powierzchnia opisowa: 150 x 150 mm; 
wysokość: 244 mm;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 135 mm

kolor: buk
12.0104.46 
kolor: czarny
12.0104.47 
kolor: mahoń
12.0104.48 

renzel NATURE
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Tablice kredowe

Tabliczka kredowa w formie szpikulca „Mini“
•  odporna na promieniowanie UV, uderzenia, zabrudzenia i 

zarysowania
• można po niej pisać pisakami kredowymi i kredą 
• łatwa do czyszczenia 
• w zestawie wraz z 1 pisakiem kredowym (białym)

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: czarny;  
szerokość: 80 mm; wysokość: 180 mm

wykonanie: owalny
12.0104.49 
wykonanie: wersja prostokątna
12.0104.50 

renzel NATURE

Stojak „Hiemalis“
• wyprofilowana podstawa 
• możliwość stosowania w formacie pionowym i poziomym 
• można na nim pisać dowolną ilość razy pisakiem kredowym

materiał: spienione PCV; grubość materiału: 3 mm;  
kolor: czarny; format: pionowo / poziomo

format: A4
63.0126.1 
format: A5
63.0126.2 
format: A6
63.0126.3 
format: A7
63.0126.4 

Odpowiednie pisaki znajdą Państwo na stronie 352.
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Tablice kredowe

Tablica kredowa „Natura“
• rama wykonana z wysokiej jakości drewna bukowego, nieobrobiony 
• można po nim pisać markerami kredowymii i kredą 
• możliwość stosowania w formacie pionowym i poziomym 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków 
• wymiary specjalne i nadruk logo możliwe na życzenie

głębokość (wymiar zewnętrzny): 20 mm; rama: płaska; 
zakres: jednostronnie

kolor ramy: jasnobrązowy
powierzchnia do zapisu: 220 x 320 mm;  
wymiar zewnętrzny: 300 x 400 mm (szer. x wys.)
12.0622.10 
powierzchnia do zapisu: 320 x 420 mm (S x W);  
wymiar zewnętrzny: 400 x 500 mm (szer. x wys.)
12.0622.11 
powierzchnia do zapisu: 420 x 520 mm;  
wymiar zewnętrzny: 500 x 600 mm
12.0622.12 
powierzchnia do zapisu: 520 x 720 mm;  
wymiar zewnętrzny: 600 x 800 mm (szer. x wys.)
12.0622.13 
powierzchnia do zapisu: 620 x 820 mm;  
wymiar zewnętrzny: 700 x 900 mm
12.0622.14 

 
 

Kolor ramy: czarny
powierzchnia do zapisu: 220 x 320 mm;  
wymiar zewnętrzny: 300 x 400 mm (szer. x wys.)
12.0622.15 
powierzchnia do zapisu: 320 x 420 mm (S x W);  
wymiar zewnętrzny: 400 x 500 mm (szer. x wys.)
12.0622.16 
powierzchnia do zapisu: 420 x 520 mm;  
wymiar zewnętrzny: 500 x 600 mm
12.0622.17 
powierzchnia do zapisu: 520 x 720 mm;  
wymiar zewnętrzny: 600 x 800 mm (szer. x wys.)
12.0622.18 
powierzchnia do zapisu: 620 x 820 mm;  
wymiar zewnętrzny: 700 x 900 mm
12.0622.19 

renzel NATURE  



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

549

Ta
bl

ic
e

10

Tablice kredowe

Tablica kredowa „Natura Vintage“
• modny wygląd Vintage 
•  rama wykonana z wysokiej jakości bejcowanego drewna bukowego, 

pokryta matowym lakierem ochronnym
• można po nim pisać markerami kredowymi i kredą 
• w formacie pionowym i poziomym 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków 
• wymiary specjalne i nadruk logo możliwe na życzenie

głębokość (wymiar zewnętrzny): 20 mm;  
rama: płaska; zakres: jednostronnie

kolor ramy: jasnobrązowy
powierzchnia opisowa: 420 x 520 mm;  
wymiar zewnętrzny: 500 x 600 mm
12.0622.2 
powierzchnia opisowa: 520 x 720 mm;  
wymiar zewnętrzny: 600 x 800 mm (szer. x wys.)
12.0622.5 
powierzchnia opisowa: 620 x 820 mm;  
wymiar zewnętrzny: 700 x 900 mm
12.0622.8 

Kolor ramy: ciemnobrązowy
powierzchnia opisowa: 420 x 520 mm;  
wymiar zewnętrzny: 500 x 600 mm
12.0622.3 
powierzchnia opisowa: 520 x 720 mm;  
wymiar zewnętrzny: 600 x 800 mm (szer. x wys.)
12.0622.6 
powierzchnia opisowa: 620 x 820 mm;  
wymiar zewnętrzny: 700 x 900 mm
12.0622.9 

Kolor ramy: czarny
powierzchnia opisowa: 420 x 520 mm;  
wymiar zewnętrzny: 500 x 600 mm
12.0622.1 
powierzchnia opisowa: 520 x 720 mm;  
wymiar zewnętrzny: 600 x 800 mm (szer. x wys.)
12.0622.4 
powierzchnia opisowa: 620 x 820 mm;  
wymiar zewnętrzny: 700 x 900 mm
12.0622.7 

renzel NATURE  
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Tablice kredowe

Tablica kredowa „Simple“
•  solidna, lakierowana drewniana ramka  

o wyglądzie orzecha włoskiego
•  można po niej pisać pisakami kredowymi 

i kredą
• łatwa do czyszczenia 
•  nadaje się do stosowania wewnątrz i  

na zewnątrz budynków
•  na zapytanie tablice dostępne również  

w rozmiarach specjalnych

powierzchnia opisowa: 545 x 745 mm 
(szer. x wys.); wymiar zewnętrzny:  
600 x 800 mm (szer. x wys.);  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 19 mm; 
mocowanie: uchwyt ścienny

(bez nadruku)
12.0674.1 

z nadrukiem na życzenie klienta
miejsce nadruku: na drewnianej ramce; 
format druku: maks. 200 x 50 mm (S x W)
12.0674.2 
miejsce nadruku: na tablicy kredowej; 
format druku: maks. 440 x 200 mm (S x W)
12.0674.3 

1. Uchwyt haka zatopiony w drewnie

12.0674.112.0674.1
1

12.0674.212.0674.2 12.0674.312.0674.3

renzel NATURE  

Tablica kredowa „Woody White“
• nowoczesny design 
•  ramka wykonana z drewna sosnowego, 

lakierowana
•  można po niej pisać pisakami kredowymi 

i kredą
•  nadaje się do stosowania wewnątrz i  

na zewnątrz budynków
•  dostawa wraz z zestawem do montażu  

na ścianie i 2 pisakami kredowymi.

kolor ramki: biały;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 10 mm; 
zakres: jednostronnie

powierzchnia opisowa: 250 x 350 mm 
(szer. x wys.); wymiar zewnętrzny:  
300 x 400 mm (szer. x wys.)
12.0646.1 
powierzchnia opisowa: 350 x 550 mm 
(szer. x wys.); wymiar zewnętrzny:  
400 x 600 mm (szer. x wys.)
12.0646.2 

renzel NATURE
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Tablice kredowe

Tablica kredowa  
„Woody Transparent“

• bezpieczne szkło, hartowane 
•  rama wykonana z drewna sosnowego, 

lakierowana
•  można po niej pisać markerami kredowymi 

i kredą
•  nadaje się do stosowania wewnątrz i  

na zewnątrz budynków

kolor ramki: czarny;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 10 mm; 
zakres: jednostronnie

powierzchnia opisowa: 250 x 350 mm 
(szer. x wys.); wymiar zewnętrzny:  
300 x 400 mm (szer. x wys.)
12.0646.3 
szerokość ramki: 23 mm;  
powierzchnia opisowa: 350 x 550 mm 
(szer. x wys.); wymiar zewnętrzny:  
400 x 600 mm (szer. x wys.)
12.0646.4 

renzel NATURE

Sztaluga „Easel“
• drewno sosnowe, lakierowane 
•  szerokość odpowiednia dla tablic  

od 400 mm 
•  3 regulowane wysokości: 480 mm,  

520 mm, 550 mm
•  nadaje się do stosowania wewnątrz  

i na zewnątrz budynków
• w zestawie bez tablicy

całkowita wysokość: 1650 mm

kolor: buk; szerokość: 610 mm
12.0498.1 
kolor: kolor drewna teak; szerokość: 740 mm
12.0498.2 
kolor: mahoń; szerokość: 610 mm
12.0498.3 
kolor: ciemnobrązowy; szerokość: 740 mm
12.0498.4 
kolor: czarny; szerokość: 610 mm
12.0498.5 

renzel NATURE
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Potykacz kredowy

Potykacz „Simple“
• solidna, lakierowana rama drewniana w kolorze orzech 
• można po nim pisać markerami kredowymi i kredą 
• łatwy do czyszczenia 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków 
• na życzenie dostępne również w rozmiarach specjalnych

rama: płaska; powierzchnia opisowa: 440 x 660 mm (szer. x wys.); 
wymiar zewnętrzny: 550 x 1.000 mm (szer. x wys.);  
grubość drewna: 20 mm; zakres: dwustronnie

(bez nadruku)
12.0101.36 

z nadrukiem na życzenie klienta
miejsce nadruku: na drewnianej ramce;  
format druku: maks. 200 x 50 mm (S x W)
12.0101.39 
miejsce nadruku: na tablicy kredowej;  
format druku: maks. 440 x 200 mm (S x W)
12.0101.40 

NOWOŚĆ

12.0101.3912.0101.39 12.0101.4012.0101.40

renzel NATURE  

Stojak informacyjny „Natura“
•  rama wykonana z wysokiej jakości drewna bukowego, 

nieobrobionego
• zawiasy stalowe ocynkowane ogniowo 
• można po nim pisać markerami i kredą 
• łatwy do czyszczenia 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków 
• wymiary specjalne i nadruk logo dostępne na życzenie

rama: płaska; zakres: dwustronnie

kolor ramy: jasnobrązowy
powierzchnia opisowa: 470 x 660 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 550 x 815 mm (szer. x wys.);  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 567 mm
12.0499.1 
powierzchnia opisowa: 600 x 1.010 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 680 x 1.148 mm (szer. x wys.);  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 784 mm
12.0499.2 

Kolor ramy: czarny
kolor ramki: czarny; powierzchnia opisowa: 470 x 660 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 550 x 815 mm (szer. x wys.);  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 567 mm
12.0499.3 
kolor ramki: czarny; powierzchnia opisowa: 600 x 1.010 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 680 x 1.148 mm (szer. x wys.);  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 784 mm
12.0499.4 

renzel NATURE  
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Potykacz kredowy

Stojak informacyjny z zaokrągloną tablicą 
informacyjną

•  ramka wykonana z wysokiej jakości drewna bukowego, nieobrobionego
• zawiasy stalowe ocynkowane ogniowo 
• można po niej pisać pisakami kredowymi i kredą 
• łatwa do czyszczenia 
• łatwa wymiana tablicy dzięki otwartej górze 
• nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków 
• wymiary specjalne, kolor RAL i nadruk logo dostępne na życzenie

rama: płaska; zakres: dwustronnie

kolor ramy: jasnobrązowy
powierzchnia opisowa: 470 x 660 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 550 x 862 mm (szer. x wys.);  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 586 mm
12.0500.1 
powierzchnia opisowa: 600 x 1.010 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 680 x 1.197 mm (szer. x wys.);  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 802 mm
12.0500.2 

Kolor ramy: czarny
powierzchnia opisowa: 470 x 660 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 550 x 862 mm (szer. x wys.);  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 586 mm
12.0500.3 
kolor ramki: czarny; powierzchnia opisowa: 600 x 1.010 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 680 x 1.197 mm (szer. x wys.);  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 802 mm
12.0500.4 

renzel NATURE  

Tablica kredowa „Nature“
•  ramka wykonana z wysokiej jakości drewna sosnowego, 

lakierowana
• zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej 
• można po niej pisać pisakami kredowymi i kredą 
• łatwa do czyszczenia 
• nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

rama: płaska; zakres: dwustronnie;  
stabilność: prędkość wiatru: do 35 km/h

Kolor ramki: naturalny
powierzchnia opisowa: 580 x 940 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 720 x 1.310 mm (szer. x wys.)
12.0499.7 
powierzchnia opisowa: 420 x 620 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 545 x 850 (szer. x wys.)
12.0499.9 

Kolor ramki: szary vintage
powierzchnia opisowa: 580 x 940 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 720 x 1.310 mm (szer. x wys.)
12.0499.8 
powierzchnia opisowa: 420 x 620 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 545 x 850 (szer. x wys.)
12.0499.10 

renzel NATURE
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Potykacz kredowy

Stojąca tablica kredowa „Cana“
•  ramka wykonana z wysokiej jakości drewna sosnowego, 

nieimpregnowana
• można po niej pisać pisakami kredowymi i kredą 
• łatwa do czyszczenia 
• nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków 
•  w zestawie 4 sztuki kredy (jasnozielona, jasnoniebieska,  

różowa, żółta) i 1 pisak kredowy (biały)

rama: płaska; kolor ramki: jasnobrązowy;  
powierzchnia opisowa: 425 x 645 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 500 x 850 mm (szer. x wys.); 
zakres: dwustronnie
12.0101.9 

renzel NATURE

Potykacz WindSign „Madera“
• dwustronna, zapisywalna, magnetyczna tablica  
• można po niej pisać markerami kredowymi / Illumigraphs 
• powierzchnia łatwa do wytarcia, łatwa do czyszczenia 
•  drewno bukowe pokryte odpornym na warunki atmosferyczne 

lakierem ochronnym
•  czarna plastikowa podstawa może być wypełniona wodą  

lub piaskiem
•  z technologią sprężynową zapewniającą stabilność  

nawet przy „burzliwej“ pogodzie
• ruchoma dzięki rolkom w podstawie 
•  akcesoria takie jak magnetyczna folia ochronna, pisak kredowy, 

magnesy lub inne dostępne opcjonalnie

wersja: wykonanie dwustronne; materiał ramki: buk;  
szerokość ramki: 40 mm; kolor ramki: ciemne drewno;  
powierzchnia opisowa: 590 x 780 mm (szer x wys);  
wymiary zewnętrzne ramy: 670 x 860 mm; format: format pionowy; 
kolor podstawy: czarny; opakowanie: 2 kartony
50.0317.1 

Magnetyczna folia ochronna do WindSign „Madera“
•  może być przymocowana na całej długości za pomocą taśmy 

magnetycznej
•  z przyssawką do łatwego wyjmowania i wymiany materiałów 

reklamowych

materiał: PET; wymiar zewnętrzny: 590 x 780 mm (szer x wys); 
mocowanie: taśma magnetyczna dookoła;  
akcesoria: zawiera przyssawki do zdejmowania folii
50.0266.3 
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Whiteboards

Biała tablica „Whiteboard“
• trwały, anodowany profil aluminiowy 
• narożniki z szarego tworzywa sztucznego 
• wysokiej jakości powierzchnia 
• magnetyczna i do pisania 
• w zestawie z uchwytem na pisaki i materiałem montażowym 
• wymiary specjalne dostępne na zamówienie

zakres: jednostronnie

(bez nadruku)
materiał: stal emaliowana (FSC Mix 70%);  
kolor: biały / srebrne aluminium;  
wymiary: 900 x 600 mm (szer. x wys.)
12.0092.3 
materiał: stal emaliowana (FSC Mix 70%);  
kolor: biały; wymiary: 1000 x 1000 mm (szer. x wys.)
12.0092.84 
materiał: stal emaliowana (FSC Mix 70%);  
kolor: biały / srebrne aluminium;  
wymiary: 1200 x 900 mm (szer. x wys.)
12.0092.4 
materiał: stal emaliowana (FSC Mix 70%);  
kolor: biały / srebrne aluminium;  
wymiary: 1.500 x 1.200 mm (szer. x wys.)
12.0092.9 

materiał: stal emaliowana (FSC Mix 70%);  
kolor: biały / srebrne aluminium;  
wymiary: 2000 x 1000 mm (szer. x wys.)
12.0092.7 

z nadrukiem na życzenie klienta
materiał: lakierowana stal; kolor: biały / srebrne aluminium; 
wymiary: 900 x 600 mm (szer. x wys.)
12.0092.208 
materiał: lakierowana stal; kolor: biały / srebrne aluminium; 
wymiary: 1000 x 1000 mm (szer. x wys.)
12.0092.211 
materiał: lakierowana stal; kolor: biały / srebrne aluminium; 
wymiary: 1200 x 900 mm (szer. x wys.)
12.0092.209 
materiał: lakierowana stal; kolor: biały / srebrne aluminium; 
wymiary: 1.500 x 1.200 mm (szer. x wys.)
12.0092.215 
materiał: lakierowana stal; kolor: biały / srebrne aluminium; 
wymiary: 2000 x 1000 mm (szer. x wys.)
12.0092.213 
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Whiteboards

Tablica Whiteboard „Economy“
• do zastosowania w biurach, szkołach i salach konferencyjnych 
• powierzchnia jest magnetyczna, do pisania i ścieralna na sucho 
• w formacie pionowym lub poziomym 
• miejsce na długopisy i akcesoria

materiał: lakierowana stal;  
materiał ramki: aluminium / tworzywo sztuczne;  
kolor: biały / srebrne aluminium; zakres: jednostronnie

wymiary: 900 x 600 mm (szer. x wys.)
12.0092.221 
wymiary: 1200 x 900 mm (szer. x wys.)
12.0092.222 
wymiary: 1800 x 900 mm (szer. x wys.)
12.0092.223 
wymiary: 1500 x 1000 mm (szer. x wys.)
12.0092.224 
wymiary: 2000 x 1000 mm (szer. x wys.)
12.0092.225 
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Whiteboards

Tablica kredowa „Grey“
• trwały, anodowany profil aluminiowy 
• narożniki z szarego tworzywa sztucznego 
• wysokiej jakości powierzchnia 
• magnetyczna i do pisania 
•  w zestawie z uchwytem na pisaki i 

materiałem montażowym
•  wymiary specjalne dostępne na 

zamówienie

materiał: stal emaliowana (FSC Mix 70%); 
kolor: szary; zakres: jednostronnie

wymiary: 900 x 600 mm (szer. x wys.)
12.0664.2 
wymiary: 1000 x 1000 mm (szer. x wys.)
12.0664.5 
wymiary: 2000 x 1000 mm (szer. x wys.)
12.0664.8 
wymiary: 1.500 x 1.200 mm (szer. x wys.)
12.0664.9 

 

Tablica korkowa „Kork“
•  powierzchnia wykonana z naturalnego 

produktu jakim jest korek
• stylowa aluminiowa rama 
•  szare, zaokrąglone krawędzie z tworzywa 

sztucznego
• wraz z materiałem mocującym 
•  na życzenie dostępna także w specjalnych 

rozmiarach

wymiary: 900 x 600 mm (szer. x wys.); 
zakres: jednostronnie
12.0094.18 
wymiary: 1200 x 900 mm (szer. x wys.); 
zakres: jednostronnie
12.0094.19 

renzel NATURE
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Tablice moderacyjne

Tablica szklana „Color“
• elegancki, luksusowy wygląd 
• powierzchnia magnetyczna 
•  łatwa do pisania pisakami kredowymi lub 

markerami do tablic szklanych
• łatwa do czyszczenia 
•  zestaw obejmuje 2 bardzo silne magnesy 

(12 mm), 1x marker, zestaw montażowy i 
instrukcję montażu

materiał: szkło hartowane; grubość: 4 mm; 
powierzchnia: magnetyczna z możliwością 
zapisu; kolor: biały

wymiary: 400 x 600 mm
12.0412.19 
wymiary: 600 x 800 mm
12.0412.20 
wymiary: 900 x 1.200 mm
12.0412.21 
wymiary: 1000 x 1500 mm
12.0412.22 

1. Widok szczegółowy

1

Flipchart „Budget“
•  panel tylny wykonana z polakierowanej 

stali
•  z zaciskiem, półeczką i teleskopowymi 

statywem

kolor: biały / srebrny; 
wymiary: 700 x 1000 mm (szer. x wys.); 
całkowita wysokość: 1800 mm
12.0410.1 

Papier do flipchartu  
kratka / gładki

• możliwość pisania po obu stronach 
• jedna strona w kratkę, druga strona gładka 
•  20 arkuszy w bloczku, perforowane na górze
10.0083.6 
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Tablice moderacyjne

Flipchart „Vario“
• panel tylny z lakierowanej stali 
• zacisk  
• elastyczne zawieszki 
•  2 magnetyczne wysięgniki boczne 

zapewniają dodatkową przestrzeń do 
prezentacji

•  okrągła podstawa z 5 kółkami  
(3 z blokadą) i miejscem na stopy

kolor: biały / siwy;  
wymiary: 700 x 1050 mm (szer x wys); 
całkowita wysokość: 1830 mm
12.0410.3 

Dodatki

Zestaw startowy do tablic „Whiteboard“
•  składający się z: 

- 1x 250 ml sprayu czyszczącego 
- 4x markerów do tablic typu Whiteborad 
- 1x magnetycznego uchwytu na pisaki 
- 10x magnesu do przypinania notatek 
- 1x gumki do tablic magnetycznych 
- 10x zapasowych osłon

12.0096.1 

Pasta ścierająca „Edding 8860“
•  do usuwania pisaków permanentnych np. z aluminium, stali 

nierdzewnej, płytek, szkła, ...
• przyjazny dla środowiska, ekologiczny, biodegradowalny 
• bez rozpuszczalników i substancji ściernych 
• wyjątkowo ekonomiczny - 125g wystarcza na ok. 100 m²

kolor: bez koloru
12.0030.192 

UWAGA: Nie używać na powierzchniach z polikarbonatu,  
może doprowadzić do pęknięć!
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Tablice moderacyjne

Pinezki „Color“
• idealnie nadają się do umieszczania ogłoszeń 
• różne kolory

materiał: tworzywo sztuczne
12.0094.20 

Preparat czyszczący w sprayu
• do pisaków Illumigraph 
• łatwe i szybkie czyszczenie powierzchni 
• dostępny w butelce 500 ml lub 750 ml

zawartość: 500 ml
12.0028.1 
zawartość: 750 ml
12.0028.2 

Magnes dekoracyjny
• z kolorową nakładką z tworzywa sztucznego 
•  kolor: czerwony, niebieski, biały, czarny, żółty,  

zielony lub pomarańczowy
• średnica 16 mm

średnica: 16 mm; wysokość: 7 mm
24.0115.59 
średnica: 20 mm; wysokość: 7,5 mm
24.0115.60 
średnica: 25 mm; wysokość: 8 mm
24.0115.61 
średnica: 30  mm; wysokość: 8 mm
24.0115.62 
średnica: 36 mm; wysokość: 8 mm
24.0115.63 

Nadruk reklamowy na zapytanie!
Przy zamówieniu proszę podać wymagany kolor

Magnesy do tablicy szklanej „Color“
• nadaje się do tablic szklanych 
• bardzo duża siła przylegania do tablicy

kolor: chromowany na srebrno; szerokość: 12 mm; wysokość: 7 mm
12.0412.24 
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Tablice moderacyjne

Pisak „Boardmarker“
• nadaje się do pisania na białych tablicach i flipchartach 
• odporny na działanie światła, szybkoschnący atrament 
• łatwy do wytarcia do sucha  
•  marker może być przechowywany bez skuwki przez kilka  

dni bez wyschnięcia

szerokość pisma: 1,5 - 3 mm

kolor: czarny
12.0449.1 
kolor: czerwony
12.0449.2 
kolor: niebieski
12.0449.3 
kolor: zielony
12.0449.4 
kolor: żółty
12.0449.8 

kolor: pomarańczowy
12.0449.9 
kolor: brązowy
12.0449.10 
kolor: fioletowy
12.0449.11 
kolor: różowy
12.0449.12 

zestaw 4 sztuk
kolor: czarny, czerwony, niebieski, zielony
12.0449.5 

zestaw 10 sztuk
kolor: 10 posortowanych kolorów
12.0449.6 

Pisak do tablicy szklanej
• do pisania i notowania na szklanych i gładkich powierzchniach 
• łatwe do wytarcia na sucho 
• tusz brylantowy - odporny na światło i kryjący 
• marker z systemem pompowania tuszu

wyposażenie: z okragłą końcówką; szerokość pisma: 2 - 3 mm

do tablic szklanych
kolor: czarny, fioletowy, jasnoniebieski, jasnozielony
12.0030.190 

do ciemnych szklanych tablic
kolor: biały, fioletowy, jasnoniebieski, jasnozielony, żó
12.0030.191 
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Tablice moderacyjne

Ramki magnetyczne
• magnetyczna ramka do wszystkich powierzchni metalowych 
• możliwość zawieszenia w formacie pionowym i poziomym 
• łatwa i szybka wymiana informacji 
•  dostępne kolory: żółty, zielony, niebieski, czerwony, szary, czarny, 

srebrny lub biały
• na zapytanie dostępny indywidualny nadruk

materiał: PET; głębokość całkowita: 3 mm;  
mocowanie: taśma magnetyczna (dookoła)

format plakatu: A2; wymiary: 610 x 435 mm (szer. x wys.)
12.0098.34 
format plakatu: A3; wymiary: 435 x 312 mm (szer. x wys.)
12.0098.35 
format plakatu: A4; wymiary: 312 x 225 mm (szer. x wys.)
12.0098.36 
format plakatu: A5; wymiary: 225 x 163 mm (szer. x wys.)
12.0098.37 

Przy zamówieniu proszę podać kolor.

Ramka magnetyczna Duraframe®
• ramka magnetyczna na wszystkie metalowe powierzchnie 
• możliwość stosowania w formacie pionowym i poziomym 
• prosta i szybka wymiana informacji

materiał: folia antyrefleksyjna (twarda); format plakatu: A4

kolor: czarny
12.0381.1 
kolor: czerwony
12.0381.2 
kolor: niebieski
12.0381.3 
kolor: pomarańczowy
12.0381.4 
kolor: srebrny
12.0381.5 
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68.0173.368.0173.3

Kosz sklepowy 28 l
•  z 1 lub 2 czarnymi uchwytami  

do przenoszenia
• możliwość układania w stosy 
 
Materiał: tworzywo sztuczne;  
standardowe kolory z magazynu: niebieski, 
czerwony, żółty, zielony lub szary; 
wymiary: 335 x 260 x 485 mm 
(szer. x wys. x dł.)
68.0011. 

1. kolory koszy standardowych:  
niebieski (zbliżony do Pantone 286),  
zielony (zbliżony do RAL 6029),  
czerwony (zbliżony do RAL 3020),  
żółty (zbliżony do RAL 1018), 
szary (zbliżony do RAL 7035) oraz czarny

1

Koszyk na zakupy 20 l
•  z 1 lub 2 czarnymi uchwytami  

do przenoszenia
• możliwy do układania w stosy 
 
Materiał: tworzywo sztuczne; 
Wymiary: 300 x 225 x 430 mm 
(szer. x wys. x dł.)
68.0010. 

1. kolory koszy standardowych:  
niebieski (zbliżony do Pantone 286),  
zielony (zbliżony do RAL 6029),  
czerwony (zbliżony do RAL 3020),  
żółty (zbliżony do RAL 1018), 
szary (zbliżony do RAL 7035) oraz czarny

Wykonanie nadruku metodą sitodruku lub metodą In-mold na 
elementach bocznych lub w części frontowej na zapytanie!

Kolory niestandardowe przy zamówieniu powyżej 500 sztuk.

1
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Koszyki na zakupy z recyklatu
• wykonanie w 100% z przetworzonego PP  
• pojemność: 20 l

materiał: recyklat (Systalen Primus); szerokość: 300 mm; 
wysokość: 225 mm; długość: 430 mm; ilość rączek: 1;  
kolor rączki: szary; wersja: standard

kolor: niebieski
68.0173.1 
kolor: szary
68.0173.2 
kolor: zielony
68.0173.3 

Minikoszyczki
• z 2 pomarańczowymi uchwytami do przenoszenia 
• dają się układać w stosy 
 
Materiał: tworzywo sztuczne, kolor: jasnozielony, 
wymiary: 105 x 120 x 340 mm (szer. x wys. x dł.)
68.0058.1 

Kolory specjalne przy 
zamówieniu powyżej 1500 szt.

Kosz sklepowy „Metall NG“
materiał: drut; powierzchnia: chrom; szerokość: 520 mm; 
wysokość: 215 mm; głębokość: 305 mm;  
wyposażenie: uchwyt z tworzywa sztucznego, siwy (RAL 7035); 
pojemność: 20 L
55.0010.3 

Odpowiedni wózek pod kosze sklepowe znajdą Państwo pod symbolem 
artykułu 68.0008.1.

Wózek pod kosze sklepowe
• nadaje się do koszy na zakupy 68.0010 lub 68.0011 
• wysokiej jakości kółka z łożyskami kulkowymi (nieobrotowe) 
• wersja "bez uchwytu" dostępna również dla koszy o pojemności 28 l

materiał: drut stalowy; powierzchnia: ocynkowana

wersja: bez rączki, do koszy 20 l
68.0008.2 
wersja: z rączką
68.0008.1 

68.0008.168.0008.1

68.0008.268.0008.2
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Kosze sklepowe

Opcjonalnie dostępne 
wykonania specjalne 

z nadrukiem.

Kosz na zakupy „Small“
• 4 kółka zapewniają stabilność 
• w komplecie 2 uchwyty - 1x do przenoszenia i 1x do ciągnięcia

materiał: polipropylen; szerokość: 370 mm;  
długość: 495 mm; wysokość: 370 mm; pojemność: 33 l

kolor: czerwony
68.0033.1 
kolor: niebieski
68.0033.2 
kolor: czarny
68.0033.3 

Kosz na zakupy „Big“
• 4 kółka od spodu zapewniają bezpieczną pozycję 
• w komplecie 2 uchwyty - 1x do przenoszenia i 1x do ciągnięcia

materiał: polipropylen; szerokość: 385 mm; długość: 540 mm; 
wysokość: 420 mm; pojemność: 42 l

kolor: czerwony
68.0034.1 
kolor: niebieski
68.0034.2 
kolor: czarny
68.0034.3 

Kolory indywidualne przy zamówieniu powyżej 500 sztuk.

Stojak na kosze sklepowe „Ewer“
• nadaje się do koszyków na zakupy 20 l 
•  frezowana konturowo, srebrna aluminiowa 

konstrukcja
•  srebrna anodowana ramka zatrzaskowa  

z profilem 25 mm do plakatów poziomych 
DIN A3

•  stabilny, metalowy stojak malowany 
proszkowo na kolor srebrny

• wzory specjalne od 20 szt. 
• inne kolory od 20 szt. 
•  pasujące kosze można znaleźć w naszym 

sklepie internetowym

szerokość: 500 mm; wysokość: 1300 mm; 
głębokość: 420 mm
50.0253.1 
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Kosze sklepowe

Kosz na zakupy 34 litry
•  z uchwytem nośnym i teleskopowym do 

przenoszenia lub przewożenia towarów
• możliwość układania w stosy
68.0009. 

Wybierz swój kolor z naszego asortymentu.

Koszyk na kółkach 52 L
• z teleskopowym uchwytem 
• uchwyt antybakteryjny 
• możliwość układania w stosy

materiał: tworzywo sztuczne; 
szerokość: 390 mm; długość: 390 mm; 
wysokość: 529 mm; ilość rolek: 2

kolor: czerwony, zbliżony do RAL 3020
68.0174.1 
kolor: niebieski, zbliżony do PMS 287c
68.0174.2 
kolor: zielony, zbliżony do Pantone 375c
68.0174.3 
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Kosze sklepowe

Kosz sklepowy „TL-1“
•  z uchwytem nośnym i teleskopowym do 

przenoszenia lub przewożenia towarów
• możliwość układania w stosy

materiał: tworzywo sztuczne; 
długość: 430 mm; szerokość: 385 mm; 
wysokość: 530 mm; pojemność: 55 l; 
wersja: standard

kolor: czerwony, zbliżony do RAL 3020
68.0039.2 
kolor: niebieski jak PMS 293 C
68.0039.6 

Minimalna ilość zamówienia 
kolorów specjalnych: 500 sztuk!

Koszyk na kółkach 55 L
• składanyuchwyt do ciągnięcia 
• 4 uchwyty do przenoszenia 
• możliwość układania koszy w stosy 
• kółka: 4  
 
Szerokość: 490 mm; Długość: 590 mm; 
Wysokość: 452 mm
68.0175. 

Koszyk na kółkach 80 L
• składany uchwyt do ciągnięcia 
• 4 uchwyty do przenoszenia 
• możliwość układania koszy w stosy 
• kółka: 4 
 
Szerokość: 410 mm; Długość: 595 mm; 
Wysokość: 532 mm
68.0176. 

Wybierz swój kolor z naszego asortymentu.

Koszyk na kółkach 65 L
• 4 uchwyty do przenoszenia 
• do ułożenia w stos 
• Kółka: 4 
 
Szerokość: 540 mm; Długość: 390 mm; 
Wysokość: 875 mm;
68.0177. 

Wybierz swój kolor z naszego asortymentu.
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Kosze sklepowe

Kosz sklepowy „Flexicart“
• pojemność: 64 l  
• nowoczesny design 
• waga: 2,1 kg 
• wygodny uchwyt 
• kółka: 3 
•  dostępne w kolorach: czerwony,  

zielony, niebieski, czarny, pomarańczowy, 
żółty i szary

68.0053. 

Skrzynka składana „BIG“
• pojemność: 60 l

materiał: polipropylen; szerokość: 575 mm; wysokość: 295 mm; 
głębokość: 380 mm; pojemność: 60 l

kolor: czerwony, zbliżony do RAL 3020
68.0031.3 
kolor: niebieski, zbliżony do PMS 286
68.0031.4 
kolor: czarny
68.0031.5 

Składana skrzynia drewniana - imitacja drewna
materiał: polipropylen; kolor: imitacja drewna, ciemny brąz

wymiar zewnętrzny: 600 x 400 x 113 mm;  
rozmiar wewnętrzny: 572 x 372 x 106 mm; waga: 1,3 kg;  
obciążenie: 10 kg; pojemność: 22,6 l
68.0178.6 
wymiar zewnętrzny: 600 x 400 x 163 mm;  
rozmiar wewnętrzny: 572 x 372 x 156 mm; waga: 1,6 kg;  
obciążenie: 18 kg; pojemność: 33,2 l
68.0178.7 
wymiar zewnętrzny: 600 x 400 x 188 mm;  
rozmiar wewnętrzny: 572 x 372 x 181 mm; waga: 1,74 kg; 
obciążenie: 20 kg; pojemność: 38,6 l
68.0178.8 
wymiar zewnętrzny: 600 x 400 x 218 mm;  
rozmiar wewnętrzny: 572 x 372 x 210 mm; waga: 1,9 kg; 
obciążenie: 20 kg; pojemność: 44,8 l
68.0178.9 
wymiar zewnętrzny: 400 x 300 x 163 mm;  
rozmiar wewnętrzny: 372 x 272 x 156 mm; waga: 0,9 kg; 
obciążenie: 10 kg; pojemność: 15,8 L
68.0178.10 

NOWOŚĆ
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Testery banknotów

Tester banknotów UV „Safescan 50“
• odpowiedni dla wszystkich walut 
• sprawdza karty kredytowe, paszporty i dowody osobiste 
• łatwo wymienialna lampa UV

kolor: czarny; szerokość: 280 mm;  
wysokość: 130 mm; głębokość: 110 mm
10.0059.14 

Tester banknotów UV „Safescan 70“
z światłem białym

• odpowiednie dla wszystkich walut 
• sprawdza karty kredytowe, paszporty i dowody osobiste 
•  dodatkowe białe światło z mocnymi diodami LED do wykrywania 

znaków wodnych, mikrodruków i metalowych nitek
• automatyczny czujnik do włączania/wyłączania 
• łatwo wymienialna lampa UV

kolor: czarny; szerokość: 206 mm;  
wysokość: 90 mm; głębokość: 102 mm
10.0059.15 

Dodatkowe warianty, informacje i akcesoria znajdziecie Państwo w naszym 
sklepie internetowym pod adresem: www.vkf-renzel.pl

Weryfikator banknotów „Safescan 155-S“
• Szybkość weryfikacji < 0,5 sekundy 
• 100% skutecznośći (7 stopniowa weryfikacja) dla EUR i GBP:  
• Sprawdza kolor w podczerwieńi cechy i magnetyczne banknotu 
• Metalowe elementy 
• Kolor, rozmiar, grubość 
• Znaki wodne 
• Funkcja dodawania: zlicza sumę dla każdego nominału 
• Automatyczny tryb gotowości po 30 sekundach 
•  Czas pracy do 30 godzin bez ładowania  

(z opcjonalnym akumulatorem)
• Port do aktualizacji walut (USB)

kolor: czarny; szerokość: 128 mm; wysokość: 83 mm; 
głębokość: 159 mm
10.0059.21 

Tester banknotów „Safescan 185-S“
Rozpoznaje dolary

• szybkość weryfikacji < 0,5 sekundy 
• 100% autentyczności (7x) dla banknotów EUR i GBP: 
• podczerwień, czujnik magnetyczny 
• gwint metalowy 
• kolor, rozmiar, grubość 
• znak wodny 
• pokazuje ilość i sumę 
• z magnetyczną prowadnicą za dolary amerykańskie 
• nadaje się do sprawdzania superdolarów 
• automatyczne przejście w stan czuwania po 30 sekundach 
• działa do 30 godzin bez ładowania (z dodatkowym akumulatorem) 
• port aktualizacji dla aktualizacji walut (USB + MicroSD)

kolor: czarny; szerokość: 128 mm; wysokość: 83 mm; 
głębokość: 159 mm
10.0059.25 
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Liczarki banknotów

Liczarka do banknotów „Safescan 2465-S“
z 7 stopniową weryfikacją

• prędkość do 1 000 banknotów/sekundę 
• zlicza posortowane banknoty wszystkich walut 
• liczy niesortowane banknoty euro 
• automatyczne rozpoznawanie waluty 
•  100% autentyczności (7x) dla posortowanych banknotów: 

- podczerwień, czujnik magnetyczny 
- gwint metalowy 
- kolor, rozmiar, grubość 
- znak wodny

• funkcja dodawania: zlicza łączną kwotę dla każdego nominału 
•  funkcja sprzedaży wiązanej: tworzenie określonej, wstępnie 

ustalonej liczby banknotów
• port aktualizacyjny do aktualizacji walut (USB + MicroSD)

kolor: szary; szerokość: 261 mm; wysokość: 311 mm; 
głębokość: 195 mm
10.0061.12 

Liczarka do banknotów „Safescan 2865-S“
z 7 stopniową weryfikacją

• zlicza banknoty we wszystkich walutach 
•  tryb pracy Multimix: zliczanie gotówki w 3 walutach w tym  

samym czasie
•  automatycznie wykrywa, jaka waluta została wprowadzona  

do liczarki
•  tworzenie stosików banknotów i odliczanie potrzebnych kwot 

gotówki
• 100% skuteczności(7-stopniowa weryfikacja) dla EUR i GBP 
•  łatwa obsługa dzięki dotykowemu ekranowi o wysokiej 

rozdzielczości z wielojęzycznym interfejsem i szybkim menu
• funkcja Easy-Open ułatwiająca czyszczenie 
•  instrukcje potrzebne do konserwacji są wyświetlane na 

wyświetlaczu

kolor: szary; szerokość: 259 mm; wysokość: 254 mm; 
głębokość: 255 mm; waga: 6,4 kg
10.0061.15 

NOWOŚĆ
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Liczarka banknotów „Safescan 2210“
z 2 przegródkami do rozpoznawania fałszywek

• zlicza banknoty we wszystkich walutach 
• automatycznie rozpoznaje waluty 
•  100% skuteczności (7-stopniowa weryfikacja) dla EUR i GBP: 

- sprawdza w podczerwieni kolor i elementy magnetyczne 
- elementy metalowe  
- rozmiar, grubość 
- znaki wodne

• tryb pracy Multimix: zlicza do 3 walut jednocześnie 
• tworzy stosów banknotów i zliczanie konkretnych kwot gotówki 
•  instrukcje potrzebne do konserwacji są wyświetlane na 

wyświetlaczu

kolor: szary; szerokość: 250 mm; wysokość: 295 mm; 
głębokość: 184 mm
10.0061.5 

Liczarka do banknotów „Safescan 2985-SX“
z 7-stopniową weryfikacją i funkcją sortowania

• Prędkość do 1200 banknotów na sekundę 
• Liczy i sortuje wymieszane banknoty we wszystkich walutach 
• automatycznie rozpoznaje waluty 
•  100% skutecznośći (7-stopniowa weryfikacja): 

- sprawdza w podczerwieni kolor i cechy magnetyczne banknotu 
- metalowy pasek na banknocie  
- kolor, rozmiar, grubość banknotu 
- znaki wodne na banknocie 

• Tryb pracy Multi-mix: zlicza do 3 walut jednocześnie 
• Funkcja Add: dodaje policzone banknoty w różnych nominałach 
•  Dodatkowa funkcja sortuje banknoty według nominału i układa 

banknoty w stosy
• Możliwość zapisania wyników rozliczenia  
• Instrukcje dotyczące konserwacji pojawiają się na wyświetlaczu 
• Port do aktualizacji walut (USB + MicroSD)

kolor: szary; szerokość: 271 mm; wysokość: 300 mm; 
głębokość: 293 mm
10.0061.13 
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Liczarki do monet i banknotów | Szuflady na gotówkę

Liczarki do monet i banknotów | Lady kasowe | Sejfy POS

Liczarka do monet „Safescan 1450“
z funkcją sortowania

• prędkość do 500 monet/minutę 
• liczy i sortuje wymieszane monety EUR 
•  automatycznie zatrzymuje się po napełnieniu pojemnika  

na monety
•  funkcja dodawania: wyświetla łączną wartość posortowanych 

monet według nominałów
•  funkcja liczenia: wprowadź wymaganą do odliczenia kwotę  

dla każdego nominału
• mniejszy hałas podczas procesu liczenia 
• solidny metalowy mechanizm sortujący 
•  możliwy wydruk wyników rozliczenia za pomocą  

opcjonalnej drukarki termicznej Safescan TP-230
• łącznie z oprogramowaniem

szerokość: 290 mm; wysokość: 310 mm;  
głębokość: 290 mm; kolor: szary
10.0060.9 

NOWOŚĆ
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Liczarki do monet i banknotów | Szuflady na gotówkę

„Safescan 6185“
•  wielofuncyjne urządzenie, które zliczy stosy i zbiory monet  

i banknotów oraz przeliczy także inne niegotówkowe  
wyroby typu: karty czy czeki

•  funkcja automatycznego dodawania dodaje policzone  
monety / banknoty do sumy całkowitej 

•  funkcja referencyjna nadaje numery referencyjne i oznaczenia 
czasu dla każdego cyklu rozliczenia

•  funkcja banku umożliwiająca ustawienie początkowej ilości 
gotówki

• możliwość kalibracji drugiego pojemnika na monety 
•  wynik rozliczenia można wydrukować za pomocą drukarki 

termicznej Safescan TP-230
• łącznie z oprogramowaniem do liczenia pieniędzy Safescan

szerokość: 151 mm; wysokość: 154 mm;  
głębokość: 245 mm; kolor: czarny
10.0172.6 

Szuflada kasowa „Safescan LD4141 Light-Duty“
• 4 przegrody na banknoty i 8 na monety 
•  indywidualne przegrody na banknoty pozwalają dowolnie  

je rozdzielać 
• przegrody na monety można odpowiednio dopasowywać 
• wyjmowana przegroda na monety 
•  oddzielne miejsce do przechowywania kuponów oraz  

innych przedmiotów niegotówkowych
• otwierana kluczem i automatycznie 
• łatwe połączenie z istniejącymi kasami i systemami POS 
• przetestowana na 500 000 otwarć 
• interfejs RJ-12 
• w zestawie z 2 listwami montażowymi do montażu pod kasą

materiał: stal / PCV; kolor: czarny;  
szerokość (wymiar zewnętrzny): 410 mm;  
wysokość (wymiar zewnętrzny): 115 mm;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 415 mm
10.0212.3 

Dodatkowe warianty, informacje i akcesoria znajdziecie Państwo w naszym 
sklepie internetowym pod adresem: www.vkf-renzel.pl
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Liczarki do monet i banknotów | Szuflady na gotówkę

Szuflada „Safescan SD4141 Standard-Duty“
• 4 przegrody na banknoty i 8 na monety 
•  indywidualne przegródki na banknoty pozwalają dowolnie  

je rozdzielać
• przegroda na monety może zostać odpowiednio dopasowana 
• wyjmowana przegroda na monety 
• solidne dociskacze banknotów 
•  oddzielne miejsce do przechowywania kuponów oraz  

innych przedmiotów niegotówkowych
• automatyczna szuflada kasowa z mechanizmem push-open 
• łatwość łączenia z istniejącymi kasami i systemami POS 
• testowana na 1 milion otwarć 
• Interfejs RJ-12 
• zestaw zawiera 2 listwy montażowe do montażu pod kasą 
• opcjonalnie w zestawie: zamykana pokrywa i dodatkowa wkładka

kolor: czarny

materiał: stal / PCV; szerokość (wymiar zewnętrzny): 410 mm; 
wysokość (wymiar zewnętrzny): 115 mm;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 415 mm
10.0212.4 

Do zastosowania z szufladą kasową 10.0212.4
• 4 regulowane przegródki na banknoty 
• metalowe przyciski do banknotów 
• wyjmowany wkład z 8 regulowanymi przegrodami na banknoty 
•  oddzielne miejsce przeznaczone do przechowywania banknotów  

o największym nominale i papierów wartościowych  
poza zasięgiem wzroku

• kompatybilna z Safescan SD4141  
• wymiary: 358 x 328 x 64 mm 
• certyfikat CE
10.0212.5 

Drukarka „Safescan TP-230“
•  kompatybilny z Safescan 1250, 1450,  

6165, 6185, 2265, 2465-S, 2665-S,  
2685-S i 2985-SX

•  wysoka prędkość drukowania -  
poniżej jednej minuty

•  wyniki obliczeń drukowane według 
wartości nominalnej

•  nadaje się do standardowego papieru 
termicznego

•  w zestawie z kablem USB, kablem  
drukarki i rolką papieru

kolor: czarny; użytkowanie mobilne: tak; 
gwarancja: 3 lata
10.0172.7 
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Przegrody kasowe

Przegroda kasowa „DO“
• bez wkładów informacyjnych i zaślepek 
• dostępne w różnych długościach 
 
Kolor: przezroczysty

Przegroda kasowa „DO 30“ 
długość ramienia: 30 mm
20.1811. 
Przegroda kasowa „DO 40“ 
długość ramienia: 38 mm
20.0181. 

Przegroda kasowa - dodatki
Zatyczka do przegrody kasowej „DO 40“

kolor: biały

mocowanie: zewnętrzne
20.0182.1 
mocowanie: wewnętrzne
20.0182.3 

Możliwe kolory specjalne.

Wkładki z nadrukiem na zapytanie. 
W dostawie zmontowany.

20.0182.120.0182.1

20.0182.320.0182.3

Przegroda kasowa / towarowa „Construct“
• Aluminium w kolorze srebrnym anodowanym 
• Czarne, wystające zatyczki do ochrony profilu 
• Bezpośrednio od producenta 
• Dostarczana wyłącznie bez nadruku

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;  
rodzaj profilu: profil czterokątny 25 x 25 x 1,5 mm;  
wymiary wewnętrzne włącznie z zatyczkami:  
32 x 32 x 310 mm (S x W x D)

zatyczki: czarne, z funkcją stopki
51.0066.59 
zatyczki: siwe, wystające
51.0066.60 

Możliwość indywidualnego wykonania!
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Przegrody kasowe

Przegroda kasowa / oddzielacz kasowy „Silver-Wato“
•  z możliwością umieszczania materiałów reklamowych o różnych 

wielkościach
•  wymiana materiałów reklamowych w kilka sekund bez użycia 

narzędzi
• do materiałów reklamowych o grubości materiału ok. 1 mm 
• aluminium anodowane na srebrno 
• zaślepki chroniące profil 
• kieszenie typu U dostępne jako wyposażenie dodatkowe 
• nadrukowane formatki PVC dostępne na zamówienie 
• bezpośrednio od producenta 
• bez nadruku

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;  
rodzaj profilu: czworokątny 25 x 25 mm; szerokość wsuwu: 297 mm; 
wymiary wewnętrzne włącznie z zatyczkami: 29 x 29 x 310 mm 
(szer. x wys. x dł.); cecha dodatkowa: 5102521

zatyczki: czarne, z funkcją stopki
50.0232.1 
zatyczki: siwe, wystające
50.0232.2 

Specjalne długości już przy zamówieniu 1 szt.

1. Bezproblemowa wymiana materiałów reklamowych.

2. Podczas wymiany materiału reklamowego prosimy nie zdejmować 
zatyczek.

3. Na zdjęciu z akcesoriami: Tabliczka z możliwością wsuwu

Zastrzeżony wzór towarowy!

1

2

3

Kieszeń „U“ do przegrody kasowej „Construct-Wato“
• do włożenia do przegrody kasowej 
• szybka i łatwa prezentacja drukowanych materiałów reklamowych  
• szybka i łatwa wymiana materiałów reklamowych 
• wymiana możliwa bez użycia narzędzi

materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,5 mm; 
kolor: antyrefleks; format wsuwu: 297 x 64 mm;  
format: format poziomy
26.0035.498 

Stosujemy folie odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

1. Kieszeń U do przegrody „Construct-Wato“.

1
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Przegrody kasowe

Aluminiowa przegroda kasowa / przegroda towarowa, 
kwadratowa

•  odporne na łamanie aluminium, anodowane na srebrno,  
gwarancja długiej trwałości

• zaślepki dla ochrony profilu 
• zaokrąglone narożniki 
• bezpośrednio od producenta 
•  własna produkcja umożliwia przycięcie na specjalne długości  

od 1 sztuki
•  dostępna w wersji zamkniętej lub z otworem do umieszczenia 

materiału reklamowego o grubości ok. 1,5 mm
•  w wersji z otworem: 

-  technologia mocowania materiałów reklamowych o różnej 
wielkości

 -  zmiana materiałów reklamowych bez użycia narzędzi  
w kilka sekund

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;  
rodzaj profilu: Kwadrat 27 x 27 mm;  
kolor profilu: srebrny anodowany;  
wymiary wewnętrzne włącznie z zatyczkami: 29 x 29 x 310 mm 
(szer. x wys. x dł.); rodzaj nadruku: bez nadruku

Przegroda kasowa / przegroda towarowa „Square 27“
wykonanie: pełny profil
50.0310.10 

Przegroda kasowa / towarowa „Square-Wato 27“
szerokość wsuwu: 297 mm;  
wykonanie: z miejscem na reklamę 1,5 mm / bez kieszeni
50.0361.2 
wykonanie: z kieszenią U do elementów o grubości 250 g / m²; 
Rozmiary kieszeni U: 297 x 70 mm (szer. x wys.)
50.0361.5 
wykonanie: z kieszenią U do materiałów o grubości 250 g / m²; 
Rozmiary kieszeni U: 297 x 70 mm (szer. x wys.)
50.0361.8 

Ceny z nadrukiem znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym

Trójkątna przegroda kasowa z aluminium
•  odporne na łamanie aluminium, anodowane na srebrno, gwarancja 

długiej trwałości
• zaślepki dla ochrony profilu 
• zaokrąglone narożniki 
• bezpośrednio od producenta 
•  własna produkcja umożliwia przycięcie na specjalne długości od 1 

sztuki
•  dostępna w wersji zamkniętej lub z otworem do umieszczenia 

materiału reklamowego o grubości ok. 1,5 mm
•  w wersji z otworem: 

-  technologia mocowania materiałów reklamowych o różnej 
wielkości

 -  zmiana materiałów reklamowych bez użycia narzędzi w kilka 
sekund

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;  
rodzaj profilu: trójkąt, 35 x 35 x 35 mm;  
kolor profilu: srebrny anodowany; wymiary wewnętrzne włącznie z 
zatyczkami: 37 x 33,5 x 310 mm (szerxwysxdł);  
rodzaj nadruku: bez nadruku

Przegroda kasowa „Delta 35“
wykonanie: pełny profil
50.0345.3 

PRZEGRODA KASOWA/PRZEGRODA TOWAROWA „Delta-Wato 35“
szerokość wsuwu: 297 mm;  
wykonanie: z miejscem na reklamę 1,5 mm / bez kieszeni
50.0346.2 
wykonanie: z kieszenią U do elementów o grubości 250 g / m²; 
Rozmiary kieszeni U: 297 x 90 mm (S x W)
50.0346.5 
wykonanie: z kieszenią U do materiałów o grubości 250 g / m²; 
Rozmiary kieszeni U: 297 x 90 mm (S x W)
50.0346.8 
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Podstawki na pieniądze

Bilonownica „Sorbus“
• wraz z 4 elementami antypoślizgowymi 
• wykonana z wysokiej jakości szkła akrylowego

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 6 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 220 mm; głębokość: 147 mm
60.0077.1 

Bilonownica
• duża powierzchnia reklamowa 
• wkładki papierowe z nadrukiem na zapytanie 
• dostępne w kolorach: niebieskim, czerwonym lub białym

Materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 220 x 150 mm (szer. x głęb.)
40.0015. 

Bilonownica
• 4 gumowe nóżki zapobiegające ślizganiu się bilonownicy 
• bez druku - druk na specjalne życzenie

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty;  
szerokość (wymiar zewnętrzny): 210 mm;  
długość (wymiar zewnętrzny): 175 mm; wysokość: 10 mm
40.0016.1 

Bilonownica „Isatis“
• łącznie z 4 elementami zapobiegającymi ślizganiu

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty;  
szerokość: 175 mm; głębokość: 210 mm
65.0049.1 

Nadruk reklamowy na zapytanie!

Bilonownica „Milium“
• łącznie z 4 odbojnikami chroniącymi

materiał: szkło akrylowe; kolor: siwy / przezroczysty;  
szerokość wsuwu: 210 mm; wysokość wsuwu: 132 mm
65.0059.1 

Kolory niestandardowe przy zamówieniu powyżej 1000 sztuk.



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

580

Ka
sy

11

Stojaki na długopisy

Stojaczek na długopisy „Desk“
• stojaczek na długopisy w delikatnych kolorach 
•  z pasującym długopisem model „Turbo“ i z łańcuszkiem kulkowym 

(długość: 500 mm)

kolor: biały lub czarny
40.0218. 
kolor: srebrny
40.0218.1 

Na zapytanie możliwe umieszczenie reklamy.
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Nadzór |  
Zabezpieczenie towaru

12
• Lustra

• Zabezpieczenie towarów bez alarmu

• Zabezpieczenie do haków do ścian perforowanych

Bezpieczeństwo Państwa towarów!
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Lustra

Lustro obserwacyjne „Konvex Slimline“
• wyposażone w regulowany uchwyt ścienny

szerokość: 600 mm; wysokość: 400 mm
60.0084.1 

Lustro obserwacyjne 360°
• Kształt: Półkula (lustro 180° i 90° na zapytanie)

średnica: 450 mm
60.0085.1 
średnica: 600 mm
60.0085.2 
średnica: 800 mm
60.0085.3 
średnica: 1000 mm
60.0085.4 

Lustra są efektywnym zabezpieczeniem przed kradzieżą w sklepach. 
Różnorodność kształtów luster pozwala na obserwację różnych miejsc.

1. 360°

2. 180°

3. 90°

1 2 3
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Lustra

Lustro obserwacyjne „Konvex“
• Lustro łukowe wyposażone w regulowane ruchome ramię

średnica: 300 mm
60.0086.1 
średnica: 400 mm
60.0086.2 
średnica: 600 mm
60.0086.3 
średnica: 750 mm
60.0086.4 

Lustro kasowe
• kształt: Trójkąt 
• wyposażony w regulowany uchwyt ścienny 
• średnica 330 mm
60.0083.1 

Lustra obserwacyjne - dodatki
Przedłużka do ramienia „Flexarm“
długość: 100 mm
60.0087.1 

Zwornica śrubowa
do lustra kasowego 60.0083.1 oraz lustra „Konvex“;
średnica uchwytu: 33 mm
60.0088.1 
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Lustra

Znajdź właściwą średnicę lustra

1. Prosimy o ustalenie odległości pomiędzy Państwem a lustrem 

2. Prosimy o ustalenie odległości pomiędzy lustrem a obserwowaną osobą. 

3. Proszę zliczyć obydwie odległości 

4.  W kolumnie A+B prosimy o znalezienie odpowiedniej odległości w metrach.  
W kolumnach obok znajdą Państwo możliwe średnice luster.  
Im bardziej ciemne jest pole, tym bardziej optymalna będzie widoczność. 
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Zabezpieczenie towarów bez alarmu

Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą  
„Pullbox Teardrop Standard“

•  pullbox w kształcie łezki do mechanicznej ochrony towarów przed 
kradzieżą, idealnie sprawdzi się w twoim punkcie sprzedaży

•  metalowa płytka działająca jako ogranicznik została wyposażona  
w dwustronną taśmę klejącą

materiał: tworzywo sztuczne / metal; kolor: czarny; 
szerokość: 32 mm; długość: 50 mm; wysokość: 17 mm; 
wykonanie: adapter metalowy 35 x 22 mm;  
regulowana długość: do 900 mm
88.0063.1 

dodatkowo 2-stronna taśma klejąca.

Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą  
„Pullbox Teardrop“

•  pullbox w kształcie łezki do mechanicznej ochrony towarów przed 
kradzieżą, idealnie sprawdzi się w twoim punkcie sprzedaży

•  kuliste zakończenie umożliwia połączenie urządzenia z 
potrzebnymi klipsami

materiał: tworzywo sztuczne / metal; kolor: czarny; 
szerokość: 32 mm; długość: 50 mm; wysokość: 17 mm;  
regulowana długość: do 900 mm
88.0058.1 

dodatkowo 2-stronna taśma klejąca.

Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą  
„Pullbox Teardrop Loop“

Urządzenie w kształcie łezki do mechanicznego zabezpieczania 
towarów przed kradzieżą, idealnie sprawdzi się w Państwa punkcie 
sprzedaży 
Urządzenie zakończone jest pętlą oraz dwoma pierścieniami 
skręcanymi, jeden pierścień służy do ustawienia odpowiedniej 
wielkości pętli, natomiast drugi służy jako stoper przy wyciąganiu 
linki: Pierścienie mogą być ustawiane w dowolnej pozycji, w 
zestawie jeden kluczyk do skręcania pierścieni.

materiał: tworzywo sztuczne / metal; kolor: czarny; 
szerokość: 32 mm; długość: 50 mm; wysokość: 17 mm; 
wykonanie: uchwyt; regulowana długość: do 900 mm
88.0064.3 

dodatkowo 2-stronna taśma klejąca.
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Zabezpieczenie towarów bez alarmu

Klips „Pullbox Rotor“
• klips zabezpieczający do Pullboxen zakończony kulką 
• wraz z dwustronną powierzchnią łączącą

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: szary; średnica: 38 mm
88.0062.1 

Klips „Pullbox Flach“
• klips zabezpieczający do Pullboxen zakończony kulką 
• wraz z dwustronną powierzchnią łączącą

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: szary; średnica: 30  mm
88.0060.1 

Klips „Dummy Holder Magna“
• uchwyt ścienny lub stołowy do zabezpieczania przed kradzieżą 
• wbudowane magnesy 
• po jednej płytce samoprzylepnej na każdej z dwóch części uchwytu 
•  do zastosowania z Pullboxen zakończonym kulką  

(Pullboxen nie wchodzi w skład zestawu)

materiał: tworzywo sztuczne; szerokość: 25 mm;  
długość: 40 mm; wysokość: 20 mm

kolor: biały
88.0066.1 
kolor: czarny
88.0066.2 
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Klips „Dummy Holder Spiral Light“
•  klips ścienny lub stołowy do mechanicznego zabezpieczania 

produktów
•  zestaw składający się z: 

- 2x prostokątnych elementów 
- 1x spiralnego kabla

• wbudowane magnesy 
• po jednej powierzchni samoprzylepnej na każdej z dwóch części  
•  do zastosowania z urządzeniem zabezpieczającym "Pullbox"  

(nie dostarczanym w komplecie)

materiał: tworzywo sztuczne; szerokość: 25 mm; długość: 40 mm; 
wysokość: 20 mm

kolor: biały
88.0123.1 
kolor: czarny
88.0123.2 
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Zabezpieczenie do haków do ścian perforowanych

Zamek zabezpieczający do haków pojedynczych  
i podwójnych

• do zabezpieczania towarów na hakach pojedynczych i podwójnych

materiał: tworzywo sztuczne; szerokość: 20 mm;  
wysokość: 36 mm; głębokość: 21 mm

kolor: czerwony; średnica otworu: 6,5 mm
88.0141.1 
kolor: czerwony; średnica otworu: 8,5 mm
88.0141.2 
kolor: biały; średnica otworu: 6,5 mm
88.0141.3 

kolor: biały; średnica otworu: 8,5 mm
88.0141.4 
kolor: czarny; średnica otworu: 6,5 mm
88.0141.5 
kolor: czarny; średnica otworu: 8,5 mm
88.0141.6 

Przypominamy o konieczności zamówienia klucza (88.0153.2)

Zamek zabezpieczający do haków pojedynczych  
i podwójnych „Simply“

• do zabezpieczania towarów na hakach pojedynczych i podwójnych

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: czerwony; szerokość: 15 mm; 
wysokość: 40 mm; głębokość: 19 mm; średnica otworu: 6 mm
88.0180.1 

Przypominamy o konieczności zamówienia klucza (88.0153.2)

Klucz otwierający
• klucz do pojedynczych i podwójnych zamków hakowych

materiał obudowy: metal; kolor: srebrny; szerokość: 20 mm; 
długość: 55 mm; wysokość: 20 mm; wykonanie: magnes;  
cecha dodatkowa: produkt nr 88.141 oraz 88.0180
88.0153.2 
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• Namioty reklamowe

• Parasole

• Flagi plażowe 

Namioty | Parasole | Flagi plażowe
Przyciągnij wzrok!
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Namioty reklamowe

• Montaż w 60 sekund bez użycia narzędzi  
• Rama wykonana z anodowanego aluminium 49 mm  
• Tkanina namiotowa zmywalna, wodoodporna,  
 wiatroszczelna, odporna na rozdarcia  
• Certyfikat TÜV  
• Trudnopalny  
• 5 lat gwarancji producenta na wady materiałowe i  
 produkcyjne  

• Dożywotnia gwarancja na korozję konstrukcji  
 aluminiowej  
• Dachy i ściany boczne mogą być drukowane  
 indywidualnie  
• Duże powierzchnie namiotów skutecznymi  
 nośnikami reklamy  
• Łatwa konwersja gradientów kolorów i nadruków na  
 dużych powierzchniach

1. Różne kolory konstrukcji.

1
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Namioty reklamowe

Namioty promocyjne z konstrukcją w różnych kolorach

Namiot promocyjny „3 x 3 m“
materiał konstrukcji: aluminium; 
rodzaj profilu: aluminium 43 x 49 mm; 
powierzchnia: anodowana; kolor: biały;  
kolor podstawy: srebrny; 
szerokość: 3000 mm;  
całkowita wysokość: 3250 mm;  
wysokość przejścia: 2010 mm; 
głębokość: 3000 mm; wodoszczelność: tak; 
wyposażenie: z torbą transportową
82.0001.11 

Dachy i ścianki boczne dostępne są w 
standardowych kolorach Pantone: 
- czarny 
- szary (podobny do Cool Grey 10) 
- błękit królewski (294 C) 
- ciemnoniebieski (534 C) 
- zielony (349 C) 
- bordowy (195 C) 
- czerwony (187 C) 
- pomarańczowy (1655 C) 
- żółty (123 C) 
- piaskowy (468 C) 
- biały 
 
Można je znaleźć na naszej stronie!

Namiot promocyjny „4,5 x 3 m“
materiał konstrukcji: aluminium; 
rodzaj profilu: aluminium 43 x 49 mm; 
powierzchnia: anodowana; kolor: biały;  
kolor podstawy: srebrny; 
szerokość: 4500 mm;  
całkowita wysokość: 3250 mm;  
wysokość przejścia: 2010 mm; 
głębokość: 3000 mm; wodoszczelność: tak; 
wyposażenie: z torbą transportową
82.0001.21 

Dachy i ścianki boczne dostępne są w 
standardowych kolorach Pantone: 
- czarny 
- szary (podobny do Cool Grey 10) 
- błękit królewski (294 C) 
- ciemnoniebieski (534 C) 
- zielony (349 C) 
- bordowy (195 C) 
- czerwony (187 C) 
- pomarańczowy (1655 C) 
- żółty (123 C) 
- piaskowy (468 C) 
- biały 
 
Można je znaleźć na naszej stronie!

Zestawienie akcentów z dostępnymi kolorami standardowymi RAL dla ramek: czarny, brązowy (8011), 
ciemnoniebieski (5003), zielony (6029), czerwony (3001), żółty (1023), piaskowy (1015), biały.
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Namioty reklamowe

Namiot promocyjny „6 x 3 m“
materiał konstrukcji: aluminium; 
rodzaj profilu: aluminium 43 x 49 mm; 
powierzchnia: anodowana; kolor: biały;  
kolor podstawy: srebrny; 
szerokość: 6000 mm;  
całkowita wysokość: 3250 mm;  
wysokość przejścia: 2010 mm; 
głębokość: 3000 mm; wodoszczelność: tak; 
wyposażenie: z torbą transportową
82.0001.30 

Dachy i ścianki boczne dostępne są w 
standardowych kolorach Pantone: 
- czarny 
- szary (podobny do Cool Grey 10) 
- błękit królewski (294 C) 
- ciemnoniebieski (534 C) 
- zielony (349 C) 
- bordowy (195 C) 
- czerwony (187 C) 
- pomarańczowy (1655 C) 
- żółty (123 C) 
- piaskowy (468 C) 
- biały 
 
Można je znaleźć na naszej stronie!

Namiot promocyjny „8 x 4 m“
materiał konstrukcji: aluminium; 
rodzaj profilu: aluminium 43 x 49 mm; 
powierzchnia: anodowana; kolor: biały;  
kolor podstawy: srebrny; 
szerokość: 8000 mm;  
całkowita wysokość: 3.910 mm;  
wysokość przejścia: 2150 mm; 
głębokość: 4000 mm; wodoszczelność: tak; 
wyposażenie: z torbą transportową
82.0001.40 

Dachy i ścianki boczne dostępne są w 
standardowych kolorach Pantone: 
- czarny 
- szary (podobny do Cool Grey 10) 
- błękit królewski (294 C) 
- ciemnoniebieski (534 C) 
- zielony (349 C) 
- bordowy (195 C) 
- czerwony (187 C) 
- pomarańczowy (1655 C) 
- żółty (123 C) 
- piaskowy (468 C) 
- biały 
 
Można je znaleźć na naszej stronie!

Zestawienie akcentów z dostępnymi kolorami standardowymi RAL dla ramek: czarny, brązowy (8011), 
ciemnoniebieski (5003), zielony (6029), czerwony (3001), żółty (1023), piaskowy (1015), biały.
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Namioty reklamowe

Akcesoria do namiotów promocyjnych

Ściana boczna
• z taśmą rzepową i torbą transportową

materiał: poliester; kolor: biały

szerokość: 1500 mm; wysokość: 2010 mm
82.0003.50 
szerokość: 2000 mm; wysokość: 2010 mm
82.0003.60 
szerokość: 3000 mm; wysokość: 2010 mm
82.0003.1 
szerokość: 4000 mm; wysokość: 2160 mm
82.0003.11 
szerokość: 4500 mm; wysokość: 2010 mm
82.0003.21 
szerokość: 5000 mm; wysokość: 2460 mm
82.0003.70 
szerokość: 6000 mm; wysokość: 2160 mm
82.0003.31 

Nadaje się tylko do namiotów 6 x 4 m. 
 
Dachy i ściany boczne dostępne są w kolorach standardowych z palety 
Pantone: 
- czerń 
- szary (podobny do Cool Grey 10) 
- błękit (294 C) 
- ciemnoniebieski (534 C) 
- zielony (349 C) 
- bordeaux (195 C) 
- czerwony (187 C) 
- pomarańczowy (1655 C) 
- żółty (123 C) 
- piasek (468 C) 
- biel 
 
Można je znaleźć na stronie www.vkf-renzel.pl! Serdecznie zapraszamy

Nadruk na zapytanie!

Połowa ściany bocznej
materiał: poliester; kolor: biały; wysokość: 1100 mm;  
wyposażenie: z prętem telskopowym

szerokość: 1500 mm
82.0004.40 
szerokość: 2000 mm
82.0004.50 
szerokość: 3000 mm
82.0004.1 
szerokość: 4000 mm
82.0004.11 
szerokość: 4500 mm
82.0004.21 
szerokość: 5000 mm
82.0004.60 
szerokość: 6000 mm
82.0004.76 

Nadaje się tylko do namiotów 6 x 4 m. 
 
Dachy i ściany boczne dostępne są w kolorach standardowych z palety 
Pantone: 
- czerń 
- szary (podobny do Cool Grey 10) 
- błękit (294 C) 
- ciemnoniebieski (534 C) 
- zielony (349 C) 
- bordeaux (195 C) 
- czerwony (187 C) 
- pomarańczowy (1655 C) 
- żółty (123 C) 
- piasek (468 C) 
- biel 
 
Można je znaleźć na stronie www.vkf-renzel.pl! Serdecznie zapraszamy
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Namioty reklamowe

Ściana boczna z oknem
• z taśmą rzepową i okienkiem

materiał: poliester; kolor: biały

szerokość: 1500 mm; wysokość: 2010 mm; wyposażenie: z 1 oknem
82.0005.10 
szerokość: 2000 mm; wysokość: 2010 mm; wyposażenie: z 1 oknem
82.0005.20 
szerokość: 3000 mm; wysokość: 2010 mm; wyposażenie: z 2 oknami
82.0005.30 
szerokość: 4000 mm; wysokość: 2160 mm; wyposażenie: z 3 oknami
82.0005.40 
szerokość: 4500 mm; wysokość: 2010 mm; wyposażenie: z 3 oknami
82.0005.50 
szerokość: 5000 mm; wysokość: 2460 mm; wyposażenie: z 3 oknami
82.0005.60 
szerokość: 6000 mm; wysokość: 2160 mm; wyposażenie: łącznie z 4 oknami
82.0005.67 

Nadaje się tylko do namiotów 6 x 4 m. 
 
Dachy i ściany boczne dostępne są w kolorach standardowych z palety 
Pantone: 
- czerń 
- szary (podobny do Cool Grey 10) 
- błękit (294 C) 
- ciemnoniebieski (534 C) 
- zielony (349 C) 
- bordeaux (195 C) 
- czerwony (187 C) 
- pomarańczowy (1655 C) 
- żółty (123 C) 
- piasek (468 C) 
- biel 
 
Można je znaleźć na stronie www.vkf-renzel.pl! Serdecznie zapraszamy

Nadruk na zapytanie!

Ściana boczna z drzwiami
• z taśmą rzepową, zamkiem błyskawicznym i drzwiami

materiał: poliester; kolor: biały; wyposażenie: drzwi w komplecie

szerokość: 1500 mm; wysokość: 2010 mm
82.0006.10 
szerokość: 2000 mm; wysokość: 2010 mm
82.0006.20 
szerokość: 3000 mm; wysokość: 2010 mm
82.0006.30 
szerokość: 4000 mm; wysokość: 2160 mm
82.0006.40 
szerokość: 4500 mm; wysokość: 2010 mm
82.0006.50 
szerokość: 5000 mm; wysokość: 2460 mm
82.0006.60 
szerokość: 6000 mm; wysokość: 2160 mm
82.0006.76 

Nadaje się tylko do namiotów 6 x 4 m. 
 
Dachy i ściany boczne dostępne są w kolorach standardowych z palety 
Pantone: 
- czerń 
- szary (podobny do Cool Grey 10) 
- błękit (294 C) 
- ciemnoniebieski (534 C) 
- zielony (349 C) 
- bordeaux (195 C) 
- czerwony (187 C) 
- pomarańczowy (1655 C) 
- żółty (123 C) 
- piasek (468 C) 
- biel 
 
Można je znaleźć na stronie www.vkf-renzel.pl! Serdecznie zapraszamy



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

595

N
am

io
ty

 | 
Pa

ra
so

le
 | 

Fl
ag

i p
la

żo
w

e

13

Namioty reklamowe

Podłoga "Terraguide©" do namiotów promocyjnych
materiał: wykonany z PE, w 100% odnawialny; kolor: czarny; 
szerokość: 500 mm; wysokość: 20 mm; głębokość: 500 mm;  
klasa odporności ogniowej: DIN EN 13501-1 Klasa E
Struktura powierzchni: szorstka, antypoślizgowa 
Brak widocznych elementów łączących po ułożeniu 
Czyszczenie: łatwe czyszczenie powierzchni, możliwe również 
przy użyciu myjki wysokociśnieniowej odporny na warunki 
atmosferyczne, trwały kolor, odporny na promieniowanie UV, 
odporny na zimno i ciepło (PE)
82.0105.3 

  

Krawędzie do systemu podłogowego „Terraguide©“
• dedykowany do podłóg namiotowych Terraguide© 
• skrupulatne wykończenie 
• łagodne krawędzie chroniące przed potknięciem

materiał: wykonany z PE, w 100% odnawialny; kolor: czarny; 
szerokość: 250 mm; wysokość: 20 mm; głębokość: 95 mm;  
klasa odporności ogniowej: DIN EN 13501-1 Klasa E
Funkcja dodatkowa: zewnętrzna wkładka reklamowa, możliwość 
indywidualnego zadruku cyfrowego 
trwałe kolory, odporne na promieniowanie UV
82.0105.5 

1. Przykładowe zastosowanie z wkładką.

Wypełnienie na zapytanie

1

  

Stojak do systemu podłogowego „Terraguide©“
• nadaje się do systemu podłogowego do namiotów Terraguide© 
• możliwość układania elementów jeden na drugim dla większej  
 oszczędności miejsca 
• możliwość transportu wózkiem widłowym

materiał: stal ocynkowana; kolor: srebrny; szerokość: 1100 mm; 
wysokość: 1100 mm; głębokość: 1180 mm;  
Waga, bez wypełnienia: 55 kg; Pojemność: 540m²
82.0105.4 
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Namioty reklamowe

Płyta podłogowa
materiał: stal; powierzchnia: ocynkowana

model: 10 kg
82.0008.5 
model: 30 kg
82.0008.4 

1. waga 10,0 kg

2. waga 30,0 kg

1 2

Zestaw montażowy

do wszystkich namiotów z 4 nogami
wersja: 4 śledzie + 4 pasy + młotek + torba
82.0167.9 
do wszystkich namiotów z 6 nogami
wersja: 6 śledzi + 6 pasów + młotek + torba
82.0167.10 

Klamra łącząca
zastosowanie: do połączenia 2 namiotów
82.0009.1 
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Namioty reklamowe

Oświetlenie do namiotu promocyjnego
• zestaw składa się z: 4 listw LED o mocy 15 W każda 
• kilka uchwytów do montażu 
• może pozostać zamontowane podczas demontażu namiotu 
• należy je zdemontować do transportu 
• możliwość ściemniania światła

mocowanie: z poręcznym uchwytem; pobór prądu [W]: 4 x 15 W
82.0112.2 

LED

Flaga
• z 3-częściowym masztem flagowym i nadrukiem cyfrowym 
• tkanina może być zadrukowana z jednej strony i jest odporna na wiatr 
• plus koszty projektu

materiał: poliester; szerokość: 800 mm; wysokość: 2000 mm
Pasuje do namiotów o wymiarach 3 x 3 m, 4,5 x 3 m, 6 x 3 m, 4 x 4 m, 
6 x 4 m, 8 x 4 m i 5 x 5 m
82.0114.1 

Więcej akcesoriów znajdziecie Państwo na stronie: www.vkf-renzel.pl
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Namioty reklamowe

Namiot promocyjny „Zoom“ 
2 x 2m

• z torbą transportową, metalowymi 
 kołkami i linami mocującymi

materiał konstrukcji: aluminium;  
rodzaj profilu: profil sześciokątny;  
kolor podstawy: srebrny; 
szerokość: 2000 mm;  
całkowita wysokość: 3410 mm;  
wysokość przejścia: 2100 mm; 
głębokość: 2000 mm; wodoszczelność: tak

kolor: biały
82.0241.16 
kolor: fullprint / wg życzenia klienta
82.0241.20 

Dachy i ściany boczne dostępne są 
w kolorach standardowych Pantone: 
- czerń 
- niebieski (286 C) 
- czerwony (485 C) 
- biel 
 
Można je znaleźć na stronie www.vkf-renzel.pl!

1. Przykład z Fullprintem

NOWOŚĆ

1
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Namioty reklamowe

Namiot promocyjny „Zoom“  
3 x 3 m

materiał konstrukcji: aluminium; 
rodzaj profilu: profil sześciokątny;  
kolor podstawy: srebrny; 
szerokość: 3000 mm;  
całkowita wysokość: 2530 mm;  
wysokość przejścia: 2100 mm; 
głębokość: 3000 mm; wodoszczelność: tak

kolor: biały
82.0241.4 
kolor: fullprint / wg życzenia klienta
82.0241.17 

Dachy i ściany boczne dostępne są 
w kolorach standardowych Pantone: 
- czerń 
- niebieski (286 C) 
- czerwony (485 C) 
- biel 
 
Można je znaleźć na stronie www.vkf-renzel.pl!

Namiot promocyjny „Zoom“ 
4,5 x 3 m

materiał konstrukcji: aluminium; 
rodzaj profilu: profil sześciokątny;  
kolor podstawy: srebrny; 
szerokość: 4500 mm;  
całkowita wysokość: 3150 mm;  
wysokość przejścia: 2100 mm; 
głębokość: 3000 mm; wodoszczelność: tak

kolor: biały
82.0241.8 
kolor: fullprint / wg życzenia klienta
82.0241.18 

Dachy i ściany boczne dostępne są 
w kolorach standardowych Pantone: 
- czerń 
- niebieski (286 C) 
- czerwony (485 C) 
- biel 
 
Można je znaleźć na stronie www.vkf-renzel.pl!

Dodatkowe wielkości znajdą Państwo na stronie: www.vkf-renzel.pl



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

600

N
am

io
ty

 | 
Pa

ra
so

le
 | 

Fl
ag

i p
la

żo
w

e

13

Namioty reklamowe

Scianka boczna "Zoom"
materiał: poliester; kolor: biały;  
wersja: do namiotu promocyjnego "Zoom"

szerokość: 2000 mm
82.0244.4 
szerokość: 3000 mm
82.0244.8 
szerokość: 4500 mm
82.0244.12 

Dachy i ściany boczne dostępne są 
w kolorach standardowych Pantone: 
- czerń 
- niebieski (286 C) 
- czerwony (485 C) 
- biel 
 
Można je znaleźć na stronie www.vkf-renzel.pl!

1. Przykładl: z drukiem.

1

Ściana boczna z oknem do namiotu 
„Zoom“

materiał: poliester;  
szerokość: 3000 mm; kolor: biały; 
wersja: do namiotu promocyjnego "Zoom"; 
wyposażenie: w zestawie okienko PVC  
1,5 x 1 metr
82.0271.1 

Nadruk na zapytanie!

Podstawa do namiotu 
promocyjnego „Zoom“

materiał: tworzywo sztuczne / wypełnienie 
betonowe; szerokość: 300 mm; 
wysokość: 30  mm; głębokość: 300 mm; 
waga: 8,0 kg
82.0243.1 
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Parasole

Parasol przeciwsłoneczny
• możliwy jest indywidualny projekt dla Państwa reklamy  
• stalowa rura ( średnica 22 / 25 mm): składa się z dwóch części  
 połączonych metalową nakładką 
• kąt nachylenia nie jest regulowany 
• materiał: wodoodporna tkanina poliestrowa o gramaturze  
 170 g/m² (+/- 9 g) 
• bezpieczny dzięki podstawie o pojemności 15 l

materiał: poliester; wodoodporność: tak; nadruk: fullprint; 
wyposażenie dodatkowe: 8 elementów z falbanką

średnica: 1800 mm; wyposażenie: bez nóżki
82.0018.30 
średnica: 1800 mm; wyposażenie: z nózką
82.0018.31 

średnica: 2000 mm; wyposażenie: bez nóżki
82.0018.32 
średnica: 2000 mm; wyposażenie: z nózką
82.0018.29 
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Flagi plażowe

Flagi plażowe o różnych kształtach i wielkościach

• dynamiczna forma, opływowy design: 
 - wzór w kształcie łezki 
 - prostokątna konstrukcja 
 - prosta konstrukcja  
• przyciągający uwagę swoją formą i rozmiarem  
• widoczny z daleka  

 

Konstrukcja plażowa
materiał stelażu: włókno szklane / aluminium; 
kolor stelażu: czarny; wersja: konstrukcja z 
kieszenią bez flagi z nadrukiem; 
wyposażenie: z torbą transportową;  
uchwyt do podłoża: brak

wersja: 3M
długość rury: 3300 mm
80.1010.3 
Wersja: 4M
długość rury: 4300 mm
80.1010.31 
Wersja: 5M
długość rury: 5200 mm
80.1010.38 

• idealny na eventy, festiwale, targi, 
 duże imprezy, do centr handlowych, 
 ulic handlowych i stref dla pieszych  
• możliwość druku indywidualnego 
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Flagi plażowe

Flaga plażowa „Square Black“
materiał stelażu: włókno szklane / aluminium; kolor stelażu: czarny; 
materiał flagi: 115 g/m² błyszczący polyester; szerokość flagi: 690 mm; 
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy, odbicie lustrzane; materiału uchwytu 
do podłoża: stal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; szerokość: 480 mm; 
wersja: konstrukcja z kieszenią i flagą z nadrukiem;  
wyposażenie: z torbą transportową;  
wyposażenie dodatkowe: z elementem obrotowym;  
uchwyt do podłoża: kanciasta podstawa , 14 kg, czarna

całkowita wysokość: 2000 mm;  
długość rury: 2690 mm; wysokość flagi: 1790 mm
80.1010.86 
całkowita wysokość: 3000 mm;  
długość rury: 3690 mm; wysokość flagi: 2590 mm
80.1010.87 
całkowita wysokość: 4000 mm;  
długość rury: 4690 mm; wysokość flagi: 3790 mm
80.1010.88 

Flaga plażowa "Kropelka"
materiał flagi: tkanina poliestrowa 90 g/m2;  
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy jednostronny;  
wersja: tylko flaga z nadrukiem cyfrowym

wersja: 3M
całkowita wysokość: 2300 mm; 
szerokość flagi: 1047 mm; wysokość flagi: 1872 mm
80.1010.5 
Wersja: 4M
całkowita wysokość: 3300 mm;  
szerokość flagi: 1.138 mm; wysokość flagi: 2812 mm
80.1010.6 
Wersja: 5M
całkowita wysokość: 4200 mm;  
szerokość flagi: 1157 mm; wysokość flagi: 3760 mm
80.1010.45 

Nadruk 2- stronny na zapytanie!

Flaga plażowa „prostokątna“
materiał flagi: tkanina poliestrowa 90 g/m2;  
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy jednostronny;  
wersja: tylko flaga z nadrukiem cyfrowym

wersja: 3M
całkowita wysokość: 3000 mm;  
szerokość flagi: 620 mm; wysokość flagi: 1950 mm
80.1012.43 
Wersja: 4M
całkowita wysokość: 4000 mm;  
szerokość flagi: 720 mm; wysokość flagi: 2600 mm
80.1012.44 
Wersja: 5M
całkowita wysokość: 5000 mm;  
szerokość flagi: 870 mm; wysokość flagi: 3800 mm
80.1012.45 
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Flagi plażowe

Podstawa do masztu flagowego
materiał: stal; grubość materiału: 8 mm;  
powierzchnia: malowana proszkowo;  
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; wykonanie: wersja okrągła; 
średnica: 480 mm; waga: 12,5 kg; wersja: z gumowymi podstawkami; 
wyposażenie: z elementem obrotowym, śrubą, nakrętką i kluczem
80.0453.3 

Podstawa do masztu flagowego
materiał: stal; grubość materiału: 7 mm; 
powierzchnia: malowana proszkowo;  
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; szerokość: 480 mm; 
długość: 480 mm; wykonanie: wykonanie prostokątne; waga: 15 kg; 
wersja: z gumowymi podstawkami;  
wyposażenie: z elementem obrotowym, śrubą, nakrętką i kluczem
80.0454.3 

Podstawa do masztu flagowego
materiał: stal; grubość materiału: 8 mm;  
powierzchnia: malowana proszkowo; kolor: czarny; 
wykonanie: wersja okrągła; średnica: 480 mm; waga: 12,5 kg; 
wersja: z gumowymi podstawkami;  
wyposażenie: z elementem obrotowym, śrubą, nakrętką i kluczem
80.0453.4 

Podstawa do flagi plażowej
materiał: stal; grubość materiału: 7 mm;  
powierzchnia: malowana proszkowo; kolor: czarny; 
szerokość: 480 mm; długość: 480 mm;  
wykonanie: wykonanie prostokątne; waga: 15 kg;  
wersja: z gumowymi podstawkami;  
wyposażenie: z elementem obrotowym, śrubą, nakrętką i kluczem
80.0454.4 

Podstawa krzyżowa do flagi 
plażowej

materiał: stal;  
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006;  
długość wysięgnika: 360 mm; 
wyposażenie: z elementem obrotowym; 
waga: 3,0 kg
80.0456.1 

Obciążenie do podstawy 
krzyżakowej do flagi plażowej

pojemność: do 5 l;  
zastosowanie: do obciążenia krzyżaka
80.0457.1 

Wkrętak do masztu flagowego.
• do wbijania w miękkie podłoża

materiał: stal;  
kolor: srebrny; długość: 790 mm;  
wyposażenie: z elementem obrotowym
80.0461.1 
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• EasyCubes

• Manekiny

• Tekstylne ramki naprężające

• Ścianki składane

• Składane ścianki ekspozycyjne

• Banery rolkowe

• Stojaki banerowe

• "Outdoor-Displays"

• Stoliki informacyjne

• Meble na targi

• Kabiny prezentacyjne

• Pojemniki transportowe

• Stojaki odzieżowe

• Popielnice stojące

• Koła fortuny

• Pojemniki na losy

Targi | Imprezy
Upewnij się, że będziesz miał idealne wejście!
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EasyCubes

• opatentowany, modułowy system ekspozytorów 

•  wysokiej jakości system składający się z trzech podstawowych 
elementów

•  materiał reklamowy można łatwo zmieniać w zależności od potrzeb 
i okazji

• możliwość przebudowy bez użycia narzędzi 

•  rewolucjonizuje sposób prezentacji produktów, który zazwyczaj 
jest statyczny i konwencjonalny

• zmień wystrój w ciągu kilku minut, kiedy i jak chcesz 
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EasyCubes
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EasyCubes

3 proste elementy, które dają tysiące możliwości

Panel wieńczący „Cover“ do EasyCubes
materiał: tworzywo sztuczne HIPS; szerokość: 400 mm; 
wysokość: 10 mm; głębokość: 400 mm;  
waga: 0,5 kg; nadruk: bez nadruku;  
obciążenie: maksymalnie do 2000 kg w połączeniu z podłogą

kolor: biały
80.1024.1 
kolor: czarny matowy
80.1024.6 

Kostka EasyCubes „Cube“
materiał: tworzywo sztuczne HIPS; szerokość: 400 mm; 
wysokość: 200 mm; głębokość: 400 mm; waga: 2,0 kg; 
obciążenie: maks. do 70,0 kg

kolor: biały matowy
80.1024.2 
kolor: czarny matowy
80.1024.3 

Modułowy panel podłogowy EasyCubes
materiał: tworzywo sztuczne HIPS; szerokość: 400 mm; 
wysokość: 50 mm; głębokość: 400 mm; waga: 1,0 kg; 
wyposażenie: wraz z dwoma łącznikami;  
obciążenie: maksymalnie do 2000 kg w połączeniu z pokrywą

kolor: biały matowy
80.1024.13 
kolor: czarny matowy
80.1024.4 

Zaprojektuj online swój własny projekt w wygodny sposób, dzięki naszemu konfiguratorowi EasyCube.
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EasyCubes

Indywidualny nadruk na folii z mikroprzyssawką - usuwalna bez 
pozostałości, wielokrotnego użytku - łatwa wymiana

Chcesz umieścić na kostce swój motyw?  
Chętnie zaprojektujemy kostki / pokrowce 

zgodnie z Państwa życzeniem!

Biała mikrofolia z przyssawką  
z nadrukiem "Cube"

•  w pełni zaprojektowany zgodnie z Państwa 
życzeniem

•  możliwość reklamy na wszystkich  
4 ścianach sześcianu

•  nadruk jest wykonywana przez nas  
i jest wliczony w cenę

materiał: mikrofolia z przyssawką; 
kolor: biały; szerokość: 1630 mm; 
wysokość: 185 mm;  
rodzaj nadruku: jednostronny nadruk 
fotorealistyczny (4c/UV);  
nadruk / motyw: indywidualny nadruk; 
krawędź: wykonanie prostokątne
14.0073.174 

Pokrywa do EasyCubes  
z nadrukiem cyfrowym

materiał: tworzywo sztuczne HIPS; 
szerokość: 400 mm; wysokość: 10 mm; 
głębokość: 400 mm; waga: 0,5 kg; 
nadruk: nadruk cyfrowy na formatce; 
obciążenie: maksymalnie do 2000 kg w 
połączeniu z podłogą

kolor: biały
kolor: biały; motyw: drobny kamień brukowy
80.1024.7 
kolor: biały; motyw: krzemień
80.1024.8 
kolor: biały; motyw: ciemne drewno
80.1024.9 
kolor: biały; motyw: trawa
80.1024.10 
kolor: biały; motyw: jasne drewno
80.1024.11 
kolor: biały; motyw: wyprzedaż
80.1024.14 
kolor: biały; motyw: wielka wyprzedaż
80.1024.15 
kolor: biały; motyw: wg klienta,  
kolor podstawowy pokrywy: biały
80.1024.16 

Kolor: czarny
kolor: czarny; motyw: węgiel
80.1024.12 
kolor: czarny; motyw: wg klienta,  
kolor podstawowy pokrywy: czarny
80.1024.17 
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EasyCubes

Rampa do Easycube
materiał: HIPS; wysokość: 52,4 mm

Front
kolor: czarny; szerokość: 406 mm; głębokość: 114 mm; waga: 280 g
80.1111.1 
kolor: biały; szerokość: 406 mm; głębokość: 114 mm; waga: 280 g
80.1111.2 

Narożnik
kolor: czarny; szerokość: 101 mm; głębokość: 95 mm; waga: 56 g
80.1111.3 
kolor: biały; szerokość: 101 mm; głębokość: 95 mm; waga: 56 g
80.1111.4 

Dla czystego i pozbawionego barier zakończenia.

pokrywa EasyCubes
materiał: szkło akrylowe;  
grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty;  
szerokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm; 
głębokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm

wysokość (wymiar zewnętrzny): 100 mm
60.0106.616 
wysokość (wymiar zewnętrzny): 200 mm
60.0106.542 
wysokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm
60.0106.541 

Inne warianty znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym

60.0106.61660.0106.616

60.0106.54160.0106.541

60.0106.54260.0106.542
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EasyCubes

Nadstawka prezentacyjna do EasyCubes
• do sprzedaży Państwa towarów

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 400 mm; głębokość: 400 mm

wysokość: 200 mm
60.0248.41 
wysokość: 400 mm
60.0248.42 

Przegroda krzyżowa do pojemnika EasyCubes
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty

wersja: do nadstawki prezentacyjnej 200 mm
60.0475.7 
wersja: do ekspozytora o wysokości 400 mm
60.0475.6 

1. Przykład zastosowania z przegrodą

Stwórz porządek! Przy pomocy odpowiednich akcesoriów.

60.0248.4160.0248.41 60.0248.4260.0248.4260.0475.760.0475.7

1
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EasyCubes

Zestaw EasyCubes „Profi“
•  zestaw do tworzenia różnych powierzchni 

reklamowych 
•  kostki dostępne w kolorze czarnym  

lub białym
• 16 elastycznych kostek 
• 8 dopasowanych pokryw i 8 podstaw 
• nieograniczone warianty ustawień 
•  do stosowania w sklepach, na targach lub 

do ekspozycji wystawowych

wymiary piętra: 400 x 400 x 50 mm 
(szer. x gł. x wys.);  
wymiary kostki: 400 x 400 x 200 mm 
(szer. x gł. x wys.);  
wymiary pokrywy: 400 x 400 x 10 mm 
(szer. x gł. x wys.); ilość pięter: 8 sztuk; 
ilość kostek: 16 sztuk; ilość pokryw: 8 sztuk

kolor podstawy: czarny; kolor kostki: biały; 
kolor pokrywy: biały
80.1086.1 
kolor podstawy: biały; kolor kostki: biały; 
kolor pokrywy: biały
80.1086.2 
kolor podstawy: biały; kolor kostki: czarny; 
kolor pokrywy: czarny
80.1086.20 
kolor podstawy: czarny; kolor kostki: czarny; 
kolor pokrywy: czarny
80.1086.11 

Obejrzyj nasz film i przekonaj się sam, jak wszechstronny i łatwy jest w montażu: www.vkf-renzel.pl

80.1086.180.1086.1

80.1086.2080.1086.20

80.1086.1180.1086.11

80.1086.280.1086.2



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

613

Ta
rg

i |
 I

m
pr

ez
y

14

Manekiny

Manekin witrynowy „Magic“

•  nasze manekiny wyróżnia nowoczesne 
wzornictwo i elastyczność, dzięki 
bogatemu wyborowi akcesoriów 
dodatkowych w wyjątkowy sposób 
zaprezentują twoje ubrania i dodatki

•  różne kształty i elementy dostępne w 
imitacji chromu, złota i drewna idealnie 
uzupełnią twoją kolekcję

•  manekiny zapewniają akcenty dekoracyjne 
w witrynach sklepowych i sklepach 
odzieżowych 

Manekin wystawowy „Magic“, model damski
materiał: ABS (lżejsze i stabilniejsze, biodegradowalne); 
wysokość: 1720 mm; rozmiar: 36 (mały);  
obwód klatki piersiowej: 82 cm;  
obwód w talii: 63 cm; obwód głowy: 530 mm;  
wyposażenie: głowa, korpus do wykorzystania bez głowy; 
wyposażenie dodatkowe: rękawiczki;  
akcesoria: satynowa, metalowa podstawa, uchwyt łydkowy; 
wersja: model damski

kolor: biały / matowy
80.1035.1 
kolor: jasnosiwy / matowy
80.1035.25 
kolor: czarny / matowy
80.1035.27 

Manekin wystawowy „Magic“, model męski
materiał: ABS (lżejsze i stabilniejsze, biodegradowalne); 
wysokość: 1810 mm; rozmiar: 48 (mały / średni);  
obwód klatki piersiowej: 96 cm;  
obwód w talii: 72 cm; obwód głowy: 575 mm;  
wyposażenie: głowa, korpus do wykorzystania bez głowy; 
wyposażenie dodatkowe: rękawiczki;  
akcesoria: satynowa, metalowa podstawa, uchwyt łydkowy; 
wersja: model męski

kolor: biały / matowy
80.1035.2 
kolor: jasnosiwy / matowy
80.1035.26 
kolor: czarny / matowy
80.1035.28 
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Manekin wystawowy „Magic“ model damski siedzący
materiał: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym; 
kolor: biały / matowy; wysokość: 135 cm;  
wysokość siedziska: 45 cm; rozmiar: 36 (mały);  
obwód klatki piersiowej: 82 cm;  
obwód w talii: 63 cm; obwód głowy: 530 mm;  
wyposażenie: głowa, korpus do wykorzystania bez głowy; 
wyposażenie dodatkowe: rękawiczki;  
akcesoria: stołek trójnożny z tworzywa sztucznego;  
wersja: model damski
80.1035.37 

Zaprojektuj wygodne sidziska w swoim PoS z pomocą naszych EasyCubes na stronie 608.

Manekin wystawowy „Magic“ model męski siedzący
materiał: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym; 
kolor: biały / matowy; wysokość: 128 cm; wysokość siedziska: 45 cm;  
rozmiar: 48 (mały / średni); obwód klatki piersiowej: 96 cm;  
obwód w talii: 72 cm; obwód głowy: 575 mm;  
wyposażenie: głowa, korpus do wykorzystania bez głowy; 
wyposażenie dodatkowe: rękawiczki;  
akcesoria: stołek trójnożny z tworzywa sztucznego;  
wersja: model męski
80.1035.38 
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Manekiny

Elastyczne ramię do manekina wystawowego „Magic“
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: optyka drewna / brąz

1 Para = 1x ramię lewe i 1x ramię prawe
wersja: do popiersia damskiego
80.1035.3 
1 Para = 1x ramię lewe i 1x ramię prawe
wersja: do popiersia męskiego
80.1035.4 

Sylwetka głowy do manekina wystawowego „Magic“
materiał: ABS (lżejsze i stabilniejsze, biodegradowalne); 
kolor: biały / matowy; wykonanie: półabstrakcyjnie; 
mocowanie: wersja magnetyczna

obwód głowy: 575 mm; wersja: do popiersia męskiego
80.1035.11 
obwód głowy: 530 mm; wersja: do popiersia damskiego
80.1035.12 
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Manekiny

Tył głowy do manekina 
wystawowego „Magic“

materiał: ABS  
(lżejsze i stabilniejsze, biodegradowalne);  
mocowanie: wersja magnetyczna

wersja dla modelu damskiego
kolor: biały / matowy
80.1035.6 
kolor: jasnosiwy / matowy
80.1035.30 
kolor: czarny / matowy
80.1035.32 

wersja dla modelu męskiego
kolor: biały / matowy
80.1035.5 
kolor: jasnosiwy / matowy
80.1035.29 
kolor: czarny / matowy
80.1035.31 

Twarz do użytku tylko w połączeniu z tylną 
częścią głowy!

80.1035.2980.1035.29 80.1035.3080.1035.30 80.1035.3180.1035.31 80.1035.3280.1035.32

Abstrakcyjna twarz do manekina „Magic“  
będzie ozdobą każdego okna wystawowego

materiał: tworzywo sztuczne; mocowanie: wersja magnetyczna

wersja dla modelu damskiego-Torso
kolor: optyka złota
80.1035.10 
kolor: optyka miedzi
80.1035.23 
kolor: chromowany na srebrno
80.1035.15 

do manekinów męskich
kolor: optyka złota
80.1035.9 
kolor: optyka miedzi
80.1035.24 
kolor: chromowany na srebrno
80.1035.16 

Twarz do użytku tylko w połączeniu z tylną częścią głowy!
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Manekiny

Abstrakcyjna twarz do manekina wystawowego 
„Magic“

materiał: tworzywo sztuczne; mocowanie: wersja magnetyczna

do manekinów damskich
kolor: chromowany na srebrno
80.1035.7 
kolor: optyka marmuru
80.1035.21 
kolor: imitacja drewna
80.1035.13 

do manekinów męskich
kolor: chromowany na srebrno
80.1035.8 
kolor: optyka marmuru
80.1035.22 
kolor: imitacja drewna
80.1035.14 

Twarz do użytku tylko w połączeniu z tylną częścią głowy!
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Manekiny

Manekin „SMART“
materiał: PE/PP;  
wyposażenie: wraz z szklaną podstawą i stabilizatorem; 
zastosowanie: z możliwością użycia z głową lub bez

wersja damska
kolor: szary; obwód klatki piersiowej: 88 cm;  
obwód w talii: 62 cm; obwód bioder: 86 cm; wysokość: 1780 mm
80.1164.4 
kolor: biały; obwód klatki piersiowej: 88 cm;  
obwód w talii: 62 cm; obwód bioder: 86 cm; wysokość: 1780 mm
80.1164.5 
kolor: czarny; obwód klatki piersiowej: 88 cm;  
obwód w talii: 62 cm; obwód bioder: 86 cm; wysokość: 1780 mm
80.1164.6 

wersja męska
kolor: szary; obwód klatki piersiowej: 98 cm;  
obwód w talii: 70 cm; obwód bioder: 88 cm; wysokość: 1860 mm
80.1164.1 
kolor: biały; obwód klatki piersiowej: 98 cm;  
obwód w talii: 70 cm; obwód bioder: 88 cm; wysokość: 1860 mm
80.1164.2 
kolor: czarny; obwód klatki piersiowej: 98 cm;  
obwód w talii: 70 cm; obwód bioder: 88 cm; wysokość: 1860 mm
80.1164.3 
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Tekstylne ramki naprężające

Stojak z ramką stretch „Straight“
• skutecznie usprawnienia komunikację wizualną 
•  połączenie anodowanego aluminium i tkaniny umożliwia 

zastosowanie nowoczesnego wzornictwa
•  prostokątna podstawa wykonana z malowanej proszkowo  

stali zapewnia niezbędną stabilność
• obustronne zastosowanie

materiał ramki: aluminium; kolor ramki: srebrny anodowany; 
głębokość ramy: 50 mm;  
wersja: z podstawą w kolorze zbliżonym do RAL 9006

stojak bez baneru
szerokość ramy (wymiar zewnętrzny): 300 mm;  
wysokość ramy (wymiar zewnętrzny): 1400 mm; 
wymiary: 300 x 1400 mm (szer. x wys.)
15.0261.1 
szerokość ramy (wymiar zewnętrzny): 400 mm;  
wysokość ramy (wymiar zewnętrzny): 1850 mm; 
wymiary: 400 x 1850 mm (szer. x wys.)
15.0261.2 
szerokość ramy (wymiar zewnętrzny): 500 mm;  
wysokość ramy (wymiar zewnętrzny): 2000 mm; 
wymiary: 500 x 2000 mm (szer. x wys.)
15.0261.3 

Stojak z 2 nadrukowanymi banerami
szerokość ramy (wymiar zewnętrzny): 300 mm;  
wysokość ramy (wymiar zewnętrzny): 1400 mm; 
wymiary: 300 x 1400 mm (szer. x wys.)
15.0261.4 
szerokość ramy (wymiar zewnętrzny): 400 mm;  
wysokość ramy (wymiar zewnętrzny): 1850 mm; 
wymiary: 400 x 1850 mm (szer. x wys.)
15.0261.8 
szerokość ramy (wymiar zewnętrzny): 500 mm;  
wysokość ramy (wymiar zewnętrzny): 2000 mm; 
wymiary: 500 x 2000 mm (szer. x wys.)
15.0261.12 
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Jednostronna ramka stretch „Lumos“
• solidna i trwała ramka aluminiowa do montażu na ścianie 
• szybka zmiana baneru dzięki systemowi kedrowemu z rowkami 
• równomierne oświetlenie 
• niski pobór prądu 
• na życzenie dostępna również w specjalnych rozmiarach 
• dostawa bez banera

powierzchnia: anodowana; oświetlenie: moduł LED;  
kolor światła: 6.000 K (barwa biała dzienna);  
podłączenie: kabel z wtyczką; wyjście kabla: na krótkim boku

Głębokość ramki: 50 mm
kolor: srebrny; wymiary: 1000 x 2000 mm;  
technologia: oświetlenie tylnej ścianki;  
ściana tylna: 4 mm biały Alu-Dibond
10.0514.37 
kolor: czarny; wymiary: 1000 x 2000 mm;  
technologia: oświetlenie tylnej ścianki;  
ściana tylna: 4 mm biały Alu-Dibond
10.0514.41 
kolor: biały; wymiary: 1000 x 2000 mm;  
technologia: oświetlenie tylnej ścianki;  
ściana tylna: 4 mm biały Alu-Dibond
10.0514.45 

kolor: srebrny; wymiary: 2000 x 2000 mm;  
technologia: oświetlenie tylnej ścianki;  
ściana tylna: 4 mm biały Alu-Dibond
10.0514.133 
kolor: czarny; wymiary: 2000 x 2000 mm;  
technologia: oświetlenie tylnej ścianki;  
ściana tylna: 4 mm biały Alu-Dibond
10.0514.137 
kolor: biały; wymiary: 2000 x 2000 mm;  
technologia: oświetlenie tylnej ścianki;  
ściana tylna: 4 mm biały Alu-Dibond
10.0514.141 

głębokość zabudowy: 90 mm
kolor: srebrny; wymiary: 2000 x 2000 mm;  
technologia: naświetlanie krawędziowe;  
ściana tylna: Banner Blockout
10.0515.133 
kolor: czarny; wymiary: 2000 x 2000 mm;  
technologia: naświetlanie krawędziowe;  
ściana tylna: Banner Blockout
10.0515.137 
kolor: biały; wymiary: 2000 x 2000 mm;  
technologia: naświetlanie krawędziowe;  
ściana tylna: Banner Blockout
10.0515.141 

LED  
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Tekstylne ramki naprężające

Ramka stretch „Lumos“ dwustronna
• solidna i trwała rama aluminiowa  
•  szybka zmiana baneru dzięki systemowi kedrowemu  

z zagłębieniami
• równomierne oświetlenie 
• niski pobór prądu 
• na życzenie dostępne również w rozmiarach specjalnych 
• dostawa wraz z 2 płytkami podstawy 
• bez baneru

powierzchnia: anodowana; oświetlenie: moduł LED; 
technologia: naświetlanie krawędziowe;  
kolor światła: 6.000 K (barwa biała dzienna);  
podłączenie: kabel z wtyczką; wyjście kabla: na krótkim boku

Głębokość: 100 mm
kolor: srebrny; wymiary: 1000 x 2000 mm
10.0517.73 
kolor: czarny; wymiary: 1000 x 2000 mm
10.0517.77 
kolor: biały; wymiary: 1000 x 2000 mm
10.0517.81 
kolor: srebrny; wymiary: 2000 x 2500 mm
10.0517.145 
kolor: czarny; wymiary: 2000 x 2500 mm
10.0517.149 
kolor: biały; wymiary: 2000 x 2500 mm
10.0517.153 

Głębokość: 200 mm
kolor: srebrny; wymiary: 2000 x 2000 mm
10.0520.133 
kolor: czarny; wymiary: 2000 x 2000 mm
10.0520.137 
kolor: biały; wymiary: 2000 x 2000 mm
10.0520.141 
kolor: srebrny; wymiary: 3000 x 2000 mm
10.0520.163 
kolor: czarny; wymiary: 3000 x 2000 mm
10.0520.164 
kolor: biały; wymiary: 3000 x 2000 mm
10.0520.165 

LED
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Tekstylne ramki naprężające

Aluminiowa rama stretch do montażu ściennego
• tekstylna rama do mocowania baneru z nadrukiem cyfrowym 
• elegancka i dyskretna ramka do Twojego projektu 
• łatwa do zamocowania na ścianie 
• szybka wymiana baneru dzięki systemowi rowków i kedrów

materiał ramki: aluminium; powierzchnia: anodowana;  
wersja: bez baneru z nadrukiem cyfrowym

Aluminiowa rama stretchowa „15“
kolor ramki: srebrny; Wymiary ramy: 1000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
głębokość ramy: 15 mm; wykonanie: wraz z nawierceniami
15.0282.3 
kolor ramki: czarny; Wymiary ramy: 1000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
głębokość ramy: 15 mm; wykonanie: wraz z nawierceniami
15.0282.8 
kolor ramki: biały; Wymiary ramy: 1000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
głębokość ramy: 15 mm; wykonanie: wraz z nawierceniami
15.0282.13 
kolor ramki: srebrny; Wymiary ramy: 2000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
głębokość ramy: 15 mm; wykonanie: wraz z nawierceniami
15.0282.5 
kolor ramki: czarny; Wymiary ramy: 2000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
głębokość ramy: 15 mm; wykonanie: wraz z nawierceniami
15.0282.10 
kolor ramki: biały; Wymiary ramy: 2000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
głębokość ramy: 15 mm; wykonanie: wraz z nawierceniami
15.0282.15 

Aluminiowa rama stretchowa „19“
kolor ramki: srebrny; Wymiary ramy: 1000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
głębokość ramy: 19 mm; wykonanie: wraz z nawierceniami
15.0283.3 
kolor ramki: czarny; Wymiary ramy: 1000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
głębokość ramy: 19 mm; wykonanie: wraz z nawierceniami
15.0283.8 
kolor ramki: biały; Wymiary ramy: 1000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
głębokość ramy: 19 mm; wykonanie: wraz z nawierceniami
15.0283.13 
kolor ramki: srebrny; Wymiary ramy: 2000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
głębokość ramy: 19 mm; wykonanie: wraz z nawierceniami
15.0283.5 
kolor ramki: czarny; Wymiary ramy: 2000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
głębokość ramy: 19 mm; wykonanie: wraz z nawierceniami
15.0283.10 
kolor ramki: biały; Wymiary ramy: 2000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
głębokość ramy: 19 mm; wykonanie: wraz z nawierceniami
15.0283.15 

Aluminiowa rama stretchowa „27“
kolor ramki: srebrny; Wymiary ramy: 1000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
głębokość ramy: 27 mm
15.0284.20 
kolor ramki: czarny; Wymiary ramy: 1000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
głębokość ramy: 27 mm
15.0284.22 
kolor ramki: biały; Wymiary ramy: 1000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
głębokość ramy: 27 mm
15.0284.21 
kolor ramki: srebrny; Wymiary ramy: 2000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
głębokość ramy: 27 mm
15.0284.1 
kolor ramki: czarny; Wymiary ramy: 2000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
głębokość ramy: 27 mm
15.0284.6 
kolor ramki: biały; Wymiary ramy: 2000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
głębokość ramy: 27 mm
15.0284.11 
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Tekstylne ramki naprężające
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Tekstylne ramki naprężające

Aluminiowa rama stretchowa „44“
•  wolnostojąca rama do montażu dwóch banerów z  

nadrukiem cyfrowym
•  może być używana samodzielnie jako powierzchnia reklamowa, 

ścianka działowa lub ścianka promocyjna
• skośne nóżki zapewniają doskonałą stabilność 
•  umieść płaską listwę dołączoną do banera na całej długości  

w rowku profilu

materiał ramki: aluminium; powierzchnia: anodowana;  
głębokość ramy: 44 mm; wersja: bez baneru z nadrukiem cyfrowym

Rozmiar ramy: 1.000 x 2.000 mm
kolor ramki: srebrny; wykonanie: 2 nóżki
15.0285.37 
kolor ramki: czarny; wykonanie: 2 nóżki
15.0285.39 
kolor ramki: biały; wykonanie: 2 nóżki
15.0285.38 

Rozmiar ramy: 2.000 x 2.000 mm
kolor ramki: srebrny; wykonanie: 2 nóżki
15.0285.40 
kolor ramki: czarny; wykonanie: 2 nóżki
15.0285.42 
kolor ramki: biały; wykonanie: 2 nóżki
15.0285.41 

Rozmiar ramy: 3.000 x 2.000
kolor ramki: srebrny;  
wykonanie: z 2 stopkami kątowymi i 1 płytą podstawową;  
Otulina: w pionie
15.0285.22 
kolor ramki: czarny;  
wykonanie: z 2 stopkami kątowymi i 1 płytą podstawową;  
Otulina: w pionie
15.0285.28 
kolor ramki: biały;  
wykonanie: z 2 stopkami kątowymi i 1 płytą podstawową;  
Otulina: w pionie
15.0285.34 

Rozmiar ramy: 4.000 x 2.000
kolor ramki: srebrny;  
wykonanie: z 2 stopkami kątowymi i 1 płytą podstawową;  
Otulina: w pionie
15.0285.23 
kolor ramki: czarny;  
wykonanie: z 2 stopkami kątowymi i 1 płytą podstawową;  
Otulina: w pionie
15.0285.29 
kolor ramki: biały;  
wykonanie: z 2 stopkami kątowymi i 1 płytą podstawową;  
Otulina: w pionie
15.0285.35 

Specjalne formaty dostępne na zamówienie.  
W zestawie bez banera do nadruku cyfrowego.

Więcej informacji na temat elastycznych razm tekstylnych 
znajdziecie Państwo na stronie: www.vkf-renzel.pl
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Ścianki składane

Ścianka ekspozycyjna „ISOframe“
• kompletny i elastyczny system banerowy 
• opatentowane profile Flexi łączą się z pionowymi słupkami  
• można je zginać do 180 stopni w dowolnym kierunku 
• stabilny i wytrzymały system 
•  możliwość dołączenia monitorów, półek i uchwytów oraz innych 

elementów w zależności od potrzeb
• łatwe łączenie poszczególnych modułów 
•  Montaż:  

1. ustawić podstawę z 2 nóżkami 
2. połączyć ściankę ekspozycyjną o wybranej przez Państwa 
szerokości z potrzebnymi modułami

• każdy moduł ma szerokość 800 mm i wysokość 2.290 mm 
• optymalne wyposażenie dla małych i dużych stoisk targowych

materiał: aluminium; szerokość: 800 mm; wysokość: 2290 mm; 
nadruk: z banerem z nadrukiem cyfrowym

wersja: model podstawowy, 2 nóżki
80.0864.17 
wersja: element dodatkowy, 1 nóżka
80.0864.18 

1. 80.0864.17

2. 80.0864.18

Wideo o produkcie znajdą Państwo na stronie: www.vkf-renzel.pl

1

2



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

626

Ta
rg

i |
 I

m
pr

ez
y

14

Ścianki składane

Reflektor LED do „ISOframe“
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: szary; napięcie [V]: 12 V;  
pobór prądu [W]: 18 W; podłączenie: transformator;  
wyposażenie: z torbą transportową; zastosowanie: do ISOframe
2 halogeny w torebce
80.0802.3 

LED

Kufer transportowy do grafiki „ISOframe“
kolor: czarny; wysokość: 890 mm; zastosowanie: maks. 6 grafik; 
średnica: 297 mm
80.0406.7 

Torba transportowa do ścianki „ISOframe“
materiał: nylon, z paskiem do noszenia; szerokość: 970 mm; 
wysokość: 320 mm; głębokość: 160 mm;  
zastosowanie: max. 5 modułów; wyposażenie: z kołkami
80.0041.4 
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Ścianki składane

Ścianka składana „360“
• możliwość obracania od 0 do 360 stopni 
• wytrzymałe aluminiowe ramy i listwy  
•  panele mogą być w każdej chwili 

wymienione poprzez delikatne otwarcie ram

materiał konstrukcji: aluminium anodowane;  
materiał płyty: forex; grubość płyty: 3 mm;  
wysokość: 2300 mm;  
wymiary płyty: 700 x 1000 mm (szer. x wys.);  
wymiary tablicy informacyjnej:  
700 x 300 mm (szer. x wys.);  
nadruk: bez nadruku

Ścianka składana „360“ 3 x 3
szerokość: 2100 mm
80.0691.1 

Ścianka składana „360“ 3 x 4
szerokość: 2800 mm
80.0691.2 

Ścianka składana „360“ 3 x 5
szerokość: 3500 mm
80.0691.3 

Ścianę składaną „360“ z nadrukiem cyfrowym znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

Torba transportowa do ścianki 
„360“

•  nadaje się do wszystkich rozmiarów 
ścianek składanych "360"

materiał: nylon; szerokość: 1100 mm; 
wysokość: 780 mm; głębokość: 240 mm
80.0692.1 
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Ścianki składane

ŚCIANKA PROMOCYJNA
•  ścianka promocyjna idealnie sprawdzi się jako ścianka reklamowa 

podczas konferencji i spotkań
• prosta, stabilna konstrukcja  
• szybki i bezpieczny montaż

materiał konstrukcji: aluminium; materiał podstawy: metal; 
powierzchnia: malowana proszkowo; kolor: czarny; 
szerokość: regulowana wysokość od 1300 - 2300 mm; 
wysokość: regulowana wysokość od 1300 - 2300 mm;  
akcesoria: z torbą transportową

nadruk: bez nadruku
80.0901.1 
nadruk: z jednostronnym nadrukiem cyfrowym;  
format druku: 2200 x 2200 mm
80.0901.3 
nadruk: z dwustronnym nadrukiem cyfrowym;  
format druku: 2200 x 2200 mm
80.0901.4 

Nadruk do ścianki promocyjnej
rodzaj nadruku: druk sublimacyjny;  
wersja: do artykułu 80.0901.1; szerokość nadruku: 3200 mm;  
konfekcjonowanie: obszycie górne/dolne (80 mm płaskie) z wycięciami;  
format: 2200 x 2200 mm

materiał: poliester ok. 205 g/m², certyfikat B1;  
rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne
16.0132.369 
materiał: tkanina dekoracyjna z warstwą izolacyjną 520 g/m²;  
rodzaj nadruku: wykonanie dwustronne
16.0132.370 
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Składane ścianki ekspozycyjne

Ścianka Pop-Up „Stretch“

• od małej torby do dużej powierzchni reklamowej 

•  składa się z: 1x ramy pop-up, 1x ramy kedrowej, paneli z nadrukiem 
cyfrowym z przodu i z boku oraz 2x toreb na kółkach.

• idealny na targi, eventy lub jednorazowe wydarzenia 

• 2 zwijane torby ułatwiające transport 

•  silikonowe wypustki wokół nadruków tekstylnych ułatwiają 
mocowanie

• napięte ramy lamówki gwarantują brak zagnieceń 

• dostępne w 5 różnych szerokościach i 2 różnych wysokościach 

• różne układy

•  systemy mogą być łączone ze sobą za pomocą złączek  
(patrz akcesoria)

•  opcjonalne z lampami, nóżkami stabilizującymi lub z pełnym 
podświetleniem 

System Pop-Up „Stretch“ z nadrukiem cyfrowym
materiał konstrukcji: aluminium / tworzywo sztuczne;  
kolor konstrukcji: biały; głębokość: 365 mm;  
nadruk: z nadrukiem cyfrowym na przodzie i na bokach; 
materiał banera: podświetlony; gramatura [g/m²]: 200 g/m²; 
właściwości: certyfikat B1;  
wyposażenie: system Pop-Up z 9 mm ramą wzmacniającą; 
wyposażenie dodatkowe: rama kedrowa na przód i baner boczny; 
akcesoria: z wózkiem nylonowym; oświetlenie: brak

Wysokość: 2250 mm
szerokość: 790 mm;  
wymiary baneru: 771 x 2238 mm, 343 x 2238 mm (2x) (szer. x wys.)
80.1052.1 
szerokość: 1520 mm;  
wymiary baneru: 1510 x 2238 mm, 343 x 2238 mm (2x) (S x W)
80.1052.2 
szerokość: 2250 mm;   
wymiary baneru: 2238 x 2.238 mm, 343 x 2238 mm (2x) (S x W)
80.1052.3 
szerokość: 2980 mm;  
wymiary baneru: 2980 x 2238 mm, 343 x 2238 mm (2x) (S x W)
80.1052.4 

szerokość: 3700 mm;  
wymiary baneru: 3712 x 2.238 mm, 343 x 2238 mm (2x) (S x W)
80.1052.5 

Wysokość: 2980 mm
szerokość: 790 mm;  
wymiary baneru: 771 x 2.980 mm, 343 x 2980 mm (2x) (szer. x wys.)
80.1052.8 
szerokość: 1520 mm;  
wymiary baneru: 1.510 x 2.980 mm, 343 x 2.980 mm (2x) (S x W)
80.1052.9 
szerokość: 2250 mm;  
wymiary baneru: 2238 x 2.980 mm, 343 x 2980 mm (2x) (S x W)
80.1052.6 
szerokość: 2980 mm;  
wymiary baneru: 2980 x 2980 mm, 343 x 2980 mm (2x) (S x W)
80.1052.7 

Odowiednią ladę znajdą Państwo na stronie 669.

Wideo o produkcie znajdą Państwo na stronie: www.vkf-renzel.pl
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Składane ścianki ekspozycyjne

System Pop-Up „Stretch“ LED z nadrukiem cyfrowym
•  zestaw składa się z: 1x ramki kedrowej, drabinki LED oraz banery  

z nadrukiem cyfrowym na front, tył i boki
•  za pomocą łączników (dostępne w akcesoriach) systemy mogą 

być łączone ze sobą i elastycznie projektowane w zależności od 
potrzeb

•  opcjonalnie system pop-up „Stretch“ może zostać wyposażony  
w lampy i nóżki stabilizujące (dostępne w akcesoriach)

materiał konstrukcji: aluminium / tworzywo sztuczne;  
kolor konstrukcji: biały; głębokość: 365 mm;  
nadruk: z nadrukiem cyfrowym na przodzie i na bokach;  
materiał banera: Backlit (przód i tył) / Blockout (tył);  
gramatura [g/m²]: Backlit 200 g/m², Blockout 220 g/m²; 
właściwości: certyfikat B1, Blockout nieprzepuszczający światła; 
wersja: tył banera biały bez nadruku;  
wyposażenie: system Pop-Up z 9 mm ramą wzmacniającą; 
wyposażenie dodatkowe: rama kedrowa na przód, tył i na boki; 
akcesoria: z wózkiem nylonowym;  
oświetlenie: tylne oświetlenie LED na całej powierzchni

Wysokość: 2250 mm
szerokość: 790 mm;  
wymiary baneru: 771 x 2238 mm (2x), 343 x 2238 mm (2x) (SxW)
80.1055.1 
szerokość: 1520 mm;  
wymiary baneru: 1510 x 2238 mm (2x), 343 x 2238 mm (2x) (S x W)
80.1055.2 
szerokość: 2250 mm;  
wymiary baneru: 2238 x 2238 mm (2x), 343 x 2238 mm (2x) (S x W)
80.1055.3 
szerokość: 2980 mm;  
wymiary baneru: 2.980 x 2.238 mm (2x), 343 x 2.238 mm (2x) (S x W)
80.1055.4 
szerokość: 3700 mm;  
wymiary baneru: 3.712 x 2.238 mm (2x), 343 x 2.238 mm (2x) (S x W)
80.1055.5 

Wysokość: 2980 mm
szerokość: 790 mm;  
wymiary baneru: 771 x 2.980 mm (2x), 343 x 2.980 mm (2x) (S x W)
80.1055.6 
szerokość: 1520 mm;  
wymiary baneru: 1.510 x 2.980 mm (2x), 343 x 2.980 mm (2x) (S x W)
80.1055.7 
szerokość: 2250 mm;  
wymiary baneru: 2.238 x 2.980 mm (2x), 343 x 2.980 mm (2x) (S x W)
80.1055.8 
szerokość: 2980 mm;  
wymiary baneru: 2.980 x 2.980 mm (2x), 343 x 2.980 mm (2x) (S x W)
80.1055.9 

LED  
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Składane ścianki ekspozycyjne

System Pop-Up „Stretch“ - akcesoria

Zestaw oświetlenia LED do ścianki Pop-Up „Stretch“
kolor: biały; pobór prądu [W]: 2 promienniki LED po 11 W;  
długość kabla: 3 metry;  
wersja: wraz z uchwytem i kieszenią na 2 promienniki
80.1027.36 

Używanie oświetlenie wiąże się z koniecznością nabycia podstawek  
dla stabilizacji (dostępne w formie osprzętu)!  
W przeciwnym razie konstrukcja może się przewrócić!

LED

Podstawka do ścianki Pop-Up „Stretch“
materiał: aluminium; kolor: biały; długość: 590 mm
80.1027.1 

Uchwyt kątowy do ścianki Pop-Up „Stretch“
do łączenia większej ilości systemów

wersja: 90°
80.1027.20 

wersja: 180°
80.1027.19 
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Składane ścianki ekspozycyjne

System Pop-Up „STYLE“
• łatwy montaż 
•  system krat z aluminium jest bardzo wytrzymały, rozkłada się  

w praktyczny sposób i stoi samoczynnie
•  górną część prezentera można łatwo ustawić za pomocą dwóch 

niebieskich węzłów magnetycznych
•  dwa halogenowe reflektory są zawieszone na splotach krzyżowych 

i zapewniają atrakcyjne oświetlenie
•  następnym etapem jest montaż paneli z nadrukiem cyfrowym od 

góry w każdym splocie krzyżowym i ostatecznie przymocowanie 
wzdłuż na szynach magnetycznych

• taki montaż może zostać wykonany przez jedną osobę  
• montaż nie wymaga użycia specjalnych narzędzi

wysokość: 2200 mm; głębokość: 450 mm;  
wyposażenie dodatkowe: wraz ze skonfekcjonowanymi panelami; 
oświetlenie: 2 halogeny; nadruk: nadruk cyfrowy

szerokość: 2600 mm; wyposażenie: 18 listw magnetycznych; 
wersja: 9 pól
80.0610.13 
szerokość: 3250 mm; wyposażenie: 21 listwy magnetyczne; 
wersja: 12 pól
80.0610.14 

Nasz film montażowy znajdziecie Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

Lada kufrowa do systemu Pop-Up „Style“
• odpowiedni do transportu ścianki POP-UP „STYLE“ 
• w zależności od potrzeb może zostać zamieniony na ladę  
• w zestawie: walizka transportowa i blat (kolor: bukowy)

kolor: czarny; szerokość: 650 mm; wysokość: 850 mm; 
głębokość: 400 mm; rodzaj nadruku: bez nadruku;  
wyposażenie: z płytą ladową
80.0063.6 
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Składane ścianki ekspozycyjne

Pokrycie do blatu kufra „Style“
materiał: materiał streczowy; kolor: czarny; szerokość: 760 mm; 
głębokość: 460 mm
80.0662.2 

Zestaw targowy „Deluxe“
•  łączy w sobie różne możliwości przekazywania informacji o 

produktach, usługach itp. za pomocą kilku elementów
• wszystkie elementy mogą zostać indywidualnie zaprojektowane 
• jednolity wygląd 
•  zestaw składający się z: 1x składanej ścianki „Style“ 

3250 mm x 2200 mm (szer. x wys.), 2x halogeny,  
6x panele z nadrukiem cyfrowym 677 x 2220 mm (szer. x wys.)

•  1x kufer „Style“ 650 x 850 x 400 (szer. x wys. x gł.), 1x blat,  
1x panel z nadrukiem cyfrowym 1.800 x 790 mm (szer. x wys.)

•  1x zwijany baner „Stick“, 1x torba transportowa,  
1x baner z nadrukiem cyfrowym 600 x 2000 mm (szer. x wys.)

80.0902.2 

 

Nadruk wykonujemy na podstawie Państwa plików.  
Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami utworzenia danych do  
nadruku zamieszczonymi na naszej stronie internetowej.

Nadają się do obszaru działań o powierzchni ok.8 m².  
Więcej zestawów targowych znajdziecie Państwona stronie: www.vkf-renzel.pl
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Składane ścianki ekspozycyjne

Stolik „Expo Case“
• trwała i odporna na wstrząsy lada 
• wysokiej jakości zamki i kółka 
• łatwa i szybka do rozłożenia 
• wyróżnia się wysoką stabilnością 
 
Dodatkowo w zestawie znajdują się: 
• 1x rozkładany drewniany blat, czarny 
• 1x panel z nadrukiem cyfrowym 
• 4x zapięcia na rzepy 
• 1x torba na blat 
• 1x torba na półki 
• 1x tuba do spakowania panelu graficznego 
 
Rozmiar (lada po rozłożeniu): 
Szerokość: 1.245 mm; Wysokość: 965 mm; Głębokość: 600 mm 
 
Rozmiar (złożona lada): 
Szerokość: 640 mm; Wysokość: 965 mm; Głębokość: 400 mm

kolor: czarny; waga: 21,7 Kg; wyposażenie: 4 drewniane półki, czarne

rodzaj nadruku: bez nadruku
80.0063.12 
rodzaj nadruku: z panelem z nadrukiem cyfrowym
80.0063.26 

Również do transportu naszych systemów „Pop-Up“
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Składane ścianki ekspozycyjne

System Pop-Up „Fabric 33“
• konfiguracja w ciągu kilku minut i bez użycia narzędzi 
•  nadruk na tkaninie mocowany do systemu rozsuwanych krat za 

pomocą taśmy z rzepem
• ułatwiona obsługa podczas działań promocyjnych 
•  podczas transportu, nadruk na tkaninie pozostaje na systemie i 

jest odporny na zagniecenia
• specjalne tekstylia z termicznym nadrukiem sublimacyjnym 
•  w skład zestawu wchodzą:  

1x system pop-up, 1x tkanina drukowana, 2x reflektory 
halogenowe 150 W każdy, 1x torba transportowa

materiał konstrukcji: aluminium;  
naciąg materiału: Display Tex 220 gr/m² (B19); wysokość: 2300 mm; 
głębokość: 280 mm; wersja: z nadrukiem bez zamknięcia bocznego

szerokość: 2300 mm
80.0644.1 

System Pop-Up „Fabric 34“
szerokość: 3000 mm
80.0644.2 
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Banery rolkowe

Baner zwijany „Stick“
•  jest mocowany za pomocą listwy zaciskowej na górze i  

doklejany na dole
• szybki i łatwy montaż 
• 2 wysuwane nóżki gwarantują stabilność 
•  konstrukcja składa się z 3 części i jest utrzymywana za  

pomocą gumki
• baner z nadrukiem cyfrowym nie jest wymienny

materiał obudowy: aluminium; wysokość: 2000 mm; 
głębokość: 380 mm; wersja: bez baneru;  
akcesoria: torba transportowa

kolor konstrukcji: srebrny
szerokość: 600 mm; waga: 1,8 kg
80.0126.4 
szerokość: 850 mm; waga: 2,2 kg
80.0126.1 
szerokość: 1000 mm; waga: 2,4 kg
80.0126.5 
szerokość: 1200 mm; waga: 2,6 kg;  
zastosowanie: do wagi baneru maks.: 224 g/m²
80.0126.9 

kolor konstrukcji: czarny
szerokość: 600 mm; waga: 1,8 kg
80.0126.10 
szerokość: 850 mm; waga: 2,2 kg
80.0126.11 
szerokość: 1000 mm; waga: 2,4 kg;  
zastosowanie: do max. wagi baneru: 150 g/m²
80.0126.12 
szerokość: 1200 mm; waga: 2,6 kg;  
zastosowanie: do wagi baneru maks.: 224 g/m²
80.0126.13 

Baner z nadrukiem cyfrowym
• do prezentera „Stick“

wysokość powierzchni widocznej: 2000 mm;  
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy

materiał: Eco Print - Selekt Media (B1); szerokość: 600 mm; 
całkowita wysokość: 2280 mm; gramatura [g/m²]: 510 g/m²
80.0131.20 
materiał: Eco Print - Selekt Media (B1); szerokość: 850 mm; 
całkowita wysokość: 2280 mm; gramatura [g/m²]: 510 g/m²
80.0131.19 
materiał: srebrna folia PP (180 my); szerokość: 1000 mm;  
całkowita wysokość: 2100 mm; gramatura [g/m²]: 180 my
80.0131.18 
materiał: srebrna folia PP (180 my); szerokość: 1200 mm;  
całkowita wysokość: 2100 mm; gramatura [g/m²]: 180 my
80.0131.16 

Dostępny również jako ścianka działowa z 
przezroczystym banerem, patrz str. 960
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Banery rolkowe

Prezenter rolkowy „Cube“
• zawiera torbę transportową

materiał: aluminium; kolor: srebrny; wysokość obudowy: 75 mm; 
wysokość wraz z banerem: 2000 mm; głębokość: 75 mm;  
nadruk: bez baneru; wersja: baner niewymienny;  
wyposażenie: z torbą transportową

szerokość: 600 mm; waga: 1,6 kg
80.1066.1 
szerokość: 800 mm; waga: 1,9 kg
80.1066.2 
szerokość: 850 mm; waga: 2,0 kg
80.1066.3 
szerokość: 1000 mm; waga: 2,2 kg
80.1066.4 

Baner z nadrukiem cyfrowym do prezentera „Cube“
materiał: Premium Print - Frontlit (B1);  
wysokość powierzchni widocznej: 2000 mm;  
całkowita wysokość: 2100 mm; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
gramatura [g/m²]: 450 g/m²

szerokość: 600 mm
80.1069.1 
szerokość: 800 mm
80.1069.2 
szerokość: 850 mm
80.1069.3 
szerokość: 1000 mm
80.1069.4 



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

638

Ta
rg

i |
 I

m
pr

ez
y

14

Banery rolkowe

Prezenter rolkowy „Triangle“
materiał: aluminium; kolor: srebrny; wysokość obudowy: 140 mm; 
wysokość wraz z banerem: z regulacją od 1600 do 2200 mm; 
głębokość: 130 mm; nadruk: bez baneru;  
wersja: baner niewymienny; wyposażenie: z torbą transportową

szerokość: 850 mm; waga: 3,5 kg
80.1067.1 
szerokość: 1000 mm; waga: 3,8 kg
80.1067.2 
szerokość: 1200 mm; waga: 5,2 kg
80.1067.3 
szerokość: 1500 mm; waga: 6,1 kg
80.1067.4 

Baner z nadrukiem cyfrowym do prezentera Triangle
materiał: Premium Print - Frontlit (B1);  
wysokość powierzchni widocznej: 2000 mm;  
całkowita wysokość: 2100 mm; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
gramatura [g/m²]: 450 g/m²

szerokość: 850 mm
80.1074.1 
szerokość: 1000 mm
80.1074.2 
szerokość: 1200 mm
80.1074.3 
szerokość: 1500 mm
80.1074.4 
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Banery rolkowe

Baner rolkowy „Premium“
• z możliwością wymiany banera 
• w zestawie razem z torbą transportową

materiał: aluminium; kolor: srebrny; wysokość obudowy: 80 mm; 
wysokość wraz z banerem: z regulacją od 1600 do 2200 mm; 
głębokość: 150 mm; nadruk: bez baneru

szerokość: 850 mm; waga: 5,7 kg
80.1068.1 
szerokość: 1000 mm; waga: 6,8 kg
80.1068.2 
szerokość: 1200 mm; waga: 8,3 kg
80.1068.3 
szerokość: 1500 mm; waga: 10 kg
80.1068.4 

Baner z nadrukiem cyfrowym do prezentera 
„Premium“

materiał: Silverback - z certyfikatem B1;  
wysokość powierzchni widocznej: 2000 mm;  
całkowita wysokość: 2090 mm; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
gramatura [g/m²]: 250 g/m²

szerokość: 850 mm
80.1070.1 
szerokość: 1000 mm
80.1070.2 
szerokość: 1200 mm
80.1070.3 
szerokość: 1500 mm
80.1070.4 
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Banery rolkowe

Prezenter rolkowy „Simple“
• prosta wymiana banerów z nadrukiem cyfrowym 
•  baner jest wkładany do wysokiej jakości obudowy i do wbudowanej 

szyny rozkładającej
•  zmienna wysokość regulowana ręcznie za pomocą drążka 

teleskopowego z tyłu
• praktyczna torba transportowa  
• wersje: opcjonalnie bez nadruku lub bezpośrednio z nadrukiem

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;  
kolor: srebrny anodowany; wysokość: regulacja do 2300 mm; 
nadruk: bez nadruku; akcesoria: z futerałem transportowym; 
wyposażenie: 2 listwy zaciskowe do naciągnięcia baneru

szerokość: 600 mm; wyposażenie dodatkowe: 1 profil teleskopowy
80.0835.1 
szerokość: 800 mm; wyposażenie dodatkowe: 1 profil teleskopowy
80.0835.2 
szerokość: 1000 mm; wyposażenie dodatkowe: 1 profil teleskopowy
80.0835.3 
szerokość: 1200 mm; wyposażenie dodatkowe: 2 profile teleskopowe
80.0835.4 
szerokość: 1500 mm; wyposażenie dodatkowe: 2 profile teleskopowe
80.0835.5 

Baner z nadrukiem cyfrowym do prezenterówr 
„Simple“

materiał: Eco Print - Selekt Media (B1);  
wysokość powierzchni widocznej: 2000 mm;  
całkowita wysokość: 2280 mm; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
gramatura [g/m²]: 510 g/m²

szerokość: 600 mm
80.0125.49 
szerokość: 800 mm
80.0125.47 
szerokość: 1000 mm
80.0125.48 
szerokość: 1200 mm
80.0125.50 
szerokość: 1500 mm
80.0125.51 

Inne materiały do druku na zapytanie!

Nasz film montażowy znajdziecie Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl
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Banery rolkowe

Baner rolkowy „XL“
•  idealny do tworzenia tła konferencji 

prasowych, prezentowania logotypów firm, 
sprawdzi się też w centrum handlowym

•  ustawianie: rozłóż nóżki podstawy, włóż 
pręty mocujące do przewidzianych w 
tym celu otworów, powoli wyciągnij 
baner i włóż metalowy haczyk do pręta 
mocującego.

•  magnetyczne łączniki umożliwiają 
połączenie kilku banerów w jedną dużą 
ściankę reklamową

•  nadruk na tekstyliach jest ognioodporny 
(B1) i całkowicie odporny na 
promieniowanie UV

•  na życzenie możemy wykonać nadruk na 
innych materiałach

• dostawa wraz z torbą, waga 7,3 kg

szerokość: 1200 mm;  
materiał obudowy: aluminium;  
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy

wysokość: 2000 mm
80.0180.1 
wysokość: 2500 mm
80.0180.2 
wysokość: 3000 mm
80.0180.3 

Prezenter rolkowy „Kontur“
•  przygotuj tło dla swojego  

indywidualnego logo
•  cięcie konturowe daje możliwość wycięcia 

specjalnych kształtów z klasycznych 
banerów rolkowych i umieszczenia ich  
na pierwszym planie w twoim sklepie

•  wyślij nam swój motyw do wycięcia i  
do nadruku

kolor: srebrny; szerokość: 850 mm; 
wysokość: maks. 2000 mm;  
nadruk: na PET 175 ym;  
rodzaj druku: nadruk cyfrowy na 
materiale banerowym; wersja: z banerem; 
wyposażenie: z prętem mocującym
80.0841.1 

Różnorodne wysokości, max. 2000 mm.

Prezenter „Stick“ dostępny również w innych rozmiarach.
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Banery rolkowe

Prezenter rolkowy „MEGA“
• krótki czas montażu 
•  w razie konieczności transportu, rurki teleskopowe są po prostu 

wsuwane z boku do aluminiowej obudowy baneru

materiał obudowy: aluminium; kolor obudowy: srebrny; 
szerokość: 2000 mm; wysokość: 1700 - 3000 mm;  
nadruk: bez baneru; wyposażenie: z torbą transportową
80.0933.1 

BANER Z NADRUKIEM CYFROWYM DO „MEGA“
materiał: „Display Banner“, 270 g, B1; szerokość: 2000 mm;  
rodzaj druku: nadruk cyfrowy; wyposażenie: z montażem

wysokość: 2250 mm; wysokość powierzchni widocznej: 2000 mm
80.0934.1 
wysokość: 3250 mm; wysokość powierzchni widocznej: 3000 mm
80.0934.2 

Inne wysokości banerów na zapytanie!
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Stojaki banerowe

Prezenter banerowy „Magnetico“
• w tym baner jedno- lub dwustronny  
• stabilny dzięki podstawie z anodowanego aluminium 
• sprytne mocowanie banera za pomocą technologii magnetycznej 
•  szybkie i łatwe mocowanie banera do dwóch pasków 

magnetycznych
•  uproszczona wymiana banerów na stoiskach wystawienniczych, 

targach i w salonach sprzedaży
• opcjonalnie dostępne akcesoria

materiał: aluminium; kolor: srebrny;  
materiał banera: PolyFlat (PCV) Blockout 450g/m²

1-stronny nadruk
szerokość: 604 mm; wysokość: 1632 mm;  
format druku: 550 x 1500 mm (szer. x wys.)
80.1045.1 
szerokość: 604 mm; wysokość: 2032 mm;  
format druku: 550 x 1900 mm (szer. x wys.)
80.1045.3 
szerokość: 854 mm; wysokość: 2032 mm;  
format druku: 800 x 1.900 mm (szer. x wys.)
80.1045.5 
szerokość: 1004 mm; wysokość: 2032 mm;  
format druku: 950 x 1900 mm (szer. x wys.)
80.1045.7 

2-stronny nadruk
szerokość: 604 mm; wysokość: 1632 mm;  
format druku: 550 x 1500 mm (szer. x wys.)
80.1045.2 
szerokość: 604 mm; wysokość: 2032 mm;  
format druku: 550 x 1900 mm (szer. x wys.)
80.1045.4 
szerokość: 854 mm; wysokość: 2032 mm;  
format druku: 800 x 1.900 mm (szer. x wys.)
80.1045.6 
szerokość: 1004 mm; wysokość: 2032 mm;  
format druku: 950 x 1900 mm (szer. x wys.)
80.1045.8 

Pojemnik na ulotki do ekspozytora „Magnetico“
•  2-częściowy akrylowy pojemnik na ulotki :  

wystarczy docisnąć tylną ściankę pojemnika do ekspozytora
• 4 magnesy mocno trzymają akrylowy pojemnik na ekspozytorze

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość (wymiar wewnętrzny): 115 mm; 
wysokość części tylnej: 150 mm; wysokość części przedniej: 150 mm; 
głębokość całkowita: 33 mm
60.0696.153 

Torba transportowa do prezentera „Magnetico“
• pasująca torba sprawia, że zestaw jest zawsze mobilny

materiał: nylon, z paskiem do noszenia; kolor: czarny
80.1046.1 
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materiał: aluminium; kolor: srebrny

1-stronny nadruk
szerokość: 604 mm; wysokość: 1632 mm
80.1110.5 
szerokość: 604 mm; wysokość: 2032 mm
80.1110.7 
szerokość: 854 mm; wysokość: 2032 mm
80.1110.9 
szerokość: 1004 mm; wysokość: 2032 mm
80.1110.11 

2-stronny nadruk
szerokość: 604 mm; wysokość: 1632 mm
80.1110.6 
szerokość: 604 mm; wysokość: 2032 mm
80.1110.8 
szerokość: 854 mm; wysokość: 2032 mm
80.1110.10 
szerokość: 1004 mm; wysokość: 2032 mm
80.1110.12 

Wymagana konstrukcja główna!

Odpowiedni film o produkcie i inne akcesoria można znaleźć na stronie www.vkf-renzel.pl
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Stojaki banerowe

Stojak banerowy „Mini“
•  nadaje się do zastosowania w obszarze kas i lad, na targach,  

jak również na stołach i kontuarach 
• mały ekspozytor o dużym efekcie reklamowym

X-Banner
materiał: aluminium / tworzywo sztuczne; materiał banera: PCV; 
format: 240 x 430 mm (szer. x wys.); głębokość: 250 mm;  
format baneru: 220 x 400 mm; nadruk: z nadrukiem cyfrowym
80.1102.1 

Roll Up A4
materiał: aluminium; materiał banera: PCV;  
format: 230 x 350 mm (szer. x wys.); głębokość: 80 mm;  
format baneru: 210 x 310 mm; nadruk: z nadrukiem cyfrowym
80.1102.2 

 

Easy Display A4
materiał: aluminium / tworzywo sztuczne; materiał banera: PCV; 
format: 230 x 350 mm (szer. x wys.); głębokość: 100 mm;  
format baneru: 210 x 300 mm; nadruk: z nadrukiem cyfrowym
80.1102.4 

Flaga plażowa
materiał: metal; materiał banera: tkanina poliestrowa ok. 110 g/m²;  
format: 270 x 455 mm (szer. x wys.); głębokość: 80 mm;  
format baneru: 162 x 440 mm (S x W);  
nadruk: dwustronny nadruk cyfrowy; wersja: w tym czarne obszycie
80.1102.6 

80.1102.180.1102.1 80.1102.280.1102.2 80.1102.480.1102.4 80.1102.680.1102.6
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Stojaki banerowe

Stojak banerowy „Combi“
• lekka aluminiowa konstrukcja 
• stabilna podstawa dzięki 4 regulowanym nóżkom 
• 4 wbudowane sprężyny naciągowe do mocowania baneru 
•  możliwe do zastosowania z 1 lub 2 banerami lub opcjonalnie  

z osłoną chroniącą baner

kolor ramek: srebrny anodowany
80.0977.1 
kolor ramek: czarny
80.0977.2 

Pokrowiec z nadrukiem cyfrowym do prezentera Combi 2- stronny
materiał: 205 g/m² poliester, dekotex, certyfikat B1; 
szerokość: 920 mm; wysokość: 1980 mm;  
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy;  
konfekcjonowanie: obszycie dookoła, dół otwarty
80.0978.1 

Baner z nadrukiem cyfrowym do prezentera „Combi“  
(wersja jednostronna)
materiał: Select Media SV 510 g/ m²; szerokość: 750 mm; 
wysokość: 1800 mm; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
konfekcjonowanie: z 4 oczkami mocującymi;  
wykonanie: mocowanie wewnątrz ramy
80.0978.2 

Baner z nadrukiem cyfrowym do prezentera „Combi“ 2- stronny
materiał: PJ-Blockout 610 g/m²; szerokość: 750 mm; 
wysokość: 1800 mm; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
konfekcjonowanie: z 4 oczkami mocującymi;  
wykonanie: mocowanie wewnątrz ramy
80.0978.3 

1. 80.0977.2

2. 80.0978.1

3. 80.0978.2, 80.0978.3

1

2

3
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Stojaki banerowe

Stojak banerowy „Easy“, jednostronny
• łatwy i bezproblemowy w użyciu 
• elastyczna konstrukcja umożliwiająca łatwy i szybki montaż 
• wysokiej jakości design i ciekawe czarne zaślepki 
•  składa się z: 1x rama wtykowa, 2x składane szyny,  

1x torba transportowa
• łatwy transport 
• w różnych szerokościach

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana;  
kolor: srebrny; wysokość: 2000 mm; nadruk: bez nadruku

szerokość: 600 mm
80.0127.1 
szerokość: 700 mm
80.0127.2 
szerokość: 800 mm
80.0127.3 
szerokość: 900 mm
80.0127.4 
szerokość: 1000 mm
80.0127.5 

Inne materiały do druku na zapytanie!
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Stojaki banerowe

Baner z nadrukiem cyfrowym do prezentera „Easy“
•  obustronnie powlekany tworzywem sztucznym, o gramaturze ok. 

510 g/m²
• krawędzie starannie przycięte 
• bez ramki na baner

materiał: Eco Print - Selekt Media (B1); wysokość: 2000 mm;  
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy

szerokość: 600 mm
80.0129.42 
szerokość: 700 mm
80.0129.43 
szerokość: 800 mm
80.0129.39 
szerokość: 900 mm
80.0129.41 
szerokość: 1000 mm
80.0129.40 

Opakowanie transportowe z paskiem
• pasuje do wszystkich formatów banerów „Easy“

kolor: czarny; średnica: 135 mm; wysokość: 1030 mm
80.0128.1 
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Stojaki banerowe

Stojak banerowy „X“
• 2 różne formaty 
•  montaż: profile łączy się ze sobą, a na 

profilach zawiesza się oczkowany baner z 
nadrukiem cy-frowym

• w zestawie z torbą transportową

materiał: aluminium; wysokość: 2000 mm; 
głębokość: 600 mm; nadruk: bez nadruku

szerokość: 800 mm - 1.000 mm
80.0428.4 
szerokość: 1000 mm
80.0428.1 

Baner z nadrukiem cyfrowym  
do prezentera „X“

materiał: Premium Print - Frontlit (B1); 
wysokość: 2000 mm;  
mocowanie: z 4 oczkami mocującymi

szerokość: 800 mm
80.0429.22 
szerokość: 1000 mm
80.0429.1 

Stojak banerowy X „Wood“
• naturalny design 
• z torbę transportową  
• bez banneru w zestawie

materiał: drewno; szerokość: 600 mm; 
wysokość: 1800 mm; głębokość: 240 mm; 
nadruk: bez nadruku
80.0584.1 

Baner z nadrukiem cyfrowym  
do prezentera „X“ Wood
materiał: Premium Print - Frontlit (B1); 
szerokość: 1000 mm; wysokość: 2000 mm; 
mocowanie: z 4 oczkami mocującymi
80.0429.1 

Inne materiały na zapytanie!

renzel NATURE
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Stojaki banerowe

Prezenter banerowy „Swing“
• delikatnie zakrzywiony wzór 
• montaż i demontaż możliwy bez użycia narzędzi

materiał: aluminium; szerokość: 350 mm; wysokość: 1550 mm; 
średnica rury: 21 mm; średnica podstawy: 300 mm;  
nadruk: bez nadruku; wersja: bez baneru;  
akcesoria: z torbą transportową
80.0968.1 

Frontlit, jednostronny
materiał: Frontlit 450 g/m²;  
format baneru: 300 x 1180 mm (szer. x wys.); 
konfekcjonowanie: drążek górny: 30 mm, drążek dolny: 20 mm; 
nadruk: nadruk cyfrowy; wersja: z nadrukiem jednostronnym
80.0969.1 

Blockout, dwustronny
materiał: PJ-Blockout 610 g/m²;  
format baneru: 300 x 1180 mm (szer. x wys.); 
konfekcjonowanie: drążek górny: 30 mm, drążek dolny: 20 mm; 
nadruk: nadruk cyfrowy; wersja: z nadrukiem dwustronnym
80.0969.2 

Nadruk tekstylny, 1-stronny
materiał: Display Textil 210 g, B1;  
format baneru: 300 x 1180 mm (szer. x wys.); 
konfekcjonowanie: drążek górny: 30 mm, drążek dolny: 20 mm; 
nadruk: nadruk cyfrowy; wersja: z nadrukiem jednostronnym
80.0969.3 
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Stojak banerowy „Snap-Como“
• uniwersalny aluminiowy stojak banerowy 
• prosty i szybki montaż 
• łatwa wymiana banerów dzięki listwom zaciskowym 
• możliwość wyboru różnych szerokości

średnica rury: 20 mm; kolor statywu: srebrny anodowany;  
materiał podstawy: stal; kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006;  
średnica podstawy: 400 mm; całkowita wysokość: 2000 mm

szerokość zacisku: 1682 mm (format A00 poziomy)
51.0009.1 
szerokość zacisku: 1200 mm (A00 pionowy / DIN A0 poziomy)
51.0009.2 
szerokość zacisku: 1750 mm (Citylight, poziomy)
51.0009.3 
szerokość zacisku: 1185 mm (Citylight, pionowy)
51.0009.4 

1. Przykład zastosowania z banerem

2. Zakres dostawy

Dostępne również w wymiarach niestandardowych (od 1 szt.)

1

2

Stojak banerowy „Keder-Como“
• prosty stojak banerowy wykonany z aluminium 
• gwarantuje dużo miejsca na reklamę 
• idealny na targi i imprezy 
• gwarantowana stabilność dzięki dużym stalowym podstawą  
• bez baneru w zestawie

długość listwy mocującej: 2000 mm; średnica rury: 20 mm;  
kolor statywu: srebrny anodowany;  
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006;  
średnica podstawy: 400 mm; całkowita wysokość: 2000 mm
51.0009.8 

Nadruk cyfrowy do stojaka banerowego „Keder-Como“
materiał: tkanina Blockout 600-650 g/m²; powierzchnia: błyszczący; 
format: 2000 x 1900 mm (szer. x wys.); gramatura [g/m²]: 700 g/m²; 
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy 720 dpi;  
rodzaj nadruku: wykonanie dwustronne;  
obszar zastosowania: do użytku wewnętrznego i zewnętrznego; 
konfekcjonowanie: "tunelik" od góry oraz dołu na profil 20 mm
14.0069.153 
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Stojaki banerowe

Słupek prezentacyjny „Curly“
•  może być używany jako mobilna gablota, słupek reklamowy  

lub połączenie obu tych funkcji
• lekka i stabilna aluminiowa konstrukcja 
•  kolumna jest rozdzielona trzema akrylowymi półkami,  

które są podświetlane przez lampę LED od góry
• montaż bez użycia narzędzi

nadruk: bez nadruku

wysokość: 2000 mm; waga: 27 kg; liczba folii: 16
80.0964.1 
wysokość: 2500 mm; waga: 32,0 kg; liczba folii: 20
80.0964.2 

Odpowiedni film montażowy można 
znaleźć na stronie www.vkf-renzel.pl

LED

Akcesoria do słupka i lady „Curly“
materiał: folia; grubość materiału: 1 mm; szerokość: 388 mm; 
szerokość powierzchni widocznej: 356 mm; wysokość: 500 mm

Nadruk do słupka i lady „Curly“
cena za folię.
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; wersja: wersja okrągła; 
wyposażenie: z laminatem i powłoką kaszerowaną
80.0966.1 

Folia do słupka i lady „Curly“
kolor: przezroczysty;  
wersja: do okrągłych i prostokątnych słupków „Curly“
80.0966.2 
kolor: biały; wersja: do okrągłych i prostokątnych słupków „Curly“
80.0966.4 
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Prezenter banerowy „Bannerbow“
• dla reklamy przestrzennej 
•  system może być ustawiony w ciągu kilku minut przez jedną lub 

dwie osoby bez użycia specjalnych narzędzi
•  Składa się z: 2x słupki z włókna szklanego, 3x krótkie słupki 

poprzeczne, 1x drukowany baner i 2x podstawa z tworzywa ABS
•  kilka „łuków banerowych“ umożliwia tworzenie tuneli 

reklamowych

materiał konstrukcji: włókno szklane;  
naciąg materiału: baner tekstylny; materiał podstawek: aluminium; 
kolor podstawy: czarny; głębokość: ok. 1000 mm; 
nadruk: jednostronny nadruk cyfrowy na tkaninie 110g/m²;  
wyposażenie: wraz z wózkiem transportowym;  
obszar zastosowania: wewnątrz

szerokość: ok. 3000 mm; wysokość: ok. 2450 mm; waga: 13,8 kg
80.1041.1 
szerokość: ok. 4000 mm; wysokość: ok. 3200 mm; waga: 13,9 kg
80.1041.2 
szerokość: ok. 5000 mm; wysokość: ok. 3750 mm; waga: 14,0 kg
80.1041.3 

Wideo o produkcie znajdą Państwo na stronie: www.vkf-renzel.pl
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Prezenter banerowy „Zasłona“
•  samodzielny element przyciągający wzrok, jednocześnie może 

stworzyć ściankę reklamową (wersja z nóżkami)
•  w połączeniu z prezenterem banerowym w formie łuku 

„Bannerbow“ tworzy idealne przenośne stanowisko 
wystawiennicze na każdą okazję

materiał konstrukcji: włókno szklane;  
naciąg materiału: baner tekstylny; szerokość: 3000 mm; 
wysokość: 2350 mm;  
nadruk: nadruk cyfrowy na materiale flagowym 110 g/m²; 
wersja: jednostronnie; obszar zastosowania: wewnątrz

materiał podstawek: aluminium; kolor podstawy: czarny; 
głębokość: 150 mm; waga: 14,5 kg;  
wyposażenie: z torbą transportową
80.1064.4 

Konstrukcja do baneru „Zasłona“
waga: 4,2 kg; wyposażenie: z torbą transportową
80.1064.7 

Adapter do zasłony
obszar zastosowania: połączenie prezentera banerowego „Zasłona“  
i „Łuk“; kolor: czarny
80.1065.1 
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• trójwymiarowa reklama na każdą imprezę plenerową 
• odporna na warunki atmosferyczne  
• indywidualne i elastyczne zastosowanie 
• kilka „łuków banerowych" umożliwia tworzenie tuneli lub sklepień 
•  system może zostać rozstawiony przez jedną lub dwie osoby  

w ciągu kilku minut bez użycia narzędzi
•  Składa się z: 2x słupków z włókna szklanego,  

3x krótkich słupków poprzecznych, 1x drukowanego banera i  
2x stabilnych nóżek z tworzywa ABS

•  wszystkie elementy są przechowywane w pudełku transportowym

materiał konstrukcji: włókno szklane;  
naciąg materiału: baner tekstylny;  
materiał podstawek: stal malowana proszkowo w kolorze czarnym; 
głębokość: ok. 1000 mm;  
nadruk: jednostronny nadruk cyfrowy na tkaninie 110g/m²;  
wyposażenie: wraz z wózkiem transportowym;  
obszar zastosowania: na zewnątrz;  
akcesoria: z 2 stalowymi podstawkami, każda 10 kg

szerokość: ok. 3000 mm; wysokość: ok. 2450 mm; waga: 31,5 kg
80.1042.1 
szerokość: ok. 4000 mm; wysokość: ok. 3200 mm; waga: 32,0 kg
80.1042.2 



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

656

Ta
rg

i |
 I

m
pr

ez
y

14

"Outdoor-Displays"

Prezenter banerowy „Y-Outdoor“
•  wraz z szarą podstawą z tworzywa sztucznego, możliwość 

napełnienia wodą lub piaskiem (12 l lub kg)
• łatwe napinanie banera za pomocą śruby zabezpieczającej 
• Waga: bez wypełnienia 2,2 kg, z wypełnieniem 14,2 kg

materiał: stal nierdzewna; szerokość: 450 - 700 mm; 
wysokość: 1600-2100 mm;  
waga: bez wypełnienia 2,2 kg, z wypełnieniem 14,2 kg;  
wersja: bez baneru
80.0136.1 

Baner z nadrukiem cyfrowym do prezentera 
Y-Outdoor

materiał: materiał plandekowy;  
szerokość materiału banerowego: 700 mm; wysokość: 2100 mm; 
wyposażenie: z 4 oczkami; zewnętrzna średnica oczek: 30  mm; 
wewnętrzna średnica oczek: 20 mm
80.0137.6 

Inne wymiary baneru na zapytanie.



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

657

Ta
rg

i |
 I

m
pr

ez
y

14

"Outdoor-Displays"

Prezenter rolkowy „Storm“, 2- stronny
•  3-częściowy prezenter rolkowy z wbudowanym zawieszeniem  

dla zwiększenia stabilności
•  4 dodatkowe nóżki z powłoką antypoślizgową zapewniają wysoki 

stopień stabilności w przeciągu i na nierównych powierzchniach.
•  zaprezentuj swoją reklamę za pomocą 2 powierzchni do nadruku  

z przodu i z tyłu, do wystawienia wewnątrz jak i na zewnątrz.
• wraz z torbą transportową

materiał obudowy: aluminium; kolor obudowy: srebrny; 
wysokość: 2000 mm; nadruk: bez nadruku;  
wyposażenie: z trójdzielnym profilem mocującym, ze sprężyną

szerokość: 850 mm
80.0842.1 
szerokość: 1000 mm
80.0842.2 

Baner z nadrukiem cyfrowym do prezentera 
rolkowego „Storm“

materiał: Premium Print - Frontlit (B1);  
całkowita wysokość: 2250 mm; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
gramatura [g/m²]: 450 g/m²

szerokość: 850 mm
80.0125.25 
szerokość: 1000 mm
80.0125.26 

Śledź mocujący do prezentera „Storm“
• do mocowania prezentera rolkowego „Storm“ 
• Ilość: 4 sztuki

zastosowanie: do mocowania na miękkim podłożu
80.0844.1 
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"Outdoor-Displays"

Stojak banerowy „Quick“
• sam się rozkłada po rozpakowaniu 
• w zestawie torba transportowa

materiał: metal/ tkanina flagowa; naciąg materiału: poliester 110 g/m²;  
głębokość: 480 mm; nadruk: nadruk cyfrowy;  
wyposażenie: 4 śledzie mocujące

szerokość: 1420 mm; wysokość: 700 mm
80.1029.1 
szerokość: 1720 mm; wysokość: 850 mm
80.1029.2 
szerokość: 2020 mm; wysokość: 1000 mm
80.1029.3 

Ramki zaciskowe „Sandwichman“
• dwustronna powierzchnia reklamowa w różnych formatach 
• wygodne do noszenia dzięki paskom 
• idealne rozwiązanie dla marketingu zewnętrznego i eventowego 
• prosty i skuteczny nośnik reklamy

materiał: aluminium; kolor: srebrny anodowany;  
szerokość profilu: 32 mm; typ narożników: zaokrąglone;  
kolor narożników: chrom; format: format pionowy;  
rodzaj folii ochronnej: wersja antyodblaskowa ze stabilizacją UV; 
materiał ścianki tylnej: polistyren; wykonanie wodoszczelne: nie

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
51.0021.1 
format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
51.0021.2 
format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
51.0021.3 
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"Outdoor-Displays"

Mobilna Reklama!

Mobilny stelaż „Moving X-Banner“
wersja: baner „X“;  
materiał banera: tkanina plandekowa  
500 g/m² z oczkami;  
materiał: nylon, tworzywo sztuczne, aluminium;  
szerokość: 500 mm; wysokość: 1200 mm; 
nadruk: nadruk cyfrowy;  
wyposażenie: z banerem
80.1104.1 

Przenośny stelaż „Beachflag“
wersja: flaga plażowa;  
materiał banera: tkanina poliestrowa  
ok. 110 g/m²;  
materiał: nylon, tworzywo sztuczne, aluminium;  
szerokość: 640 mm; wysokość: 1085 mm; 
nadruk: nadruk cyfrowy;  
wyposażenie: z banerem
80.1104.2 

Przenośny stelaż „Flag“
wersja: flaga;  
materiał banera: Frontlit 510 g B1; 
materiał: aluminium / tworzywo sztuczne; 
szerokość: 400 mm; wysokość: 1250 mm; 
nadruk: nadruk cyfrowy;  
wyposażenie: z banerem
80.1104.3 
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Stoliki informacyjne

Stoisko degustacyjne „Budget“
• konstrukcja wtykowa 
• wyjątkowo lekka 
• idealna na degustacje lub imprezy marketingo-we 
• możliwy indywidualny nadruk 
• opcjonalnie można rozbudować stoisko o szyldy na górze 
• zestaw zawiera torbę transportową

materiał: polistyren / polipropylen; grubość materiału: 3 mm; 
szerokość: 790 mm; wysokość: 905 mm; głębokość: 490 mm; 
waga: 7,0 kg; nadruk: bez nadruku;  
wyposażenie: bez tablicy informacyjnej

kolor: biały
80.0308.3 
kolor: czarny
80.0308.4 

Nadruk cyfrowy do stoiska „Budget“
szerokość: 1865 mm; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy

materiał: Premium Print - Frontlit (B1); wysokość: 860 mm; 
mocowanie: taśma na rzepy
80.0306.1 
materiał: folia samoprzylepna; wysokość: 865 mm;  
mocowanie: folia samoprzylepna
80.0306.4 

Tablica informacyjna do stoiska degustacyjnego 
„Budget“

• 2-częściowy zestaw słupków z rury stalowej o średnicy 25 mm

materiał: forex; grubość materiału: 3 mm; szerokość: 600 mm; 
wysokość: 345 mm; wyposażenie: z prętami szyldowymi

kolor: biały
80.0309.1 
kolor: czarny
80.0309.2 

Nadruk cyfrowy do szyldu stoiska „Budget“
materiał: folia samoprzylepna; szerokość: 600 mm; 
wysokość: 345 mm; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
mocowanie: powlekanie
80.0307.2 
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Stoliki informacyjne

Stoisko degustacyjne „Merit“
• konstrukcja wtykowa 
• wyjątkowo lekka 
• idealna na degustacje lub imprezy marketingo-we 
• możliwy indywidualny nadruk 
• opcjonalnie można rozbudować stoisko o szyldy na górze 
• zestaw zawiera torbę transportową

materiał: polistyren / polipropylen; grubość materiału: 3 mm; 
szerokość: 790 mm; wysokość: 905 mm; głębokość: 490 mm; 
waga: 7,4 kg; nadruk: bez nadruku;  
wyposażenie: bez tablicy informacyjnej

kolor: biały
80.0319.6 
kolor: czarny
80.0319.7 

Nadruk cyfrowy do stoiska „Merit“
szerokość: 1865 mm; wysokość: 860 mm; wersja: do korpusu

materiał: Premium Print - Frontlit (B1); mocowanie: taśma na rzepy
80.0317.1 
materiał: folia samoprzylepna; mocowanie: powlekanie
80.0317.2 

Tablica informacyjna do stoiska degustacyjnego 
„Merit“

•  4-częściowy zestaw tablic informacyjnych wykonany z rurki 
stalowej o średnicy 25 mm

materiał: forex; grubość materiału: 3 mm; szerokość: 795 mm; 
wysokość: 345 mm; wyposażenie: z prętami szyldowymi

kolor: biały
80.0320.1 
kolor: czarny
80.0320.2 

Nadruk cyfrowy do tablicy reklamowej „Merit“
materiał: folia samoprzylepna; szerokość: 795 mm; 
wysokość: 345 mm; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
mocowanie: powlekanie; wersja: do szyldu górnego
80.0318.2 
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Stoliki informacyjne

Stoisko degustacyjne „Action“
•  W skład zestawu wchodzą: 1x wzmocniony blat 16 mm,  

1x półka z uchwytem na kosz i 1x podstawa wykonana z 3 mm 
polistyrenu, 1x korpus wykonany z 3 mm polipropylenu,  
1x 4-częściowy zestaw szyldów, 1x szyld górny wykonany  
z 3 mm forexu o wymiarach 1.005 x 345 mm (szer. x wys.),  
1x nylonowa torba transportowa 1.000 x 910 x 470 mm

materiał: polistyren / polipropylen; kolor: biały; waga: 17,0 kg; 
wyposażenie: z tablicą informacyjną

nadruk: bez nadruku
80.0287.1 
nadruk: z nadrukiem cyfrowym
80.0287.3 

Stoisko degustacyjne „Window“
materiał: polistyren / polipropylen; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: biały; szerokość: 836 mm; głębokość: 490 mm; 
akcesoria: torba transportowa, kolor: czarny

bez tabliczki informacyjnej
wysokość: 1160 mm; waga: 11,2 kg; nadruk: bez nadruku
80.0914.1 
wysokość: 1160 mm; waga: 11,2 kg; nadruk: z nadrukiem cyfrowym;  
materiał banera: do lady Frontlit, do naklejki do szyldu górnego
80.0914.4 

z szyldem górnym
wysokość: 2.218 mm; waga: 14,9 kg; nadruk: bez nadruku
80.0914.2 
wysokość: 2.218 mm; waga: 14,9 kg; nadruk: z nadrukiem cyfrowym; 
materiał banera: do lady Frontlit, do naklejki do szyldu górnego
80.0914.3 
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Stoliki informacyjne

Stoisko degustacyjne „Finesse“
• konstrukcja wtykowa 
• łatwa wymiana grafiki dzięki taśmie rzepowej 
• zaokrąglony kształt 
• możliwość indywidualizacji dzięki drukowi cyfrowemu 
• wraz z torbą transportową

materiał: polistyren / polipropylen; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: biały; kolor płyty wierzchniej (blatu): biały; 
szerokość: 1230 mm; głębokość: 430 mm

bez tabliczki informacyjnej
wysokość: 910 mm; waga: 11,8 kg; nadruk: bez nadruku
80.0958.1 
wysokość: 910 mm; waga: 11,8 kg; nadruk: z nadrukiem cyfrowym
80.0958.7 

z tablicą informacyjną
wysokość: 2339 mm; waga: 13,8 kg; nadruk: bez nadruku
80.0958.4 
wysokość: 2339 mm; waga: 13,8 kg; nadruk: z nadrukiem cyfrowym
80.0958.9 
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Stoliki informacyjne

Stoisko degustacyjne „Uni“
• łatwa do przestawiania dzięki kółkom 
• bezpieczna dzięki zamykanym hamulcom 
• zakrzywiony front 
•  składa się z: 1x płyta wierzchnia, 1x płyta dolna, 1x półka,  

1x szyld górny, 4x obrotowe kółka i 1x czarna torba transportowa

materiał: polistyren; grubość materiału: 3 mm; kolor: biały; 
szerokość: 810 mm; wysokość: 900 mm; głębokość: 400 mm; 
wyposażenie: z torbą transportową i toperem (800 x 250 mm); 
wyposażenie dodatkowe: z 4 kółkami (2 z hamulcem); waga: 10 kg

nadruk: bez nadruku
80.0330.1 
nadruk: z nadrukiem cyfrowym;  
materiał banera: do lady Frontlit, do naklejki do szyldu górnego
80.0330.7 
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Stoliki informacyjne

Prostokątna lada „Professional Square“
materiał konstrukcji: żebra z tworzywa sztucznego;  
materiał blatu: drewno; materiał wsuwanej półki: tworzywo sztuczne;  
kolor płyty wierzchniej (blatu): czarny; kolor wsuwanej półki: szary; 
szerokość: 1000 mm; wysokość: 930 mm; głębokość: 400 mm; 
nośność płyty wierzchniej (blatu): 50 kg;  
nośność wsuwanej półki: 10 kg; waga: 16 kg;  
wyposażenie: z torbą transportową;  
wyposażenie dodatkowe: dodatkowo 1 wsuwana półka

nadruk: bez baneru
80.1081.1 
nadruk: z banerem
80.1081.3 

Okrągła lada „Professional“
materiał konstrukcji: żebra z tworzywa sztucznego;  
materiał blatu: drewno; kolor płyty wierzchniej (blatu): czarny; 
wysokość: 930 mm; głębokość: 480 mm;  
nośność wsuwanej półki: 10 kg; waga: 15 kg;  
wyposażenie: z torbą transportową;  
wyposażenie dodatkowe: dodatkowo 1 wsuwana półka

szerokosć: 910 mm
materiał wsuwanej półki: tworzywo sztuczne;  
kolor wsuwanej półki: szary;  
nośność płyty wierzchniej (blatu): 50 kg; nadruk: bez baneru
80.1078.1 
materiał wsuwanej półki: tworzywo sztuczne;  
kolor wsuwanej półki: szary; nośność płyty wierzchniej (blatu): 50 kg;  
nadruk: z banerem z nadrukiem cyfrowym
80.1078.4 

szerokość: 1200 mm
materiał wsuwanej półki: drewno; kolor wsuwanej półki: buk; 
nośność płyty wierzchniej (blatu): 45 kg; nadruk: bez baneru
80.1078.2 
materiał wsuwanej półki: drewno; kolor wsuwanej półki: buk; 
nośność płyty wierzchniej (blatu): 45 kg;  
nadruk: z banerem z nadrukiem cyfrowym
80.1078.5 
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Stoliki informacyjne

Prostokątna lada „Brilliant“
materiał konstrukcji: aluminium;  
materiał płyty: sztywne tworzywo piankowe; grubość płyty: 3 mm; 
kolor płyty wierzchniej (blatu): biały; kolor wsuwanej półki: biały; 
szerokość: 1033 mm; wysokość: 988 mm; głębokość: 562 mm; 
waga: 15,5 kg; wersja: bez nasadki barowej;  
wyposażenie: z torbą transportową;  
wyposażenie dodatkowe: dodatkowo 1 wsuwana półka

nadruk: bez nadruku
80.0849.1 
nadruk: nadruk cyfrowy
80.0849.24 

Prostokątna lada „Brilliant“ z nasadką barową
materiał konstrukcji: aluminium;  
materiał płyty: sztywne tworzywo piankowe; grubość płyty: 3 mm; 
kolor płyty wierzchniej (blatu): biały; kolor wsuwanej półki: biały; 
szerokość: 1033 mm; wysokość: 1.193 mm; głębokość: 562 mm; 
waga: 21,5 kg; wersja: z nasadką barową;  
wyposażenie: z torbą transportową;  
wyposażenie dodatkowe: dodatkowo 1 wsuwana półka

nadruk: bez nadruku
80.0849.2 
nadruk: nadruk cyfrowy
80.0849.25 

Prostokątna lada „Brilliant“ z nasadką barową
materiał konstrukcji: aluminium;  
materiał płyty: sztywne tworzywo piankowe; grubość płyty: 3 mm; 
kolor płyty wierzchniej (blatu): biały; kolor wsuwanej półki: biały; 
szerokość: 1033 mm; wysokość: 1.193 mm; głębokość: 562 mm; 
wersja: z nasadką barową; wyposażenie: z torbą transportową; 
wyposażenie dodatkowe: dodatkowo 1 wsuwana półka

waga: 21,50 kg; nadruk: bez nadruku
80.0849.3 
waga: 21,5 kg; nadruk: nadruk cyfrowy
80.0849.26 
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Stoliki informacyjne

Sześciokątna składana lada „360“
• lekka i kompaktowa 
• łatwe składanie

materiał konstrukcji: aluminium anodowane;  
materiał płyty: drewno; grubość płyty: 3 mm;  
kolor wsuwanej półki: biały; szerokość: 1225 mm; 
wysokość: 930 mm; głębokość: 550 mm; waga: 21 kg;  
wersja: w kształcie sześciokąta;  
wyposażenie: dodatkowo 1 biała półka

bez nadruku
kolor płyty wierzchniej (blatu): biały
80.0693.1 
kolor płyty wierzchniej (blatu): buk
80.0693.2 

z nadrukiem cyfrowym
kolor płyty wierzchniej (blatu): biały
80.0693.7 
kolor płyty wierzchniej (blatu): buk
80.0693.8 

Torba transportowa do ścianki sześciokątnej „360“
materiał: nylon; szerokość: 1300 mm; wysokość: 700 mm
80.0692.2 

Lada składana „360“ okrągła
• lekka i kompaktowa 
• może być używana na wiele sposobów

materiał konstrukcji: aluminium anodowane;  
materiał płyty: drewno; grubość płyty: 3 mm;  
kolor wsuwanej półki: biały; szerokość: 1060 mm; 
wysokość: 930 mm; głębokość: 580 mm; waga: 17,8 kg;  
wersja: lada w formie okrągłej;  
wyposażenie: dodatkowo 1 biała półka

bez nadruku
kolor płyty wierzchniej (blatu): biały
80.0693.3 
kolor płyty wierzchniej (blatu): buk
80.0693.4 

z nadrukiem cyfrowym
kolor płyty wierzchniej (blatu): biały
80.0693.9 
kolor płyty wierzchniej (blatu): buk
80.0693.10 

Torba transportowa do promotora „360“
materiał: nylon; szerokość: 1100 mm; wysokość: 800 mm
80.0692.3 
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Stoliki informacyjne

Stoisko „Brilliant“ XL
materiał konstrukcji: aluminium;  
materiał płyty: sztywne tworzywo piankowe; grubość płyty: 3 mm; 
kolor płyty wierzchniej (blatu): biały; kolor wsuwanej półki: biały; 
szerokość: 1582 mm; wysokość: 988 mm; głębokość: 583 mm; 
waga: 21,2 kg; wyposażenie: z torbą transportową;  
wyposażenie dodatkowe: dodatkowo 1 wsuwana półka

nadruk: bez nadruku
80.0849.4 
nadruk: nadruk cyfrowy
80.0849.23 

Lada Pop-Up „Fabric“
materiał płyty: drewno; materiał półki: tworzywo sztuczne; 
szerokość: 1000 mm; wysokość: 1000 mm; głębokość: 400 mm; 
waga: 12,5 kg; nadruk: bez nadruku; akcesoria: torba transportowa

kolor płyty wierzchniej (blatu): czarny
80.0774.1 
kolor płyty wierzchniej (blatu): srebrny
80.0774.2 

Nadruk do lady „Fabric“
materiał: poliester ok. 240 g/m²; szerokość: 1700 mm; 
wysokość: 1000 mm; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
wyposażenie: narożniki z 50 mm taśmą flauszową (szew podwójny)
80.0807.1 

80.0807.180.0807.1

80.0774.180.0774.1
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Stoliki informacyjne

Lada Pop-Up „Stretch“
• wraz z praktyczną ramą kedrową 
• banner z silikonową listwą na całej długości 
• baner jest napinany na gładko i bez zagnieceń  
• wraz z torbą transportową

materiał konstrukcji: aluminium; materiał blatu: drewno;  
kolor konstrukcji: biały; szerokość: 1040 mm;  
wysokość: 1020 mm; głębokość: 380 mm; waga: 12,0 kg;  
nadruk: z nadrukiem cyfrowym na przodzie i na bokach;  
materiał banera: podświetlony;  
gramatura [g/m²]: 210 g/m²; właściwości: certyfikat B1;  
wymiary baneru: 998 x 998 mm, 317 x 998 mm (2x) (szer. x wys.); 
wyposażenie: lada Pop-Up z 9 mm płaską ramką kedrową; 
wyposażenie dodatkowe: rama kedrowa na przód i baner boczny; 
wyposażenie 3: biała wsuwana półka z drewna; oświetlenie: brak; 
akcesoria: z torbą transportową

kolor płyty wierzchniej (blatu): biały
80.1053.1 
kolor płyty wierzchniej (blatu): srebrny
80.1053.2 

Lada Pop-Up „Stretch“ LED z nadrukiem cyfrowym
materiał konstrukcji: aluminium; materiał blatu: drewno;  
kolor konstrukcji: biały; szerokość: 1040 mm; wysokość: 1020 mm; 
głębokość: 380 mm; waga: 13,2 kg;  
nadruk: z nadrukiem cyfrowym na przodzie i na bokach; 
materiał banera: podświetlony; gramatura [g/m²]: 225 g/m²; 
właściwości: certyfikat B1;  
wymiary baneru: 998 x 998 mm, 317 x 998 mm (2x) (szer. x wys.); 
wyposażenie: lada Pop-Up z 9 mm płaską ramką kedrową; 
wyposażenie dodatkowe: rama kedrowa na przód, tył i na boki; 
wyposażenie 3: biała wsuwana półka z drewna;  
oświetlenie: tylne oświetlenie LED na całej powierzchni;  
akcesoria: z torbą transportową

kolor płyty wierzchniej (blatu): biały
80.1053.3 
kolor płyty wierzchniej (blatu): srebrny
80.1053.4 

LED
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Stoliki informacyjne

Lada Pop-Up „Magnetic“
•  praktyczna składana lada z eleganckim blatem w kolorze czarnym 

matowym
• z miękką walizką na kółkach

materiał blatu: drewno; kolor płyty wierzchniej (blatu): czarny; 
szerokość: 1280 mm; wysokość: 980 mm; głębokość: 375 mm; 
waga: 15 kg; mocowanie: z magnesem; wersja: wygięta;  
nadruk: bez nadruku
80.0826.1 

Panel z nadrukiem do lady Pop-Up „Magnetic“
materiał: tkanina „Pop-Up PVC“; szerokość: 2000 mm; 
wysokość: 950 mm; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
konfekcjonowanie: z taśmą magnetyczną;  
wymiar powierzchni widocznej: 1000 x 950 mm (szer. x wys.)
80.0828.1 

Odpowiedni film montażowy można 
znaleźć na stronie www.vkf-renzel.pl

Lada „Curly“
• wszechstronne zastosowanie  
• wykonana z lekkiej, ale stabilnej konstrukcji aluminiowej 
•  w skład zestawu wchodzą: 1x zmontowany blat,  

2x podstawa w kolorze białym, 8x przezroczysta folia,  
1x torba na kółkach.

• łatwy montaż bez użycia narzędzi

materiał: aluminium; materiał blatu: MDF, pokryte folią;  
materiał półki: MDF, kolor biały; materiał folii: PCV;  
kolor: srebrny anodowany;  
kolor płyty wierzchniej (blatu): szaro-srebrny;  
kolor folii: przezroczysty; średnica: 600 mm; wysokość: 1060 mm; 
waga: 18,0 kg; średnica wewnętrzna półek: 500 mm;  
liczba folii: 8; nadruk: bez nadruku;  
nośność: ok. 9 kg na półkę przy rozłożonym obciążeniu; 
wersja: wersja okrągła; akcesoria: z kufrem transportowym
80.0965.1 

Odpowiednią kolumnę „Curly“ i jej 
wyposażenie znajdą Państwo na stronie 652.



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

671

Ta
rg

i |
 I

m
pr

ez
y

14

Stoliki informacyjne

Nadmuchiwana sofa
szerokość: 1600 mm; wysokość: 700 mm; głębokość: 1000 mm; 
szerokość siedziska: 1550 mm; głębokość siedziska: 580 mm; 
materiał: tworzywo sztuczne;  
wyposażenie: oparcie i siedzisko zapinane na zamek;  
wyposażenie dodatkowe: z torbą transportową;  
wyposażenie 3: z wentylem do nadmuchiwania

nadruk: w całości z nadrukiem
80.1169.1 
kolor: czarny; nadruk: z nadrukiem na siedzisku
80.1169.2 
kolor: szary jak Pantone 429c; nadruk: z nadrukiem na siedzisku
80.1169.3 
kolor: ecru podobny do Pantone 7506 CP;  
nadruk: z nadrukiem na siedzisku
80.1169.4 
kolor: czerwony podobny do Pantone 1795 C;  
nadruk: z nadrukiem na siedzisku
80.1169.5 
kolor: niebieski podobny do Pantone 2147 CP;  
nadruk: z nadrukiem na siedzisku
80.1169.6 

Pompka do nadmuchiwania mebli dmuchanych
wyposażenie: z końcówką do nadmuchiwania

wersja: pompka ręczna
80.1170.1 
Pompka elektryczna AMV10 
Napięcie: 230-120V 
Maks. ciśnienie: 250 mbar 
Rozmiar - 15 x 16 x 176 cm 
Waga - 1,70 kg 
Długość kabla 1,5 m 
Przepływ 1.700 l/min 
Funkcja nadmuchiwania i opróżniania
wersja: pompka elektryczna
80.1170.2 
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Meble na targi

Stolik „Praktisch“
•  system wtykowy gwarantuje oszczędność miejsca podczas 

przechowywania i transportu
• lekka, solidna konstrukcja o wadze 13,5 kg, 
• szybki montaż bez użycia dodatkowych narzędzi 
•  może być ustawiony na dwóch wysokościach  

a)  z jedną rurką pionową (wysokość: 720 mm) jako stołek  
do siedzenia, 

 b) z dwoma słupkami (wysokość: 1.200 mm) jako stolik
• możliwość chowania niewykorzystanych profili po blatem 
•  blat stołu ( średnica 700 mm) wykonany z oryginalnego  

tworzywa WERZALIT
80.0155.1 

Pojemnik na kółkach „PRAKTISCH“
• do maksymalnie 6 stołków "PRAKTISCH" (80.0155.1) 
•  stabilna konstrukcja z rurek, wyposażona w 2 kółka stałe i 2 kółka 

obrotowe z blokadą

średnica: ok. 700 mm; wysokość: 1570 mm
80.0156.1 

Idealne do użycia w gastronomii, na imprezach, na targach  
i uroczystościach.

Inne kolory blatów lub podstaw na zapytanie

Stolik „MIURA“
• zaprojektowany przez Konstantina Grcica 
• blat z płyty MDF i aluminiowa nóżka tworzą kolorową całość 
• 3 nóżki zapobiegają kołysaniu się i zapewniają stabilność 
• nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz  
•  blat stołu można złożyć na bok w celu zaoszczędzenia miejsca 

podczas przechowywania

materiał blatu: MDF o grubości 25 mm;  
materiał konstrukcji stołu: aluminium; średnica: 700 mm;  
całkowita wysokość: 1080 mm; wersja: składany;  
wyposażenie: wraz ze ślizgaczem z tworzywa sztucznego

kolor: czarny
80.1098.1 
kolor: biały
80.1098.2 
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Meble na targi

Stolik „Klappbar I“
• kolor: biały 
• rama wykonana z powlekanej rury  
• z regulowanymi nóżkami 
• oszczędność miejsca dzięki prostemu systemowi składania 
• opcjonalnie z miejscem na parasol 
• blat z tworzywa sztucznego 
• nadaje się do parasoli do 2000 mm

wysokość: 1095 mm

Blat o średnicy 700 mm
wersja: bez otworu na parasol
80.0164.1 
wersja: z otworem na parasol
80.0164.2 

Blat o średnicy 800 mm
wersja: bez otworu na parasol
80.0164.3 
wersja: z otworem na parasol
80.0164.4 

Inne warianty znajdą Państwo w 
naszym sklepie internetowym

Stolik hokerowy „Klappbar schwarz“
materiał konstrukcji: profil stalowy, malowany na kolor siwy;  
materiał: płyta MDF pokryta tworzywem sztucznym; 
wysokość: 1100 mm; kolor: szary / czarny;  
średnica: 700 mm; wersja: bez otworu na parasol
80.0894.1 

Torba transportowa do stołów ø 700-850 mm
•  praktyczna, trwała torba transportowa z zamkiem błyskawicznym 

do wysokich stołów hokerowych
• do transportu, blat stołu musi być zdjęty

materiał: nylon; szerokość: 1100 mm;  
wysokość: 900 mm; głębokość: 150 mm
80.0041.9 
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Meble na targi

Pokrycie stolikowe „Samba“ z nakładką na blat
materiał: Easy-Jersey: 90% poliester, 10% elastan;  
kolor: biały; wersja: z nakładką na blat

zastosowanie: na stoliki o średnicy 700 mm
80.1018.3 

zastosowanie: na stoliki o średnicy 800-850 mm
80.1019.2 

Nadruk na zapytanie!

1. dostępne kolory od lewej do prawej: 
czarny, antracytowy, szary, brązowy, ciemnoszary, kremowy,  
niebieski, purpurowy, bordo, różowy, pomarańczowy, zółty,  
zielone jabłko, turkusowy i biały

Wiele innych kolorów znajdziecie 
Państwo w naszym sklepie internetowym 

pod adresem www.vkf-renzel.pl1

Pokrowiec na stolik „Samba“ z nadrukiem cyfrowym
materiał: Easy-Jersey: 90% poliester, 10% elastan;  
zastosowanie: na stoliki o średnicy 800-850 mm

motyw: piwo
80.1020.3 

Motyw: balon
80.1020.1 

Motyw: Niemcy
80.1020.4 

Motyw: boisko
80.1020.5 

Motyw: drzewo
80.1020.6 
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Meble na targi

Pokrycie na stolik „Full-Colour“
materiał: Easy-Jersey: 90% poliester, 10% elastan;  
kolor: z indywidualnym nadrukiem

zastosowanie: na stoliki o średnicy 700 mm
80.1025.1 
zastosowanie: na stoliki o średnicy 800-850 mm
80.1025.2 

Arkusz ochronny stosowany na pokrycia stolikowe
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty

średnica: 680 mm
80.1021.1 
średnica: 780 mm
80.1021.3 

Pulpit „DESIGN“
• wysokiej jakości aluminiowe wykończenie 
• półka z regulacją kąta nachylenia 
•  istnieje możliwość umieszczenia logo Państwa firmy  

w celu przyciągnięcia większej uwagi

materiał: aluminium / stal  / szkło; całkowita wysokość: 1115 mm; 
wysokość półki: 1.005 mm przód / 1.023 mm tył;  
szerokość półki: 600 mm; głębokość półki: 400 mm;  
szerokość podstawy: 550 mm;  
głębokość podstawy: 345 mm; średnica rury: 40 mm;  
wyposażenie: zawiera pochyłą półkę wykonaną ze szkła

kolor: srebrny
80.1173.1 
kolor: czarny
80.1173.2 
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Meble na targi

Mównica drewniana „Wood“
• wysokiej jakości imitacja drewna 
• z praktycznym schowkiem 
• z otworem do zamocowania mikrofonu 
•  z ukrytą listwą mocującą do umieszczenia 

plakatu
•  w zestawie kółka do opcjonalnego 

montażu

materiał: drewno bukowe; kolor: orzech; 
szerokość: 550 mm; wysokość: 1162 mm; 
głębokość: 350 mm;  
wyposażenie: zawiera półkę;  
wyposażenie dodatkowe: listwa zaciskowa
80.1123.1 

renzel NATURE
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Stołek barowy „MIURA“ zaprojektowany  
przez Konstantina Grcica

• wzmocniony polipropylen jest lekki i stabilny  
•  wygodne, z możliwością układania w stosy, do użytku na zewnątrz  

i wewnątrz pomieszczeń

materiał: polipropylen; szerokość: 470 mm;  
całkowita wysokość: 810 mm; wysokość siedziska: 780 mm; 
głębokość: 400 mm; obciążenie: do 200 kg

kolor: żółtozielony, zbliżony do NCS S-2070-G70Y
80.0937.1 
kolor: pomarańczowy, zbliżony do RAL 2004
80.0937.2 
kolor: czerwony, zbliżony do RAL 3020
80.0937.3 
kolor: czarny, zbliżony do RAL 9005
80.0937.4 
kolor: biały, zbliżony do RAL 9010
80.0937.5 

• Odkryj wszystkie kolory już teraz w sklepie internetowym: www.vkf-renzel.pl

• możliwość układania w stosy
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Meble na targi

Stołek barowy „Zeta“
materiał konstrukcji: chrom; 
naciąg materiału: sztuczna skóra; 
szerokość: 380 mm; wysokość: 820 mm; 
głębokość: 350 mm

kolor: czarny
80.0152.1 
kolor: biały
80.0152.3 

Stołek barowy „Klappbar“
materiał: siedzisko z tworzywa sztucznego; 
materiał konstrukcji: stal,  
malowana proszkowo;  
kolor: biały; szerokość: 475 mm; 
wysokość: 1090 mm; głębokość: 680 mm; 
wysokość siedziska: 755 mm;  
szerokość siedziska: 395 mm;  
głębokość siedziska: 420 mm
80.0885.1 
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Stołek barowy „Ramona“ z oparciem
•  wygodny i wszechstronny stołek barowy z wytrzymałym 

siedziskiem z laminatu HPL w nowoczesnych kolorach
• elegancki wygląd dzięki niskiemu oparciu  
• dopuszczalne obciążenie do 110 kg

materiał konstrukcji: chromowana rura stalowa;  
materiał: drewno formowane + laminat HPL najwyższej jakości; 
szerokość siedziska: 470 mm; wysokość siedziska: 750 mm; 
głębokość siedziska: 480 mm; całkowita wysokość: 1000 mm; 
nośność: 110 kg; waga: 6 kg

kolor: biały
80.1090.1 
kolor: limonkowy
80.1090.2 
kolor: czerwony
80.1090.3 
kolor: jasnoniebieski
80.1090.4 
kolor: czarny
80.1090.5 

Piętrowalne krzesło „Ramona“
•  nowoczesne i uniwersalne krzesło z niezwykle wytrzymałą powłoką 

siedziska HPL w modnych kolorach

materiał konstrukcji: rura stalowa;  
materiał: drewno formowane + laminat HPL najwyższej jakości; 
szerokość siedziska: 490 mm; wysokość siedziska: 460 mm; 
głębokość siedziska: 430 mm; całkowita wysokość: 830 mm; 
nośność: 110 kg; waga: 5,2 kg

kolor: biały
80.1087.1 
kolor: limonkowy
80.1087.2 
kolor: czerwony
80.1087.3 
kolor: czarny
80.1087.4 
kolor: jasnoniebieski
80.1087.5 
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Meble na targi

Krzesło „Visi“
• możliwość układania w stosy do 18 sztuk

materiał konstrukcji: chromowana stalowa rura; materiał: Polster; 
szerokość siedziska: 460 mm; wysokość siedziska: 540 mm; 
głębokość siedziska: 460 mm; całkowita wysokość: 810 mm

kolor: niebieski
80.0147.1 
kolor: czerwony
80.0147.2 
kolor: szary
80.0147.3 
kolor: ciemnoczerwony
80.0147.4 
kolor: czarny
80.0147.6 

Fotel „Safari“
•  eleganckie, wyraziste fotele do salonu, restauracji,  

pokoju dziennego, hotelu czy biura.

kolor: biały; naciąg materiału: skóra ekologiczna; 
szerokość: 670 mm; wysokość: 750 mm; głębokość: 680 mm; 
szerokość siedziska: 470 mm; wysokość siedziska: 440 mm; 
głębokość siedziska: 500 mm; materiał konstrukcji: drzewo
80.0348.6 
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Ławka z logo
• możliwość druku na całej powierzchni i nadruku dwustronnego 
•  przykuwające uwagę logo jest widoczne dzięki nachyleniu oparcia 

pod kątem 90 stopni
•  mobilna, ultralekka, zajmująca niewiele miejsca i dająca się 

rozstawić w 10 sekund bez użycia dodatkowych narzędzi
• odpowiednia dla 2 osób 
•  elastyczne zastosowanie w pomieszczeniach i na zewnątrz dzięki 

wodoodpornym osłonom, które można wymieniać w dowolnym 
momencie

materiał konstrukcji: stal;  
materiał powierzchni: B1, tkanina lotosu  
(ognioodporna i wodoodporna); szerokość: 1120 mm; 
wysokość: 860 mm; głębokość: 530 mm; waga: 7,2 kg;  
nadruk: dwustronny druk sublimacyjny na całej powierzchni; 
akcesoria: wraz z torbą z włókniny

kolor konstrukcji: czarny
80.0887.3 
kolor konstrukcji: srebrny
80.0887.4 
kolor konstrukcji: biały
80.0887.5 

Nadaje się do użytku zewnętrznego 
(maks. obciążenie 200 kg).

 

Mata na stół
•  powierzchnia odporna na zabrudzenia, łatwa w konserwacji, 

nieprzepuszczająca wody i trudnopalna (B1)

materiał: PCV pokryte brezentem 450 g/m²; szerokość: 2200 mm; 
wysokość: 760 mm; głębokość: 500 mm

rodzaj nadruku: bez nadruku
80.0165.1 
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy
80.0165.2 

Efektywne wykorzystanie przestrzeni 
magazynowej jako powierzchni reklamowej.
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Meble na targi

Pufa „Print“
• szczególnie gęsty, gruby materiał 
• doskonałe odwzorowanie kolorów 
•  Budowa:  

- jednostronnie zamykane podwójnym szwem dla bezpieczeństwa 
- naszyta górna powierzchnia  
-  rzep (haczykowy) przyszyty do dolnej krawędzi z trzech stron, 

trzy boki powierzchni dna z rzepem (włóknina),  
czwarty bok dna przyszyty do korpusu pufy

materiał: tkanina poliestrowa; kolor: biały;  
właściwości: gramatura 205 g/m²;  
rodzaj druku: 4/0-kolory Euroskala, druk sublimacyjny cyfrowy

szerokość: 400 mm; wysokość: 400 mm; głębokość: 400 mm
80.0822.2 
szerokość: 450 mm; wysokość: 450 mm; głębokość: 450 mm
80.0822.1 
szerokość: 500 mm; wysokość: 500 mm; głębokość: 500 mm
80.0822.3 

Kostka ekspozycyjna „Flex“
• składana kostka do siedzenia 
• oszczędność miejsca 
• wymienne pokrywy z wkładem piankowym 
• w pełni nadrukowane 
• odporna na warunki atmosferyczne 
• odporna na promieniowanie UV 
• wytrzymałe i odporne na ścieranie

materiał: PP z recyklingu; naciąg materiału: Polyester 200 g; 
szerokość: 400 mm; wysokość: 408 mm; głębokość: 400 mm;  
rodzaj druku: 4/0-kolory Euroskala, druk sublimacyjny cyfrowy;  
wersja: składany; właściwości: certyfikat B1; 
wyposażenie: wymienne nakrycie z pianki;  
waga: 3,5 kg; max. obciążenie: 185 kg
80.1130.1 

1. Dostępne również z obiciem filcowym

1
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Kabiny prezentacyjne

Przenośna przebieralnia „Construct“
• idealna do tymczasowego użytku 
• nowoczesny i prosty design 
• lekka i jednocześnie stabilna rama wykonana z aluminium 
• gwarancja mobilności dzięki 4 kółkom obrotowym z blokadą

 

materiał konstrukcji: aluminium / tworzywo sztuczne;  
rodzaj profilu: profil czterokątny 30 x 30 x 1,5 mm;  
kolor konstrukcji: srebrny anodowany / czarny;  
materiał ścianek: baner „Blockout“ z taśmą rzepową i flauszową; 
kolor ścianki: biały; kolor zasłony: biały;  
nadruk na szyldzie: na życzenie klienta; szerokość: 1100 mm; 
wysokość: 2200 mm; głębokość: 1100 mm;  
ilość haczyków odzieżowych: 4
51.0145.18 

1. Opcjonalnie dostępny z nadrukiem cyfrowym

2. Wieszak

1

2
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Pojemniki transportowe

Aluminiowa walizka „Topstar“
•  obudowa z ramą aluminiową z anodowanych okrągłych profili  

z narożnikami z tworzywa sztucznego
• powierzchnia o strukturze diamentowej 
• wyposażona w piankę rastrową i piankę wypustkową 
•  dostępne od 50 sztuk w specjalnych rozmiarach / z nadrukiem na folii
• indywidualne wkłady piankowe na życzenie

kolor: srebrny / szary;  
wykonanie: z 2 zamkami zatrzaskowymi i uchwytem do przenoszen

rozmiar wewnętrzny: 270 x 205 x 115 mm (szer. x gł. x wys.); 
Wysokość podszewki (wymiar wewnętrzny): 70 mm;  
Wysokość pokrywy (wymiar wewnętrzny): 45 mm; wymiar 
zewnętrzny: 290 x 250 x 140 mm (szer. x gł. x wys.); waga: 1,2 kg
12.0126.1 
rozmiar wewnętrzny: 320 x 230 x 115 mm (szer. x głęb. x wys.); 
Wysokość podszewki (wymiar wewnętrzny): 70 mm; 
Wysokość pokrywy (wymiar wewnętrzny): 45 mm; wymiar 
zewnętrzny: 335 x 280 x 140 mm (szer. x gł. x wys.); waga: 1,3 kg
12.0126.2 
rozmiar wewnętrzny: 370 x 270 x 140 mm (szer. x głęb. x wys.); 
Wysokość podszewki (wymiar wewnętrzny): 90 mm; 
Wysokość pokrywy (wymiar wewnętrzny): 50 mm; wymiar 
zewnętrzny: 390 x 320 x 160 mm (szer. x gł. x wys.); waga: 1,8 kg
12.0126.3 
rozmiar wewnętrzny: 440 x 310 x 125 mm (szer. x gł. x wys.); 
Wysokość podszewki (wymiar wewnętrzny): 75 mm; 
Wysokość pokrywy (wymiar wewnętrzny): 50 mm; wymiar 
zewnętrzny: 460 x 355 x 145 mm (szer. x gł. x wys.); waga: 2,1 kg
12.0126.4 
rozmiar wewnętrzny: 440 x 310 x 180 mm (szer. x gł. x wys.); 
Wysokość podszewki (wymiar wewnętrzny): 130 mm; 
Wysokość pokrywy (wymiar wewnętrzny): 50 mm; wymiar 
zewnętrzny: 460 x 355 x 195 mm (szer. x gł. x wys.); waga: 2,3 kg
12.0126.5 
rozmiar wewnętrzny: 500 x 420 x 160 mm (szer. x gł. x wys.); 
Wysokość podszewki (wymiar wewnętrzny): 115 mm; 
Wysokość pokrywy (wymiar wewnętrzny): 45 mm; wymiar 
zewnętrzny: 520 x 470 x 180 mm (szer. x gł. x wys.); waga: 3,4 kg
12.0126.6 
rozmiar wewnętrzny: 500 x 420 x 240 mm (szer. x gł. x wys.); 
Wysokość podszewki (wymiar wewnętrzny): 195 mm; 
Wysokość pokrywy (wymiar wewnętrzny): 45 mm; wymiar 
zewnętrzny: 520 x 470 x 260 mm (szer. x gł. x wys.); waga: 3,8 kg
12.0126.7 

 

Walizka na dokumenty „Topcase“
z paskiem na ramię

• obudowa aluminiowa 
• podszewka z czarnego nylonu 
• pokrywa z wyjmowaną wkładką 
•  regulowana przegroda i pasek w dolnej części - do bezpiecznego 

transportu notebooka
•  dostępne od 50 sztuk w specjalnych rozmiarach / z sitodrukiem /  

z grawerowaniem laserowym

powierzchnia: gładki; kolor: srebrny;  
wykonanie: z 2 zamkami zatrzaskowymi i uchwytem do przenoszen

rozmiar wewnętrzny: 320 x 235 x 75 mm (szer. x głęb. x wys.); 
Wysokość podszewki (wymiar wewnętrzny): 45 mm;  
Wysokość pokrywy (wymiar wewnętrzny): 30  mm;  
wymiar zewnętrzny: 335 x 280 x 85 mm (szer. x głęb. x wys.); 
waga: 1,4 kg
12.0127.1 
rozmiar wewnętrzny: 390 x 290 x 80 mm (szer. x głęb. x wys.); 
Wysokość podszewki (wymiar wewnętrzny): 45 mm;  
Wysokość pokrywy (wymiar wewnętrzny): 35 mm;  
wymiar zewnętrzny: 425 x 340 x 90 mm (szer. x głęb. x wys.); 
waga: 2,1 kg
12.0127.2 
rozmiar wewnętrzny: 445 x 325 x 85 mm (szer. x głęb. x wys.); 
Wysokość podszewki (wymiar wewnętrzny): 50 mm;  
Wysokość pokrywy (wymiar wewnętrzny): 35 mm;  
wymiar zewnętrzny: 480 x 380 x 100 mm (szer. x głęb. x wys.); 
waga: 2,6 kg
12.0127.3 
rozmiar wewnętrzny: 450 x 335 x 145 mm (szer. x głęb. x wys.); 
Wysokość podszewki (wymiar wewnętrzny): 45 mm;  
Wysokość pokrywy (wymiar wewnętrzny): 100 mm;  
wymiar zewnętrzny: 470 x 380 x 160 mm (szer. x głęb. x wys.); 
waga: 3,3 kg
12.0127.5 
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Stojaki odzieżowe

Stojak odzieżowy
• z możliwością demontażu, mobilny

materiał: profil czterokątny; 
powierzchnia: chrom; szerokość  
(możliwość regulacji): 1000-1800 mm;  
wysokość (możliwość regulacji):  
1400-2200 mm; wyposażenie: na 4 rolkach 
(ø 80 mm), w tym 2 z hamulcem
57.0212.1 

Stojak odzieżowy
• mobilny

materiał: rura okrągła; powierzchnia: chrom; 
wysokość (możliwość regulacji):  
1200-2000 mm; wyposażenie: na 4 rolkach 
(ø 80 mm), w tym 2 z hamulcem

szerokość (możliwość regulacji):  
1400-2200 mm; głębokość: 560 mm
57.0033.1 
szerokość (możliwość regulacji):  
1000-1800 mm; głębokość: 550 mm
57.0033.3 
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Stojaki odzieżowe

Stojak odzieżowy
materiał: metal; powierzchnia: chrom;  
całkowita wysokość: 1300 mm;  
wyposażenie: z 5-ramienną podstawą na rolkach

średnica pierścienia: 800 mm
57.0042.1 
średnica pierścienia: 1000 mm
57.0042.2 

Stojak odzieżowy „Sierra“
• stabilność dzięki ciężkiej podstawie z wypełnieniem 
• ciężar całkowity: ok. 8,0 kg

materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: aluminiowo-srebrny;  
średnica podstawy: 450 mm; wysokość: 1700 mm;  
wyposażenie: z 8 wieszakami oraz uchwytem na parasol
55.0026.2 

Stojak na parasole „Basic“
• dekoracyjny stojak na parasole z blachy perforowanej 
• podstawa z osłoną krawędzi 
• materiał: blacha perforowana, malowana proszkowo 
•  kolor: antracyt, błękit, srebrny, biały, czerwony, jasnoszary  

lub w wersji ze stali nierdzewnej
• wymiary: ok. 270 x 610 mm (szer. x wys.)

kolor standardowy
40.0846. 
materiał: stal szlachetna; wysokość: ok. 610 mm;  
średnica zewnętrzna: 270 mm; zawartość: ok 30 litrów
40.0846.2 
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Popielnice stojące

Popielnica lejkowa „Trichter“
• wyjątkowo stabilna popielnica do użytku wewnętrznego 
• malowana proszkowo 
• z wkładem do usuwania popiołu i ocynkowanym sitem 
•  kolor: biały, czerwony, niebieski, antracyt, grafitowy, srebrny, 

zielony szmaragdowy, żółty lub stal nierdzewna
• wymiary: ok. 400 x 730 mm (szer. x wys.)

kolor standardowy
40.0037. 
stal szlachetna
40.0037.3 
dodatkowe przykrycie
40.0038.2 
dodatkowe mocowanie do podłogi
40.0038.3 
srebrny piasek kwarcowy, waga: 25 kg
40.0038.1 

Popielnica stojąca „Basic“
•  popielniczka wykonana z blachy stalowej ocynkowanej  

malowanej proszkowo
• z czarnym wierzchem i aluminiową tacką na niedopałki papierosów 
•  kolor: biały, czerwony pomarańczowy, niebieski, srebrny, 

jasnoszary, antracytowy lub stal nierdzewna
•  kolory specjalne dostępne na zamówienie przy zamówieniu  

10 lub więcej sztuk
• wymiary: ok. 250 x 610 mm (szer. x wys.)

kolor standardowy
40.0035. 
stal szlachetna
pojemność: 17 l
40.0035.3 

Popielnica „Quattro“
•  z ostro zarysowanym kształtem i możliwością użytkowania  

z 4 stron
• z sitem do popiołu, ocynkowanym wkładem wewnętrznym 
• materiał: blacha stalowa, malowana proszkowo 
• kolory: biały, czerwień, antracyt, błękit i srebrny 
• wymiary: ok. 250 x 660 x 250 mm (szer. x wys. x gł.)
40.0034. 

Popielnica stojąca „Outdoor“
• popielniczka do użytku zewnętrzneg z daszkiem ochronnym 
•  wraz z ocynkowanym sitem i wkładem wewnętrznym z 

ocynkowanej blachy
• kolory: biały, purpurowy, antracytowy, zielony , niebieski i srebrny 
• wymiary: ok. 395 x 910 x 395 mm (szer. x wys. x gł.)
40.0033. 
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Popielnice stojące

Popielnica „Säule“
• popielniczka o wąskim kształcie 
• idealna do strefy wejściowej przed firmą 
• wykonana z blachy stalowej 
• część górna z zamkiem 
•  wraz z wkładem wewnętrznym i podstawą z materiałem 

montażowym
•  kolor: antracyt / srebrny, błękit / srebrny, zieleń / srebrny, 

czerwony / srebrny lub biały / żółty
•  wymiary: wersja okrągła 365 x 1005 mm, wersja kwadratowa 

300 x 300 x 1005 mm (szer. x wys. x gł.)
40.0031. 

Przy zamówieniu proszę wybrać wersję okrągłą lub prostokatną.

Popielnica słupkowa
• powierzchnia odporna na dziłanie czynników zewnętrznych 
• odporność na wodę 
• atrakcyjny wygląd dzięki subtelnemu designowi 
• z zabezpieczeniem i samozamykającą się klapą 
• z podstawą 
•  wraz z materiałem mocującym i 2 oddzielnymi wkładami 

wewnętrznymi na popiół (ok. 2 litry) i odpady (ok. 5 litrów)
• materiał: aluminium 
• wymiary: ok. 180 x 1.150 x 150 mm (szer. x wys. x gł.)

kolor: aluminium
40.0847.1 
kolor: antyczny - srebrny
40.0847.2 

Popielnica ścienna
• popielniczka ścienna wykonana z blachy pokrytej farbą proszkową 
• wraz z stabilnym uchwytem ściennym 
• kolor:niebieski, czerwony, biały, srebrny, czarny lub stal nierdzewna 
• wymiary:ok. 155 x 160 mm (ø x H)

kolor standardowy
40.0030. 
stal szlachetna
40.0030.7 
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Popielnice stojące

Kosz na śmieci
• kosz na śmieci z blachy stalowej z powłoką proszkową 
• ognioodporna pokrywa gasi ewentualny pożar 
•  większe rozmiary dla 80 lub 110 l dostępne w naszym sklepie 

internetowym
•  kosz opcjonalnie dostępny w kolorze białym, czerwonym, zielonym, 

żółtym, niebieskim, szarym, czarnym lub srebrnym

średnica: 250 mm; wysokość: 370 mm; pojemność: 15 l
40.0029.15 
średnica: 370 mm; wysokość: 400 mm; pojemność: 30 l
40.0029.16 
średnica: 370 mm; wysokość: 530 mm; pojemność: 50 l
40.0029.17 

Kosz na śmieci z tworzywa sztucznego
• Kosz na śmieci z trwałego tworzywa sztucznego 
•  kosz dostępny w kolorach: białym, czerwonym, niebieskim, 

zielonym, żółtym lub szarym
• Wymiary: 410 x 760 mm (średnica x wysokość) 
• Pojemność: ok. 50 l
40.0028. 

Kosz na śmieci z przykrywką „Push“
średnica: 350 mm; wysokość: 750 mm;  
materiał: stal szlachetna; wyposażenie: z przykrywką;  
wyposażenie dodatkowe: wyjmowany pojemnik wewnętrzny; 
pojemność: 40 L
80.0888.2 
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Koła fortuny

Koło fortuny „Trend“
• stojak wykonany z okrągłej rury stalowej zapewnia stabilność 
• tarcza z 18 polami do gry 
• opcjonalnie z nadrukiem lub bez

materiał: konstrukcja z rur ze stali/tarczaObrotowa z blachy; 
kolor: biały; średnica koła: 900 mm; wysokość: 1800 mm; 
wyposażenie: 18 pól

wersja: biała, naturalna, bez nadruku
55.0012.1 
wersja: wraz z laminowanym cyfrowym nadrukiem
55.0012.8 

Torba transportowa „Trend“
•  torba transportowa (z pianką 6 mm) z trójstronnym zamkiem 

błyskawicznym z dwoma suwakami, mocnymi, okrągłymi 
uchwytami do noszenia

materiał: tkanina poliestrowa; kolor: czarny; szerokość: 1150 mm; 
wysokość: 920 mm; głębokość: 210 mm
55.0013.1 

Uniwersalne koło szczęścia „Jafre“
materiał: metalowa podstawa / rurka / blaszana tarcza obrot.; 
kolor: biały; średnica koła: 500 mm; wysokość: 700 mm;  
wymiary podstawy: 350 x 6 x 300 mm (szer. x wys. x gł.); 
wyposażenie: 12 pól

wersja: biała, naturalna, bez nadruku
55.0012.9 
wersja: wraz z laminowanym cyfrowym nadrukiem
55.0012.10 
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Pojemniki na losy

Skrzyneczka informacyjna
• do zamieszczania sugestii, pomysłów, skarg i wniosków 
• zamykana 
•  w komplecie 25 kart na sugestie , 2 klucze i 2 otwory do montażu 

na ścianie

materiał: stal; kolor: czarny, malowany proszkowo; 
szerokość: 181 mm; wysokość: 216 mm;  
głębokość: 152 mm; szerokość wsuwu: 115 mm
65.0144.1 

Skrzyneczka informacyjna
• do zamieszczania sugestii, pomysłów, skarg i wniosków 
• zamykany 
•  w komplecie 25 kart na sugestie, 2 klucze i 2 otwory do montażu 

na ścianie
• wymiary otworu na kartki: 139 x 215 mm (szer. x wys.)

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: jasnoszary; szerokość: 127 mm; 
wysokość: 356 mm; głębokość: 102 mm; szerokość wsuwu: 90 mm
65.0145.1 
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Pojemniki na losy

Pojemnik na losy
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość wsuwu: 6 mm

„Standard“
długość boku: 200 mm; długość wsuwu: 145 mm
60.0078.1 
długość boku: 300 mm; długość wsuwu: 155 mm
60.0079.1 

z zamkiem i 2 zawiasami
długość boku: 200 mm; długość wsuwu: 145 mm
60.0078.2 
długość boku: 300 mm; długość wsuwu: 155 mm
60.0079.2 

1. Wersja standardowa

2. Wersja z zamkiem i 2 zawiasami

Możliwość wykonania nadruku!

1

2

Pojemnik na losy (opal)
• do zbierania losów lub karteczek 
• chroni przed podglądaniem losów

materiał: szkło akrylowe; kolor: opal; szerokość wsuwu: 6 mm; 
wersja: z zamkiem oraz 2 zawiasami

grubość materiału: 3 mm; długość boku: 160 mm;  
długość wsuwu: 110 mm
60.0078.6 
grubość materiału: 4 mm; długość boku: 300 mm;  
długość wsuwu: 155 mm
60.0079.3 
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Pojemniki na losy

Banderola do pojemnika na losy
• dodatkowa powierzchnia reklamowa 
•  poprzez umieszczenie banderoli z twardego PVC powstaje 

podwójna ścianka, pomiędzy którą można umieścić materiał 
reklamowy

materiał: twarda folia; grubość materiału: 0,5 mm; 
kolor: przezroczysty

zastosowanie: do pojemnika do losów, długość boczna 200 mm
60.0089.1 
zastosowanie: do pojemnika do losów, długość boczna 300 mm
60.0089.2 

1. Przykład zastosowania z papierową wkładką  
(nie dostarczaną w komplecie)

1

Konstrukcja „Tondo“ do pojemnika na losy
materiał: metal; powierzchnia: malowana proszkowo;  
kolor: biały, zbliżony do RAL 9016; wysokość: ok. 950 mm;  
średnica podstawy: 350 mm; wykonanie: wersja czterostronna

wyposażenie: z uchwytem do 200 mm pojemnika na losy
57.0019.1 
wyposażenie: z uchwytem do 300 mm pojemnika na losy
57.0019.2 

1. Zastosowanie z pojemnikiem na losy

1



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

694

Ta
rg

i |
 I

m
pr

ez
y

14

Pojemniki na losy

Pojemnik na losy z miejscem na informację
•  z tyłu miejsce na plakat, a z przodu miejsce na ulotkę  

reklamową DIN A6

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; głębokość: 150 mm;  
szerokość wsuwu: 7 mm; długość wsuwu: 108 mm

format wsuwu: A4; szerokość: 220 mm;  
wysokość części przedniej: 140 mm; całkowita wysokość: 440 mm
60.0130.1 
format wsuwu: A5; szerokość: 160 mm;  
wysokość części przedniej: 120 mm; całkowita wysokość: 330 mm
60.0130.2 

Pojemnik na datki
• 2 śruby i nakrętki zabezpieczają pokrywę przed otwarciem  
•  opcjonalnie, jako informacje o celu zbiórki można włożyć 

poprzecznie arkusz A4
• wymiary otworu: 35 x 5 mm

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; 
kolor: przezroczysty; całkowita wysokość: 222 mm; 
średnica: 100 mm
60.0706.1 

1. Wersja z wkładką (cena bez wkładki)

2. Wersja z kłódką (nr produktu 60.0580.2)

1 2

Kłódka cylindryczna
• odpowiednia do pojemnika na datki 60.0706.1
60.0580.2 



15

• System „Naxpro-Truss“ FD21 - FD24

• System „Naxpro-Truss“ FD21 - FD24 - dodatki

Systemy trawers imprezowych
Zaplanuj kolejny Event!
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System „Naxpro-Truss“ FD21 - FD24

Przykład zastosowania

Naxpro-Truss - jakość w najlepszym wydaniu
Proponujemy uniknalne rozwiązania konstrukcji tworzonych z 
trawersów zapewniających funkcjonalność i przede wszystkim 
bezpieczeństwo.  

Nasze produkty cechuje najwyższa jakość wykonania oraz 
zapewniamy szeroki wachlarz możliwości tworzenia różnorakich 
konstrukcji w różnych rozmiarach, kształtach jak i przeznaczeniu.
Trawersy można wykorzystywać jako elementy konstrukcji 
estradowych, do zawieszania oświetlenia, telebimów, elementów 
wystawienniczych, targowych, czy zadaszeń. Poza zróżnicowanymi 
rozmiarami oferujemy również szeroki wybór akcesoriów. 

Gwarantujemy najwyższą jakość produktu, odpowiadającą aktualnej 
normie EN 1090 (poprzednio DIN 4113). Zapewniamy szybki termin 
dostawy. Zaufaj naszemu doświadczeniu; nasz wykwalifikowany 
zespół pomoże Ci w realizacji najbardziej skomplikowanych 
projektów. 

Zabawcie się Państwo kolorem! Wykonamy dla Was niecodzienne stoisko ekspozycyjne!  
Wystarczy podać nam ulubione kolory RAL a z przyjemnością 

przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.
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System „Naxpro-Truss“ FD21 - FD24

System trawers „Naxpro-Truss“ FD 21

System trawersowy w wersji 1-punktowej, którego siła tkwi w 
lekkości, niewielkich rozmiarach i uniwersalności.  

Trawersy FD 21 mogą być łączone ze wszystkimi komponentami 
systemów "Naxpro Truss" FD 22, FD 23 i FD 24 i dzięki temu 
idealnie nadają się np. do dekoracyjnego konstruowania uchwytów 
ekspozycyjnych, brył geometrycznych takich jak sześciany i 
prostopadłościany, ram reklamowych i balustrad.  

Dzięki uniwersalności systemu nie ma ograniczeń co do 
różnorodności zastosowań. 

Detale produktu 
 
profil nośny: 35 x 2 mm 
stop: EN-AW 6060 T66

1. Z zestawem łączników: 1x Stożek, 2x Klips, 2x Bolec

Tabele ładunków jak również inne modele kratownic można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

1
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System „Naxpro-Truss“ FD21 - FD24

„Naxpro-Truss FD 21“
materiał: aluminium; 
wersja: trawersa jednopunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
1x stożek, 2x klips, 2x bolec

Powierzchnia: 
naturalna
długość: 250 mm
80.0982.1 
długość: 500 mm
80.0982.2 
długość: 750 mm
80.0982.3 
długość: 1000 mm
80.0982.4 
długość: 1250 mm
80.0982.5 
długość: 1500 mm
80.0982.6 

długość: 1750 mm
80.0982.7 
długość: 2000 mm
80.0982.8 
długość: 2500 mm
80.0982.9 
długość: 3000 mm
80.0982.10 
długość: 3500 mm
80.0982.11 
długość: 4000 mm
80.0982.12 

 

Powierzchnia: malowana 
proszkowo w kolorze czarnym
długość: 250 mm
80.0982.13 
długość: 500 mm
80.0982.14 
długość: 750 mm
80.0982.15 
długość: 1000 mm
80.0982.16 
długość: 1250 mm
80.0982.17 
długość: 1500 mm
80.0982.18 

długość: 1750 mm
80.0982.19 
długość: 2000 mm
80.0982.20 
długość: 2500 mm
80.0982.21 
długość: 3000 mm
80.0982.22 
długość: 3500 mm
80.0982.23 
długość: 4000 mm
80.0982.24 

Łącznik dwustronny  
„Naxpro-Truss FD 21, C21 / 90°“

materiał: aluminium; szerokość: 500 mm; 
długość: 500 mm; wysokość: 35 mm; 
kąt: 90°; model: dwudrożny; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; 
wersja: trawersa jednopunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
1x stożek, 2x klips, 2x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0983.1 
powierzchnia: malowany proszkowo  
w kolorze czarnym
80.0983.4 

Łącznik 3-stronny  
„Naxpro-Truss FD 21, C30 / 90°“

materiał: aluminium; szerokość: 500 mm; 
długość: 500 mm; wysokość: 500 mm; 
kąt: 90°; model: trójdrożny; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; 
wersja: trawersa jednopunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
1x stożek, 2x klips, 2x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0983.2 
powierzchnia: malowany proszkowo  
w kolorze czarnym
80.0983.5 

Uchwyt „T“  
„Naxpro-Truss FD 21, C35 / 90°“

materiał: aluminium; szerokość: 500 mm; 
długość: 500 mm; wysokość: 35 mm; 
kąt: 90°; model: trójdrożny, uchwyt „T“; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; 
wersja: trawersa jednopunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
1x stożek, 2x klips, 2x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0983.3 
powierzchnia: malowany proszkowo  
w kolorze czarnym
80.0983.6 
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System „Naxpro-Truss“ FD21 - FD24

System trawers „Naxpro-Truss“ FD 22

Dwupunktowy system, profil nośny o niewielkiej średnicy 35 mm 
gwarantuje możliwość profesjonalnego zastosowania podczas 
tworzenia stoisk targowych i informacyjnych oraz innych elementów 
prezentacyjnych, mimo swoich niewielkich rozmiarów nasz system 
gwarantuje dużo przestrzeni oraz światła.  
To świetny nośnik reklamy. 

Detale produktu 
 
szerokość: 220 mm 
profil nośny: 35 x 2 mm 
pręty: 10 x 2 mm 
stop: EN-AW 6060 T66

1. Z zestawem łączników: 2x Stożek, 4x Klips, 4x Bolec

Tabele ładunków jak również inne modele kratownic można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

1
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System „Naxpro-Truss“ FD21 - FD24

Naxpro-Truss FD 22
materiał: aluminium; 
wersja: trawersa dwupunktowa; 
akcesoria: zestaw 
montażowy: 2x stożek,  
4x klips, 4x bolec

Powierzchnia: 
naturalna
długość: 250 mm
80.0974.1 
długość: 500 mm
80.0974.2 
długość: 750 mm
80.0974.3 
długość: 1000 mm
80.0974.4 
długość: 1250 mm
80.0974.5 
długość: 1500 mm
80.0974.6 

 
 

długość: 1750 mm
80.0974.7 
długość: 2000 mm
80.0974.8 
długość: 2500 mm
80.0974.9 
długość: 3000 mm
80.0974.10 
długość: 3500 mm
80.0974.11 
długość: 4000 mm
80.0974.12 

Powierzchnia: malowana 
proszkowo w kolorze czarnym
długość: 250 mm
80.0974.14 
długość: 500 mm
80.0974.15 
długość: 750 mm
80.0974.16 
długość: 1000 mm
80.0974.17 
długość: 1250 mm
80.0974.18 
długość: 1500 mm
80.0974.19 

długość: 1750 mm
80.0974.20 
długość: 2000 mm
80.0974.21 
długość: 2500 mm
80.0974.22 
długość: 3000 mm
80.0974.23 
długość: 3500 mm
80.0974.24 
długość: 4000 mm
80.0974.25 

Łącznik 2-stronny  
„Naxpro-Truss FD 22, C21H / 90°“

materiał: aluminium; szerokość: 500 mm; 
długość: 500 mm; wysokość: 35 mm; 
kąt: 90°; model: dwudrożny; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; 
wersja: trawersa dwupunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
2x stożek, 4x klips, 4x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0984.1 
powierzchnia: malowany proszkowo  
w kolorze czarnym
80.0984.9 

Łącznik 2-stronny  
„Naxpro-Truss FD 22, C21V / 90°“

materiał: aluminium; szerokość: 500 mm; 
długość: 500 mm; wysokość: 220 mm; 
kąt: 90°; model: 2- stronny, pionowy; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; 
wersja: trawersa dwupunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
2x stożek, 4x klips, 4x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0984.2 
powierzchnia: malowany proszkowo  
w kolorze czarnym
80.0984.10 

Łącznik 3-stronny  
„Naxpro-Truss FD 22, C31V / 90°“

materiał: aluminium; szerokość: 500 mm; 
długość: 500 mm; wysokość: 500 mm; 
kąt: 90°; model: wersja trzystronna; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; 
wersja: trawersa dwupunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
2x stożek, 4x klips, 4x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0984.3 
powierzchnia: malowany proszkowo  
w kolorze czarnym
80.0984.11 
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System „Naxpro-Truss“ FD21 - FD24

Uchwyt „T“  
„Naxpro-Truss FD 22, C35V/ 90°“

materiał: aluminium; szerokość: 500 mm; 
długość: 500 mm; wysokość: 220 mm; 
kąt: 90°; model: trójdrożny, uchwyt „T“; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; 
wersja: trawersa dwupunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
2x stożek, 4x klips, 4x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0984.4 
powierzchnia: malowany proszkowo w 
kolorze czarnym
80.0984.12 

Łącznik 4-stronny  
„Naxpro-Truss FD 22, C41V / 90°“

materiał: aluminium; szerokość: 500 mm; 
długość: 500 mm; wysokość: 220 mm; 
kąt: 90°; model: 4 rożny; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; 
wersja: trawersa dwupunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
2x stożek, 4x klips, 4x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0984.5 
powierzchnia: malowany proszkowo  
w kolorze czarnym
80.0984.15 

Naxpro-Truss FD 22, 
C41H / 90° 4 drożny

materiał: aluminium; szerokość: 500 mm; 
długość: 500 mm; wysokość: 220 mm; 
kąt: 90°; model: 4 drożny krzyżowy; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; 
wersja: trawersa dwupunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
2x stożek, 4x klips, 4x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0984.7 
powierzchnia: malowany proszkowo  
w kolorze czarnym
80.0984.13 

Uchwyt „T“ „Naxpro-Truss FD 22, C42V / 90°“
materiał: aluminium; szerokość: 500 mm; długość: 500 mm; 
wysokość: 500 mm; kąt: 90°; model: czterodrożny, uchwyt „T“; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; wersja: trawersa dwupunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy: 2x stożek, 4x klips, 4x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0984.6 
powierzchnia: malowany proszkowo w kolorze czarnym
80.0984.14 

Podstawa Naxpro-Truss FD 22
materiał: aluminium; szerokość: 250 mm;  
długość: 100 mm; wysokość: 5 mm; waga: 0,3 kg

powierzchnia: naturalny
80.0981.4 
powierzchnia: malowany proszkowo w kolorze czarnym
80.0981.10 

Okrągłe trawersy dostępne na życzenie.
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System „Naxpro-Truss“ FD21 - FD24

System trawers „Naxpro-Truss“ FD 23

Trzypunktowy system, profil nośny o niewielkiej średnicy 35 mm 
gwarantuje możliwość profesjonalnego zastosowania podczas 
tworzenia stoisk targowych i informacyjnych oraz innych elementów 
prezentacyjnych.  

Mimo swoich niewielkich rozmiarów nasz system gwarantuje dużo 
przestrzeni oraz światła. To świetny nośnik reklamy. 

Detale produktu 
 
220 x 195 mm (S x W) 
profil nośny: 35 x 2 mm 
pręty: 10 x 2 mm 
stop: EN-AW 6060 T66

1. Z zestawem łączników: 3x Stożek, 6x Klips, 6x Bolec

Tabele ładunków jak również inne modele kratownic można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

1
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System „Naxpro-Truss“ FD21 - FD24

„Naxpro-Truss FD 23“
materiał: aluminium; 
wersja: trawersa trzypunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
3x stożek, 6x klips, 6x bolec

Powierzchnia: 
naturalna
długość: 250 mm
80.0870.1 
długość: 500 mm
80.0870.2 
długość: 750 mm
80.0870.3 
długość: 1000 mm
80.0870.4 
długość: 1250 mm
80.0870.5 
długość: 1500 mm
80.0870.6 

długość: 1750 mm
80.0870.7 
długość: 2000 mm
80.0870.8 
długość: 2500 mm
80.0870.9 
długość: 3000 mm
80.0870.10 
długość: 3500 mm
80.0870.11 
długość: 4000 mm
80.0870.12 

 

Powierzchnia: malowana 
proszkowo w kolorze czarnym
długość: 250 mm
80.0870.17 
długość: 500 mm
80.0870.18 
długość: 750 mm
80.0870.19 
długość: 1000 mm
80.0870.20 
długość: 1250 mm
80.0870.21 
długość: 1500 mm
80.0870.22 

długość: 1750 mm
80.0870.23 
długość: 2000 mm
80.0870.24 
długość: 2500 mm
80.0870.25 
długość: 3000 mm
80.0870.26 
długość: 3500 mm
80.0870.27 
długość: 4000 mm
80.0870.28 

Łącznik dwustronny  
„Naxpro-Truss FD 23, C21 / 90°“

materiał: aluminium;  
szerokość: 500 mm; długość: 500 mm; 
wysokość: 195 mm; kąt: 90°;  
model: dwudrożny, wierzchołek górny; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; 
wersja: trawersa trzypunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
3x stożek, 6x klips, 6x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0871.3 
powierzchnia: malowany proszkowo  
w kolorze czarnym
80.0871.32 

Łącznik dwustronny  
„Naxpro-Truss FD 23, C25 / 90°“

materiał: aluminium;  
szerokość: 220 mm; długość: 500 mm; 
wysokość: 500 mm; kąt: 90°;  
model: dwudrożny, wierzchołek dolny;  
wykonanie: wykonanie prostokątne; 
wersja: trawersa trzypunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
3x stożek, 6x klips, 6x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0871.8 
powierzchnia: malowany proszkowo  
w kolorze czarnym
80.0871.36 

Łącznik 3-stronny  
„Naxpro-Truss FD 23, C33 / 90°“

materiał: aluminium; szerokość: 500 mm; 
długość: 500 mm; wysokość: 500 mm; 
kąt: 90°; model: 3stronny, wierzchołek 
dolny, prawa regulacja nóżek; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; 
wersja: trawersa trzypunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
3x stożek, 6x klips, 6x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0871.11 
powierzchnia: malowany proszkowo  
w kolorze czarnym
80.0871.39 
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System „Naxpro-Truss“ FD21 - FD24

Łącznik 3-stronny „Naxpro-Truss FD 23, C34 / 90°“
materiał: aluminium; szerokość: 500 mm;  
długość: 500 mm; wysokość: 500 mm; kąt: 90°;  
model: 3-drożny, wierzchołek dolny, lewa regulacja nóżek; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; wersja: trawersa trzypunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy: 3x stożek, 6x klips, 6x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0871.12 
powierzchnia: malowany proszkowo w kolorze czarnym
80.0871.40 

Uchwyt „T“ „Naxpro-Truss FD 23, C35 / 90°“
materiał: aluminium; szerokość: 500 mm; długość: 500 mm; 
wysokość: 500 mm; kąt: 90°; model: trójstronny uchwyt "T" tylny; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; wersja: trawersa trzypunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy: 3x stożek, 6x klips, 6x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0871.23 
powierzchnia: malowany proszkowo w kolorze czarnym
80.0871.49 

Krzyżak „Naxpro-Truss FD 23, C41 / 90°“
materiał: aluminium; szerokość: 500 mm; długość: 500 mm; 
wysokość: 195 mm; kąt: 90°; model: czterodrożny splot krzyżowy; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; wersja: trawersa trzypunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy: 3x stożek, 6x klips, 6x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0871.26 
powierzchnia: malowany proszkowo w kolorze czarnym
80.0871.48 

Podstawa „Naxpro-Truss FD 23“
materiał: aluminium; szerokość: 205 mm; długość: 240 mm;  
długość krawędzi: 220 mm; waga: 0,65 kg

powierzchnia: naturalny
80.0876.1 
powierzchnia: malowany proszkowo w kolorze czarnym
80.0876.11 
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System „Naxpro-Truss“ FD21 - FD24

Kompletne stoiska targowe znajdziecie Państwo w naszym sklepie internetowym.
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System „Naxpro-Truss“ FD21 - FD24

System trawers „Naxpro-Truss“ FD 24

Czteropunktowy system, profil nośny o niewielkiej średnicy 35 mm 
gwarantuje możliwość profesjonalnego zastosowania podczas 
tworzenia stoisk targowych i informacyjnych oraz innych elementów 
prezentacyjnych, mimo swoich niewielkich rozmiarów nasz system 
gwarantuje dużo przestrzeni oraz światła.  

To świetny nośnik reklamy. 

Detale produktu 
 
220 x 220 mm (S x W) 
profil nośny: 35 x 2 mm 
pręty: 10 x 2 mm 
stop: EN-AW 6060 T66

1. Z zestawem łączników: 4x Stożek, 8x Klips, 8x Bolec

Tabele ładunków jak również inne modele kratownic można znaleźć w naszym sklepie internetowym.

1
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System „Naxpro-Truss“ FD21 - FD24

Naxpro-Truss FD 24
materiał: aluminium; 
wersja: trawersa czteropunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
4x stożek, 8x klips, 8x bolec

Powierzchnia: 
naturalna
długość: 250 mm
80.0874.12 
długość: 500 mm
80.0874.1 
długość: 750 mm
80.0874.2 
długość: 1000 mm
80.0874.3 
długość: 1250 mm
80.0874.4 
długość: 1500 mm
80.0874.5 

długość: 1750 mm
80.0874.6 
długość: 2000 mm
80.0874.7 
długość: 2500 mm
80.0874.8 
długość: 3000 mm
80.0874.9 
długość: 3500 mm
80.0874.10 
długość: 4000 mm
80.0874.11 

Powierzchnia: malowana 
proszkowo w kolorze czarnym
długość: 250 mm
80.0874.14 
długość: 500 mm
80.0874.15 
długość: 750 mm
80.0874.16 
długość: 1000 mm
80.0874.17 
długość: 1250 mm
80.0874.18 
długość: 1500 mm
80.0874.19 

długość: 1750 mm
80.0874.20 
długość: 2000 mm
80.0874.21 
długość: 2500 mm
80.0874.22 
długość: 3000 mm
80.0874.23 
długość: 3500 mm
80.0874.24 
długość: 4000 mm
80.0874.25 

Łącznik dwustronny  
„Naxpro-Truss FD 24, C21/90°“

materiał: aluminium; szerokość: 500 mm; 
długość: 500 mm; wysokość: 220 mm; 
kąt: 90°; model: dwudrożny; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; 
wersja: trawersa czteropunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
4x stożek, 8x klips, 8x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0875.3 
powierzchnia: malowany proszkowo  
w kolorze czarnym
80.0875.15 

Łącznik 3-stronny  
„Naxpro-Truss FD 24, C30/90°“

materiał: aluminium; szerokość: 500 mm; 
długość: 500 mm; wysokość: 500 mm; 
kąt: 90°; model: trójdrożny; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; 
wersja: trawersa czteropunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
4x stożek, 8x klips, 8x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0875.7 
powierzchnia: malowany proszkowo  
w kolorze czarnym
80.0875.17 

Uchwyt  
„Naxpro-Truss FD 24, C35 / 90°“

materiał: aluminium; szerokość: 500 mm; 
długość: 500 mm; wysokość: 220 mm; 
kąt: 90°; model: trójdrożny, uchwyt „T“; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; 
wersja: trawersa czteropunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
4x stożek, 8x klips, 8x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0875.8 
powierzchnia: malowany proszkowo  
w kolorze czarnym
80.0875.18 
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System „Naxpro-Truss“ FD21 - FD24

Uchwyt „T“  
„Naxpro-Truss FD 24, C40 / 90°“

materiał: aluminium; szerokość: 500 mm; 
długość: 500 mm; wysokość: 500 mm; 
kąt: 90°; model: czterodrożny, uchwyt „T“;  
wykonanie: wykonanie prostokątne; 
wersja: trawersa czteropunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
4x stożek, 8x klips, 8x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0875.9 
powierzchnia: malowany proszkowo w 
kolorze czarnym
80.0875.19 

Krzyżak  
„Naxpro-Truss FD 24, C41 / 90°“

materiał: aluminium;  
szerokość: 500 mm; długość: 500 mm; 
wysokość: 220 mm; kąt: 90°;  
model: czterodrożny splot krzyżowy;  
wykonanie: wykonanie prostokątne; 
wersja: trawersa czteropunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
4x stożek, 8x klips, 8x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0875.12 
powierzchnia: malowany proszkowo  
w kolorze czarnym
80.0875.20 

Uchwyt „T“  
„Naxpro-Truss FD 24, C55 / 90°“

materiał: aluminium; szerokość: 500 mm; 
długość: 500 mm; wysokość: 500 mm; 
kąt: 90°; model: 5- stronny uchwyt "T"; 
wykonanie: wykonanie prostokątne; 
wersja: trawersa czteropunktowa; 
akcesoria: zestaw montażowy:  
4x stożek, 8x klips, 8x bolec

powierzchnia: naturalny
80.0875.10 
powierzchnia: malowany proszkowo  
w kolorze czarnym
80.0875.22 

Narożnik bryłowy Naxpro-Truss FD 24
• umożliwia elastyczne mocowanie systemu Naxpro-Truss

materiał: aluminium; powierzchnia: naturalny; szerokość: 220 mm; 
długość: 220 mm; wysokość: 220 mm; waga: 4,5 kg; 
akcesoria: dodatkowo 8 półłączników stożkowych
80.0981.5 

Podstawa „Naxpro-Truss FD 24“
materiał: aluminium; szerokość: 240 mm; długość: 240 mm;  
długość krawędzi: 220 mm; waga: 0,8 kg

powierzchnia: naturalny
80.0876.7 
powierzchnia: malowany proszkowo w kolorze czarnym
80.0876.13 
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System „Naxpro-Truss“ FD21 - FD24 - dodatki

Reflektor LED Teatr COB 100 W
materiał: tworzywo sztuczne / metal; kolor: czarny; 
szerokość: 243 mm; głębokość: 311 mm; wysokość: 320 mm; 
waga: 2,5 kg; wersja: 3100 K / IP20 z zasilaczem
•  wbudowane programy pokazowe w trybie samochodowym  

i muzycznym
•  obrotowy wspornik montażowy wraz z dodatkowym wspornikiem  

do ustawienia na podłodze
•  przyłącza sieciowe P-Con do łatwego łączenia szeregowego  

do 8 jednostek
• kąt wiązki 40° 
• bardzo wysoki współczynnik oddawania barw (CRI > 90) 
• strumień świetlny: do 5.500 lm 
• temperatura barw: 3.100 K 
• stopień ochrony: IP20 
• dostarczane z kablem zasilającym
80.0903.185 

LED

Reflektor LED Eurolite Floodlight 100W
materiał: aluminium; kolor: srebrny; szerokość: 290 mm; 
długość: 255 mm; wysokość: 320 mm; waga: 3,0 kg;  
wersja: ML-56 COB 5600K, kolor srebrny
•  obrotowy wspornik montażowy wraz z dodatkowym wspornikiem 

do ustawienia na podłodze
• ffekt stroboskopowy 
• LED: 1 x COB (chip-on-board) 100 W CW 
• kąt wiązki 35 
• strumień świetlny: do 5.500 lm 
• temperatura barwy: 5.600 K 
• stopień ochrony: IP20 
• dostarczane z kablem zasilającym 
•  idealny do teatrów, dużych scen jako reflektor proscenium oraz  

do zastosowań mobilnych
80.0903.83 

LED

Reflektor LED LEDVANCE Floodlight 80 W
materiał: aluminium; kolor: czarny; szerokość: 250 mm; 
długość: 55 mm; wysokość: 335 mm; waga: 2,8 kg;  
wersja: 6.500 K / IP65 czarny bez złącza
•  równomierne oświetlenie dzięki nowoczesnemu reflektorowi  

o wiązce światła 100° x 100°
•  w porównaniu do oświetlenia halogenowego taki reflektor 

oszczędza nawet do 90% energii
• brak rozproszenia światła w górnej przestrzeni 
• nadaje się do stosowania na zewnątrz: IP 65 
•  bezpieczne i bardzo równomierne oświetlenie, 

dzięki reflektorowi z hartowanego szkła
• odporność na uderzenia IK08
80.0903.182 

LED

Reflektor LED LEDVANCE Floodlight 50 W PFM
materiał: aluminium; kolor: czarny; szerokość: 218 mm; 
długość: 206 mm; wysokość: 46 mm; waga: 1,3 kg;  
wersja: 3000 K / IP65, kolor czarny, bez wtyczki
• kompaktowana konstrukcja 
•  brak emisji światła w górnej półprzestrzeni (ULOR 0%)  

przy nachyleniu 0
•  oszczędność energii do 90 % w porównaniu z reflektorami 

halogenowymi
• strumień świetlny: do 5.500 lm 
• temperatura barwy: 3.000 K 
• kąt wiązki: 100° x 100° 
• stopień ochrony: IP65 
• odporność na uderzenia: IK07 
• zakres temperatury otoczenia podczas pracy: -30...+50 °C 
• żywotność L70/B50 przy 25 °C: 70000 h 
• dostarczane z otwartym kablem, bez wtyczki
80.0903.193 

LED
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System „Naxpro-Truss“ FD21 - FD24 - dodatki

Lina zabezpieczająca Riggatec
materiał: ocynkowany drut; średnica: 3 mm;  
długość: 600 mm; obciążenie: do 5 kg

Kolor: srebrny
80.0903.4 

Kolor: czarny
80.0903.23 

Półobejma Riggatec
materiał: aluminium; szerokość: 30  mm; 
długość: 64 mm; wysokość: 60 mm; waga: 0,129 kg;  
wersja: Półzacisk do 75 kg (32-35 mm)

pasuje do FD 21-24
kolor: srebrny
80.0903.3 
kolor: czarny
80.0903.111 

Podwójna obejma montażowa „Riggatec“
materiał: aluminium; szerokość: 30  mm; 
długość: 93 mm; wysokość: 80 mm; waga: 0,35 kg;  
wersja: z podwójnym zaciskiem do 50 kg (32-35 mm)

Odpowiednie dla FD 21-24. 
Obracany o 360°
kolor: srebrny
80.0903.12 
pasuje do FD 21-24
kolor: czarny
80.0903.112 

Półobejma Riggatec z oczkiem
materiał: aluminium; szerokość: 30  mm; waga: 0,35 kg; 
wersja: półobejma z oczkiem do 75 kg (32-35 mm)

pasuje do FD 21-24
kolor: srebrny
80.0903.38 
kolor: czarny
80.0903.113 

Zawieszka Riggatec
• dla bezpiecznego i prawidłowego wieszania trawersów 
• nadaje się do użytku nad osobami 
• testowane statycznie 
•  do zastosowań w obszarze budowy stoisk targowych, wyposażenia 

sklepów, technologii eventowej

materiał: aluminium; wersja: dla 32 - 35 mm, ładowność do 75 kg

pasuje do FD 21-24
kolor: srebrny
80.0903.39 
kolor: czarny
80.0903.117 
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System „Naxpro-Truss“ FD21 - FD24 - dodatki

Hak Riggatec Selflock
• sprytne połączenie haka C i złącza 
• idealny do trwałego mocowania nawet ciężkich elementów

materiał: aluminium; waga: 0,21 kg;  
wersja: ok. 75 kg obciążenia rozciągającego

pasuje do FD 21-24
kolor: srebrny
80.0903.115 
pasuje do FD 21-24
kolor: czarny
80.0903.116 

Półzacisk Riggatec z uchwytem na szybę
materiał: aluminium; kolor: srebrny; szerokość: 30  mm; 
wysokość: 66 mm; waga: 0,129 kg

pasuje do FD 21-24
wersja: Półzacisk (32-35 mm), do wprowadzenia 6-10 mm
80.0903.114 
pasuje do FD 21-24
wersja: Półzacisk (32-35 mm), do wprowadzenia 10-16 mm
80.0903.189 

Riggatec LED/LCD TV uchwyt trawersowy 42" -100"
do 95 kg, do FD/ED 21 - 24

• podparcie do monitorów i telewizorów o przekątnej do 100". 
• do wszechstronnego zastosowania, np. na targach i imprezach 
• łatwy montaż dzięki półzaciskom znajdującym się w zestawie 
• łatwy montaż urządzenia antykradzieżowego 
• opcjonalnie z kłódką (brak w zestawie)

materiał: aluminium; kolor: czarny; szerokość: 860 mm; 
długość: 113 mm; wysokość: 500 mm; waga: 8,9 kg;  
wersja: dla standardów VESA do 800 x 600 mm, maks. 95 kg
80.0903.129 

Dodatkowe akcesoria znajdziecie Państwo pod adresem: www.vkf-renzel.pl
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Belka do układania trawersów 
Riggatec

•  sztaplarka ułatwiająca przechowywanie  
i sztaplowanie trawersów 2, 3  
i 4-punktowych

•  łatwy transport trawersów za pomocą 
wózka Riggatec i pasów napinających

• wysokość między traversami: 20 mm 
•  nadaje się do wszystkich długości 

traversów
•  doskonała ochrona traversów przed 

wgnieceniami i zadrapaniami

materiał: drewno; kolor: beżowy;  
wersja: do FD 22-24
80.0903.135 

Wózek transportowy (Dolly)  
do trawersów

materiał: drewno; kolor: beżowy; 
wersja: w tym tace do przenoszenia; 
wyposażenie: kółka z hamulcami blokującymi;  
wyposażenie dodatkowe: do FD 22-24
80.1161.1 

Wspornik ścienny Riggatec
materiał: aluminium; kolor: srebrny; 
szerokość: 240 mm; głębokość: 100 mm; 
wysokość: 215 mm; obciążenie: do 225 kg; 
wersja: do systemów FD 23/24
80.0903.179 

Wspornik ścienny Riggatec
materiał: aluminium; kolor: srebrny; 
szerokość: 240 mm; głębokość: 215 mm; 
długość (możliwość regulacji): do 140 mm; 
wysokość: 100 mm; obciążenie: do 90 kg; 
wersja: do systemów FD 23/24
80.0903.178 
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Witryny | Gabloty | Łączniki

• Witryny z pokrywą

• Witryny szklane

• Witryny profilowe

• Witryny ladowe

• Witryny „zrób to sam“

• Łączniki do płyt

• Łączniki do rur

• Zawieszane witryny ścienne | Gabloty

Zapewnij sobie optymalną wszechstronną widoczność!
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Witryny z pokrywą

Witryna z pokrywą EasyCubes
• idealne do użytku na targach itp. 
• gwarancja łatwego montażu

materiał: tworzywo sztuczne High Impact / akryl;  
kolor podstawy: czarny; szerokość: 400 mm; głębokość: 400 mm; 
wersja: bez zamka; oświetlenie: brak

(wysokość pokrywy: 200 mm)
kolor kostki: biały; wysokość: 1200 mm;  
wyposażenie: 1x podstawa, 5x kostka, 1x pokrywa akrylowa 200 mm; 
waga: 13 kg
80.1051.1 
kolor kostki: czarny; wysokość: 1200 mm;  
wyposażenie: 1x podstawa, 5x kostka, 1x pokrywa akrylowa 200 mm; 
waga: 13 kg
80.1051.2 

(wysokość pokrywy: 400 mm)
kolor kostki: czarny; wysokość: 1400 mm;  
wyposażenie: 1x podstawa, 5x kostka, 1x pokrywa akrylowa 400 mm; 
waga: 14,0 kg
80.1051.3 
kolor kostki: biały; wysokość: 1400 mm;  
wyposażenie: 1x podstawa, 5x kostka, 1x pokrywa akrylowa 400 mm; 
waga: 14,0 kg
80.1051.4 

EasyCubes z pokrywą, oświetlone
materiał: tworzywo sztuczne High Impact / akryl; 
wysokość: 1400 mm; wyposażenie: 1x Podłoże, 5x Kostrka, 1x Gablota;  
waga: 14,0 kg; wersja: bez zamka; oświetlenie: zawiera LED Duo Spot

(wysokość pokrywy: 400 mm)
kolor podstawy: biały; kolor kostki: biały;  
wysokość nadstawki: 400 mm; głębokość: 400 mm
80.1051.38 
kolor podstawy: biały; kolor kostki: czarny;  
szerokość: 400 mm; wysokość nadstawki: 400 mm
80.1051.37 
kolor podstawy: czarny; kolor kostki: biały;  
szerokość: 400 mm; głębokość: 400 mm
80.1051.30 
kolor podstawy: czarny; kolor kostki: czarny;  
szerokość: 400 mm; głębokość: 400 mm
80.1051.29 

(wysokość pokrywy: 200 mm)
kolor podstawy: biały; kolor kostki: biały;  
szerokość: 400 mm; głębokość: 400 mm
80.1051.35 
kolor podstawy: biały; kolor kostki: czarny;  
szerokość: 400 mm; głębokość: 400 mm
80.1051.36 
kolor podstawy: czarny; kolor kostki: czarny;  
szerokość: 400 mm; głębokość: 400 mm
80.1051.28 
kolor podstawy: czarny; kolor kostki: biały;  
szerokość: 400 mm; głębokość: 400 mm
80.1051.27 

80.1051.3880.1051.38

80.1051.2880.1051.28
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Witryny z pokrywą

Witryna EasyCubes z pokrywą, zamykana na klucz
materiał: tworzywo sztuczne High Impact / akryl;  
kolor pokrywy: biały; szerokość: 400 mm; głębokość: 400 mm; 
wyposażenie: 1x Podłoże, 5x Kostrka, 1x Gablota;  
wersja: zamykana na klucz

(wysokość pokrywy: 200 mm)
kolor podstawy: biały; kolor kostki: biały;  
wysokość: 1200 mm; waga: 13,8 kg
80.1051.17 
kolor podstawy: czarny; kolor kostki: biały;  
wysokość: 1200 mm; waga: 13,8 kg
80.1051.7 
kolor podstawy: biały; kolor kostki: czarny;  
wysokość: 1200 mm; waga: 13,8 kg
80.1051.18 
kolor podstawy: czarny; kolor kostki: czarny;  
wysokość: 1200 mm; waga: 13,8 kg
80.1051.10 

(wysokość pokrywy: 400 mm)
kolor podstawy: biały; kolor kostki: biały;  
wysokość: 1400 mm; waga: 14,0 kg
80.1051.15 
kolor podstawy: czarny; kolor kostki: biały;  
wysokość: 1400 mm; waga: 14,0 kg
80.1051.5 
kolor podstawy: biały; kolor kostki: czarny;  
wysokość: 1400 mm; waga: 14,0 kg
80.1051.16 
kolor podstawy: czarny; kolor kostki: czarny;  
wysokość: 1400 mm; waga: 14,0 kg
80.1051.6 

Witryna z pokrywą „Colour“
materiał: szkło; jakość szkła: szkło hartowane;  
materiał podstawy: Alu-Dibond; szerokość: 420 mm; 
wysokość: 1400 mm; głębokość: 420 mm;  
wysokość podstawy: 970 mm; wersja: zamykana na klucz; 
wyposażenie: 1 półka pośrednia bez regulacji

kolor: szary
82.0145.5 
kolor: czarny
82.0145.7 
kolor: biały
82.0145.6 

Pozostałe kolory na zapytanie
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Witryny z pokrywą

Witryna „Luna“
materiał: szkło; jakość szkła: szkło hartowane;  
materiał podstawy: płyta wiórowa; kolor: biały; szerokość: 450 mm; 
wysokość: 1400 mm; wysokość nadstawki: 450 mm;  
wysokość podstawy: 950 mm; głębokość: 450 mm;  
wersja: ze szklaną nadstawką
82.0230.1 

Witryna z pokrywą „Museum I“
materiał: szkło; jakość szkła: szkło hartowane;  
materiał profili: aluminium;  
materiał podstawy: płyta pokryta melaminą;  
kolor podstawy: czarny, zbliżony do RAL 9005; szerokość: 500 mm; 
całkowita wysokość: 1800 mm; wysokość nadstawki: 800 mm; 
wysokość podstawy: 1000 mm; głębokość: 500 mm; 
oświetlenie: brak; wersja: ze szklaną nadstawką
82.0210.1 

Witryna z podstawą „Museum“
materiał: szkło; jakość szkła: szkło hartowane;  
materiał profili: aluminium;  
materiał podstawy: płyta pokryta melaminą; kolor podstawy: czarny; 
szerokość: 500 mm; całkowita wysokość: 1500 mm;  
wysokość nadstawki: 500 mm;  
wysokość podstawy: 1000 mm; głębokość: 500 mm;  
oświetlenie: 1x oświetlenie LED 2,5 W 3.000 K, długość: 300 mm; 
wersja: ze szklaną nadstawką
82.0210.2 

LED  
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Witryny szklane

Oferujemy Państwu witryny dostosowane do Państwa potrzeb, bez znaczenia czy są to witryny szklane, 
profilowe czy też ladowe.  

Profile do naszych witryn mogą zostać pomalowane na Państwa życzenie kolorami z palety barw RAL, 
oferujemy Państwu również możliwość dowolnego wyboru kształtów i formatów.  
Nasze witryny mogą zostać ozdobione np. motywami drewnianymi, ściankami lustrzanymi lub 
magnetycznymi.  

Prosimy do nas dzwonić lub przesłać faxem szkic z Państwa pomysłem, a my chętnie przygotujemy  
dla Państwa indywidualną ofertę. 
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Witryny szklane

Witryna „Achat“
materiał: szkło; jakość szkła: szkło hartowane; szerokość: 1850 mm; 
wysokość: 1840 mm; głębokość: 488 mm; ilość szklanych półek: 8; 
wersja: półki bez możliwości regulacji;  
nośność: ok. 8 kg na półkę przy rozłożonym obciążeniu; 
wyposażenie: 4 x drzwi z zamkiem; wykonanie: z ruchomą podstawą; 
oświetlenie: brak; wykonanie: w stanie niezmontowanym; 
akcesoria: 1 szklana ścianka dzieląca

kolor podstawy: czarny
82.0026.1 
kolor podstawy: biały
82.0026.2 

Witryna „Onyx“
materiał: szkło; jakość szkła: szkło hartowane; szerokość: 948 mm; 
wysokość: 1950 mm; głębokość: 488 mm; ilość szklanych półek: 4; 
wersja: półki bez możliwości regulacji;  
nośność: ok. 8 kg na półkę przy rozłożonym obciążeniu; 
wyposażenie: 2 x drzwi z zamkiem; wykonanie: z ruchomą podstawą; 
oświetlenie: 2 halogeny; pobór prądu [W]: 50 W; napięcie [V]: 12 V; 
wykonanie: w stanie niezmontowanym

kolor: czarny
82.0031.1 
kolor: biały
82.0031.2 

Jakość „made in Germany“! 
Witryny dostarczane są niezmontowane. Bezproblemowy montaż przy pomocy instrukcji.  

Witryny z lustrzaną scianką tylną na zapytanie.  
Wszystkie części szklane z 6 mm szkła hartowanego ESG.
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Witryny szklane

Witryna stojąca „Eco“
materiał: szkło; jakość szkła: szkło hartowane; grubość szkła: 5 mm; 
materiał podstawy: drewno, malowane; kolor podstawy: jasnoszary; 
wysokość: 1800 mm; głębokość: 400 mm; ilość szklanych półek: 4; 
wersja: półki bez możliwości regulacji;  
nośność: ok. 8-10 kg na piętro przy obciążeniu rozłożonym; 
wyposażenie dodatkowe: z 4 kółkami (2 z hamulcem); 
oświetlenie: brak; wykonanie: w stanie niezmontowanym

szerokość: 400 mm; wyposażenie: 1 drzwi obrotowe z zamkiem
82.0119.1 
szerokość: 600 mm; wyposażenie: 1 drzwi obrotowe z zamkiem
82.0119.2 
szerokość: 800 mm; wyposażenie: 2 x drzwi obrotowe z zamkiem
82.0119.3 

Nóżki do witryn z serii „Eco“
ilość: 4; kolor: szary; wersja: z regulacją wysokości;  
wyposażenie: z metalową podstawą; wysokość: 70 mm
82.0211.1 

Oświetlenie LED do serii witryn „Eco“ i „Juno“
kolor światła: biały, naturalny; wykonanie: otwór w podstawie

oświetlenie: 4 przymocowane z boku diod Power-LED;  
pobór prądu [W]: 4x 3,5 W
82.0120.8 
oświetlenie: 5 przymocowanych z boku diod Power-LED;  
pobór prądu [W]: 5x 3,5 W
82.0120.3 

LED
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Witryny profilowe

Witryna „Shadow Small“
materiał: szkło;  
jakość szkła: szkło hartowane;  
grubość szkła: 5 mm;  
materiał profili: aluminium; kolor: srebrny; 
szerokość: 500 mm; wysokość: 2000 mm; 
głębokość: 500 mm;  
ilość szklanych półek: 4;  
nośność: ok. 8 kg na półkę przy rozłożonym 
obciążeniu; wersja: bez szafki dolnej; 
wyposażenie: wraz z drzwiami obrotowymi 
z zamkiem; wykonanie: w formie 
zmontowanej; model: na rolkach
82.0222.1 

Witryna „Shadow Big“
materiał: szkło;  
jakość szkła: szkło hartowane;  
grubość szkła: 5 mm;  
materiał profili: aluminium; kolor: srebrny; 
szerokość: 950 mm; wysokość: 2000 mm; 
głębokość: 500 mm;  
ilość szklanych półek: 4; nośność: ok. 6,0 kg 
na półkę przy rozłożonym obciążeniu;  
wersja: bez szafki dolnej; 
wyposażenie: 2 x drzwi obrotowe z zamkiem; 
wykonanie: w formie zmontowanej; 
model: na rolkach
82.0222.2 
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Witryny profilowe

Witryna szklana „500“
materiał: szkło;  
jakość szkła: szkło hartowane;  
grubość szkła: 5 mm;  
materiał profili: aluminium; 
szerokość: 500 mm; wysokość: 2000 mm; 
głębokość: 500 mm;  
ilość szklanych półek: 4;  
wersja: z bezstopniową regulacją wysokości;  
nośność: ok. 10 kg na półkę przy rozłożonym 
obciążeniu; wyposażenie: bez szafki dolnej;  
wyposażenie dodatkowe: wraz z 
drzwiami obrotowymi z zamkiem; 
wykonanie: drewniany daszek; 
oświetlenie: 1 LED;  
pobór prądu [W]: 7 W ciepły biały; 
wykonanie: w formie zmontowanej

kolor: srebrny
82.0059.2 
kolor: czarny
82.0059.1 

LED  

Szklana witryna „500“ z szafką
materiał: szkło;  
jakość szkła: szkło hartowane;  
grubość szkła: 5 mm;  
materiał profili: aluminium; 
szerokość: 500 mm; wysokość: 2000 mm; 
głębokość: 500 mm; ilość szklanych półek: 3;  
wersja: z bezstopniową regulacją wysokości;  
nośność: ok. 13 kg na półkę przy  
rozłożonym obciążeniu;  
wyposażenie: w zestawie szafka dolna;  
wyposażenie dodatkowe: wraz z 
drzwiami obrotowymi z zamkiem; 
wykonanie: drewniany daszek; 
oświetlenie: 1 LED;  
pobór prądu [W]: 7 W ciepły biały; 
wykonanie: w formie zmontowanej

kolor: srebrny
82.0059.7 
kolor: czarny
82.0059.6 

LED
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Witryny profilowe

Witryna szklana „1000“
materiał: szkło; jakość szkła: szkło hartowane;  
grubość szkła: 6 mm; materiał profili: aluminium; 
szerokość: 1000 mm; wysokość: 2000 mm; głębokość: 400 mm;  
ilość szklanych półek: 4;  
wersja: z bezstopniową regulacją wysokości;  
nośność: ok. 8 kg na półkę przy rozłożonym obciążeniu; 
wykonanie: bez szafki dolnej; wyposażenie: 2 x drzwi z zamkiem; 
wyposażenie dodatkowe: pokrywa drewniana;  
oświetlenie: 2 Punkty sufitowe LED; pobór prądu [W]: 7 W; 
wykonanie: w formie zmontowanej

kolor: srebrny
82.0061.2 
kolor: czarny
82.0061.1 

LED  

Witryna szklana „1000-U“ z szafką
materiał: szkło; jakość szkła: szkło hartowane;  
grubość szkła: 6 mm; materiał profili: aluminium; 
szerokość: 1000 mm; wysokość: 2000 mm; głębokość: 400 mm;  
ilość szklanych półek: 3;  
wersja: z bezstopniową regulacją wysokości;  
nośność: ok. 8 kg na półkę przy rozłożonym obciążeniu; 
wykonanie: w zestawie szafka dolna;  
wyposażenie: 2 x drzwi z zamkiem;  
wyposażenie dodatkowe: pokrywa drewniana;  
oświetlenie: 2 Punkty sufitowe LED; pobór prądu [W]: 7 W; 
wykonanie: w formie zmontowanej

kolor: srebrny
82.0061.4 
kolor: czarny
82.0061.3 

Witryny przeciwpożarowe B1 można znaleźć w naszym 
sklepie internetowym pod adresem www.vkf-renzel.pl

LED  
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Witryny profilowe

Witryna z profilem LED
materiał profili: aluminium;  
kolor profilu: srebrny;  
materiał podstawy: drewno;  
kolor podstawy: jasnoszary;  
materiał ścianki tylnej: drewno;  
materiał półki: szkło typu float;  
kolor ścianki tylnej: jasnoszary;  
jakość szkła: szkło hartowane;  
grubość szkła: 5 mm; wysokość: 1984 mm; 
głębokość: 400 mm;  
ilość szklanych półek: 4;  
wersja: bez szafki dolnej;  
wyposażenie: wraz z bocznymi  
drzwiami obrotowymi z zamkiem;  
akcesoria: ze stopkami nastawnymi; 
oświetlenie: 2 paski LED wbudowane w profil

szerokość: 600 mm;  
nośność: ok. 9 kg na półkę przy  
rozłożonym obciążeniu
82.0227.1 
szerokość: 800 mm;  
nośność: ok. 7 kg na półkę przy  
rozłożonym obciążeniu
82.0227.2 

LED

Witryna profilowa z oświetleniem 
LED „1.000“

materiał profili: aluminium;  
kolor profilu: srebrny;  
materiał podstawy: drewno;  
kolor podstawy: jasnoszary;  
materiał ścianki tylnej: drewno;  
materiał półki: szkło typu float;  
kolor ścianki tylnej: jasnoszary;  
jakość szkła: szkło hartowane;  
grubość szkła: 6 mm; szerokość: 1000 mm; 
wysokość: 1.972 mm; głębokość: 400 mm; 
wyposażenie: 2 x drzwi z zamkiem; 
akcesoria: ze stopkami nastawnymi; 
nośność: ok. 8 kg na półkę przy rozłożonym 
obciążeniu; oświetlenie: 2 paski LED 
wbudowane w profil

bez szafki
ilość szklanych półek: 4;  
wersja: bez szafki dolnej
82.0227.3 

z szafką
ilość szklanych półek: 3;  
wersja: z zamykaną szafką; 
wysokość: 445 mm
82.0227.4 

LED
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Witryny profilowe

Witryna stojąca „Straight“
materiał: szkło; jakość szkła: szkło hartowane; grubość szkła: 5 mm; 
materiał profili: aluminium; powierzchnia: anodowana;  
kolor profilu: srebrny; materiał podstawy: drewno, malowane;  
kolor podstawy: jasnoszary;  
wysokość: 1830 mm; głębokość: 417 mm;  
właściwości: pyłoszczelność dzięki gumowej uszczelce;  
ilość szklanych półek: 4; wersja: z bezstopniową regulacją wysokości;  
nośność: ok. 15-20 kg na piętro przy obciążeniu rozłożonym; 
akcesoria: z 4 kółkami z łożyskiem kulkowym (2 z hamulcem); 
oświetlenie: brak; wykonanie: w formie zmontowanej

szerokość: 417 mm;  
wyposażenie: 1 drzwi obrotowe / wahliwe z zamkiem
82.0237.1 
szerokość: 600 mm;  
wyposażenie: 1 drzwi obrotowe / wahliwe z zamkiem
82.0237.2 
szerokość: 782 mm;  
wyposażenie: 2x drzwi obrotowe / wahliwe z 1 zamkiem
82.0237.3 

Oświetlenie LED do witryny stojącej
kolor światła: biały naturalny (4000-4500 K);  
moc oświetlenia: ok. 2000 lumenów na witrynę;  
wersja: 2 paski LED do serii "Straight"
82.0239.1 

LED
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Witryny ladowe

Witryna ladowa „New“
materiał: szkło; jakość szkła: szkło hartowane; 
materiał profili: aluminium; kolor profilu: srebrny; 
materiał podstawy: drewno; kolor podstawy: szary; 
powierzchnia: anodowana;  
rodzaj profilu: aluminium 1/4 okrągłe, 32 mm; szerokość: 1000 mm; 
wysokość: 920 mm; wysokość podstawy: 622 mm; 
głębokość: 600 mm; wyposażenie: 4 nogi ze stopkami;  
wyposażenie dodatkowe: 2 x drzwi z zamkiem; oświetlenie: brak; 
wykonanie: w formie zmontowanej
82.0097.1 

Witryna ladowa „New“ z szafką
materiał: szkło; jakość szkła: szkło hartowane;  
materiał profili: aluminium; powierzchnia: anodowana;  
rodzaj profilu: aluminium 1/4 okrągłe, 32 mm;  
kolor profilu: srebrny; materiał korpusu: drewno;  
kolor korpusu: jasnoszary; szerokość: 1000 mm; wysokość: 920 mm; 
głębokość: 600 mm; wyposażenie: 1 drewniana półka w zabudowie; 
wyposażenie dodatkowe: 1 x drzwi klapowe z zamkiem;  
wersja: z regulacją wysokości; oświetlenie: brak;  
wykonanie: w formie zmontowanej
82.0096.1 

Witryna ladowa „Eco“
materiał: szkło; jakość szkła: szkło hartowane;  
grubość szkła: 5 / 6 mm; materiał podstawy: drewno;  
kolor podstawy: jasnoszary; szerokość: 800 mm; wysokość: 900 mm; 
głębokość: 400 mm; ilość szklanych półek: 2; wersja: zmontowana; 
nośność: ok. 8-10 kg na piętro przy obciążeniu rozłożonym; 
wyposażenie: 2 x drzwi obrotowe z zamkiem;  
wyposażenie dodatkowe: z 4 kółkami (2 z hamulcem); 
oświetlenie: brak; wykonanie: do samodzielnego montażu
82.0119.11 
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Witryny „zrób to sam“

Witryna do samodzielnego montażu „Flex I“
•  zestaw składający się z: 

- 8 półek o wymiarach 400 x 400 x 400 mm (szer. x wys. x gł.).
• otwierany przód i tył 
• polerowane krawędzie 
• w komplecie metalowy łącznik z śrubą do paneli o grubości 3-5 mm 
 
Materiał: szkło; jakość szkła: ESG;  
wymiary: 800 x 1.600 x 400 mm (szer. x wys. x gł.)

wykonanie standardowe
84.0035.2 
Ścianka tylna  
z 8 szklanych płyt (5 mm szkło ESG) oraz metalowych łączników.
84.0036.1 

Witryna do samodzielnego montażu „Pisa“
•  składaja się z: 

- 4 półek o wymiarach 400 x 400 x 400 mm (szer. x wys. x gł.).
• otwierany przód i tył  
• polerowane krawędzie 
• w komplecie metalowy łącznik z śrubą do paneli o grubości 3-5 mm 
 
Materiał: szkło; jakość szkła: ESG;  
wymiary: 400 x 1.600 x 400 mm (szer. x wys. x gł.)

wykonanie standardowe
84.0035.4 
Ścianka tylna  
z 4 szklanych płyt (5 mm szkło hartowane) oraz metalowych łączników.
84.0036.3 

Witryna do samodzielnego montażu „Stairs“
•  zestaw składający się z: 

- 6 półek O wymiarach 400 x 400 x 400 mm (szer. x wys. x gł.).
• otwierany przód i tył  
• polerowane krawędzie 
• w komplecie metalowy łącznik z śrubą do paneli o grubości 3-5 mm 
 
Materiał: szkło; jakość szkła: ESG;  
wymiary: 1.200 x 1.200 x 400 mm (szer. x wys. x gł.)

wykonanie standardowe
84.0035.1 
Ściana tylna  
składająca się z 6 szklanych płyt, 5 mm szkła hartowanego (ESG) 
oraz niezbędnych łączników metalowych.
84.0036.4 
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Witryny „zrób to sam“

Szklane drzwi do witryny
materiał: szkło; jakość szkła: szkło hartowane; szerokość: 392 mm; 
wyposażenie: z zawiasami, zamkiem i ościeżnicą

na 1 przegródkę
wysokość: 400 mm
84.0036.5 

na 2 przegródki
wysokość: 810 mm
84.0036.6 

Szyba
• do witryn „zrób to sam“

szerokość: 400 mm; wysokość: 400 mm;  
jakość szkła: szkło hartowane

grubość: 4 mm
82.0076.2 
grubość: 5 mm
82.0076.8 

Witryna „Studio-Set“
•  3-częściowy zestaw składający się z: 

- jednej, dwóch lub trzech nakładanych na siebie witryn 
- łącznikówi (należy wybrać kolor)

•  łączniki dostępne w kolorze chromu, metalicznego złota, 
metalicznego srebra lub złota o wysokim połysku 

Wymiary: 400 x 1.240 / 400 x 840 / 400 x 400 mm (szer. x wys.); 
głębokość: 400 mm
82.0075. 

Szyby od 20 sztuk dostępne również 
w innych rozmiarach na zapytanie. 

Nasz szeroki wybór kolorowych łączników 
można znaleźć na kolejnych stronach!
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Łączniki do płyt

Łącznik do płyt
• do płyt o grubości 4 mm

materiał: tworzywo sztuczne; grubość płyty: 4 mm

kolor: chrom; wersja: "O2"
82.0078.5 
kolor: chrom; wersja: "O3"
82.0078.13 
kolor: chrom; wersja: "O4"
82.0078.21 
kolor: srebrny; wersja: M4
82.0078.28 
kolor: chrom; wersja: "S2"
82.0078.37 
kolor: chrom; wersja: "S3"
82.0078.45 
kolor: chrom; wersja: "S4"
82.0078.53 

1. Inne kolory znajdziesz na naszej stronie www.vkf-renzel.pl.

1

Łącznik wtykowy „Clear“
• przezroczysty 
• na panele o grubości 5 mm

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

wersja: typ A
80.0344.1 
wersja: typ B
80.0344.2 
wersja: typ C
80.0344.3 
wersja: typ D
80.0344.4 
wersja: typ E
80.0344.5 
wersja: typ F
80.0344.6 
wersja: typ G
80.0344.7 

Do montażu z młotkiem gumowym.

Szklany łącznik do witryn „zrób to sam“
• odpowiedni do witryn szklanych o grubości 3-10 mm

materiał: chrom; długość ramienia: 33 mm

mocowanie: 2 śrubki M6, gwint 16 mm
84.0061.1 
mocowanie: 3 śrubki M6, gwint 16 mm
84.0061.2 
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Łączniki do płyt

Komplet łączników „Klemm-Maxi“
•  zestaw składający się z: 

- 2 elementów mocujących 
- gumowych nakładek 
- pasującej śrubki

Zestaw łączników "Klemm-Maxi" do ekspozytorów i dekoracji;  
do paneli o grubości 2, 6, 8, 10, 12, 13, 16 lub 19 mm.  
Prosimy o podanie grubości płyty!
84.0025. 

Chromowane łączniki do płyt
• Zaprezentuj towar w ładny i przyciągający klientów sposób 
• do szkła o grubości 3-5mm 
• łatwy montaż/demontaż elementów 
• nieograniczone możliwości zastosowania

materiał: metal; powierzchnia: chrom

wersja: łącznik do płyt
84.0003.1 
wersja: dwuramienny łącznik do płyt
84.0003.2 
wersja: łącznik dwuramienny 90°
84.0003.3 
wersja: łącznik dwuramienny 120°
84.0003.4 
wersja: łącznik dwustronny prosty
84.0003.5 

wersja: łącznik trzystronny 90°
84.0003.6 
wersja: łącznik trzystronny 120°
84.0003.7 
wersja: łącznik czterostronny 90°
84.0003.8 
wersja: pojedynczy odbojnik wolnostojący
84.0003.9 
wersja: podwójny odbojnik wolnostojący
84.0003.10 
wersja: zawias do drzwi, pojedynczy, ruchomy
84.0003.11 
wersja: zawias do drzwi, podwójny, ruchomy
84.0003.12 
wersja: zamek do drzwi
84.0003.13 

Pasujące witryny oraz szklane płyty z tymi łącznikami znajdą Państwo na 727.

84.0003.184.0003.1

84.0003.284.0003.2
84.0003.384.0003.3

84.0003.484.0003.4

84.0003.584.0003.5

84.0003.684.0003.6 84.0003.784.0003.7 84.0003.884.0003.8 84.0003.984.0003.9

84.0003.1084.0003.10 84.0003.1184.0003.11 84.0003.1284.0003.12 84.0003.1384.0003.13
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Łączniki do płyt

Łącznik kątowy
• płynna regulacja, 90° / 270°

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny

grubość płyty: 3-5 mm; 
wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.1 
grubość płyty: 3-5 mm; 
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.2 

grubość płyty: 5-8 mm; 
wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.3 
grubość płyty: 5-8 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.4 

Łącznik kątowy
• płynna regulacja, 90° / 270°

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny

grubość płyty: 10-13 mm; 
wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.5 
grubość płyty: 10-13 mm; 
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.6 

grubość płyty: 13-16 mm; 
wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.56 
grubość płyty: 13-16 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.57 

Łącznik do płyt
• ruchomy (rozwarcie od 90° do 270°)

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny

grubość płyty: 3-5 mm; wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.29 
grubość płyty: 3-5 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.30 
 
grubość płyty: 5-8 mm; wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.31 
grubość płyty: 5-8 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.32 

Wymiary łączników znajdziecie Państwo przy odpowiednich artykułach  
w naszym sklepie internetowym pod adresem www.vkf-renzel.pl

Łącznik wielofunkcyjny
• możliwość obrotu dookoła (360°)

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny

grubość płyty: 3-5 mm; wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.7 
grubość płyty: 3-5 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.8 
 
grubość płyty: 5-8 mm; wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.9 
grubość płyty: 5-8 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.10 
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Łączniki do płyt

Łącznik wielofunkcyjny
• możliwość obrotu dookoła (360°)

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny

grubość płyty: 10-13 mm; 
wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.11 
grubość płyty: 10-13 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.12 
 
grubość płyty: 13-16 mm; 
wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.58 
grubość płyty: 13-16 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.59 

Łącznik kątowy 90°
• nieruchomy

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny

grubość płyty: 3-5 mm; 
wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.48 
grubość płyty: 3-5 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.49 
 
grubość płyty: 5-8 mm; 
wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.40 
grubość płyty: 5-8 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.41 

Łącznik dwuramienny
• prosty

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny

grubość płyty: 3-5 mm; wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.13 
grubość płyty: 3-5 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.14 
 
grubość płyty: 5-8 mm; wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.15 
grubość płyty: 5-8 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.16 

Wymiary łączników znajdziecie Państwo przy odpowiednich artykułach  
w naszym sklepie internetowym pod adresem www.vkf-renzel.pl

Łącznik trzystronny
• nieruchomy

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny

grubość płyty: 3-5 mm; wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.17 
grubość płyty: 3-5 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.18 
 
grubość płyty: 5-8 mm; wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.19 
grubość płyty: 5-8 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.20 
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Łączniki do płyt

Łącznik trzystronny
• ruchomy

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny

grubość płyty: 3-5 mm; 
wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.21 
grubość płyty: 3-5 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.22 
 
grubość płyty: 5-8 mm; 
wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.23 
grubość płyty: 5-8 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.24 

Łącznik czterostronny
• nieruchomy

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny

grubość płyty: 3-5 mm; 
wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.25 
grubość płyty: 3-5 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.26 

grubość płyty: 5-8 mm; 
wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.27 
grubość płyty: 5-8 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.28 

Uchwyt ścienny
materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana;  
kolor: srebrny; mocowanie: 1 otwór

grubość płyty: 3-5 mm; wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.46 
grubość płyty: 3-5 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.47 

grubość płyty: 5-8 mm; wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.33 
grubość płyty: 5-8 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.34 

grubość płyty: 10-13 mm; wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.35 
grubość płyty: 10-13 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.36 

grubość płyty: 13-16 mm; wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.54 
grubość płyty: 13-16 mm;  
wyposażenie: ze śrubkami z tworzywa sztucznego
84.0004.55 

Wymiary łączników znajdziecie Państwo przy odpowiednich artykułach  
w naszym sklepie internetowym pod adresem www.vkf-renzel.pl
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Łączniki do płyt

Profil mocujący „Flexo“
• aluminium anodowane naturalnie E6/EV1

długość: 1000 mm
84.0046.1 
długość: 1500 mm
84.0046.2 
długość: 1700 mm
84.0046.3 
długość: 2000 mm
84.0046.4 

Inne długości na zapytanie.

1. Nasz nowy system profili "Flexo" w połączeniu z łącznikami do płyt 
to idealne rozwiązanie, przy tworzeniu samodzielnych prezentacji 
reklamowych takich jak np. ścianki prezentacyjne, słupki, stoiska 
promocyjne itd. "Flexo" gwarantuje Państwu różnorodność 
zastosowań! Państwa prezentacja nie będzie znała granic. 
Bezproblemowe zastosowanie z płytami o grubości od 3-8 mm.  
Nasz zespół chętnie służy Państwu poradą.

2. Przykładowe zastosowanie z zadrukowanymi aluminiowymi płytami 
kompozytowymi.

3. Przykładowe zastosowanie z ramą plakatową.

4. Przykładowe zastosowanie z zadrukowanymi aluminiowymi płytami 
użytymi jako ścianki działowe.

Odpowiednie łączniki znajdą Państwo na stronie 730.

1

2 3

4
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Łączniki do płyt

Łącznik funkcyjny do profili sztangowych
• nieruchomy

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny; 
grubość płyty: 8 mm; wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.62 

Łącznik funkcyjny do profili sztangowych
• ruchomy

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny; 
grubość płyty: 8 mm; wyposażenie: ze śrubkami stalowymi
84.0004.63 

Podstawa
• ze śrubką soczewkową M10 x 30;

materiał: stal; kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
średnica: 320 mm

wersja: 0,95 kg
84.0047.1 
wersja: 1,9 kg
84.0047.2 

Profil kryjący "Kegel"
materiał: drewno; kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
średnica: 43 mm; wysokość: 50 mm
84.0048.1 

Stopka regulowana
materiał: Guma / metal; gwint: M10 x 30;  
zastosowanie: do przykręcenia w profilu
84.0049.1 

Płaska śruba soczewkowa
• do podstawy, M10 x 30.

powierzchnia: czarny; kształt główki: główka z kołnierzem
01.0001.29 
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Łączniki do płyt

Podkładka ochronna
• do zastosowania pomiędzy profilem a podstawą

średnica zewnętrzna: 40 mm
01.0016.7 

Śrubokręt
• dla wszystkich łączników kątowych

materiał: tworzywo sztuczne / metal

rozwartość / rozmiar klucza: 5 mm
84.0050.1 
rozwartość / rozmiar klucza: 6 mm
84.0050.2 

UCHWYT MOCUJACY DO MONTAZU NA RURACH, 
38,1-42,4 mm ø / 6 i 8 mm

• Kształt: półokrągły

materiał: cynk; powierzchnia: motyw stali szlachetnej; 
kolor: srebrny; średnica rury: 38,1-42,4 mm; model: 20

grubość płyty: 6 mm
84.0005.9 
grubość płyty: 8 mm
84.0005.10 

Uchwyt mocujący na rurach 48,3-50,8 mm ø / 6 i 8 mm
• Kształt: półokrągły

materiał: cynk; powierzchnia: motyw stali szlachetnej; 
kolor: srebrny; średnica rury: 48,3-50,8 mm; model: 22

grubość płyty: 6 mm
84.0005.29 
grubość płyty: 8 mm
84.0005.30 
grubość płyty: 10 mm
84.0005.31 
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Łączniki do płyt

mały uchwyt mocujący do montażu na ścianach 6 i 8 mm
• Kształt: półokrągły

materiał: cynk; powierzchnia: motyw stali szlachetnej; 
kolor: srebrny; model: 20

grubość płyty: 6 mm
84.0006.9 
grubość płyty: 8 mm
84.0006.10 

Duży uchwyt mocujący do montażu 
na ścianach 6, 8 i 10 mm

• Kształt: półokrągły

materiał: cynk; powierzchnia: motyw stali szlachetnej; 
kolor: srebrny; model: 22

grubość płyty: 6 mm
84.0006.29 
grubość płyty: 8 mm
84.0006.30 
grubość płyty: 10 mm
84.0006.31 

Dodatkowe kolory uchwytów mocujących 
znajdziecie Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

Płaski uchwyt do szkła do montażu na ścianie
• bez konieczności wiercenia 
• mocowanie za pomocą wkrętu dociskowego

materiał: odlew cynkowy; powierzchnia: Proctectan;  
kolor: motyw stali szlachetnej; wyposażenie: z gumą i śrubką

grubość płyty: 6-8 mm; wersja: wersja okrągła
84.0072.1 
grubość płyty: 10-15 mm; wersja: wersja okrągła
84.0072.2 
grubość płyty: 6-8 mm; wersja: zaokrąglony z wypustką
84.0072.3 
grubość płyty: 10-15 mm; wersja: zaokrąglony z wypustką
84.0072.4 

Płaski uchwyt do szkła do montażu na ścianie
materiał: odlew cynkowy; powierzchnia: Proctectan;  
grubość płyty: 6-10 mm; kolor: motyw stali szlachetnej; 
wyposażenie: z gumą i śrubką

wersja: wykonanie prostokątne
84.0072.5 
wersja: kwadratowy z wypustką
84.0072.6 

Wymiary łączników znajdziecie Państwo przy odpowiednich artykułach  
w naszym sklepie internetowym pod adresem www.vkf-renzel.pl
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Łączniki do rur

Rura ze stali szlachetnej
średnica rury: 38,1 mm;  
grubość ścianki: 1,27 mm

materiał: stal V2A szczotkowana;  
długość rury: 1000 mm
84.0057.1 
długość rury: 2500 mm
84.0057.2 

Łącznik rurowy 90°
• do rur (ø 38,1 mm) 
• do klejenia

materiał: powierzchnia ocynkowana 
imitująca stal szlachetną
84.0058.1 

Łącznik rurowy- Trójnik
• do rur (ø 38,1 mm) 
• do klejenia

materiał: powierzchnia ocynkowana 
imitująca stal szlachetną
84.0058.2 

Łącznik rurowy- Czwórnik
• do rur (ø 38,1 mm) 
• do klejenia

materiał: powierzchnia ocynkowana 
imitująca stal szlachetną
84.0058.3 

Łącznik rurowy
• do rur o ø 38,1 mm,  
• do klejenia 
• regulowany od - 90° do + 90°

materiał: powierzchnia ocynkowana 
imitująca stal szlachetną
84.0058.4 

Łącznik rurowy
• dla rur (o średnicy 38,1 mm) 
• twardy 
• do łączenia

materiał: odlew cynkowy
84.0058.5 

Uchwyt rurowy
• do rur (ø 38,1 mm) 
• do przykręcania 
• w zestawie z śrubami

materiał: powierzchnia ocynkowana 
imitująca stal szlachetną
84.0058.6 

Łącznik rurowy
• do rur (ø 38,1 mm) 
• do przykręcania 
• w zestawie z śrubami

materiał: powierzchnia ocynkowana 
imitująca stal szlachetną
84.0058.7 

Uchwyt na rurę
• do rur (ø 38,1 mm) 
• do klejenia

materiał: powierzchnia ocynkowana 
imitująca stal szlachetną
84.0058.8 
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Łączniki do rur

Zatyczka płaska
• do rur (ø 38,1 mm) 
• do klejenia

materiał: powierzchnia ocynkowana 
imitująca stal szlachetną
84.0058.9 

Inne wykonania  
(np. z mosiądzu) lub 

inne wymiary średnicy 
na zapytanie.

Rura „Chromdesign“
materiał: chrom-design, V2A polerowany 
na wysoki połysk; średnica rury: 38,1 mm; 
grubość ścianki: 1,27 mm

długość rury: 1000 mm
84.0060.1 
długość rury: 2500 mm
84.0060.2 

Uchwyt rurowy
• do rur (ø 38,1 mm) 
• do przykręcania 
• w zestawie z śrubami

materiał: antykorozyjna powłoka cynku z 
efektem chromu
84.0058.14 

Łącznik rurowy
• do rur (ø 38,1 mm) 
• do przykręcania 
• w zestawie z śrubami

materiał: antykorozyjna powłoka cynku  
z efektem chromu
84.0058.15 

Uchwyt na rurę
• do rur (ø 38,1 mm) 
• do przykręcania 
• w zestawie z śrubami

materiał: antykorozyjna powłoka cynku 
z efektem chromu
84.0058.16 

Zatyczka płaska
• do rur (ø 38,1 mm) 
• do klejenia

materiał: antykorozyjna powłoka cynku  
z efektem chromu
84.0058.17 

Klej do metalu
• opakowanie wystarcza na ok. 50 łączeń 
• klej wiąże się wstępnie po kilku minutach 
• całkowite utwardzenie w ciągu 8 godzin

zawartość: 50 ml
84.0059.1 

Spray pielęgnacyjny
zawartość: 300 ml
84.0059.2 

1. Klej do metalu

2. Spray pielęgnacyjny

1 2



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

739

W
it

ry
ny

 | 
Ga

bl
ot

y 
| Ł

ąc
zn

ik
i

16

Zawieszane witryny ścienne | Gabloty

Gablota z drzwiami skrzydłowymi otwieranymi do góry

Gablota Premium „TN“
•  wygodne otwieranie skrzydła do góry 

wspierane przez sprężynę gazową
• wentylacje przez szczelliny boczne 
• odporne na akty wandalizmu zamki 
• możliwe specjalne wymiary i kolory 
• 10-letnia gwarancja

materiał: aluminium;  
materiał szyby: szkło hartowane; 
powierzchnia: anodowana;  
kolor profilu: srebrny;  
kolor ścianki tylnej: szary;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 60 mm; 
otwór: skrzydło obrotowe;  
kierunek otwierania: do góry; 
mocowanie: do montażu na ścianie  
lub stojaku

Bez oświetlenia
format plakatu: 2 x A4; wymiar zewnętrzny:  
560 x 480 x 60 mm (szer. x wys. x gł.)
12.0001.148 
format plakatu: 6x A4; wymiar zewnętrzny: 
790 x 790 x 60 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.149 
format plakatu: 8 x A4; wymiar zewnętrzny: 
970 x 820 (szer. x wys)
12.0001.150 
format plakatu: 21x A4; wymiar zewnętrzny:  
1.600 x 1.060 mm (szer. x wys.)
12.0001.151 
format plakatu: 27 x  A4; wymiar zewnętrzny:  
2.000 x 1.060 x 60 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.152 
format plakatu: 18x A4; wymiar zewnętrzny: 
1.350 x 1.060 x 60 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.129 

z oświetleniem LED
format plakatu: 2 x A4; wymiar zewnętrzny:  
560 x 480 x 60 mm (szer. x wys. x gł.)
12.0001.354 
format plakatu: 6x A4; wymiar zewnętrzny:  
790 x 790 x 60 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.355 
format plakatu: 8 x A4; wymiar zewnętrzny:  
970 x 820 (szer. x wys)
12.0001.356 
format plakatu: 18x A4; wymiar zewnętrzny:  
1.350 x 1.060 x 60 mm (Szer. x Wys. x Gł.); 
format: format poziomy
12.0001.357 
szkło hartowane: tak; format plakatu: 21x A4;  
wymiar zewnętrzny: 1.600 x 1.060 mm 
(szer. x wys.)
12.0001.358 
szkło hartowane: tak; format plakatu: 27 x  A4;  
wymiar zewnętrzny: 2.000 x 1.060 x 60 mm 
(Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.359 

Pasujące dodatki znajdą Państwo na stronie 746.

NOWOŚĆ   
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Zawieszane witryny ścienne | Gabloty

Gablota „Economy“
• doskonały stosunek ceny do wydajności 
• skrzydło obrotowe z gazowymi sprężynami naciskowymi 
• z tablicą wykonaną z białego akrylu, nieoznaczona 
• 5 lat gwarancji funkcjonalności

materiał: aluminium; materiał szyby: szkło hartowane; 
powierzchnia: anodowana; kolor profilu: srebrny;  
kolor ścianki tylnej: szary; głębokość (wymiar zewnętrzny): 70 mm; 
kierunek otwierania: do góry;  
mocowanie: do montażu na ścianie lub stojaku;  
ilość zamków: 2; wentylacja: nie

Bez oświetlenia
format plakatu: 3 x A4;  
wymiar zewnętrzny: 750 x 500 x 70 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.310 
format plakatu: 6x A4;  
wymiar zewnętrzny: 750 x 1.000 x 70 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.311 
format plakatu: 8 x A4;  
wymiar zewnętrzny: 1000 x 1000 mm (szer. x wys.)
12.0001.312 
format plakatu: 9x format A4;  
wymiar zewnętrzny: 750 x 1.200 x 70 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.313 
format plakatu: 12x A4;  
wymiar zewnętrzny: 1.000 x 1.200 mm (szer. x wys.)
12.0001.314 
format plakatu: 15x A4;  
wymiar zewnętrzny: 1.200 x 1.200 mm (szer. x wys.)
12.0001.315 
format plakatu: 21x A4;  
wymiar zewnętrzny: 1.600 x 1.200 x 70 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.316 
format plakatu: 27 x  A4;  
wymiar zewnętrzny: 2.000 x 1.200 mm (S x W)
12.0001.317 

z oświetleniem LED
format plakatu: 3 x A4;  
wymiar zewnętrzny: 750 x 500 x 70 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.366 
format plakatu: 6x A4;  
wymiar zewnętrzny: 750 x 1.000 x 70 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.367 
format plakatu: 8 x A4;  
wymiar powierzchni widocznej: 905 x 835 mm (S x W);  
wymiar zewnętrzny: 1000 x 1000 mm (szer. x wys.)
12.0001.368 
format plakatu: 9x format A4;  
wymiar powierzchni widocznej: 655 x 1035 mm (S x W);  
wymiar zewnętrzny: 750 x 1.200 x 70 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.369 
format plakatu: 12x A4;  
wymiar powierzchni widocznej: 905 x 1035 mm (szer. x wys.); 
wymiar zewnętrzny: 1.000 x 1.200 mm (szer. x wys.)
12.0001.370 
format plakatu: 15x A4;  
wymiar powierzchni widocznej: 1105 x 1035 mm (S x W);  
wymiar zewnętrzny: 1.200 x 1.200 mm (szer. x wys.);  
format: format poziomy
12.0001.371 
format plakatu: 21x A4;  
wymiar powierzchni widocznej: 1505 x 1035 mm (szer. x wys.); 
wymiar zewnętrzny: 1.600 x 1.200 x 70 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.372 
format plakatu: 27 x  A4;  
wymiar powierzchni widocznej: 1905 x 1035 mm (S x W);  
wymiar zewnętrzny: 2.000 x 1.200 mm (S x W)
12.0001.373 

Możliwość wykonania nadruku za dodatkową dopłatą -  
zapraszamy do kontaktu. 
 
Odpowiednie akcesoria znajdą Państwo na naszej stronie.
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Zawieszane witryny ścienne | Gabloty

Gablota z drzwiami skrzydłowymi z bocznym otwieraniem

Gablota Premium „FSK“
• zaokrąglony profil Softline 
• drzwi obrotowe z bezpiecznym szkłem ESG lub szkłem akrylowym 
• z 4 magnesami 
• 5 lat gwarancji

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana;  
kolor profilu: srebrny; kolor ścianki tylnej: biały;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 30 mm;  
kierunek otwierania: boczny; oświetlenie: nie;  
mocowanie: uchwyt ścienny; zamykany: tak;  
ilość zamków: 1; wentylacja: nie

materiał szyby: szkło hartowane; 
format plakatu: 2 x A4;  
wymiar zewnętrzny: 510 x 385 mm (szer. x wys.)
12.0001.166 
materiał szyby: szkło hartowane; 
format plakatu: 4x A4;  
wymiar zewnętrzny: 510 x 680 mm (szer. x wys.)
12.0001.167 
materiał szyby: szkło akrylowe; 
format plakatu: 8 x A4;  
wymiar zewnętrzny: 930 x 680 mm (szer. x wys.)
12.0001.168 
materiał szyby: szkło akrylowe; 
format plakatu: 16x A4;  
wymiar zewnętrzny: 930 x 1.275 mm (szer. x wys.)
12.0001.169 

   

Gablota „CS“
• nadaje się do użytku z warunkach zewnętrznych 
• skrzydło obrotowe z odporną na uderzenia szybą z poliwęglanu

materiał: aluminium; szkło hartowane: nie; 
powierzchnia: anodowana; kolor profilu: srebrny;  
kolor ścianki tylnej: szary; głębokość (wymiar zewnętrzny): 23 mm; 
kierunek otwierania: boczny; oświetlenie: nie;  
mocowanie: uchwyt ścienny; zamykany: tak;  
ilość zamków: 1; wentylacja: nie

wymiar zewnętrzny: 521 x 388 mm (szer. x wys.); 
podział: 2 x A4
12.0001.190 
wymiar zewnętrzny: 741 x 388 mm (szer. x wys.); 
podział: 3 x A4
12.0001.191 
wymiar zewnętrzny: 521 x 696 x 23 mm (Szer. x Wys. x Gł.); 
podział: 4x A4
12.0001.192 
wymiar zewnętrzny: 741 x 696 x 23 mm (Szer. x Wys. x Gł.); 
podział: 6x A4
12.0001.193 
wymiar zewnętrzny: 961 x 696 x 23 mm (Szer. x Wys. x Gł.); 
podział: 8 x A4
12.0001.194 
wymiar zewnętrzny: 741 x 1.004 x 23 mm (Szer. x Wys. x Gł.); 
podział: 9x format A4
12.0001.195 
wymiar zewnętrzny: 961 x 1.004 mm (szer. x wys.); 
podział: 12x A4
12.0001.196 

NOWOŚĆ 
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Zawieszane witryny ścienne | Gabloty

Gablota „SX“
• szyba frontowa z poliwęglanu 
• brak ostrych krawędzi dzięki narożnikom z tworzywa sztucznego

materiał: aluminium; materiał szyby: poliwęglan; 
powierzchnia: anodowana; kolor profilu: srebrny;  
kolor ścianki tylnej: szary; głębokość (wymiar zewnętrzny): 30  mm; 
kierunek otwierania: boczny; oświetlenie: nie;  
mocowanie: uchwyt ścienny; ilość zamków: 1;  
odporna na warunki atmosferyczne: nie;  
klasa odporności ogniowej: B1

format plakatu: 1x DIN A4;  
wymiar zewnętrzny: 271 x 350 mm (szer. x wys.)
12.0001.182 
format plakatu: 2 x A4;  
wymiar zewnętrzny: 491 x 350 mm (szer. x wys.)
12.0001.183 
format plakatu: 3 x A4;  
wymiar zewnętrzny: 711 x 350 x 30 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.184 

format plakatu: 4x A4;  
wymiar zewnętrzny: 491 x 655 x 30 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.185 
format plakatu: 6x A4;  
wymiar zewnętrzny: 711 x 655 mm (szer. x wys.)
12.0001.186 
format plakatu: 8 x A4;  
wymiar zewnętrzny: 931 x 655 x 30 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.187 
format plakatu: 9x format A4;  
wymiar zewnętrzny: 711 x 963 x 30 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.188 
format plakatu: 12x A4;  
wymiar zewnętrzny: 931 x 963 x 30 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.189 

Dostępny również w wersji z korkową ścianką tylną.
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Zawieszane witryny ścienne | Gabloty

Odpowiednia prezentacja plakatów

Gablota Premium „PN“
• wyjątkowo mała głębokość zabudowy (30 mm) 
• dostępne w wersji dopasowanej od DIN A4 do DIN A0 
•  drzwi skrzydłowe do formatu DIN A1 z bezpiecznym szkłem 

hartowanym
• nadaje się do montażu ściennego lub na stojaku 
• z 4 magnesami 
• 5 lat gwarancji 
•  przy zamówieniach od 1 sztuki na życzenie dostępne również z 

napisami, w specjalnych rozmiarach lub z powłoką proszkową RAL

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana;  
kolor profilu: srebrny; kolor ścianki tylnej: szary;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 30  mm;  
kierunek otwierania: boczny; oświetlenie: brak;  
mocowanie: do montażu na ścianie lub stojaku; ilość zamków: 2; 
wentylacja: nie; klasa odporności ogniowej: B1

materiał szyby: szkło hartowane; format plakatu: A3;  
wymiar zewnętrzny: 377 x 500 mm (S x W)
12.0001.4 
materiał szyby: szkło hartowane; format plakatu: A2;  
wymiar zewnętrzny: 500 x 674 mm (szer. x wys.)
12.0001.3 
materiał szyby: szkło hartowane; format plakatu: A1;  
wymiar zewnętrzny: 674 x 920 (szer. x wys.)
12.0001.2 
materiał szyby: szkło akrylowe; format plakatu: A0;  
wymiar zewnętrzny: 920 x 1268 mm (szer. x wys.)
12.0001.1 

Na życzenie możliwość pokrycia powłoką proszkową RAL. 
 
Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie 746. 
Serdecznie zapraszamy!

    

Witryna plakatowa „PX“
• Wytrzymały panel tylny z tworzywa sztucznego 
• Skrzydło obrotowe z odporną na uderzenia szybą z poliwęglanu

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana;  
kolor profilu: srebrny; kolor ścianki tylnej: szary;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 33 mm;  
kierunek otwierania: boczny; ściana tylna: tworzywo sztuczne; 
oświetlenie: nie; mocowanie: uchwyt ścienny;  
ilość zamków: 2; wentylacja: nie

format plakatu: A0; wymiar zewnętrzny: 931 x 1.279 mm (szer. x wys.)
12.0001.377 
format plakatu: A1; wymiar zewnętrzny: 684 x 931 mm (szer.x wys.)
12.0001.378 
format plakatu: A2; wymiar zewnętrzny: 510 x 684 mm ( szer. x wys.)
12.0001.379 
format plakatu: A3; wymiar zewnętrzny: 387 x 510 mm (szer. x wys.)
12.0001.380 

NOWOŚĆ 
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Zawieszane witryny ścienne | Gabloty

Tablica informacyjna LED
• skrzydło obrotowe z szybą z bezpiecznego szkła hartowanego 
• zawiasy do góry 
• zamek cylindryczny z 2 kluczami 
•  mocowanie plakatów za pomocą 15 mm aluminiowej listwy 

zaciskowej na górze i na dole
• użytkowa głębokość wewnętrzna: 26 mm

materiał: Aluminium / Metal; powierzchnia: anodowana;  
kolor profilu: srebrny; kolor ścianki tylnej: biały; format plakatu: A1; 
wymiar zewnętrzny: 710 x 957 mm (szer. x wys.);  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 56 mm;  
mocowanie: uchwyt ścienny; zakres: jednostronnie; 
ilość zamków: 1; wentylacja: nie
12.0486.2 

LED   

Gablota do kart menu „ZM“
• elegancka gablota na karty menu do montażu na ścianie 
• możliwość stosowania na zewnątrz w zadaszonych miejscach 
• drzwi obrotowe z szybą akrylową 
• z tabliczką z logo do zaprojektowania

materiał: aluminium; kolor profilu: srebrny;  
kolor ścianki tylnej: szary; głębokość (wymiar zewnętrzny): 23 mm; 
kierunek otwierania: boczny; ilość zamków: 1

Bez oświetlenia
powierzchnia: anodowana; format plakatu: 1x DIN A4;  
wymiar zewnętrzny: 290 x 477 x 23 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.197 
powierzchnia: anodowana; format plakatu: 2 x A4;  
wymiar zewnętrzny: 505 x 477 x 23 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.198 
powierzchnia: anodowana; format plakatu: 4x A4;  
wymiar zewnętrzny: 505 x 779 x 23 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.199 

z oświetleniem LED
powierzchnia: anodowana; format plakatu: 1x DIN A4;  
wymiar zewnętrzny: 290 x 477 x 23 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.374 
szkło hartowane: nie; format plakatu: 2 x A4;  
wymiar zewnętrzny: 505 x 477 x 23 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.375 
szkło hartowane: nie; format plakatu: 4x A4;  
wymiar zewnętrzny: 505 x 779 x 23 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.376 

NOWOŚĆ  
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Zawieszane witryny ścienne | Gabloty

Witryna z drzwiami przesuwnymi

Gablota Premium „SN“
• łatwe otwieranie drzwi za pomocą łożysk rolkowych 
• zamykana na mechaniczny zamek cylindryczny 
• 5 lat gwarancji

materiał: aluminium; materiał szyby: szkło hartowane; 
powierzchnia: anodowana; kolor profilu: srebrny; 
kolor ścianki tylnej: szary; głębokość (wymiar zewnętrzny): 60 mm; 
kierunek otwierania: boczny; oświetlenie: nie; 
mocowanie: uchwyt ścienny; ilość zamków: 1; 
odporna na warunki atmosferyczne: nie; 
klasa odporności ogniowej: B1

format plakatu: 6x A4; 
wymiar zewnętrzny: 790 x 790 x 60 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.281 
format plakatu: 8 x A4; 
wymiar zewnętrzny: 970 x 820 (szer. x wys)
12.0001.282 
format plakatu: 18x A4; 
wymiar zewnętrzny: 1.350 x 1.060 x 60 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.283 
format plakatu: 21x A4; 
wymiar zewnętrzny: 1.600 x 1.060 mm (szer. x wys.)
12.0001.284 
format plakatu: 27 x  A4; 
wymiar zewnętrzny: 2.000 x 1.060 x 60 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.285 

NOWOŚĆ  

Gablota „LS“
• przesuwne drzwi ze szkła hartowanego (ESG) 
• użytkowa głębokość wewnętrzna: 30 mm 
• z uchwytami do łatwego otwierania i zamykania

materiał: aluminium; materiał szyby: szkło hartowane; 
powierzchnia: anodowana; kolor profilu: srebrny;  
kolor ścianki tylnej: biały; głębokość (wymiar zewnętrzny): 59 mm; 
kierunek otwierania: boczny; oświetlenie: nie;  
mocowanie: uchwyt ścienny; ilość zamków: 1;  
odporna na warunki atmosferyczne: nie

format plakatu: 6x A4;  
wymiar zewnętrzny: 720 x 675 mm (szer. x wys.)
12.0001.381 
format plakatu: 8 x A4;  
wymiar zewnętrzny: 940 x 675 mm (szer. x wys.)
12.0001.382 
format plakatu: 9x format A4;  
wymiar zewnętrzny: 720 x 982 x 59 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.383 
format plakatu: 10 x A4;  
wymiar zewnętrzny: 1.160 x 675 mm (szer. x wys.)
12.0001.384 
format plakatu: 12x A4;  
wymiar zewnętrzny: 940 x 982 mm (szer. x wys.)
12.0001.385 
format plakatu: 15x A4;  
wymiar zewnętrzny: 1.160 x 982 mm (szer. x wys.)
12.0001.386 
format plakatu: 18x A4;  
wymiar zewnętrzny: 1.380 x 982 x 59 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.387 
format plakatu: 21x A4;  
wymiar zewnętrzny: 1.600 x 982 x 59 mm (Szer. x Wys. x Gł.)
12.0001.388 

NOWOŚĆ  
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Zawieszane witryny ścienne | Gabloty

Dodatki

Stojak do gabloty „TN“
materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana;  
kolor: srebrny; wersja: profil kwadratowy

do zabetonowania
szerokość: 40 mm; wysokość: 2400 mm; głębokość: 80 mm
12.0002.11 

do przykręcenia w podłożu
szerokość: 80 mm; wysokość: 2150 mm; głębokość: 40 mm
12.0002.13 

Para stojaków do gabloty „Economy“
• zestaw 2 stojaków 
• opcjonalnie do zabetonowania lub do przykręcenia w podłożu

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana;  
kolor: aluminiowo-srebrny; szerokość: 70 mm;  
głębokość: 70 mm; wersja: profil czterokątny

do zabetonowania
wysokość: 2400 mm
12.0002.36 

do przykręcenia w podłożu
wysokość: 2150 mm
12.0002.37 

Stojak do gabloty „PN“
• zestaw 2 stojaków 
• opcjonalnie do zabetonowania lub do przykręcenia w podłożu

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny; 
szerokość: 40 mm; głębokość: 40 mm; wersja: profil czterokątny

do zabetonowania
wysokość: 2400 mm
12.0002.8 

do przykręcenia w podłożu
wysokość: 2150 mm
12.0002.64 

NOWOŚĆ

Listwa informacyjna - do 20 liter
Proszę podać tekst.
12.0002.62 

Magnes dekoracyjny
• z kolorową nakładką z tworzywa sztucznego 
•  kolor: czerwony, niebieski, biały, czarny, żółty, zielony lub 

pomarańczowy
• średnica 16 mm

średnica: 16 mm; wysokość: 7 mm
24.0115.59 
średnica: 20 mm; wysokość: 7,5 mm
24.0115.60 
średnica: 25 mm; wysokość: 8 mm
24.0115.61 
średnica: 30  mm; wysokość: 8 mm
24.0115.62 
średnica: 36 mm; wysokość: 8 mm
24.0115.63 

Nadruk reklamowy na zapytanie!

Przy zamówieniu proszę podać wymagany kolor
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• Barierki do kawiarni

• Systemy sznurowe

• System prowadzenia klienta

• Taśmy odgradzające do montażu ściennego

• Systemy łańcuchowe

Odgrodzenie
Pokaż swoim klientom właściwą drogę!
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Barierki do kawiarni

Słupek odgradzający „Café“
•  idealny do użytku zewnętrznego w restauracjach, muzeach, 

salonach samochodowych, domach towarowych, na targach itp.
• wysoka jakość wykonania 
• łatwa do czyszczenia powierzchnia

materiał: stal szlachetna; kształt podstawy: płaska; 
gałka: wykonanie prostokątne; wysokość: 1000 mm;  
średnica podstawy: 320 mm; waga: 2x ok. 8,0 kg
1 komplet = 2 szt.
80.0479.4 

Uchwyt banerowy do systemu „Cafe“
materiał: stal szlachetna; średnica: 20 mm;  
akcesoria: 1 zestaw = 1 uchwyt i 2 pierścienie

długość: 1000 mm
80.0881.1 
długość: 1500 mm
80.0881.2 

Baner do systemu „Café“
• wodoodporny 
• wysoka jakość wykończenia 
• łatwa do czyszczenia powierzchnia

materiał: tkanina Blockout 600-650 g/m²;  
obszar zastosowania: do użytku wewnętrznego i zewnętrznego; 
konfekcjonowanie: tunel od góry i dołu na pręt ø 40 mm

Nadruk cyfrowy, 1-stronny
wymiary baneru: 910 x 750 mm (szer. x wys.);  
zastosowanie: do długości 1.000 mm
14.0092.208 
wymiary baneru: 1410 x 750 mm (szer. x wys.);  
zastosowanie: do długości 1.500 mm
14.0092.210 

Nadruk cyfrowy, 2-stronny
wymiary baneru: 910 x 750 mm (szer. x wys.);  
zastosowanie: do długości 1.000 mm
14.0092.209 
wymiary baneru: 1410 x 750 mm (szer. x wys.);  
zastosowanie: do długości 1.500 mm
14.0092.211 
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Stojak odgradzający „Café“, czarny
• możliwość zasłony jak i reklamy 
•  zastosowanie w gastronomii w formie zasłony, którą jednocześnie 

można opisać dzięki poszczególnym tablicom kredowym
• połączenie bez użycia narzędzi

kolor ramki: czarny; szerokość powierzchni do zapisu: 580 mm; 
wysokość powierzchni do zapisu: 1000 mm; waga: 4,6 kg
80.1006.1 
kolor ramki: srebrny; szerokość powierzchni do zapisu: 580 mm; 
wysokość powierzchni do zapisu: 1000 mm; waga: 4,6 kg
80.1006.2 
kolor ramki: biały; szerokość powierzchni do zapisu: 580 mm; 
wysokość powierzchni do zapisu: 1000 mm; waga: 4,6 kg
80.1006.3 

Podstawa do stojaka odgradzającego „Café“
materiał: stal; szerokość: 40 mm; wysokość: 100 mm; 
głębokość: 400 mm; szerokość wsuwu: 17 mm; waga: 2,1 kg
80.1007.1 
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Barierki do kawiarni

Bramka odgradzająca „Fence“
•  bramka odgradzająca do zastosowania zarówno w pomieszczeniach 

jak i na zewnątrz
• idealna jako tymczasowa bramka na imprezach plenerowych 
•  możliwość rozbudowy i montażu w zależności od potrzeb  

i okoliczności
•  idealna do odgrodzenia i zabezpieczania placów budowy  

lub wyznaczania innych obszarów

materiał: stal, ocynk ogniowy; średnica rury: 32 mm; 
szerokość: 2221 mm; wysokość: 1100 mm;  
podstawa: Stopy prostokątne, szerokość stopy 478 mm; 
wyposażenie: 14 prętów o średnicy 16 mm;  
wersja: Bramka odgradzająca „Klein“

wykonanie: bez baneru z nadrukiem cyfrowym
15.0277.1 
wykonanie: z banerem z nadrukiem cyfrowym
15.0277.6 

Bramka odgradzająca „Fence“
• praktyczny element rozbudowujący system odgradzający 
•  umożliwia stworzenie przejścia dla personelu i daje przestrzeń  

na raklemę np. podczas imprez plenerowych

materiał: stal, ocynk ogniowy; średnica rury: 32 mm; 
wysokość: 900 mm

szerokość: 690 mm; wersja: Bramka „Klein“
15.0277.4 
szerokość: 1114 mm; wersja: bramka „Duża“
15.0277.5 

15.0277.415.0277.4 15.0277.515.0277.5
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Systemy sznurowe

Stojak odgradzający „Barato“
materiał: stal szlachetna; powierzchnia: chrom;  
kształt podstawy: wypukły; średnica podstawy: 360 mm; 
wysokość: 1000 mm; waga: 8,0 kg; gałka: wersja okrągła;  
Wymiary słupka: 45 mm
80.0839.1 

Słupek odgradzający „Mesch“
materiał: metal; materiał podstawy: podstawa żeliwna;  
kształt podstawy: wypukły; Wymiary słupka: 50 mm;  
średnica podstawy: 320 mm; wysokość: 1000 mm; waga: 10,5 kg

kolor: chrom; gałka: wykonanie prostokątne
80.0007.1 
kolor: mosiądz; gałka: wersja okrągła
80.0007.2 

Tablica informacyjna do stojaka 
odgradzającego

•  dzięki słupkowi może zostać ustawiona 
nawet w nietypowych miejscach  
np. podczas targów

•  idealna do wykorzystania jako tymczasowy 
nośnik informacji lub reklamy

• możliwość szybkiej wymiany informacji

format: A4; format: format pionowy; 
wyposażenie: z kieszenią ze szkła 
akrylowego; zastosowanie: do słupka 
odgradzającego „Mesch“

kolor: mosiądz
80.1156.1 
kolor: chrom
80.1156.2 

Stojak odgradzający chromowany
materiał: stal szlachetna V2A;  
materiał podstawy: podstawa żeliwna;  
powierzchnia: chrom;  
kształt podstawy: płaska;  
średnica podstawy: 305 mm;  
Wymiary słupka: 50,8 mm; 
wysokość: 1060 mm; waga: 22,0 kg; 
gałka: wykonanie prostokątne
80.0001.6 

Stojak odgradzający,  
powierzchnia z motywem stali

materiał: stal szlachetna V2A;  
materiał podstawy: podstawa żeliwna;  
powierzchnia: szczotkowana;  
kształt podstawy: płaska;  
średnica podstawy: 305 mm;  
Wymiary słupka: 50,8 mm; 
wysokość: 1060 mm; waga: 22,0 kg; 
gałka: wykonanie prostokątne
80.0001.7 

Więcej słupków odgradzających 
znajdziecie Państwo na 

stronie www.vkf-renzel.pl
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Systemy sznurowe

Sznur odgradzający
kolor zatyczek: stal V2A; średnica: 40 mm;  
długość: 1500 mm; zatyczki: tak

(materiał: konopie)
kolor: naturalny
80.0005.19 
kolor: niebieski
80.0005.23 

(materiał: aksamit)
kolor: czerwony
80.0005.26 
kolor: czarny
80.0005.27 

1. Inne kolory zatyczek znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym 
www.vkf-renzel.pl

1

Sznur odgradzający „Mesch“
długość: 1500 mm

(materiał: konopie)
kolor: brązowy; kolor zatyczek: mosiądz
80.0008.1 
kolor: brązowy; kolor zatyczek: chrom
80.0008.2 

(materiał: aksamit)
kolor: niebieski; kolor zatyczek: mosiądz
80.0008.3 
kolor: niebieski; kolor zatyczek: chrom
80.0008.4 

kolor: czerwony; kolor zatyczek: mosiądz
80.0008.5 
kolor: czerwony; kolor zatyczek: chrom
80.0008.6 

Sznur odgradzający „Barato“
materiał: aksamit; kolor zatyczek: srebrny; 
średnica: 38 mm; długość: 1500 mm; 
zatyczki: tak

kolor: czerwony
80.0840.1 
kolor: czarny
80.0840.2 

Uchwyt ścienny
• do sznura odgradzającego 
• z wkrętami i kołkami

szerokość: 35 mm; wysokość: 50 mm

kolor: mosiądz
80.0009.2 
kolor: chrom
80.0009.1 

Uchwyt ścienny
• do sznura odgradzającego 
• z wkrętami i kołkami

kolor: chrom; średnica: 30  mm; 
głębokość: 20 mm
80.0004.1 
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System prowadzenia klienta

Słupek odgradzający „Easy“
• kompletny zestaw(1 słupek z wbudowaną taśmą) 
• wygodne rozwijanie 
• możliwość wymiany kasety z taśmą 
• 4 możliwe kierunki rozwijania 
• do kierowania przepływem osób i wytyczania specjalnych obszarów

materiał: stal szlachetna; Wymiary słupka: 50 mm;  
wyciąg paska: 1800 mm; szerokość taśmy: 47 mm;  
średnica podstawy: 360 mm;  
całkowita wysokość: 915 mm; waga: 8,0 kg

kolor taśmy: czerwony
80.1028.1 
kolor taśmy: niebieski
80.1028.2 
kolor taśmy: czarny
80.1028.3 
kolor taśmy: czerwony
80.1028.4 
kolor taśmy: niebieski
80.1028.5 
kolor taśmy: czarny
80.1028.6 

Inne wersje i odpowiednie akcesoria znajdą 
Państwo w naszym sklepie internetowym 

pod adresem: www.vkf-renzel.pl

Słupek odgradzający „Uno“
materiał: metal;  
materiał podstawy: Żeliwo z czarną osłoną z tworzywa sztucznego;  
materiał taśmy: poliester; kolor słupka: czarny;  
wyciąg paska: 3000 mm; szerokość taśmy: 50 mm;  
średnica podstawy: 350 mm; Wymiary słupka: 64 mm;  
całkowita wysokość: 1000 mm; waga: 10,5 kg

kolor taśmy: czerwony
80.1023.1 
kolor taśmy: niebieski
80.1023.2 
kolor taśmy: czarny
80.1023.3 
kolor taśmy: czerwony / biały - przekątne paski
80.1023.4 
kolor taśmy: żółty / czarny - przekątne paski
80.1023.5 

Słupek odgradzający „VKF-Nirosta“
materiał: stal szlachetna; kolor słupka: srebrny;  
wyciąg paska: 2100 mm; średnica podstawy: 330 mm;  
Wymiary słupka: 65 mm; wysokość: 1000 mm; waga: 12,5 kg

kolor taśmy: czerwony
80.0016.1 
kolor taśmy: szary
80.0016.2 
kolor taśmy: niebieski
80.0016.3 
kolor taśmy: czarny
80.0016.4 
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System prowadzenia klienta

Słupek odgradzający „Guide 25“
• z 3 przyłączami taśmy 
• nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz

materiał: twarda folia;  
materiał podstawy: kompozyt w 100% przetworzony;  
Wymiary słupka: 65 mm; kolor słupka: antracytowy;  
kolor taśmy: czerwony, zbliżony do Pantone 186 C;  
wyciąg paska: 4000 mm; szerokość taśmy: 5 cm;  
średnica podstawy: 400 mm;  
całkowita wysokość: ok. 1080 mm; waga: 8,0 kg
80.0012.34 

1. Standardowe kolory dostępne do słupków z tworzywa sztucznego. 
Standardowo dostępne kolory znajdziesz w naszym sklepie 
internetowym www.vkf-renzel.pl.

2. Dostępne standardowe kolory pasków. Inne kolory lub indywidualny 
nadruk na zapytanie. Kolory standardowe znajdą Państwo w naszym 
sklepie internetowym www.vkf-renzel.pl

1

2

Słupek odgradzający „Guide 28“
•  Głowica tego stojaka odgradzającego „Guide“ posiada  

aż 3 przyłącza paska!

materiał: twarda folia;  
materiał podstawy: Żeliwo z czarną osłoną z tworzywa sztucznego; 
Wymiary słupka: 65 mm; kolor słupka: antracytowy;  
kolor taśmy: czerwony, zbliżony do Pantone 186 C;  
szerokość taśmy: 5 cm; średnica podstawy: 350 mm;  
całkowita wysokość: ok. 1020 mm; waga: 8,0 kg

wyciąg paska: 2300 mm
80.0010.1 
wyciąg paska: 4000 mm
80.0010.45 

1. Standardowe kolory dostępne do słupków z tworzywa sztucznego. 
Standardowo dostępne kolory znajdziesz w naszym sklepie 
internetowym www.vkf-renzel.pl.

2. Dostępne standardowe kolory pasków. Inne kolory lub indywidualny 
nadruk na zapytanie. Kolory standardowe znajdą Państwo w naszym 
sklepie internetowym www.vkf-renzel.pl

Dodatkowe kolory słupków odgradzających i pasów syntetycznych  
znajdziecie Państwo w naszym sklepie internetowym. 
Na życzenie możliwy jest również indywidualny druk.

1

2
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System prowadzenia klienta

Rama składana do tablic informacyjnych
• do słupka odgradzającego o średnicy 50-70 mm

materiał: metal / aluminium; powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: czarny; format: format pionowy; wysokość: 600 mm; 
głębokość: 211 mm; zastosowanie: dwustronnie

format: A3; szerokość: 297 mm
80.1162.4 
format: A4; szerokość: 210 mm
80.1162.5 

Odpowiednie słupki odgradzające znajdą Państwo na naszej stronie. 
Zapraszamy do kontaktu.

80.1162.480.1162.480.1162.580.1162.5

Uchwyt na ulotki „Vicia“
• nadaje się do słupków odgradzających o średnicy 50-70 mm 
• sprawdzony nośnik informacji lub reklamy 
• możliwość szybkiej wymiany informacji

materiał: metal / szkło akrylowe;  
powierzchnia: malowana proszkowo;  
kolor: czarny / przezroczysty; format: A4;  
format: format pionowy; szerokość: 210 mm; wysokość: 600 mm;  
głębokość: 136 mm; zastosowanie: jednostronnie
80.1162.1 

Odpowiednie słupki odgradzające znajdą Państwo na naszej stronie. 
Zapraszamy do kontaktu.
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System prowadzenia klienta

Słupek odgradzający „Guide 55“
•  Głowica tego stojaka odgradzającego "Guide" posiada  

aż 3 przyłącza paska!

materiał: stal szlachetna;  
materiał podstawy: żeliwo, pokrycie w kolorze słupka;  
kolor słupka: imitacja stali nierdzewnej;  
kolor taśmy: czerwony, zbliżony do Pantone 186 C;  
szerokość taśmy: 5 cm; średnica podstawy: 350 mm;  
Wymiary słupka: 64 mm;  
całkowita wysokość: ok. 1020 mm; waga: 9,0 kg

wyciąg paska: 2300 mm
80.0658.2 
wyciąg paska: 4000 mm
80.0658.7 

1. Dostępne standardowe kolory pasków. Inne kolory lub indywidualny 
nadruk na zapytanie. Kolory standardowe znajdą Państwo w naszym 
sklepie internetowym www.vkf-renzel.pl

1

Stojak odgradzający „Guide 28 double“
• taśma wysuwana z dwóch stron

materiał: tworzywo sztuczne;  
materiał podstawy: Żeliwo z czarną osłoną z tworzywa sztucznego; 
kolor słupka: czerwony;  
kolor taśmy: biały/czerwony- poprzeczne paski;  
wyciąg paska: 2x 4.000 mm; szerokość taśmy: 50 mm;  
średnica podstawy: 350 mm; Wymiary słupka: 64 mm;  
całkowita wysokość: ok. 1020 mm; waga: 11 kg
80.1022.39 

1. Standardowe kolory dostępne do słupków z tworzywa sztucznego. 
Standardowo dostępne kolory znajdziesz w naszym sklepie 
internetowym www.vkf-renzel.pl.

2. Dostępne standardowe kolory pasków. Inne kolory lub indywidualny 
nadruk na zapytanie. Kolory standardowe znajdą Państwo w naszym 
sklepie internetowym www.vkf-renzel.pl

1

2
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System prowadzenia klienta

Stojak odgradzający „Guide 86“
•  Głowica tego stojaka odgradzającego "Guide" posiada  

aż 3 przyłącza paska!

materiał: metal;  
materiał podstawy: żeliwo, pokrycie w kolorze słupka;  
kolor słupka: czarny; wyciąg paska: 7.000 mm;  
szerokość taśmy: 100 mm; Wymiary słupka: 101 mm;  
średnica podstawy: 350 mm; wysokość: 1000 mm; waga: 11,0 kg

kolor taśmy: czerwony, zbliżony do Pantone 186 C
80.1096.1 
kolor taśmy: niebieski zbliżony do Pantone 287
80.1096.2 
kolor taśmy: czarny, zbliżony do Pantone Process Black
80.1096.3 
kolor taśmy: czerwony / biały - przekątne paski
80.1096.10 
kolor taśmy: żółty / czarny - przekątne paski
80.1096.13 

Dostępny jest również 
nadruk wielkoformatowy.

Szyld „Guide“
• dodatkowy szyld informacyjny do umieszczenia na słupku 
• do montażu na wszystkich stojakach barierowych Guide 
• łatwa wymiana informacji

format: A4; format: format pionowy;  
wyposażenie: z kieszenią ze szkła akrylowego;  
zastosowanie: do słupka odgradzającego ø 63 mm
Ramka do nasunięcia na słupek odgradzający „Guide 25, 28, 45, 55“
80.0014.2 
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System prowadzenia klienta

Słupek odgradzający „Outdoor“
• gumowa podstawa z uchwytem, który ułatwia przenoszenie słupka 
• kolor: żółto-czarny lub czerwono-biały 
• ekonomiczny system, który nie wymaga dużej ilości słupków 
• nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz 
• szybkie i łatwe wydzielenie odpowiednich obszarów

materiał: tworzywo sztuczne;  
materiał podstawy: tworzywo sztuczne do wypełnienia  
piaskiem lub wodą; wyciąg paska: 3650 mm;  
szerokość taśmy: 50 mm; średnica podstawy: 380 mm;  
Wymiary słupka: 65 mm; pojemność: 6,5 l;  
całkowita wysokość: 960 mm; waga: 2 kg bez wypełnienia

kolor słupka: czerwony;  
kolor taśmy: czerwony / biały - przekątne paski
80.0998.1 
kolor słupka: czerwony; kolor taśmy: żółty / czarny - przekątne paski
80.0998.2 
kolor słupka: żółty; kolor taśmy: czerwony / biały - przekątne paski
80.0998.3 
kolor słupka: żółty; kolor taśmy: żółty / czarny - przekątne paski
80.0998.4 

Stojak odgradzający „Safety“
•  słupek malowany proszkowo żółtym lub czerwonym lakierem z 

czarną głowicą przyciąga uwagę do informacji umieszczonych  
na taśmie

•  solidna bariera fizyczna: doskonale odgradza niebezpieczne 
miejsca

•  konstrukcja kasety z czteropunktowym zabezpieczeniem  
przed otwarciem przez osoby niepożądane 

•  oryginalnie opatentowany system Tensator sprawia, że jest  
to najbezpieczniejsza zwijana bariera taśmowa

• wysoki kontrast sprawia, że przekaz jest jasny i widoczny 
•  kasety są wyposażone są w hamulce odśrodkowe oraz 

zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby niepowołane

materiał: stal;  
materiał podstawy: Żeliwo z czarną osłoną z tworzywa sztucznego; 
wyciąg paska: 3650 mm; szerokość taśmy: 50 mm;  
Wymiary słupka: 50,8 mm; średnica podstawy: 345 mm;  
całkowita wysokość: 970 mm; waga: 10 kg;  
wyposażenie: czarna głowica dla lepszej widoczności

kolor słupka: czerwony;  
kolor taśmy: czerwony / biały - przekątne paski
80.0997.1 
kolor słupka: czerwony; kolor taśmy: żółty / czarny - przekątne paski
80.0997.2 
kolor słupka: żółty; kolor taśmy: czerwony / biały - przekątne paski
80.0997.3 
kolor słupka: żółty; kolor taśmy: żółty / czarny - przekątne paski
80.0997.4 
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Taśmy odgradzające do montażu ściennego

Pas odgradzający „Eco“
powierzchnia: aluminium;  
wyciąg paska: 3000 mm;  
wyposażenie: z klipsem ściennym

kolor taśmy: niebieski
80.0927.1 
kolor taśmy: czerwony
80.0927.2 
kolor taśmy: czarny
80.0927.3 

Taśma odgradzająca do montażu 
ściennego „Tensa“

•  taśma odgradzająca z tworzywa 
sztucznego wyposażona jest w  
hamulec oraz opcje pojedynczego  
lub dwustronnego nadruku

•  Idealne rozwiązanie w sytuacjach,  
gdy potrzebna jest elastyczna, bariera, 
która nie będzie zajmować wiele miejsca

•  oryginalne i opatentowane zabezpieczenie 
Tensator uniemożliwiające zerwanie taśmy, 
dzięki czemu jest to najbezpieczniejsza 
dostępna taśma odgradzająca

materiał: tworzywo sztuczne;  
kolor obudowy: czarny;  
kolor taśmy: czarny;  
wyciąg paska: 4600 mm;  
szerokość taśmy: 50 mm;  
wyposażenie: z klipsem ściennym

kolor zatyczek: żółty
80.1000.1 
kolor zatyczek: czerwony
80.1000.8 
kolor zatyczek: czarny
80.1000.15 

1. Dostępne standardowe kolory pasków. 
Inne kolory lub indywidualny nadruk na 
zapytanie. Kolory standardowe znajdą 
Państwo w naszym sklepie internetowym 
www.vkf-renzel.pl

1
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Taśmy odgradzające do montażu ściennego

Taśma odgradzająca do montażu ściennego „Mag“
•  mała, poręczna i idealna do zastosowania w magazynach, 

fabrykach, centrach logistycznych lub budynkach biurowych
• 3 magnesy z tyłu umożliwiają szybkie zakładanie i zdejmowanie  
• koniec taśmy jest również magnetyczny 
•  taśmy odgradzające wyposażone są w hamulce odśrodkowe,  

a także w zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie kasety  
przez osoby nieupoważnione.

materiał: tworzywo sztuczne; kolor obudowy: czarny;  
kolor taśmy: czarny; wyciąg paska: 4600 mm;  
szerokość taśmy: 50 mm;  
waga: 1,1 kg; akcesoria: z 3 magnesami z tyłu, każdy 90 N, ø 40 mm

kolor zatyczek: żółty
80.0999.1 
kolor zatyczek: czerwony
80.0999.8 
kolor zatyczek: czarny
80.0999.15 

1. Dostępne standardowe kolory pasków. Inne kolory lub indywidualny 
nadruk na zapytanie. Kolory standardowe znajdą Państwo w naszym 
sklepie internetowym www.vkf-renzel.pl

1

Taśma odgradzająca do montażu ściennego „Guide 25“
materiał: metal, lakierowany;  
kolor taśmy: czerwony, zbliżony do Pantone 186 C;  
wyciąg paska: 2300 mm; szerokość taśmy: 50 mm; 
szerokość: 100 mm; wysokość: 120 mm;  
głębokość: 75 mm; waga: 0,7 kg

kolor obudowy: antracytowy
80.0018.1 
kolor obudowy: czerwony
80.0018.23 
kolor obudowy: żółty
80.0018.34 
kolor obudowy: czarny
80.0018.45 
kolor obudowy: chrom
80.0018.56 
kolor obudowy: imitacja stali nierdzewnej
80.0018.67 

Klips ścienny nie znajduje się w zestawie.

1. Dostępne standardowe kolory pasków. Inne kolory lub indywidualny 
nadruk na zapytanie. Kolory standardowe znajdą Państwo w naszym 
sklepie internetowym www.vkf-renzel.pl

1
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Taśmy odgradzające do montażu ściennego

Taśma odgradzająca do montażu ściennego „Guide“
materiał: tworzywo sztuczne; kolor obudowy: czarny;  
kolor taśmy: czerwony, zbliżony do Pantone 186 C;  
szerokość taśmy: 50 mm; szerokość: 125 mm;  
wysokość: 150 mm; głębokość: 140 mm; waga: 1,0 kg

wyciąg paska: 5000 mm
80.0018.78 
wyciąg paska: 8000 mm
80.0018.90 

Klips ścienny nie znajduje się w zestawie.

1. Dostępne standardowe kolory pasków. Inne kolory lub indywidualny 
nadruk na zapytanie. Kolory standardowe znajdą Państwo w naszym 
sklepie internetowym www.vkf-renzel.pl

1

Podwójna taśma do montażu ściennego „Guide 25“
materiał: metal, lakierowany; kolor obudowy: czarny;  
kolor taśmy: czerwony, zbliżony do Pantone 186 C;  
wyciąg paska: 2x 4.000 mm; szerokość taśmy: 50 mm; 
wysokość: 350 mm; głębokość: 75 mm; waga: ok. 1 kg; 
mocowanie: ze śrubami (zakres dostawy ich nie obejmuje)
80.1094.1 

Klips ścienny nie znajduje się w zestawie.

1. Dostępne standardowe kolory pasków. Inne kolory lub indywidualny 
nadruk na zapytanie. Kolory standardowe znajdą Państwo w naszym 
sklepie internetowym www.vkf-renzel.pl

1

Podwójna taśma do montażu ściennego "Guide" 
- magnetyczna

materiał: metal, lakierowany; kolor obudowy: czarny;  
kolor taśmy: czerwony, zbliżony do Pantone 186 C;  
wyciąg paska: 2x 4.000 mm; szerokość taśmy: 50 mm; 
wysokość: 350 mm; głębokość: 75 mm; waga: 1,5 kg;  
mocowanie: z magnesami
80.1095.1 

Klips ścienny nie znajduje się w zestawie.

1. Dostępne standardowe kolory pasków. Inne kolory lub indywidualny 
nadruk na zapytanie. Kolory standardowe znajdą Państwo w naszym 
sklepie internetowym www.vkf-renzel.pl

1
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Taśmy odgradzające do montażu ściennego

Taśma odgradzająca do montażu ściennego Guide 1000
• możliwość rozciągnięcia taśmy do 10 metrów

kolor obudowy: czarny;  
kolor taśmy: czerwony, zbliżony do Pantone 186 C;  
szerokość taśmy: 50 mm; średnica: 105 mm; wysokość: 173 mm; 
waga: 1,5 kg; mocowanie: za pomocą ośrubowania
80.1092.1 

Klips ścienny nie znajduje się w zestawie.

1. Dostępne standardowe kolory pasków. Inne kolory lub indywidualny 
nadruk na zapytanie. Kolory standardowe znajdą Państwo w naszym 
sklepie internetowym www.vkf-renzel.pl

1

Taśma odgradzająca „Guide 1000“ - magnetyczna
• możliwość rozciągnięcia taśmy do 10 metrów

kolor obudowy: czarny;  
kolor taśmy: czerwony, zbliżony do Pantone 186 C;  
szerokość taśmy: 50 mm; średnica: 105 mm; wysokość: 175 mm; 
waga: 1,5 kg; mocowanie: wersja magnetyczna
80.1093.1 

Klips ścienny nie znajduje się w zestawie.

1. Dostępne standardowe kolory pasków. Inne kolory lub indywidualny 
nadruk na zapytanie. Kolory standardowe znajdą Państwo w naszym 
sklepie internetowym www.vkf-renzel.pl

1

Taśma odgradzająca montażu ściennego  
„Guide 2000“

• taśma odgradzająca do 20 metrów

materiał: metal; kolor obudowy: czarny; kolor taśmy: czerwony, 
zbliżony do Pantone 186 C; wyciąg paska: 20 metrów; szerokość 
taśmy: 5 cm; średnica: 160 mm; wysokość: 210 mm; waga: 3,0 kg
80.0837.3 

Klips ścienny nie znajduje się w zestawie.

1. Dostępne standardowe kolory pasków. Inne kolory lub indywidualny 
nadruk na zapytanie. Kolory standardowe znajdą Państwo w naszym 
sklepie internetowym www.vkf-renzel.pl

1

Klips ścienny do odgrodzenia „Guide“
• zastosowanie: do taśmy odgradzającej „Guide 25, 28, 45, 55, 85“

materiał: tworzywo sztuczne
80.0019.2 
materiał: imitacja stali nierdzewnej
80.0019.3 
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Systemy łańcuchowe

Stojak łańcuchowy „Flat“
• idealny do użytku zewnętrznego 
•  wyjątkowa i przyciągająca wzrok 

kolorystyka
• z łańcuchem oczkowym

materiał: polipropylen;  
średnica rury: 63 mm; wysokość: 1000 mm; 
wymiary podstawy: 370 x 75 mm; 
waga: 4,2 kg

kolor: czerwony / biały;  
wzór: z 2 refleksyjnymi paskami
80.0946.1 
kolor: żółty /czarny
80.0946.2 

Komplet stojaków łańcuchowych
• idealny do użytku zewnętrznego 
•  zestaw składa się z: 6x stojaków,  

5x łańcuchów z tworzywa sztucznego: 3 m

materiał: polipropylen;  
średnica rury: 63 mm; wysokość: 1000 mm; 
wymiary podstawy: 370 x 75 mm;  
wersja: 6 słupków

kolor: czerwony / biały;  
wzór: z 2 refleksyjnymi paskami;  
kolor łańcucha: czerwony / biały
80.0947.1 
kolor: żółty /czarny;  
kolor łańcucha: żółty /czarny
80.0947.2 
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Systemy łańcuchowe

Łańcuch z tworzywa sztucznego
• 100 % odporności na promieniowanie UV 
• odporność na uszkodzenia mechaniczne 
• odporność na ujemną temperaturę do -10°C

grubość materiału: 6 mm;  
kolor: czerwony / biały; długość rolki: 30 m
80.0022.1 

Łańcuch z tworzywa sztucznego
• 100 % odporności na promieniowanie UV 
• odporność na uszkodzenia mechaniczne 
• odporność na ujemną temperaturę do -10°C

grubość materiału: 6 mm; kolor: biały; długość rolki: 25 m
80.0022.2 

Łańcuch z tworzywa sztucznego
• w dwóch zestawieniach kolorystycznych 
• pomoc przy tworzeniu barier i systemów kierowania klientów 
• sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach i na zewnątrz

grubość materiału: 9 mm; długość rolki: 25 m

kolor: czarny / żółty
80.0022.9 
kolor: czerwony / biały
80.0022.10 

Ogniwa zapasowe
• do łańcuchów odgradzających 80.0022.2 i 80.0022.1

materiał: tworzywo sztuczne; szerokość: 15 mm; długość: 40 mm

kolor: czerwony
80.0021.1 
kolor: czarny
80.0021.2 
kolor: żółty
80.0021.4 

Taśma odgradzająca
• w wygodnym pudełku z uchwytem 
• szybkie odgradzanie stref niedostępnych dla osób niepożądanych

kolor: czerwony / biały; materiał: PE, polietylen;  
długość rolki: 500 m; szerokość: 80 mm
80.0023.1 

Nadruk od 500 sztuk na zapytanie
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Identyfikatory

• Identyfikatory i mocowania

• Osłonki na dokumenty | Uchwyty do kart | Akcesoria

• Smycze reklamowe

Bądź w kontakcie z klientami!
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Identyfikator „Podio Paper slim“
• nadaje się do wykorzystania z wkładką papierową 76 x 26 mm 
• składa się z: 
 - 2x części z tworzywa sztucznego 
 - 1x łącznika 
• odpowiednie arkusze papieru można zamówić oddzielnie 
• część tylna może być wybrana spośród 3 standardowych kolorów 
 i z 4 różnymi mocowaniami 
• przykładowa cena dla 25 sztuk

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały; 
mocowanie: z magnesem „Premium“ (szary)
44.0111.1 
mocowanie: z magnesem „Basic TwentyTwo“ (czarny)
44.0111.2 
mocowanie: z klipsem "Kombi"
44.0111.3 
mocowanie: ze szpilką
44.0111.4 
Część tylna w kolorze srebrnym lub złotym lakierowanym na 
zapytanie
44.0111.13 

Pięcioczęściowy zestaw wkładek do identyfikatora 
"Podio Paper slim"

• możliwość etykietowania dzięki mikroperforowanym arkuszom  
 drukującym 
• w zestawach po 5 sztuk 
• każdy zestaw zawiera 110 pojedynczych etykiet 
• bezpłatnie prześlemy Państwu na życzenie wstępnie sformatowany  
 plik odpowiedni dla takich arkuszy druku.

format: A4 pionowy; wymiary: 76 x 26 mm; 
ilość etykietek na arkuszu: 22; gramatura [g/m²]: 120 g/m²; 
nadruk / motyw: do samodzielnego opisu
44.0098.7 

Zdjęcia wersji srebrnej i złotej można znaleźć na stronie www.vkf-renzel.pl

renzel NATURE

44.0111.144.0111.1

44.0098.744.0098.7

44.0111.244.0111.2

44.0111.344.0111.3

44.0111.444.0111.4
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Identyfikator „Podio Paper“
• nadaje się do zastosowania z wkładką papierową 
 o wymiarach 76 x 40 mm 
• składa się z: 
 - 2x części z tworzywa sztucznego 
 - 1x łącznika 
• odpowiednie arkusze papieru można zamówić oddzielnie 
• tylna część może być wybrana spośród 10 standardowych 
 kolorów i z 4 różnymi mocowaniami 
• przykładowa cena dla 25 sztuk

mocowanie: magnes „Premium“ (szary)
44.0100.33 
mocowanie: magnes „Basic TwentyTwo“ (czarny)
44.0100.34 
mocowanie: klips "Kombi"
44.0100.35 
mocowanie: szpilka
44.0100.36 
Część tylna w kolorze srebrnym lub złotym lakierowanym na 
zapytanie
44.0100.37 

Zestaw papierowych wkładek „Podio Paper“
• możliwość etykietowania dzięki mikroperforowanym 
 arkuszom drukującym 
• werden in handlichen 5er Sets geliefert 
• jedes Set enthält 70 Einzeletiketten

format: A4 pionowy; wymiary: 76 x 40 mm; 
ilość etykietek na arkuszu: 14; gramatura [g/m²]: 120 g/m²; 
nadruk / motyw: do samodzielnego opisu
44.0098.1 

1. Dostępne w różnych kolorach.

renzel NATURE

44.0098.144.0098.1

1

44.0100.3444.0100.34

44.0100.3644.0100.36

44.0100.3344.0100.33

44.0100.3544.0100.35
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Identyfikatory i mocowania

Identyfikator „Podio Print slim“
• idealny do nadruku cyfrowego z logo i pojedynczym nazwiskiem 
• pole zadruku: 76 x 26 mm 
• przezroczysta pokrywa chroni nadruk przed zarysowaniem 
• składa się z: 
 - 2x części z tworzywa sztucznego 
 - 1x łącznika 
• część tylna może być wybrana spośród 3 standardowych 
 kolorów i z 4 różnymi mocowaniami 
• przykładowa cena dla 25 sztuk

mocowanie: z magnesem „Premium“ (szary)
44.0117.1 
mocowanie: z magnesem „Basic TwentyTwo“ (czarny)
44.0117.2 
mocowanie: z klipsem "Kombi"
44.0117.3 
mocowanie: ze szpilką
44.0117.4 
Część tylna w kolorze srebrnym lub złotym lakierowanym na zapytanie
44.0117.13 
Koszty nadruku cyfrowego „Podio Print“ 
Przy powtarzających się w ciągu 2 lat zamówieniach tego samego 
motywu w tych samych rozmiarach koszt przygotowania to: 15 €.
ilość kolorów: 4c + białe tło
08.0028.8 

44.0117.344.0117.3

44.0117.244.0117.2
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Identyfikatory i mocowania

Identyfikator „Podio Print“
• doskonałe połączenie druku cyfrowego i odpowiedniej 
 wkładki papierowej (76 x 17 mm) 
• osłonka chroniąca przed czynnikami zewnętrznymi 
• biały tył jest idealny do dużych i bardzo kolorowych motywów 
• maksymalny rozmiar wydruku wynosi 77 x 23 mm 
• odpowiednie arkusze papieru mikroperforowanego można 
 zamówić oddzielnie (patrz poniżej) 
• identyfikator nadaje się również do dużego wkładu papierowego  
 "Podio Paper", który pokrywa druk 
• część tylna może być wybrana spośród 10 standardowych 
 kolorów i z 4 różnymi mocowaniami 
• pasujące kolory materiałów: biały, srebrny lub złoty lakierowany 
• przykładowa cena dla 25 sztuk

mocowanie: magnes „Premium“ (szary)
44.0101.29 
mocowanie: magnes „Basic TwentyTwo“ (czarny)
44.0101.30 
mocowanie: klips "Kombi"
44.0101.31 
mocowanie: szpilka
44.0101.32 
Część tylna w kolorze srebrnym lub złotym lakierowanym na zapytanie
44.0101.33 
Koszty nadruku cyfrowego „Podio Print“ 
Przy powtarzających się w ciągu 2 lat zamówieniach tego samego 
motywu w tych samych rozmiarach koszt przygotowania to: 15 €.
ilość kolorów: 4c + białe tło
08.0028.8 

Papierowe wkładki „Podio Print“
format: A4 pionowy; wymiary: 76 x 17 mm; 
ilość etykietek na arkuszu: 34; gramatura [g/m²]: 150 g/m²; 
nadruk / motyw: do samodzielnego opisu
44.0098.2 

44.0101.2944.0101.29

44.0101.3044.0101.30

44.0101.3144.0101.31

44.0101.3244.0101.32
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Identyfikatory i mocowania

Identyfikator
• pusta etykieta do uzupełnienia 
• wymienialna 
• klips z metalowym profilem tylnym i szpilką

materiał: twarda folia; kolor: przezroczysty; 
mocowanie: klips Kombi; wersja: standard

szerokość: 70 mm; wysokość: 35 mm
44.0003.2 
szerokość: 80 mm; wysokość: 50 mm
44.0003.1 
szerokość: 90 mm; wysokość: 55 mm
44.0003.3 
szerokość: 100 mm; wysokość: 75 mm
44.0003.4 

1. Od lewej do prawej: 44.0003.2, 44.0003.1, 44.0003.3, 44.0003.4.

1

Identyfikator
• pusty identyfikator do umieszczenia kartki z imieniem 
• do samodzielnego etykietowania 
• można swobodnie wymieniać informacje

materiał: twarda folia; mocowanie: ze srebrnym klipsem

format: format poziomy; 
szerokość wsuwu: 90 mm; wysokość wsuwu: 60 mm
44.0009.2 
format: format pionowy; 
szerokość wsuwu: 60 mm; wysokość wsuwu: 90 mm
44.0009.1 

44.0009.1.44.0009.1. 44.0009.244.0009.2

Kieszonki do identyfikatora z kartami ID
szerokość (wymiar zewnętrzny): 71 mm; 
wysokość (wymiar zewnętrzny): 115 mm; 
szerokość (wymiar wewnętrzny): maks. 58 mm; 
wysokość (wymiar wewnętrzny): maks. 92 mm; 
wersja: z otworem na krótszej stronie na klips
12.0111.2 
wersja: z otworem pod klips na dłuższym boku
12.0111.1 

Klipsy metalowe do identyfikatorów
kolor: chrom
12.0112.1 

Magnetyczny identyfikator z PCV
• z wsuwem 
• z klipsem magnetycznym z tworzywa sztucznego 
• bez wkładu papierowego 
• przykładowa cena dla 10 sztuk

materiał: PCV; kolor: przezroczysty

szerokość wsuwu: 75 mm; wysokość wsuwu: 40 mm
44.0006.1 
szerokość wsuwu: 90 mm; wysokość wsuwu: 55 mm
44.0006.3 

Online również z magnesem 
„Premium“ www.vkf-renzel.pl



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

771

Id
en

ty
fik

at
or

y

18

Identyfikator „Event“
• niedrogi szyld wykonany w całości z wysokiej jakości 
 folii z i trójwymiarowym wzorem 
• prosta obsługa dzięki łatwemu zamknięciu 
• dostępne są dwa formaty 
• ceny bez wkładki papierowej 
• standardowe zapięcia: pinezka lub magnes 
• przykładowa cena dla 50 sztuk

szerokość: 80 mm; wysokość: 37 mm; mocowanie: ze szpilką
44.0035.1 
nadaje się do wizytówek;
szerokość: 90 mm; wysokość: 56 mm; mocowanie: ze szpilką
44.0035.3 

szerokość: 80 mm; wysokość: 37 mm; mocowanie: z magnesem
44.0035.2 
nadaje się do wizytówek;
szerokość: 90 mm; wysokość: 56 mm; mocowanie: z magnesem
44.0035.4 
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Identyfikatory i mocowania

Identyfikator „Plexiprofil“
• polerowany laserowo, krystalicznie czysty akryl jest 
 przetwarzany w zaokrąglonym profilu i łączy czytelność 
 z wysokiej jakości wzornictwem 
• wkładki mogą być zmieniane z boku 
• standardowe zapięcie: pinezka lub magnes 
• przykładowa cena dla 25 sztuk

szerokość: 75 mm

wysokość: 20 mm; mocowanie: z magnesem
44.0032.1 
wysokość: 20 mm; mocowanie: ze szpilką
44.0032.2 
wysokość: 30  mm; mocowanie: z magnesem
44.0032.4 

wysokość: 30  mm; mocowanie: ze szpilką
44.0032.5 
wysokość: 40 mm; mocowanie: z magnesem
44.0032.8 
wysokość: 40 mm; mocowanie: ze szpilką
44.0032.9 

Szyld dostępny jest także w wersji z klipsem z tworzywa sztucznego 
(cena taka sama jak wariant ze szpilką). W przypadku zamówienia 
prosimy o podanie informacji o klipsie z tworzywa. Używać można 
tej samej papierowej wkładki jak w szyldzie "Frame" na stronie 773!

System szyldowy vista®
• samoprzylepne, wysokoprzezroczyste tablliczki 
• elegancki wygląd 
• idealne do oznaczania szafek / schowków 
• pełna uniwersalność dzięki wymiennym wkładkom 
• dostępne również jako identyfikator imienny (prosimy pytać!)

mocowanie: wersja samoprzylepna

wymiar zewnętrzny: 63 x 40 mm; kolor: czysta biel
44.0109.1 
wymiar zewnętrzny: 63 x 40 mm; kolor: antracytowy
44.0109.2 
wymiar zewnętrzny: 78 x 50 mm; kolor: czysta biel
44.0109.3 
wymiar zewnętrzny: 78 x 50 mm; kolor: antracytowy
44.0109.4 
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Identyfikatory i mocowania

Identyfikator "Frame"
• dostępne z różnymi mocowaniami 
• antyrefleksyjna osłona i zaokrąglone krawędzie tworzą 
 atrakcyjny produkt 
• kolor: niebieski, czerwony, żółty, zielony, szary, antracytowy,  
 pastelowy zielony, pastelowy niebieski, pastelowy biały,  
 pomarańczowy, czarny, bordowy, ultramaryna, srebrny lub złoty 
• przykładowa cena dla 25 sztuk

szerokość: 81 mm; wysokość: 23 mm; mocowanie: ze szpilką
44.0028.152 
szerokość: 81 mm; wysokość: 33 mm; mocowanie: ze szpilką
44.0028.153 
szerokość: 81 mm; wysokość: 43 mm; mocowanie: ze szpilką
44.0028.154 
magnes za dopłatą
44.0028.155 
dopłata za kolor srebrny lub złoty
44.0028.148 

Wkładki papierowe
• arkusze z nadrukiem mikroperforowanym w formacie DIN A4 
 do samodzielnego etykietowania 
• na życzenie prześlemy Państwu bezpłatny, wstępnie 
 sformatowany plik odpowiedni dla tych arkuszy druku.

wkładki papierowe dla 20-tek (30 wkładek na arkuszu)
wersja: do identyfikatorów „Frame“ i „Plexiprofil“; 
ilość etykiet: 300 etykiet / opakowanie
44.0033.1 
Wkładki papierowe dla 30-tek (20 wkładek na arkuszu)
format: A4; wersja: do identyfikatorów „Frame“ i „Plexiprofil“; 
ilość etykiet: 200 etykiet / opakowanie
44.0033.2 
wkładki papierowe dla 40-tek (14 wkładek na arkuszu)
format: A4; wersja: do identyfikatorów „Frame“,„Plexiprofil“, 
„Event“; ilość etykietek na arkuszu: 14; 
ilość etykiet: 140 etykietek / opakowanie
44.0033.3 
format: A4; wersja: do identyfikatora „Event“; wysokość: 54 mm; 
ilość etykiet: 100 etykiet / opakowanie
44.0033.4 

renzel NATURE

Identyfikator „Ocean“
• z elastycznym ruchomym klipsem i szpilką 
• bez papierowej wkładki

materiał: ABS / poliwęglan; szerokość: 72 mm; wysokość: 35 mm
12.0110.1 
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Identyfikatory i mocowania

Identyfikator "Balance"
• zaokrąglona powierzchnia czołowa i boczne mocowanie 
 tworzą harmonijny obraz 
• wybór spośród 18 różnych kolorów podkładu (metalizowany 
 lub z tworzywa sztucznego) i trzech formatów 
• wersja z okienkiem akrylowym i pojedynczą wkładką papierową 
• przykładowa cena dla 10 sztuk

wymiary: 68 x 22 mm (szer. x wys.), ze szpilką
model: polar®
44.0025.86 
wymiary: 70 x 30 mm (szer. x wys.), ze szpilką
44.0025.87 
wymiary: 80 x 34 mm (szer. x wys.), ze szpilką
44.0025.88 

magnes za dopłatą
44.0025.89 
nośnik metalizowany za dopłatą
44.0025.90 
wkładka papierowa na arkuszu A4
44.0044. 

Kolory specjalne przy zamówieniu powyżej 1000 szt. 
Prosimy o zapytania: info@vkf-renzel.pl

Identyfikator
• z aluminium 
• narożniki zaokrąglone lub spiczaste 
• grubość materiału 0,5 lub 0,7 mm w kolorach  
 podstawowych: srebrny matowy, srebrny szczotkowany, 
 złoty szczotkowany, miedziany lub biały 
• przykładowa cena dla 10 sztuk 
• format specjalny na zapytanie

przykład cenowy dla 75 x 25 mm (szer. x wys.) z nadrukiem cyfrowym
44.0036. 
koszty reprodukcji / przygotowania 
(odpadają przy zamówieniu powyżej 50 sztuk)
44.0036.8 

Wskazówka: nadruk na identyfikatorach wykonywany metodą cyfrową 
dotyczy zarówno motywu jak i imion i nazwisk, nie ma zatem możliwości 
realizacji dokładnych kolorów wg palet HKS, Pantone czy też RAL.

Możliwość indywidualnego wykonania. Zapraszamy na stronę 779.
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Identyfikatory i mocowania

Identyfikator "Balance Alu-Print"
• z nadającym się do druku aluminiowym frontem 
 na logo firmy i imiona pracowników 
• bardzo eleganckie 
• idealne dla stałego personelu 
• cena z nadrukiem na froncie aluminiowym 
• przykładowa cena dla 50 sztuk 
• proszę pytać o ceny przy ilościach poniżej 50 sztuk

wymiary: 70 x 30 mm (szer. x wys.), ze szpilką
model: polar®; nadruk: z nadrukiem cyfrowym
44.0026.24 
wymiary: 80 x 34 mm (szer. x wys.), ze szpilką
nadruk: z nadrukiem cyfrowym
44.0026.25 
magnes za dopłatą
nadruk: z nadrukiem cyfrowym
44.0026.27 

nośnik metalizowany za dopłatą
nadruk: z nadrukiem cyfrowym
44.0026.28 
wkładka papierowa na arkuszu A4
44.0044. 
przedpłata za nadruk
nadruk: z nadrukiem cyfrowym
44.0026.26 

Identyfikator „Balance Alu-Complete“
• atrakcyjna mieszanka materiałów: aluminiowy front z logo 
 firmy i akrylowa płyta na nazwiska. 
• przy ilościach poniżej 50 sztuk prosimy pytać o cenę 
• cena zawiera nadruk na aluminiowym froncie i pojedynczy 
 insert papierowy 
• przykładowa cena: 50 sztuk

model: polar®; nadruk: w cenie nadruk; 
materiał: aluminium / tworzywo sztuczne; wersja: offline

wymiary: 68 x 22 mm (szer. x wys.), ze szpilką
44.0027.24 
wymiary: 70 x 30 mm (szer. x wys.), ze szpilką
44.0027.25 
wymiary: 80 x 34 mm (szer. x wys.), ze szpilką
44.0027.26 
magnes za dopłatą
44.0027.27 
nośnik metalizowany za dopłatą
44.0027.28 
przedpłata za nadruk
44.0027.29 
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Identyfikatory i mocowania

Identyfikator "Amigo"
• do okrągłego lub kwadratowego logo 
• logo wykonane z zadrukowanego aluminium lub naklejki 
 3D i przymocowany do zakrzywionego identyfikatora 
• miejsce na imię w kolorze antracytowym lub szaro-białym 
• elementy logo w wersji metalizowanej lub z kolorowego 
 tworzywa sztucznego 
• prosimy równocześnie zamówić arkusze z nadrukiem i karteczki 
 z imionami 
• ceny zawierają drukowaną naklejkę 3D lub aluminiową płytkę 
• przykładowa cena dla 50 sztuk 
• minimalna ilość: 10 sztuk

wersja z nadrukiem na aluminium lub z samoprzylepną 
naklejką żywiczną, ze szpilką
kolor frontu: do wyboru; wariant: offline
44.0045.1 
mocowanie do magnesu za dopłatą
44.0045.19 
Metalowe elementy za dopłatą (wykonania ze stali szlachetnej 
lub chromowane)
44.0045.20 
wkładki papierowe, 30 wkładek na arkuszu A4
wersja: Amigo; wysokość: 17 mm; nadruk / motyw: bez nadruku
44.0044.4 
przedpłata za nadruk
44.0045.21 

Identyfikator „Alu Solid“
• bezbarwne lub anodowane na złoto 
• wymiary: 68 x 32 mm (szer. x wys.) 
 lub 68 x 25 mm (szer. x wys.) 
• papierowy wkład i folie ochronne 
 są umieszczone poprzecznie 
• za dopłatą dostępny jest również 
 srebrny pasek do grawerowania 
• narożniki mogą być zaokrąglone 
 na życzenie 
• przykładowa cena dla 100 sztuk

bezbarwny, anodowany
wersja: narożniki ostre
44.0030.14 
złoty, anodowany
wersja: narożniki ostre
44.0030.15 
zaokrąglone narożniki za dopłatą
44.0030.16 
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Identyfikatory i mocowania

Identyfikator "Basic White 34"
• wymienne miejsce na dane osobowe z przezroczystą osłoną 
• pole zadruku: maks. 65 x 13 mm (szer. x wys.) 
• przykładowa cena dla 20 sztuk

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały; szerokość: 67 mm; 
wysokość: 34 mm; nadruk / motyw: na życzenie klienta
44.0017.3 

Identyfikator "Basic Silver 34"
• wymienne miejsce na dane osobowe z przezroczystą osłoną 
• elementy optyczne polerowane na mat 
• obszar zadruku: max. 65 x 13 mm (szer. x wys.) 
• przykładowa cena dla 20 sztuk

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: srebrny; szerokość: 67 mm; 
wysokość: 34 mm; nadruk / motyw: na życzenie klienta
44.0017.1 

Identyfikator "Basic Silver 40"
• wymienne miejsce na dane osobowe z przezroczystą osłoną 
• elementy optyczne polerowane na mat 
• obszar zadruku: max. 65 x 18 mm (szer. x wys.) 
• przykładowa cena dla 20 sztuk

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: srebrny; szerokość: 67 mm; 
wysokość: 40 mm; nadruk / motyw: na życzenie klienta
44.0017.2 

Identyfikator "Basic White 40"
• wymienne miejsce na dane osobowe z przezroczystą osłoną 
• pole zadruku: maks. 65 x 18 mm (szer. x wys.) 
• przykładowa cena dla 20 sztuk

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały; szerokość: 67 mm; 
wysokość: 40 mm; nadruk / motyw: na życzenie klienta
44.0017.4 

Mocowania do wszystkich identyfikatorów z tej strony powinny być zamawiane 
oddzielnie. Wszystkie mocowania znajdą Państwo na stronie 778 oraz stronie 779.

Podane ceny są cenami przykładowymi. 
Wykonujemy nadruki od 20 szt. Prosimy o zapytania.
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Identyfikatory i mocowania

Identyfikator „Basic Duo“
• identyfikator imienny z tworzywa  
 sztucznego 
• wkładka papierowa jest wsuwana z boku 
• z 2 zaciskami i szpilką z tyłu 
• specjalne kolory od 1.000 sztuk

kolor: biały
44.0024.6 
kolor: srebrny
44.0024.7 
kolor: złoty
44.0024.8 

Akcesoria do identyfikatorów 
"Klips Kombi"

• z wbudowaną szpilką 
• nie jest samoprzylepna 
•  nadaje się do prawie wszystkich 

identyfikatorów imiennych
44.0015.1 

Zamówcie Państwo naszą wersję samoprzylepną 
(44.0015.6): info@vkf-renzel.pl

Dodatki do identyfikatorów - 
klips "Kombi" krótki

• z wbudowaną szpilką 
•  ze względu na małą powierzchnię 

klejenia idealnie nadaje się do 
identyfikatorów Basic 44.0017.

44.0015.11 

Osprzęt do identyfikatora - 
klips obrotowy

• klips z agrafką 
• obrotowy z blokadą 
• samoprzylepny 
• średnica ok. 24 mm 
•  nie nadaje się do wszystkich 

identyfikatorów
44.0015.2 
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Identyfikatory i mocowania

Standardowa szpilka 
do identyfikatorów

• nie jest samoprzylepna 
• nadaje się do wszystkich 
 identyfikatorów imiennych 
• cena bez identyfikatora 
• PU: 100 szt.

wymiary: 40 x 12 x 6 mm; 
wykonanie: standard; 
wyposażenie: nie jest samoprzylepna

kolor: czarny
44.0016.1 
kolor: biały
44.0016.2 

Osprzęt do identyfikator - 
magnes "Basic One"

• 2-częściowy klips do mocowania  
 identyfikatorów 
• delikatny dla tekstyliów

wymiary: 46 x 13 x 6,5 mm; 
wyposażenie: wersja samoprzylepna; 
wersja: standard; 
Alert zabezpieczeń: trzymać z dala 
od rozruszników serca, kart kredyt.
44.0012.1 

Magnes „Basic TwentyTwo“
•  czarna powierzchnia z płytką 

samoprzylepną

wymiary: 45 x 13 x 6,5 mm; wymiary 
modułu szyldowego: 45 x 13 x 2,3 mm; 
wyposażenie: wersja samoprzylepna; 
wykonanie: pojedynczo w zestawie
44.0013.2 

Dodatki do identyfikatorów 
„Magnet Premium“

wymiary modułu 
szyldowego: 50 x 16 x 4,3 mm; 
wymiary: 50 x 19 x 7,2 mm; kolor: szary; 
wykonanie: pojedynczo w zestawie; 
wyposażenie: wersja samoprzylepna; 
wersja: standard
44.0014.1 

Przy identyfikatorach bez nadruku zapinki są dostarczane oddzielnie. Mniejsze ilości na zapytanie. 
Wszystkie akcesoria do identyfikatorów (wkładki papierowe, osłonki foliowe, itp.) dostarczamy oddzielnie.
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Identyfikatory i mocowania

Koszty nadruku na identyfikatorach
• do nadruku identyfikatorów potrzebujemy folii do sitodruku 
 w formacie 1:1 na kolor 
• dla wydruków półtonowych od 24 do 40 rasterów potrzebujemy  
 odpowiednich folii offsetowych o wymiarach min. 100 x 100 mm 
• minimalna ilość nadruku: 20 sztuk na zapytanie

ilość kolorów: 1
08.0024.1 
ilość kolorów: 2
08.0024.2 
ilość kolorów: 3
08.0024.3 

ilość kolorów: 4
08.0024.4 
koszt przygotowania matrycy osobno na każdy kolor (koszty jednorazowe)
08.0024.6 
koszt przygotowania matrycy osobno na każdy kolor
08.0024.7 

Nadruk cyfrowy na zapytanie!

Szyldy bez nadruku dostarczamy bez konfekcjonowania. 
Dodatki takie jak papierowe wkładki, pokrywy i zatyczki dostarczamy osobno.
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Osłonki na dokumenty | Uchwyty do kart | Akcesoria

Osłonka na dokumenty
• osłonka z przezroczystej miękkiej folii z europerforacją 
 lub okrągłym otworem 
• dopasowana do smyczy 
• wymiary wewnętrzne w formacie standardowym: 
 90 x 60 mm (szer. x wys.)

perforacja "Euro"
44.0010.1 
otwór
44.0010.2 

Inne formaty na zapytanie!

Kieszonka na dokumenty "Color"
• kieszeń z przezroczystej, miękkiej folii 
• wymiary wewnętrzne ok. 90 x 60 mm dostępne 
 w formacie pionowym lub poziomym 
• kolorowy blat dostępny w kolorze niebieskim, czerwonym, żółtym,  
 zielonym, białym, czarnym, pomarańczowym lub srebrnym 
• inne kolory i formaty na zapytanie 
• przykładowa cena dla 50 sztuk
44.0011. 
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Osłonki na dokumenty | Uchwyty do kart | Akcesoria

Etui na karty z wycięciem
• krótka strona otwarta 
• format poziomy 
• cena bez klipsów 
• przykładowa cena dla 50 sztuk

format wsuwu: 85 x 54 mm; 
format: format poziomy; akcesoria: brak

materiał: polistyren
44.0039.1 
z przyciskiem do wysuwania karty
kolor: matowy transparentny
44.0040.1 

44.0039.144.0039.1

Uchwyt klamrowy
• z metalowym zapięciem

proste wykonanie
wersja: standard
44.0041.1 
z tekstylnym wzmocnieniem, 
duża wytrzymałość
wersja: z tekstylnym wzmocnieniem
44.0041.2 

44.0041.1.44.0041.1.

44.0041.2.44.0041.2.
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Osłonki na dokumenty | Uchwyty do kart | Akcesoria

Uchwyt "Jo-Jo"
• obudowa z tworzywa sztucznego 
 dostępna w kolorze białym, czarnym,  
 czerwonym lub niebieskim 
• średnica ok. 30 mm 
• tył: klips z taśmą zaciskową wzmocnioną  
 materiałem tekstylnym 
• przykładowa cena dla 50 sztuk
44.0043. 

Nadruk na zapytanie.

Uchwyt Jo-Jo z metalu 
o średnicy 28 mm

• okrągły metalowy uchwyt do kart "Jojo"  
 z klipsem do paska, czarna nylonowa linka,  
 klapka wzmocniona tkaniną. 
• kolor: srebrny błyszczący, srebrny matowy,  
 czarny anodowany lub niebieski metaliczny 
• średnica ok. 28 mm 
• przykładowa cena dla 50 sztuk
44.0048. 

Owalny uchwyt "Jojo"
• owalny uchwyt do kart "Jojo" 
 z przezroczystego tworzywa sztucznego  
 z metalową obwódką, dużym uchwytem 
 i klapką wzmocnioną tkaniną 
• nadruk lub naklejka 3D dostępne są za  
 dodatkową opłatą 
• kolor: czarny, niebieski, zielony, biały,  
 czerwony, pomarańczowy, żółty lub różowy 
• wymiary: ok. 35 x 56 mm (szer. x wys.) 
• przykładowa cena dla 50 sztuk
44.0049. 
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Smycze reklamowe

Smycze reklamowe
• bez druku 
• uniwersalne zastosowanie np. do identyfikatorów 
 dla gości na imprezach lub jako smycz 
• dostępne w wielu standardowych kolorach 
• dostępna jako taśma rurowa o szerokości 10 mm lub 
 od 20 mm jako płasko tkana taśma poliestrowa 
• zamki wtykowe i zabezpieczające tylko od szerokości taśmy 20 mm 
• materiał: poliester 
• przykładowa cena dla 10 sztuk

szerokość: 10 mm; wyposażenie: z karabińczykiem
44.0037.52 
zapięcie typu "zatrzask" za dopłatą (do taśmy szer.powyżej 20 mm)
44.0037.53 
zapięcie bezpieczeństwa za dopłatą (do taśmy szer. powyżej 20 mm)
44.0037.54 
25 mm tasiemka za dopłatą
44.0037.55 

1. Paleta kolorów od lewej do prawej: biały, jasnoszary, czarny, 
niebieski (282c), niebieski średni (287c), zielony (341c), 
żółty (116c), pomarańczowy (1655c) albo czerwony (200c). 
Informacja o kolorach wg Pantone.

1

Smycz reklamowa z nadrukiem
• uniwersalne zastosowanie na targach, imprezach lub jako upominki 
• dostępne różne szerokości (10, 15, 20, 25 mm) i różne wykończenia  
 (karabinek, klips, duży karabinek, zapięcie na zatrzask, zrywalne itp. 
• wstążki z nadrukiem dostępne są od 250 sztuk wzwyż 
• wstążki tkane od 1.000 sztuk 
• Materiał: poliester; kolor: wg życzenia klienta w Pantone 
• Ceny zawierają standardowy karabinek. 
 Inne mocowania, tasiemki satynowe i nylonowe na zapytanie 
• opakowanie: 250 sztuk

20 mm tasiemka z 1- kolorowym nadrukiem
44.0038.28 
25 mm tasiemka za dopłatą
44.0038.31 
Zapięcie typu "zatrzask"" za dopłatą
44.0038.32 
zapięcie bezpieczeństwa za dopłatą
44.0038.33 
inne kolory/motywy za dopłatą
44.0038.29 
koszt przygotowania koloru/motywu
44.0038.30 

Zapięcie zaciskowe w karku redukuje niebezpieczeństwo podduszenia 
się "smyczą" reklamową.
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Ekspresyjne znakowanie!
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Tablice informacyjne

Znaki przeciwpożarowe wg ASR A1.3 i DIN EN ISO 7010

Sprzęt gaśniczy [F004]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0603.21 
materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0603.22 

materiał: aluminium; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0603.19 
materiał: aluminium; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0603.20 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0603.23 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0603.24 

Wąż gaśniczy [F002]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0603.3 
materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0603.4 

materiał: aluminium; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0603.1 
materiał: aluminium; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0603.2 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0603.5 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0603.6 

Alarm pożarowy (przycisk) [F005]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0603.27 
materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0603.28 

materiał: aluminium; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0603.25 
materiał: aluminium; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0603.26 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0603.29 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0603.30 

Gaśnica [F001]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0603.57 
materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0603.58 

materiał: aluminium; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0603.55 
materiał: aluminium; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0603.56 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0603.59 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0603.60 
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Tablice informacyjne

Drabina [F003]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0603.15 
materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0603.16 

materiał: aluminium; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0603.13 
materiał: aluminium; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0603.14 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0603.17 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0603.18 

Telefon alarmowania pożarowego [F006]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0603.33 
materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0603.34 

materiał: aluminium; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0603.31 
materiał: aluminium; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0603.32 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0603.35 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0603.36 

Znaki ratunkowe ASR A1.3 i DIN EN ISO 7010

Droga ewakuacyjna na prawo [E002]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.23 
materiał: folia; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.24 

materiał: aluminium; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.21 
materiał: aluminium; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.22 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.43 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.44 

Droga ewakuacyjna na lewo [E001]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.11 
materiał: folia; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.12 

materiał: aluminium; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.9 
materiał: aluminium; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.10 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.37 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.38 
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Tablice informacyjne

Wyjście ewakuacyjne na wprost [E001]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.3 
materiał: folia; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.4 

materiał: aluminium; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.1 
materiał: aluminium; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.2 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.33 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.34 

Wyjście ewakuacyjne w dół [E001]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.7 
materiał: folia; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.8 

materiał: aluminium; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.5 
materiał: aluminium; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.6 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.35 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.36 

Droga ewakuacyjna na prawo w górę [E002]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.31 
materiał: folia; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.32 

materiał: aluminium; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.29 
materiał: aluminium; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.30 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.47 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.48 

Droga ewakuacyjna na lewo w górę [E001]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.19 
materiał: folia; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.20 

materiał: aluminium; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.17 
materiał: aluminium; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.18 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.41 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.42 
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Tablice informacyjne

Droga ewakuacyjna na prawo w dół [E002]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.27 
materiał: folia; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.28 

materiał: aluminium; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.25 
materiał: aluminium; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.26 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.45 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.46 

Droga ewakuacyjna na lewo w dół [E001]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.15 
materiał: folia; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.16 

materiał: aluminium; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.13 
materiał: aluminium; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.14 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0602.39 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 400 x 200 mm (S x W)
12.0602.40 

Pierwsza pomoc [E003]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.181 
materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.184 

materiał: aluminium; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.180 
materiał: aluminium; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.183 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.182 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.185 

Miejsce zbiórki do ewakuacji [E007]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.152 
materiał: folia; wymiary: 400 x 400 mm (S x W)
12.0602.155 
materiał: folia; wymiary: 600 x 600 mm (szer. x wys.)
12.0602.157 

materiał: aluminium; wymiary: 400 x 400 mm (S x W)
12.0602.154 
materiał: aluminium; wymiary: 600 x 600 mm (szer. x wys.)
12.0602.158 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.153 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 600 x 600 mm (szer. x wys.)
12.0602.159 
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Tablice informacyjne

Wyjście ewakuacyjne
ASR A1.3 / DIN EN 4844 [D-E019]

powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.129 
materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.132 

materiał: aluminium; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.128 
materiał: aluminium; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.131 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.130 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.133 

Wyjście ewakuacyjne [E017]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.117 
materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.120 

materiał: aluminium; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.116 
materiał: aluminium; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.119 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.118 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.121 

Telefon alarmowy [E004]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.79 
materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.80 

materiał: aluminium; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.77 
materiał: aluminium; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.78 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.81 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.82 

Lekarz [E009]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.105 
materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.108 

materiał: aluminium; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.104 
materiał: aluminium; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.107 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.106 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.109 
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Tablice informacyjne

Automatyczny zewnętrzny defibrylator [E010]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.111 
materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.114 

materiał: aluminium; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.110 
materiał: aluminium; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.113 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.112 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.115 

Natrysk bezpieczeństwa [E012]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.86 
materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.87 

materiał: aluminium; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.84 
materiał: aluminium; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.85 

materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.88 
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.89 

Prysznic do przemywania oczu 
[E011]

powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia;  
wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.175 
materiał: folia;  
wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.178 

materiał: aluminium; 
wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.174 
materiał: aluminium; 
wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.177 

materiał: tworzywo sztuczne; 
wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.176 
materiał: tworzywo sztuczne; 
wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.179 

Nosze [E013]
powierzchnia: fotoluminescencyjna

materiał: folia;  
wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.92 
materiał: folia;  
wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.93 

materiał: aluminium; 
wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.90 
materiał: aluminium; 
wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.91 

materiał: tworzywo sztuczne; 
wymiary: 150 x 150 mm (S x W)
12.0602.94 
materiał: tworzywo sztuczne; 
wymiary: 200 x 200 mm (S x W)
12.0602.95 

Ramka "Security"
format plakatu: A4;  
wersja: wersja samoprzylepna

kolor: żółty /czarny
12.0346.25 
kolor: zielony/ biały
12.0346.26 
kolor: czerwony / biały
12.0346.27 
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Tabliczki ostrzegawcze

Znaki zakazu wg ASR A1.3 i DIN EN ISO 7010

Zakaz używania otwartego ognia i 
palenia tytoniu [P003]

materiał: folia; średnica: 100 mm
12.0606.4 
materiał: folia; średnica: 200 mm
12.0606.5 

materiał: aluminium; średnica: 100 mm
12.0606.1 
materiał: aluminium; średnica: 200 mm
12.0606.2 

materiał: tworzywo sztuczne; 
średnica: 100 mm
12.0606.7 
materiał: tworzywo sztuczne; 
średnica: 200 mm
12.0606.8 

Zakaz palenia [P002]
materiał: folia; średnica: 100 mm
12.0606.15 
materiał: folia; średnica: 200 mm
12.0606.18 

materiał: aluminium; średnica: 100 mm
12.0606.14 
materiał: aluminium; średnica: 200 mm
12.0606.17 

materiał: tworzywo sztuczne; 
średnica: 100 mm
12.0606.16 
materiał: tworzywo sztuczne; 
średnica: 200 mm
12.0606.19 

Nieupoważnionym wstęp 
wzbroniony
ASR A1.3 [D-P006] / BGV A8 [P06]

materiał: folia; średnica: 100 mm
12.0606.29 
materiał: folia; średnica: 200 mm
12.0606.28 

materiał: aluminium; średnica: 100 mm
12.0606.31 
materiał: aluminium; średnica: 200 mm
12.0606.30 

Znaki ostrzegawcze wg ASR A1.3 i DIN EN ISO 7010

Uwaga! Wysokie napięcie [W012]
materiał: folia; wymiary: 100 x 100 mm
12.0604.8 
materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm
12.0604.15 

materiał: aluminium; 
wymiary: 100 x 100 mm
12.0604.6 
materiał: aluminium; 
wymiary: 200 x 200 mm
12.0604.7 

Uwaga! Trucizna [W016]
materiał: folia; wymiary: 100 x 100 mm
12.0604.10 
materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm
12.0604.12 

materiał: aluminium; 
wymiary: 200 x 200 mm
12.0604.11 

materiał: tworzywo sztuczne; 
wymiary: 200 x 200 mm
12.0604.13 

Ogólny znak ostrzegawczy [W001]
materiał: folia; wymiary: 100 x 100 mm
12.0604.16 
materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm
12.0604.18 

materiał: aluminium; 
wymiary: 200 x 200 mm
12.0604.17 

materiał: tworzywo sztuczne; 
wymiary: 200 x 200 mm
12.0604.19 
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Tabliczki ostrzegawcze

Znak nakazu wg ASR A1.3 i DIN EN ISO 7010

Nakaz stosowania ochrony oczu 
[M004]

materiał: folia; średnica: 100 mm
12.0605.19 
materiał: folia; średnica: 200 mm
12.0605.2 

materiał: aluminium; średnica: 200 mm
12.0605.20 

Nakaz stosowania ochrony słuchu 
[M003]

materiał: folia; średnica: 100 mm
12.0605.14 
materiał: folia; średnica: 200 mm
12.0605.16 

materiał: aluminium; średnica: 200 mm
12.0605.15 

materiał: tworzywo sztuczne; 
średnica: 200 mm
12.0605.17 
materiał: tworzywo sztuczne; 
średnica: 300 mm
12.0605.18 

Nakaz stosowania ochrony głowy 
[M014]

materiał: folia; średnica: 100 mm
12.0605.8 
materiał: folia; średnica: 200 mm
12.0605.10 

materiał: aluminium; średnica: 200 mm
12.0605.9 
materiał: aluminium; średnica: 300 mm
12.0605.12 

materiał: tworzywo sztuczne; 
średnica: 200 mm
12.0605.11 
materiał: tworzywo sztuczne; 
średnica: 300 mm
12.0605.13 

Szyldy ze znakami zakazu | Informacje bezpieczeństwa

Obiekt monitorowany
materiał: folia

wymiary: 60 x 60 mm
12.0609.2 
wymiary: 90 x 90 mm
12.0609.3 
wymiary: 120 x 120 mm (S x W)
12.0609.4 
wymiary: 180 x 180 mm
12.0609.5 
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Tabliczki na drzwi

Tabliczka na drzwi „G“
• szyby bezodblaskowe 
• profile zaciskowe umożliwiające bezproblemową wymianę insertów 
• srebrna aluminiowa podstawa 
• w dostawie jedna folia do zadruku 
• płyta czołowa może być zadrukowana w kolorze (RAL) na życzenie

szerokość profilu: 12 mm

format plakatu: 155 x 110 mm (S x W)
12.0064.1 
format plakatu: 155 x 155 mm (S x W)
12.0064.2 
format plakatu: 155 x 210 mm (S x W)
12.0064.3 
format plakatu: 225 x 297 mm (S x W)
12.0064.4 
format plakatu: 312 x 210 mm (S x W)
12.0064.5 

Inne kombinacje kolorów, więcej informacji, instrukcje montażu oraz 360° 
filmy znajdziecie Państwo pod adresem www.vkf-renzel.pl

Tabliczka na drzwi „Monaco“
•  składa się z: 

- 2x szyby ESG 
- 1x aluminiowego uchwytu ściennego

• w zestawie z materiałem montażowym

kolor: przezroczysty

format plakatu: 148 x 105 mm (S x W)
12.0438.1 
format plakatu: 148 x 148 mm (S x W)
12.0438.2 
format plakatu: 210 x 297 mm (S x W)
12.0438.3 

Nie może być stosowany jako znak flagowy.

1. Widok od tyłu.

1
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Tabliczki na drzwi

Szklany szyld na drzwi „Galeria“
•  składa się z: 

- 2x szyby ESG 
- opcjonalnie 2 lub 4 podkładek dystansowych ze stali nierdzewnej

• dostawa z wkrętami i kołkami do montażu na ścianie

kolor: przezroczysty

format plakatu: 100 x 160 mm (S x W)
12.0068.1 
format plakatu: 150 x 150 mm (S x W)
12.0068.2 
format plakatu: 210 x 297 mm (S x W)
12.0068.4 
format plakatu: 297 x 420 mm (S x W)
12.0068.5 

Dodatkowe informacje, instrukcje montażu i filmy 360° znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

Tabliczka na drzwi „Sydney“
• zakrzywiona aluminiowa podstawa 
• akrylowa szyba osłonowa, nierefleksyjna 
• z profilem zaciskowym do szybkiej wymiany płytek 
• dostawa z materiałem montażowym

kolor: srebrny

format plakatu: 167 x 148 mm (S x W)
12.0075.1 
format plakatu: 233 x 297 mm (S x W)
12.0075.2 
format plakatu: 320 x 420 mm (S x W)
12.0075.3 

Papierowa wkładka do tabliczki na drzwi „Sydney“
wersja: dziurkowane na arkuszu DIN A4

wymiary: 144 x 148 mm (szer. x wys.)
12.0076.1 
wymiary: 233 x 297 mm (S x W)
12.0076.2 
wymiary: 320 x 420 mm (S x W)
12.0076.3 

Dodatkowe informacje, instrukcje montażu i filmy 360° znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl
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Tabliczki na drzwi

Tabliczka na drzwi „Frankfurt“
• wypukły, zakrzywiony, aluminiowy szyld 
• pokrywy z tworzywa sztucznego w kolorze szarym 
• nierefleksyjna płyta osłonowa z PVC 
• dostawa bez materiału montażowego

kolor: srebrny

format plakatu: 148 x 155 mm (S x W)
12.0077.7 
format plakatu: A6
12.0077.6 
format plakatu: A4
12.0077.4 
format plakatu: A3
12.0077.2 

Papierowa wkładka do tabliczki na drzwi „Frankfurt“
wymiary: 105 x 148 mm (S x W)
12.0078.3 
wymiary: 148 x 155 mm (S x W)
12.0078.4 
wymiary: 210 x 297 mm (S x W)
12.0078.2 
wymiary: 297 x 420 mm (S x W)
12.0078.1 

Dodatkowe informacje, instrukcje 
montażu i filmy 360° znajdą Państwo 

na stronie www.vkf-renzel.pl

Tabliczka na drzwi „Lite“
• wysokiej jakości, elegancki nośnik informacji 
•  wkłady można wymienić wyjmując frontową szybę za pomocą 

przyssawki (nie wchodzi w zakres dostawy)
• dostawa z materiałem montażowym

materiał: szkło akrylowe / stal; kolor: srebrny

format plakatu: 118 x 116 mm (S x W)
12.0445.1 
format plakatu: 149 x 57 mm (S x W)
12.0445.2 
format plakatu: 150 x 105 mm (S x W)
12.0445.4 
format plakatu: 152 x 151 mm (S x W)
12.0445.3 

Dodatkowe informacje, instrukcje 
montażu i filmy 360° znajdą Państwo 

na stronie www.vkf-renzel.pl
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Tabliczki na drzwi

Tabliczka na drzwi „Lite Secure“
• Inserty zabezpieczone po bokach wkrętami dociskowymi 
• dostawa wraz z materiałem montażowym

materiał: szkło akrylowe / stal; kolor: srebrny

format plakatu: 118 x 116 mm (S x W)
12.0445.6 
format plakatu: 149 x 57 mm (S x W)
12.0445.7 
format plakatu: 150 x 105 mm (S x W)
12.0445.9 
format plakatu: 152 x 151 mm (S x W)
12.0445.8 

Tabliczka informacyjna „Lite“
• wysokiej jakości, elegancki nośnik informacji 
•  wkłady można wymienić wyjmując frontową szybę za pomocą 

przyssawki (nie wchodzi w zakres dostawy)
• dostawa z materiałem montażowym

materiał: szkło akrylowe / stal; kolor: srebrny

format plakatu: 212 x 298 mm (S x W)
12.0445.15 
format plakatu: 298 x 212 mm (S x W)
12.0445.16 
format plakatu: 299 x 147 mm (S x W)
12.0445.5 
format plakatu: 300 x 421 mm (S x W)
12.0445.17 
format plakatu: 421 x 300 mm (S x W)
12.0445.18 

Tabliczka informacyjna „Lite Secure“
• wysokiej jakości elegancka tabliczka informacyjna 
•  informacje można wymieniać poprzez proste zdjęcie  

przedniej szybki
• ochrona przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych 
• dostawa obejmuje materiał montażowy

materiał: szkło akrylowe / stal; kolor: srebrny

format plakatu: 212 x 298 mm (S x W)
12.0445.10 
format plakatu: 298 x 212 mm (S x W)
12.0445.12 
format plakatu: 299 x 147 mm (S x W)
12.0445.14 
format plakatu: 302 x 425 mm (S x W)
12.0445.11 
format plakatu: 421 x 300 mm (S x W)
12.0445.13 



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

798

Sy
st

em
y 

pr
ow

ad
ze

ni
a 

i l
ok

al
iz

ac
ji 

| B
ez

pi
ec

ze
ńs

tw
o

19

Tabliczki na drzwi

Tabliczka na drzwi „New Age“
• bardzo płaski wygląd. 
• łatwa wymiana informacji poprzez pociągnięcie pokrywy do góry 
• zestaw wraz z materiałem montażowym 
• na zapytanie dostępne są również tabliczki z zabezpieczeniem

materiał: aluminium;  
materiał szybki ochronnej: szkło akrylowe; kolor: srebrny

format plakatu: 100 x 160 mm (S x W)
12.0425.7 
format plakatu: 120 x 120 mm (S x W)
12.0425.5 
format plakatu: 150 x 60 mm (S x W)
12.0425.3 
format plakatu: 150 x 110 mm (S x W)
12.0425.4 
format plakatu: 150 x 150 mm (S x W)
12.0425.1 
format plakatu: 151 x 213 mm (S x W)
12.0425.8 
format plakatu: 213 x 151 mm (S x W)
12.0425.9 

1. Szyld drzwiowy bez wkładki

2. Widok od tyłu.

3. Materiał mocujący zawarty w zakresie dostawy.

Dodatkowe informacje, instrukcje montażu i filmy 360° znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

1 2 3

Wskaźnik New Age „wolne / zajęte“
materiał: aluminium; kolor: srebrny/ czerwony / zielony; 
wymiary: 150 x 30 x 6 mm (S x W x G)

do przyklejenia
12.0425.25 

do przykręcenia
12.0425.26 
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Tabliczki na drzwi

Tabliczka informacyjna „New Age“
• bardzo płaski wygląd. 
• łatwa wymiana informacji poprzez pociągnięcie pokrywy do góry 
• zestaw wraz z materiałem montażowym 
• na zapytanie dostępne są również tabliczki z zabezpieczeniem

materiał: aluminium;  
materiał szybki ochronnej: szkło akrylowe; kolor: srebrny

format plakatu: A3
12.0425.14 
format plakatu: A4
12.0425.13 
format plakatu: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0425.18 

Stojaczek „New Age“
• stojaczek z tabliczką i materiałem montażowym 
• uwaga: stojak dostarczamy w formie niezmontowanej

materiał: szkło akrylowe / aluminium; kolor: srebrny

Rozmiar stojaka: 147 x 62 x 54 mm (S x W x G);  
format plakatu: 145 x 55 mm (S x W)
12.0425.19 
Rozmiar stojaka: 147 x 107 x 70 mm (S x W x G);  
format plakatu: 150 x 110 mm (S x W)
12.0425.20 

Tabliczka na drzwi „Pisa“
• Dostawa obejmuje wkręty, kołki i podkładki samoprzylepne

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;  
materiał szybki ochronnej: antyodblaskowe PCV;  
kolor: srebrny; kolor zatyczek: czarny

format plakatu: 40 x 100 mm (S x W)
12.0547.1 
format plakatu: 60 x 150 mm (S x W)
12.0547.11 
format plakatu: 100 x 50 mm (S x W)
12.0547.28 
format plakatu: 100 x 150 mm (S x W)
12.0547.32 

format plakatu: 120 x 120 mm (S x W)
12.0547.44 
format plakatu: 120 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0547.47 
format plakatu: 150 x 100 mm (S x W)
12.0547.57 
format plakatu: 150 x 150 mm (S x W)
12.0547.59 
format plakatu: 150 x 200 mm (S x W)
12.0547.61 

1. Nakładka na szyld drzwiowy "Pisa"

2. Zestaw śrub do szyldu drzwiowego "Pisa"

Dodatkowe informacje, instrukcje montażu i filmy 360° znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

1
2
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Tabliczki na drzwi

Szyld sufitowy „Pisa“
• wypukły 
• może być stosowany po obu stronach 
• z osłonami i folią ochronną

materiał: aluminium; kolor: srebrny;  
mocowanie: zawieszenie sufitowe

format plakatu: 500 x 100 mm (szer x wys)
12.0637.2 
powierzchnia: anodowana; format plakatu: 500 x 150 mm (S x W)
12.0637.4 

Tabliczka flagowa „Pisa“
materiał: aluminium; kolor: srebrny; kolor zatyczek: czarny;  
kolor uchwytu ściennego: czarny; mocowanie: uchwyt ścienny

format plakatu: 120 x 150 mm (S x W)
12.0636.2 
format plakatu: 150 x 120 mm (S x W)
12.0636.3 
format plakatu: 150 x 150 mm (S x W)
12.0636.4 
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Drogowskazy | Kolumny informacyjne | Stojaki płytowe

Do użytki wewnętrznego

Profil zaciskowy „Unico“
•  pięknie zaprojektowane profile wykonane z anodowanego  

na srebrno aluminium
• do prezentowania materiałów reklamowych o grubości 4-18 mm 
• proste mocowanie materiałów reklamowych za pomocą śrub 
• z ochroną antypoślizgową dla lepszej stabilności 
• dostawa bez materiału reklamowego

wysokość: 120 mm; głębokość: 430 mm

szerokość zacisku: 100 mm
50.0162.1 
szerokość zacisku: 150 mm
50.0162.2 
szerokość zacisku: 200 mm
50.0162.3 
szerokość zacisku: 300 mm
50.0162.5 
szerokość zacisku: 400 mm
50.0162.6 
szerokość zacisku: 500 mm
50.0162.7 
szerokość zacisku: 600 mm
50.0162.8 

1. Na zdjęciu z akcesoriami: 
- aluminiowa płyta 
- pojemnik na prospekty

Dostępne również w wymiarach 
niestandardowych (od 1 szt.)

1
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Drogowskazy | Kolumny informacyjne | Stojaki płytowe

Stojak wewnętrzny „Frankfurt“
• dwustronny stojak informacyjny 
• specjalny, wypukły, zaokrąglony kształt 
• różne wielkości 
• do użytku wewnętrznego 
• odpowiednie szyldy na zapytanie

materiał: aluminium / stal / tworzywo sztuczne; 
powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny;  
kolor pokrywki: grafitowy (RAL 7015);  
kolor podstawy: grafitowy (RAL 7015); napis: brak; 
oświetlenie: brak; wyposażenie: z płyta podłogową

wymiar zewnętrzny: 380 x 1500 mm (S x W);  
głębokość: 120 mm (bez podstawy);  
rozmiar pola do nadruku: 297 x 1.500 mm (S x W)
12.0003.1 
wymiar zewnętrzny: 500 x 1.800 mm;  
głębokość: 140 mm (bez podstawy);  
rozmiar pola do nadruku: 420 x 1.800 mm
12.0003.2 

Słupek informacyjny „Ellipse“
• dwustronny nośnik reklamowy 
• zgrabny słupek do użytku wewnętrznego 
• wysoka stabilność dzięki owalnej podstawie. 
• możliwość nadruku według wytycznych klienta

materiał konstrukcji: aluminium;  
rodzaj profilu: czworokątny, 30 x 30 mm;  
kolor podstawy: srebrny anodowany; materiał płyty: polistyren; 
kolor płyty: biały; szerokość płyty: 650 mm;  
wysokość płyty: 2000 mm; materiał podstawy: stal;  
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006;  
wymiary podstawy: 700 x 400 mm (S x G)

nadruk / motyw: na życzenie klienta
51.0072.13 
nadruk / motyw: bez nadruku
51.0072.18 
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Drogowskazy | Kolumny informacyjne | Stojaki płytowe

Stojak informacyjny "Como"
• 3 indywidualnie nadrukowane strzałki 
•  strzałki można dowolnie mocować do anodowanego na srebrno 

aluminiowego stojaka za pomocą plastikowych zacisków
• wysoka stabilność dzięki ciężkiej stalowej podstawie

materiał płyty: sztywne tworzywo piankowe; grubość płyty: 3 mm; 
kolor płyty: biały; szerokość płyty: 400 mm;  
wysokość płyty: 150 mm; średnica rury: 20 mm;  
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006;  
średnica podstawy: 400 mm; całkowita wysokość: 2200 mm

nadruk / motyw: na życzenie klienta
51.0241.1 
nadruk / motyw: bez nadruku
51.0241.4 

Szybki i bezproblemowy montaż!

1. Zastosowanie wersji specjalnej: z możliwością przycięcia klipsów  
do przenośnego zastosowania na statywie!

1
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Drogowskazy | Kolumny informacyjne | Stojaki płytowe

Stojak informacyjny „Como“
• wszechstronne i wygodne w użyciu 
• zwiększona przejrzystość dzięki frezowanej powierzchni 
• możliwość indywidualnego nadruku po obu stronach 
•  lekka i stabilna konstrukcja dzięki aluminiowej rurze i  

stalowej podstawie 
• długość rurki podstawy: ok. 1000 mm

materiał płyty: sztywne tworzywo piankowe;  
grubość płyty: 4 mm; kolor płyty: biały;  
średnica rury: 20 mm; kolor statywu: srebrny anodowany;  
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006;  
średnica podstawy: 255 mm

Koło
Wymiary koła: ø 350 mm 
Wysokość całkowita: 1380 mm
nadruk / motyw: bez nadruku
51.0320.1 
nadruk / motyw: na życzenie klienta
51.0320.2 

Strzałka
Wymiary strzałki: 450 x 220 mm (szer. x wys.) 
Wysokość całkowita: 1.250 mm
nadruk / motyw: bez nadruku
51.0320.3 
nadruk / motyw: na życzenie klienta
51.0320.4 

Sześciokąt
Wymiary sześciokąta: 350 x 303 mm (szer. x wys.) 
Wysokość całkowita: 1330 mm
nadruk / motyw: bez nadruku
51.0320.5 
nadruk / motyw: na życzenie klienta
51.0320.6 

 
 
 

Ośmiokąt
Wymiary ośmiokąta: 370 x 370 mm (szer. x wys.) 
Wysokość całkowita: 1400 mm
nadruk / motyw: bez nadruku
51.0320.7 
nadruk / motyw: na życzenie klienta
51.0320.8 

Szybki i bezproblemowy montaż!

1. Oferta wraz z próbką wydruku!

2. Duży wybór rozmaitych kształtów!

NOWOŚĆ

1

2



2020
• Ramki świetlne LED

• Kolumny świetlne LED

• Ścianki świetlne do reklam z tkanin

• Prezentery witrynowe LED

• Podstawy obrotowe

Reklama świetlna | LED
Twoja reklama będzie lśnić!
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Ramki świetlne LED

Tablica świetlna LED „Simple“
(wersja jednostronna)

• wysokiej jakości ramka z anodowanego na srebrno aluminium 
• diody LED marki OSRAM  
•  łatwa i szybka wymiana plakatów dzięki składanemu  

profilowi 25 mm
• pokrycie PET, nie odbijające światła 
•  z 2 haczykami do montażu na ścianie w formacie  

pionowym / poziomym
• w zestawie bez plakatu 
•  dostępne w wymiarach specjalnych na zamówienie od 1 sztuki /  

z powłoką malowaną proszkowo na kolory RAL

głębokość (wymiar zewnętrzny): 18 mm;  
podłączenie: 3,5 m kabel z wtyczką zasilającą

format plakatu: A3; wymiar powierzchni widocznej: 276 x 399 mm; 
wymiar zewnętrzny: 327 x 450 mm
10.0430.1 
format plakatu: A4; wymiar powierzchni widocznej: 189 x 276 mm; 
wymiar zewnętrzny: 240 x 327 mm
10.0430.2 
format plakatu: A2; wymiar powierzchni widocznej: 399 x 573 mm; 
wymiar zewnętrzny: 450 x 624 mm
10.0430.3 
format plakatu: A1; wymiar powierzchni widocznej: 573 x 820 mm; 
wymiar zewnętrzny: 624 x 871 mm
10.0430.4 
format plakatu: A0; wymiar powierzchni widocznej: 820 x 1.168 mm; 
wymiar zewnętrzny: 871 x 1.219 mm
10.0430.5 
format plakatu: B2; wymiar powierzchni widocznej: 479 x 679 mm; 
wymiar zewnętrzny: 530 x 730 mm
10.0430.6 
format plakatu: B1; wymiar powierzchni widocznej: 679 x 979 mm; 
wymiar zewnętrzny: 730 x 1.030 mm
10.0430.7 

LED  

Tablica świetlna LED „Simple“
(wersja dwustronna)

• wysokiej jakości ramka z anodowanego na srebrno aluminium 
• diody LED marki OSRAM  
•  łatwa, szybka wymiana plakatów dzięki składanemu  

profilowi 25 mm
• pokrycie PET, nie odbijające światła 
•  wraz z zawieszeniem sufitowym do montażu w formacie 

pionowym / poziomym
• w zestawie bez plakatu 
•  wymiary specjale dostępne na zamówienie od 1 sztuki /  

z powłoką malowana proszkowo na kolory RAL

głębokość (wymiar zewnętrzny): 30  mm;  
podłączenie: 3,5 m kabel z wtyczką zasilającą

format plakatu: A4; wymiar powierzchni widocznej: 189 x 276 mm; 
wymiar zewnętrzny: 240 x 327 mm
10.0443.1 
format plakatu: A3; wymiar powierzchni widocznej: 276 x 399 mm; 
wymiar zewnętrzny: 327 x 450 mm
10.0443.2 
format plakatu: A2; wymiar powierzchni widocznej: 399 x 573 mm; 
wymiar zewnętrzny: 450 x 624 mm
10.0443.3 
format plakatu: A1; wymiar powierzchni widocznej: 573 x 820 mm; 
wymiar zewnętrzny: 624 x 871 mm
10.0443.4 
format plakatu: A0; wymiar powierzchni widocznej: 820 x 1.168 mm; 
wymiar zewnętrzny: 871 x 1.219 mm
10.0443.5 
format plakatu: B2; wymiar powierzchni widocznej: 479 x 679 mm; 
wymiar zewnętrzny: 530 x 730 mm
10.0443.6 
format plakatu: B1; wymiar powierzchni widocznej: 679 x 979 mm; 
wymiar zewnętrzny: 730 x 1.030 mm
10.0443.7 

LED  
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Ramki świetlne LED

Tablica świetlna LED „Ecomag“
(wersja jednostronna)

•  wysokiej jakości ramka aluminiowa, malowana proszkowo  
na czarno

• z diodami LED marki OSRAM  
• łatwa, szybka wymiana plakatów dzięki profilowi magnetycznemu  
• pokrycie PET, nie odbijające światła, z nadrukiem passe-partout 
•  z 2 haczykami do montażu na ścianie w formacie pionowym / 

poziomym
• w zestawie bez plakatu 
• na zapytanie dostępne specjalne rozmiary już od 1 szt.

głębokość (wymiar zewnętrzny): 13 mm; oświetlenie: diody LED; 
podłączenie: 3,5 m kabel z wtyczką zasilającą

format plakatu: A4; wymiar powierzchni widocznej: 192 x 279 mm; 
wymiar zewnętrzny: 250 x 337 mm
10.0435.8 
format plakatu: A3; wymiar powierzchni widocznej: 279 x 402 mm; 
wymiar zewnętrzny: 337 x 460 mm
10.0435.9 
format plakatu: A2; wymiar powierzchni widocznej: 402 x 576 mm; 
wymiar zewnętrzny: 460 x 634 mm
10.0435.10 
format plakatu: A1; wymiar powierzchni widocznej: 576 x 823 mm; 
wymiar zewnętrzny: 634 x 881 mm
10.0435.11 
format plakatu: A0; wymiar powierzchni widocznej: 823 x 1.171 mm; 
wymiar zewnętrzny: 881 x 1.229 mm
10.0435.12 
format plakatu: B2; wymiar powierzchni widocznej: 482 x 682 mm; 
wymiar zewnętrzny: 540 x 740 mm
10.0435.13 
format plakatu: B1; wymiar powierzchni widocznej: 682 x 982 mm; 
wymiar zewnętrzny: 740 x 1.040 mm
10.0435.14 

LED   

Tablica świetlna „Ecomag“
(wersja dwustronna)

•  wysokiej jakości ramka aluminiowa, malowana proszkowo  
na czarno

• z diodami LED marki OSRAM  
• łatwa, szybka wymiana plakatów dzięki profilowi magnetycznemu 
• pokrycie PET, nie odbijające światła, z nadrukiem passe-partout 
•  wraz z zawieszeniem sufitowym do montażu w formacie 

pionowym / poziomym
• w zestawie bez plakatu 
• na zapytanie dostępne w wymiarach specjalnych już od 1 szt.

głębokość (wymiar zewnętrzny): 20 mm; oświetlenie: diody LED; 
podłączenie: 3,5 m kabel z wtyczką zasilającą

format plakatu: A4; wymiar powierzchni widocznej: 192 x 279 mm; 
wymiar zewnętrzny: 250 x 337 mm; wersja: z 2.000 mm stalową linką
10.0450.1 
format plakatu: A3; wymiar powierzchni widocznej: 279 x 402 mm; 
wymiar zewnętrzny: 337 x 460 mm; wersja: z 2.000 mm stalową linką
10.0450.2 
format plakatu: A2; wymiar powierzchni widocznej: 402 x 576 mm; 
wymiar zewnętrzny: 460 x 634 mm; wersja: z 2.000 mm stalową linką
10.0450.3 
format plakatu: A1; wymiar powierzchni widocznej: 576 x 823 mm; 
wymiar zewnętrzny: 652 x 899 mm (szer. x wys.)
10.0450.11 
format plakatu: A0; wymiar powierzchni widocznej: 823 x 1.171 mm; 
wymiar zewnętrzny: 881 x 1.229 mm; wersja: z 2.000 mm stalową linką
10.0450.5 
format plakatu: B2; wymiar powierzchni widocznej: 482 x 682 mm; 
wymiar zewnętrzny: 540 x 740 mm; wersja: z 2.000 mm stalową linką
10.0450.6 
format plakatu: B1; wymiar powierzchni widocznej: 682 x 982 mm; 
wymiar zewnętrzny: 740 x 1.040 mm; wersja: z 2.000 mm stalową linką
10.0450.7 

LED   



VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl

808

Re
kl

am
a 

św
ie

tl
na

 | 
LE

D

20

Ramki świetlne LED

Ramka świetlna LED „Konvex“
(wersja jednostronna)

• wysokiej jakości rama aluminiumowa, RAL 9006 (białe aluminium) 
• LEDy marki OSRAM 
• szybka i łatwa wymiana plakatów dzięki profilowi zaciskowemu 
• osłona PET, nierefleksyjna 
•  z otworami do montażu na ścianie w formacie pionowym / poziomym
• dostawa bez druku 
•  dostępne od 1 sztuki na specjalne zamówienie / z powłoką 

proszkową RAL

szerokość profilu: 25 mm; oświetlenie: diody LED;  
podłączenie: z 2,5 m kablem i wtyczką

format plakatu: A1; wymiar powierzchni widocznej: 569 x 816 mm; 
wymiar zewnętrzny: 592 x 844 mm;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 120 mm
10.0296.4 
format plakatu: A2; wymiar powierzchni widocznej: 395 x 569 mm; 
wymiar zewnętrzny: 424 x 597 mm;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 98 mm
10.0296.3 
format plakatu: A3; wymiar powierzchni widocznej: 272 x 395 mm; 
wymiar zewnętrzny: 308 x 423 mm;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 82 mm
10.0296.2 
format plakatu: A4; wymiar powierzchni widocznej: 185 x 272 mm; 
wymiar zewnętrzny: 224 x 300 mm;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 71 mm
10.0296.1 
format plakatu: B2; wymiar powierzchni widocznej: 475 x 675 mm; 
wymiar zewnętrzny: 500 x 703 mm;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 110 mm
10.0296.5 

LED  

Ramka świetlna LED „Waterproof“
(wersja jednostronna)

• wysokiej jakości ramka aluminiowa, anodowana na srebrno 
• z diodami LED marki OSRAM  
• łatwa i szybka wymiana plakatów dzięki profilowi zaciskowemu 
• wewnętrzna gumowa uszczelka 
• pokrycie PET, antyodblaskowe 
•  z 2 haczykami do montażu na ścianie w formacie pionowym / 

poziomym 
• wyjście kablowe: z boku profilu lub z tyłu 
• w zestawie bez plakatu 
•  dostępne na zapytanie od 1 sztuki w wymiarach specjalnych / z 

powłoką malowaną proszkowo w kolorach RAL

głębokość (wymiar zewnętrzny): 32 mm; oświetlenie: diody LED; 
podłączenie: kabel z wtyczką; rodzaj zabezpieczenia: IP65

format plakatu: A4; wymiar powierzchni widocznej: 201 x 288 mm; 
wymiar zewnętrzny: 271 x 358 mm
10.0268.1 
format plakatu: A3; wymiar powierzchni widocznej: 288 x 411 mm; 
wymiar zewnętrzny: 358 x 481 mm
10.0268.2 
format plakatu: A2; wymiar powierzchni widocznej: 411 x 585 mm; 
wymiar zewnętrzny: 481 x 655 mm
10.0268.3 
format plakatu: A1; wymiar powierzchni widocznej: 585 x 832 mm; 
wymiar zewnętrzny: 655 x 902 mm
10.0268.4 
format plakatu: A0; wymiar powierzchni widocznej: 832 x 1.180 mm; 
wymiar zewnętrzny: 902 x 1.250 mm
10.0268.5 
format plakatu: B2; wymiar powierzchni widocznej: 491 x 691 mm; 
wymiar zewnętrzny: 561 x 761 mm
10.0268.6 
format plakatu: B1; wymiar powierzchni widocznej: 691 x 991 mm; 
wymiar zewnętrzny: 761 x 1061 mm
10.0268.7 

LED   
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Ramki świetlne LED

Akrylowa ramka LED „Design“, jednostronna
• elegancka ramka ze szkła akrylowego  
• panel przedni ze gustownym nadrukiem passepartout  
• szybka wymiana plakatów dzięki wewnętrznym klipsom 
•  w komplecie 4 uchwyty dystansowe do montażu na ścianie  

w formacie pionowym / poziomym
• w zestawie bez plakatu 
• na zapytanie dostępne w wymiarach specjalnych już od 1 szt.

oświetlenie: diody LED

Kolor passepartout: srebrny
format plakatu: A4; wymiar powierzchni widocznej: 194 x 281 mm; 
wymiar zewnętrzny: 323 x 410 mm; odstęp od ściany: 12 mm
10.0247.1 
format plakatu: A3; wymiar powierzchni widocznej: 281 x 404 mm; 
wymiar zewnętrzny: 410 x 533 mm; odstęp od ściany: 12 mm
10.0247.15 
format plakatu: A2; wymiar powierzchni widocznej: 404 x 578 mm; 
wymiar zewnętrzny: 533 x 707 mm; odstęp od ściany: 12 mm
10.0247.3 
format plakatu: A1; wymiar powierzchni widocznej: 578 x 825 mm; 
wymiar zewnętrzny: 707 x 954 mm; odstęp od ściany: 12 mm
10.0247.5 

 

 

kolor: czarny
format plakatu: A4; wymiar powierzchni widocznej: 194 x 281 mm; 
wymiar zewnętrzny: 323 x 410 mm
10.0247.22 
format plakatu: A3; wymiar powierzchni widocznej: 281 x 404 mm; 
wymiar zewnętrzny: 410 x 533 mm; odstęp od ściany: 12 mm
10.0247.2 
format plakatu: A2; wymiar powierzchni widocznej: 404 x 578 mm; 
wymiar zewnętrzny: 550 x 724 mm; odstęp od ściany: 12 mm
10.0247.14 
format plakatu: A1; wymiar powierzchni widocznej: 578 x 825 mm; 
wymiar zewnętrzny: 707 x 954 mm; odstęp od ściany: 12 mm
10.0247.13 

LED  
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Kolumny świetlne LED

Słupek podświetlany LED „Curved“
(wersja dwustronna)

• owalny kształt 
•  szybka i łatwa wymiana reklamy dzięki zastosowaniu  

ramki zatrzaskowej
•  gwarantowana stabilność dzięki malowanej proszkowo  

stalowej podstawie
• znakomite, równomierne oświetlenie LED 
•  gotowy do natychmiastowego użycia - dostarczany w  

stanie zmontowanym
• dostawa bez plakatu 
•  na zapytanie dostępny w specjalnych wymiarach /  

malowany proszkowo według palety RAL od 1 sztuki

 
powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
podłączenie: kabel z wtyczką

format plakatu: A1; wymiar powierzchni widocznej: 574 x 841 mm 
(szer. x wys.); wymiar zewnętrzny: 654 x 856 mm (szer. x wys.); 
głębokość (wymiar zewnętrzny): 350 mm
10.0011.17 
format plakatu: 700 x 1985 mm;  
wymiar powierzchni widocznej: 680 x 2.000 mm (szer. x wys.); 
wymiar zewnętrzny: 760 x 2.015 mm (szer. x wys.);  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 420 mm
10.0011.19 

LED  
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Ścianki świetlne do reklam z tkanin

Podświetlana ścianka LED „Easy Up Mobile“
(wersja dwustronna)

• system pióro-wpust 
• montaż bez użycia narzędzi 
• rozkładane podstawki 
• łatwy transport w poręcznym kartonie (1.140 x 1.350 x 290 mm) 
• dostawa bez druku

materiał: aluminium; kolor profilu: srebrny; 
wymiary: 1000 x 2000 mm; głębokość profilu: 80 mm;  
podłączenie: z wewnętrznymi transformatorami, kablem i wtyczką; 
wyjście kabla: na dole na środku; waga: 9,5 kg
10.0511.1 

LED
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Prezentery witrynowe LED

Stwórz swoją własną witrynę sklepową LED!

10.0549.1 + 10.0549.1 + 
10.0549.210.0549.2

10.0549.310.0549.3 10.0549.410.0549.4

10.0549.510.0549.5

10.0549.6 + 10.0549.6 + 
10.0549.710.0549.7

10.0549.6 + 10.0549.6 + 
10.0549.710.0549.7

10.0549.810.0549.8
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Prezentery witrynowe LED

System ekspozycyjny LED „Display IT“
• wysokiej jakości witryna okienna z oświetleniem LED 
•  łatwe do wymiany wkładki z przezroczystymi  

podświetlanymi foliami
• łatwy montaż bez udziału fachowców 
• system można w każdej chwili elastycznie rozbudować 
•  zapewnia schludną witrynę sklepową bez uciążliwych  

kabli zasilających
• stosowany dwustronnie

materiał: akryl; kolor passepartout: czarny; głębokość: 13 mm; 
format: poziomo / pionowo; wykonanie: wykonanie dwustronne; 
otwór: wersja magnetyczna; oświetlenie: diody LED;  
kolor światła: 6.500 K (białe światło dzienne); napięcie [V]: 24 V; 
siła światła: 3000 LUX; żywotność: 50.000 godzin

wymiar zewnętrzny: 244 x 331 mm (S x W);  
format plakatu: A4; pobór prądu [W]: 9 W
10.0549.1 
wymiar zewnętrzny: 331 x 454 mm (szer. x wys.);  
format plakatu: A3; pobór prądu [W]: 17 W
10.0549.2 

Listwa cenowa LED „Display IT“
• wysokiej jakości listwa cenowa do montażu sufitowego 
• rozszerzalna 
• prosty montaż

materiał: aluminium; kolor: czarny;  
wymiar zewnętrzny: 40 x 20 mm (szer. x wys.); długość: 1830 mm
10.0549.3 

Zawieszenie do „Display IT“
• zawiera dwa adaptery ze stali nierdzewnej i dwie liny stalowe 
• łatwe mocowanie za pomocą karabińczyka

kolor: srebrny; długość: 3000 mm
10.0549.4 

Zasilanie dla „Display IT“
• zawiera dwa adaptery ze stali nierdzewnej do zasilania 
• łatwe mocowanie za pomocą karabińczyka

kolor: srebrny
10.0549.5 

Zasilacz do „Display IT“
• zasilacz z kablem  
• 2-metrowy kabel zasilający i 3-metrowy kabel połączeniowy 
• łatwy montaż bez wyspecjalizowanej pomocy 
• artykuł wchodzi w skład systemu „Display IT“

kolor: biały; wymiar zewnętrzny: 230 x 30 x 20 mm (Dł x Sz x W); 
napięcie [V]: 24 V;  
długość kabla: Kabel zasilający 2 m + wtyczka DC 3 m

pobór prądu [W]: 60 W
10.0549.6 
pobór prądu [W]: 200 W
10.0549.7 

Mocowanie ścienne do „Display IT“
•  zawiera cztery uchwyty ścienne ze stali nierdzewnej i dwie liny 

stalowe o długości 3 m
• idealny do miejsc, gdzie nie można zastosować szyny prądowej 
• mocowanie jest częścią systemu „Display IT“

kolor: srebrny; długość: 3000 mm; mocowanie: uchwyt ścienny
10.0549.8 
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Podstawy obrotowe

Podstawa obrotowa 5,0 kg
bez sprzęgła ślizgowego

• nadaje się do użytku wewnętrznego 
• podstawa z otworami montażowymi 
• z zewnętrznym łożyskiem kulkowym  
• ze sprzęgłem dla bezpieczeństwa 
• bardzo cicha 
• nie wymaga specjalnej obsługi

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: surowa biel;  
prędkość obrotowa na minutę: 2; maksymalne obciążenie: 5 kg; 
napięcie [V]: 230 V; długość kabla: 2000 mm
10.0015.22 

Podstawa obrotowa „10 kg“
• odpowiednia do użytku wewnętrznego 
• podstawa z otworami montażowymi 
• obrotowa, z podwójnym łożyskiem kulkowym 
• z sprzęgłem ślizgowym 
•  w formie obrotowej platformy sufitowej z maksymalnym 

obciążeniem do 5 kg
• bardzo cicha 
• nie wymaga specjalnej obsługi 
•  opcjonalnie dostępna ze stykiem ślizgowym do przesyłu prądu 

(maks. 4 A, do 900 W)

materiał: Odlew cynkowy; kolor: biały;  
prędkość obrotowa na minutę: 2,5; maksymalne obciążenie: 10 kg; 
napięcie [V]: 230 V; długość kabla: 2000 mm

bez sprzęgła ślizgowego
10.0015.2 

z sprzęgłęm ślizgowym
10.0015.3 

1. Ze stykiem ślizgowym

2. Bez styku ślizgowego

1

2

Element obrotowy „Twister“
wysokość: 8 mm

szerokość: 75 mm; głębokość: 75 mm;  
średnica wewnętrzna: 32 mm; nośność: 90 kg;  
zastosowanie: do talerza obrotowego o średnicy 450 mm
10.0065.1 
szerokość: 102 mm; głębokość: 102 mm;  
średnica wewnętrzna: 55 mm; nośność: 135 kg;  
zastosowanie: do talerza obrotowego o średnicy 300 - 600 mm
10.0065.2 
szerokość: 155 mm; głębokość: 155 mm;  
średnica wewnętrzna: 119 mm; nośność: 225 kg;  
zastosowanie: do talerza obrotowego o średnicy 400 - 750 mm
10.0065.3 
średnica zewnętrzna: 230 mm;  
średnica wewnętrzna: 115 mm; nośność: 330 kg;  
zastosowanie: do talerza obrotowego o średnicy 400 mm
10.0065.4 
średnica zewnętrzna: 308 mm;  
średnica wewnętrzna: 161 mm; nośność: 450 kg;  
zastosowanie: do talerza obrotowego o średnicy 500 mm
10.0065.5 
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Artykuły reklamowe

• Gadżety reklamowe

• Balony reklamowe

• Znaczki reklamowe

Reklamy z rewelacyjnym skutkiem!
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Gadżety reklamowe

Wszystko z jednego źródła?

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę: 
 
• profesjonalne doradztwo 
• sklep internetowy z dużym wyborem 
• duże powierzchnie magazynowe 
• wysyłka w wiele miejsc 
 
Szukasz wyjątkowego gadżetu reklamowego lub upominku? 
Poprzez indywidualizację gadżetu reklamowego sprawisz, że Twoja firma na dłużej zpadnie w pamięci  
twoich klientów, partnerów, i współpracowników. Bardzo duży wybór produktów od zapalniczek po parasolki.  
Nasza oferta obejmuje całą gamę artykułów promocyjnych. Nasza własna drukarnia realizuje również  
indywidualne nadruki, które sprawią, że Twoje artykuły promocyjne będą jeszcze bardziej przyciągać wzrok. 
 
Zrealizujemy też twój projekt nawet na wyrobach włókienniczych. 
Oprócz nadruku, haft jest wysokiej jakości alternatywą dla tekstyliów. 
Możliwe jest wykonanie znaków, nazwisk, logotypów i wielu innych motywów.  
Haft 3D można również zrealizować u nas.  
 
Ponadto istnieje możliwość indywidualizacji tekstyliów poprzez grawerowanie laserowe. 
Laser jest używany do "wypalania" motywu na powierzchni materiału.  
Ta technika świetnie sprawdzi się dla grubszych tkanin. 

Chętnie odpowiemy na 
Państwa pytania
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Gadżety reklamowe

Łańcuch flag i proporczyków
•  20 flag lub chorągiewek przyklejonych do sznurka z tworzywa 

sztucznego

szerokość: 150 mm; wysokość: 210 mm; długość: 5000 mm

z nadrukiem cyfrowym 4c, łącznie z kosztami przygotowania  
do druku, PU: 10 szt.
40.0049.7 
z jednokolorowym nadrukiem offsetowym, łącznie z kosztami 
przygotowania do druku, w opakowaniu: 100 szt.
40.0049.1 

Wielokolorowe druki, inne formaty albo materiały na zapytanie.

renzel NATURE

Łańcuch flagowy „Państwa“
• 20 flag przyklejonych do sznurka z tworzywa sztucznego 
• 23 narodowości do wyboru

Materiał: papier; długość: ok. 5.000 mm
40.0051. 

renzel NATURE

Papierowe flagi „Państwa“
• biały papier offsetowy o gramaturze 100 g/m² 
• przyklejone do plastikowego patyczka o długości 400 mm 
• 76 krajów i 42 inne wzory do wyboru. 
• w pakietach po 50 sztuk
40.0052. 

renzel NATURE
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Gadżety reklamowe

Indywidualne patyczki degustacyjne
• wykonane z papieru offsetowego o gramaturze 100 g/m² 
• bezdrzewne, białe i matowe 
• taki sam nadruk po obu stronach 
• patyczek o długości 80 mm 
• wymiary: 40 x 30 mm (szer. x wys.) 
• od 100 sztuk w druku cyfrowym 
• od 1000 sztuk w druku offsetowym
40.0059.1 

Nadruk cyfrowy - idealny 
przy małych nakładach !

renzel NATURE

Patyczki degustacyjne „Państwa“
• wymiary flagi: ok. 40 x 30 mm (szer. x wys.) 
• flagi przyklejone do drewnianego patyczka (długość: 80 mm) 
• wybór spośród 40 różnych krajów i standardowych motywów
40.0058. 

renzel NATURE

Indywidualne flagi papierowe
• wykonane z białego papieru offsetowego o gramaturze 100 g/m² 
• przyklejony do patyczka o długości 400 mm 
• od 100 sztuk w druku cyfrowym 
• od 1000 sztuk w druku offsetowym 
 
Zapraszamy do kontaktu!

szerokość: 240 mm; wysokość: 120 mm
40.0053.2 

renzel NATURE
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• wykonane z materiału rPET pochodzącego z recyklingu 
• w transparentnych kolorach obudowy i o matowych skuwkach 
• niebieski wkład o dużej pojemności 
• minimalna ilość: 1000 sztuk
40.1422. 

Na zapytanie możliwe umieszczenie reklamy.

Materiał rPET jest odpowiedni do 
długotrwałych i zrównoważonych 

zastosowań promocyjnych i reklamowych

„VIP“ Softtouch
• obrotowy długopis z miękką w dotyku obudową 
• lakierowany na kolor czarny błyszczący 
• dostępny również jako wieczne pióro lub zestaw do pisania 
• minimalna ilość: 100 sztuk

kolor: subtelna czerń; kolor pisma: niebieski;  
Mechanizm: długopis kulkowy obrotowy
40.0672.11 

Na zapytanie możliwe umieszczenie reklamy.

1. Obudowa typu Soft-touch

1
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Gadżety reklamowe

Długopis kulkowy „Happy“
• z matową, subtelną obudową w 14 kolorach 
•  z wkładem jumbo, srebrną końcówką piszącą i  

wydajnością ok. 1.200 m.
• wkład zgodny z normą ISO 
• minimalna ilość: 1000 sztuk
40.1749. 

Na zapytanie możliwe umieszczenie reklamy.

Naciśnij mnie!

40.1749.1140.1749.11

Długopis metalowy „Straight Gum“
•  z miękką w dotyku obudową, metalowym skuwką, metalową 

końcówką i przyciskiem w metalicznym kolorze GUN
• niebieski wkład do pisania 
• minimalna ilość: 300 sztuk
40.1119. 

Na zapytanie możliwe umieszczenie reklamy.

NOWOŚĆ

40.1119.340.1119.3

Antybakteryjny długopis „Effect Green“
• znakomita jakość pisania 
• ma działanie antybakteryjne 
• z kolorową lub białą końcówką 
• niebieski wkład o dużej pojemności 
• minimalna ilość zamówienia: 1.000 sztuk
40.1905. 

Na zapytanie możliwe umieszczenie reklamy.

Antybakteryjna powierzchnia przeciwdziała 
rozmnażaniu się bakterii chorobotwórczych.

40.1905.240.1905.2
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Długopis z nadrukiem „Trinity GUM NFC“
•  z gumową trójkątną obudową i przezroczystym błyszczącym 

klipsem
•  z wbudowanym NFC-Tag dzięki którym, informacje mogą  

być przekazywane w skuteczny i nowo-czesny sposób
•  w tym jednokolorowy nadruk na klipsie, NFC TAG + kodowanie  

oraz nadruk 1c logo NFC (w odpowiednim miejscu logo NFC TAG) 

Jak działa NFC:  
NFC, to międzynarodowy standard transmisji służący do 
bezprzewodowej wymiany danych na niewielkich odległościach.  
Aby przesłać dane za pomocą NFC, smartfon lub tablet należy 
przyłożyć do zaprogramowanego TAG-a NFC, który następnie 
aktywuje np. określoną aplikację lub funkcję w urządzeniu. 
W długopisach NFC TAG znajduje się on bezpośrednio pod 
wewnętrznym logo NFC. Zapewnia to nieskomplikowane przesyłanie 
informacji do smartfona lub tabletu. Połącz tradycyjny długopis i 
reklamę z interaktywnym światem za pomocą długopisów NFC PEN.  
 
Materiał obudowy: Soft Touch; Materiał końcówki: Soft Touch; 
Funkcje: z NFC-Tag ; Druk / Motyw: 1c druk;  
Miejsce nadruku: na klipsie
40.2047. 
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Parasolka kieszonkowa "AOC Mini Style"
•  nowoczesne wzornictwo z kolorowymi drutami,  

szwami i obramowaniem na rączce
•  automatyczna funkcja do szybkiego otwierania i  

zamykania parasola
• odporna na wiatr 
• elastyczne druty z włókna szklanego 
• miękki uchwyt z przyciskiem otwierającym 
• z praktycznym etui
40.2076. 

Na życzenie na artykule możemy umieścić reklamę

NOWOŚĆ

RICHARTZ narzędzie wielofunkcyjne „Key Tool Shop“
•  małe i kompaktowe narzędzie wielofunkcyjne, które pomoże 

również odblokować wózek sklepowy podczas zakupów
• wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 
•  Niezastąpiona pomoc! Narzędzie można łatwo zaczepić  

na breloczku do kluczy
•  14 praktycznych zastosowań do pomocy w codziennej pracy 

- 2 wkrętaki płaskie  
- wkrętak krzyżakowy 
- otwieracz do butelek 
- miarka calowa 
- miarka centymetrowa (z tyłu) 
- narzędzie do wyciągania gwoździ 
- 6 kluczy sześciokątnych 
- daje też możliwość odblokowania wózka sklepowego

• oferujemy też grawerowanie laserowe od 250 sztuk na zapytanie. 
• zindywidualizowane opakowania od 250 sztuk 
• w opakowaniu: 250 sztuk

materiał: stal nierdzewna; model: kluczyk; ilość funkcji: 14
40.1557.1 



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

823

Ar
ty

ku
ły

 re
kl

am
ow

e
21

Gadżety reklamowe

Pastylki dla dzieci Em-eukal w torebce reklamowej
• o smaku wiśniowym 
•  w indywidualnym opakowaniu reklamowym typu flowpack 

(wymiary: ok. 30 x 54 mm)
• zawartość: 2,25 g 
•  okres przydatności do spożycia: 12 miesięcy przy prawidłowym 

przechowywaniu
• w opakowaniu: 5000 sztuk
40.1744. 

Wraz z nadrukiem 4c i kosztami dodatkowymi.

Małe opakowanie M&M's
•  oryginalne drażetki czekoladowe M&M's w spersonalizowanej 

torebce promocyjnej
•  opcjonalnie w kolorze białym lub przezroczystym,  

lub alternatywnie w folii kompostowalnej
• zawiera koszty dodatkowe

zawartość: 10 g; wymiary: ok. 84 x 70 mm;  
nadruk: 4 kolory wg euroskali

Przykładowa cena dla 1.800 sztuk
kolor folii: biały; przydatność do spożycia: ok. 4 miesiące
40.1885.1 
kolor folii: przezroczysty; przydatność do spożycia: ok. 4 miesiące
40.1885.2 
kolor folii: przezroczyste ekologiczne opakowanie; przydatność do 
spożycia: ok. 3 miesiące przy prawidłowym przechowywaniu
40.1885.3 
kolor folii: białe ekologiczne opakowanie; przydatność do 
spożycia: ok. 3 miesiące przy prawidłowym przechowywaniu
40.1885.4 

Cena z nadrukiem 4c i kosztami dodatkowymi

Gumy „Airwaves Double“
• 2 odświeżające gumy do żucia Wrigley's Airwaves 
• w indywidualnie zadrukowanej saszetce promocyjnej 
• w opakowaniu: 5000 sztuk

kolor folii: biały; wymiary: ok. 60 x 60 mm;  
zawartość: 2 g; przydatność do spożycia: ok. 12 mcy przy 
prawidłowym przechowywaniu; nadruk / motyw: nadruk 4c Euroskala
40.1358.1 
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Balony reklamowe

Balony reklamowe
•  w wielu standardowych kolorach do wyboru  

(z możliwością mieszania kolorów)
• materiał: 100% naturalny lateks 
• średnica: 270 mm 
• obwód: 800 mm 
• z nadrukiem 1-kolorowym, jednostronnym i kosztami dodatkowymi 
• minimalna ilość zamówienia: 1.000 sztuk
40.2050. 

Balony reklamowe - dodatki
pompka elektryczna; napięcie 220 V;  
możliwość napełnienia ok. 400 balonów w ciągu godziny
40.0026.1 
pompka ręczna na małą ilość balonów
40.0027.1 

Patyczek do balonów wykonany z papieru i uchwytu  
z materiału ekologicznego

długość: 290 mm
40.0024.9 

Nasze balony wykonane są w 100% z naturalnego lateksu,  
dzięki czemu ulegają biodegradacji. 
 
Dostarczamy również balony w kolorach metalicznych lub  
kryształowych, prosimy pytać o inne rozmiary lub ilości. 
Inne uchwyty balonów dostępne na życzenie.

1. powiększony

Balony z naturalnego lateksu! 
Ponieważ nie zawierają plastiku, 
są całkowicie biodegradowalne.

1

renzel NATURE
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Balony reklamowe

Balony reklamowe - dodatki
klamerka do balonów „Quickholder“ do 
celów dekoracyjnych, nie wymaga wiązania
40.0021.1 
Klamerka do balonów z tasiemką
40.0025.1 
Sznurek; długość: 900 mm
40.0023.1 

1. Zamknięcie do balonów „Quickholder“.

2. Sznurek.

3. Zamknięcie balonu uchwytem z poliamidu.

1 2

3

Uchwyt do balonu
•  nowo zaprojektowany i opatentowany 

patyczek do balonów
• 100% biodegradowalny 
• możliwość recyklingu na makulaturę 
• ekologiczny (papier z certyfikatem FSC) 
• bezpieczny dla dzieci 
•  łatwy w obsłudze, balon nie musi  

być wiązany w węzeł
•  dostępne w następujących 

kolorach: różowy, niebieski,  
fioletowy, biały i imitacji drewna

• w opakowaniu: 1000 sztuk
40.1786. 

Na zapytanie możliwy nadruk indywidualny.

renzel NATURE

Bańki mydlane „Bubbles“
•  od 108 sztuk z oryginalnym płynem 

Pustefix
• 8 kolorów obudowy  
• z indywidualnie zadrukowaną etykietą
40.2089. 
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Znaczki reklamowe

Znaczki reklamowe
• gotowe do użycia 
• w tym koszty nadruku i przygotowania do druku 4c

mocowanie: ze szpilką

średnica: 25 mm
40.0012.1 
średnica: 31 mm
40.0012.3 
średnica: 37 mm
40.0012.5 
średnica: 56 mm
40.0012.7 
średnica: 75 mm
40.0012.9 

Przy zróżnicowanych ilościach, liczbie kolorów itp. prosimy o przesyłanie 
zapytań z pożądanym motywem.

Znaczki reklamowe z tworzywa sztucznego
• odpowiednie do małych ilości do samodzielnego zaprojektowania 
• po prostu pomaluj, skopiuj, wytnij i dociśnij razem 
• z igłą

średnica: 59 mm; mocowanie: ze szpilką
40.0011.1 

Znaczki reklamowe
•  Zestaw składający się z: 

- 2 blaszane krążki z szpilką 
- 1 przezroczysta osłona

• w opakowaniu: 250 sztuk

mocowanie: ze szpilką

średnica: 37 mm
40.0012.6 
średnica: 56 mm
40.0012.8 
średnica: 75 mm
40.0012.10 

Urządzenie do produkcji znaczków reklamowych 
„Startpaket“

• dla znaczków o średnicy 56 mm 
•  wraz z wycinarką, płytą szklaną i 1000 zestawów arkuszy  

materiału o średnicy 56 mm
40.0013.1 

Urządzenie do produkcji znaczków o średnicy 37 i 75 mm na zapytanie



22

Reklama na tekstyliach

22
• Moda firmowa

... indywidualne zadrukowanie!
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Moda firmowa

HAFTOWANIE I DRUKOWANIE NA TEKSTYLIACH
Szukasz atrakcyjnej odzieży roboczej lub atrakcyjnego upominku 
reklamowego z nadrukiem?  

Za pomocą różnych technik uszlachetniamy wysokiej jakości 
tekstylia zgodnie z Państwa gustem.  

Drukuj i haftuj koszulki, koszulki polo, kurtki i inną odzież  
już teraz! 

Moda dla każdego!

Odkryj naszą szeroką gamę tekstyliów na stronie: www.vkf-renzel.pl
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Moda firmowa

T-Shirt B&C #E190
• klasyczna koszulka 
• podwójne szwy na dole 
• bez szwów bocznych 
• dostępne w wielu różnych kolorach 
• sprawdzi się jako koszula damska i dziecięca 
 
Materiał: 100% bawełna; Jakość: ok. 190 g/m²;  
cena bez nadruku; Rozmiar: S-XXL
46.0005. 

Oferujemy Państwu również korzystny cenowo wariant 150 g/m2. 
Prosimy o zapytania!

Rodzinna koncepcja!

Koszulka Polo „B&C Safran“
• koszula damska, męska i dziecięca 
• wiele różnych modnych kolorów 
 
materiał: 100% bawełna; jakość: ok. 180 g/m²; Rozmiar: S-XXL

model damski
46.0004. 
model męski
46.0003. 
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Moda firmowa

Kamizelka
• odblaskowe zgodnie z EN471 (znak CE) 
• 2 paski odblaskowe 
• zapięcie na rzep z przodu  
• kolory: neonowy żółty lub neonowy pomarańczowy 
• certyfikat zgodny z normą EN ISO 20471 
• dostępny w rozmiarze XL lub XXL
46.0020. 

Możliwość naniesienia nadruku od 50 sztuk

1. Od lewej do prawej: fluorescencyjny żółty, fluorescencyjny 
pomarańczowy.

Inne kolory i rozmiary dostępne na zamówienie.

1

Worek na owoce i warzywa „Mumbai“
•  jedna strona 100% bawełna OEKO-TEX, druga strona z nylonową 

siatką
• sznurek do ściągania 
• zmywalny 
• jednostka opakowania: 250 sztuk

materiał: Bawełna 100% OEKO-TEX® / Nowa nylonowa siateczka; 
gramatura [g/m²]: 140 g/m²; wymiary: około 300 x 400 mm; 
pojemność: 9 l
46.0538.1 

Na zapytanie możliwe umieszczenie reklamy.

Więcej ekologicznych artykułów promocyjnych 
znajdą Państwo na stronie: www.vkf-renzel.pl

renzel NATURE  

Torba z włókniny PP „Wiedeń“
• z krótkimi uchwytami 
• wykonanie z miękkiej włókniny PP 
• dostępne w wielu różnych kolorach 
• w opakowaniu: 100 sztuk 
 
Wymiary: 380 x 420 mm (szer. x wys.); Pojemność: 14 l
46.0473. 

Na zapytanie możliwe umieszczenie reklamy.



23

Narzędzia | Akcesoria warsztatowe

23
• Noże introligatorskie | Noże bezpieczne

• Nożyczki z zabezpieczeniem

• Podajniki

• Zszywacze i akcesoria

• Drabinki, podesty i stołki barowe

... do bezpiecznej i łatwej pracy!
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Noże introligatorskie | Noże bezpieczne

Nóż bezpieczny  
„SECUNORM HANDY“

•  idealnie nadaje się do cięcia kartonu,  
folii i papieru

• możliwość wykorzystania 4 stron ostrza 
• ostrze chowa się automatycznie 
•  odpowiednie dla osób prawo- i 

leworęcznych

z ostrzem
materiał: metal / tworzywo sztuczne;  
kolor: czarny / niebieski; 
wymiary: 100 x 7,8 x 25,5 mm 
(dł. x szer. x wys.);  
wykonanie: dla prawo i leworęcznych; 
wersja: z automatycznym wysuwaniem ostrza;  
głębokość cięcia: 8,5 mm; waga: 35,0 g
12.0187.39 

(ostrze zamienne)
12.0201.24 

Nóż bezpieczny „PROFI LIGHT“
•  do cięcia wszystkich powszechnie 

używanych materiałów
• automatyczne chowanie ostrza 
•  odpowiednie dla osób prawo- i 

leworęcznych

z ostrzem trapezowym
materiał: Tworzywo sztuczne wzmocnione 
włóknem szklanym;  
kolor: czarny / niebieski; 
wymiary: 143 x 16 x 36 mm;  
wykonanie: dla prawo i leworęcznych; 
wersja: z automatycznym wysuwaniem ostrza;  
głębokość cięcia: 19 mm; waga: 52 g
12.0187.83 

(ostrze zamienne)
12.0201.10 

Nóż bezpieczny „SECUNORM 500“
•  do cięcia wszystkich powszechnie 

używanych materiałów
• automatyczne chowanie ostrza 
•  odpowiednie dla osób prawo- i 

leworęcznych

z ostrzem trapezowym
materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;  
kolor: srebrny / niebieski; 
wymiary: 143 x 16 x 36 mm;  
wykonanie: dla prawo i leworęcznych; 
wersja: z automatycznym wysuwaniem ostrza;  
głębokość cięcia: 17 mm; waga: 72,5 g
12.0187.72 

(ostrze zamienne)
12.0201.42 
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Noże introligatorskie | Noże bezpieczne

Nóż bezpieczny „SECUNORM 380“
•  do cięcia wszystkich powszechnie 

używanych materiałów
•  z ostrzem wysuwającym sią na długość  

8 cm
• automatyczne chowanie ostrza 
•  odpowiedni dla osób prawo- i 

leworęcznych

z ostrzem styropor
materiał: Tworzywo sztuczne wzmocnione 
włóknem szklanym;  
kolor: czarny / niebieski; 
wymiary: 170,5 x 20 x 34 mm; 
wykonanie: dla prawo i leworęcznych; 
wersja: z automatycznym wysuwaniem ostrza;  
głębokość cięcia: 73 mm; waga: 78 g
12.0187.64 

(ostrze zamienne)
12.0201.2 

Torba na pasku
• solidna torba z możliwością dopasowania do swoich potrzeb 
• odpowiednia dla noży i innych drobnych narzędzi 
• mocowanie za pomocą klipsa lub rzepu 
• możliwość prania w 40 °

materiał: nylon; kolor: czarny

wymiary: 215 x 53 x 23 mm; waga: 57,0 g
12.0502.4 
wymiary: 215 x 60 x 28 mm; waga: 65,0 g
12.0502.5 
wymiary: 215 x 68 x 40 mm; waga: 76,0 g
12.0502.6 

„SAFEBOX“ na zużyte ostrza
• może bezpiecznie pomieścić wiele zurzytych ostrzy 
•  dwóch szczelin można używać nie tylko do napełniania pojemnika, 

lecz również do „skracania“ ostrzy łamanych
•  zawartość pełnego pojemnika SAFEBOX można umieścić  

w pojemniku zbiorczym SAMMELBOX (artykuł: 12.0502.1)
12.0237.1 

Pojemnik zbiorczy na zużyte ostrza
• można bezpiecznie wypełnić zużytymi ostrzami 
• zamknąć pokrywę do samego końca, gdy pudełko jest pełne 
•  pudełko nie może być już ponownie otwierane i można je 

bezpiecznie zutylizować

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: zółty/ niebieski; 
wymiary: 107 x 105 x 210 mm (dł. x szer. x wys.); waga: 260 g
12.0502.1 
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Nożyczki z zabezpieczeniem

Technika zabezpieczająca

1.  Nożyce są prosto zeszlifowane, a to oznacza brak zagrożenia dla 
Państwa palcy. Dlatego nasze nożyce nazywają się SECUMAX= 
najwyższe bezpieczeństwo.

2. Zaokrąglone końcówki gwarantują bezpieczne cięcie.  
Mogą się Państwo lekko ukłuć, ale nie da się nimi mocno skaleczyć.

1 2

Ostre, ale bezpieczne. Nowe nożyce MARTOR

Nożyczki z zabezpieczeniem 
„SECUMAX 363“

•  nadają się do precyzyjnych i 
dokładniejszych cięć

•  sprawdzą się do cięcia wszystkich 
powszechnie stosowanych materiałów

długość cięcia: 56 mm;  
wykonanie: dla prawo i leworęcznych
12.0160.12 

Nożyczki z zabezpieczeniem 
„SECUMAX 564“

• nadaje się do wyjątkowo długich cięć 
•  sprawdzi się do cięcia wszystkich 

powszechnie stosowanych materiałów

długość cięcia: 80 mm;  
wykonanie: dla prawo i leworęcznych
12.0160.13 

Nożyczki z zabezpieczeniem 
„SECUMAX 565“

•  uniwersalne narzędzie do profesjonalnego 
cięcia

•  odpowiednie również do pracy w 
rękawiczkach

• sprawdzi się do cięcia drutów i kabli 
• dodatkowo otwiera butelki

długość cięcia: 70 mm;  
wykonanie: dla prawo i leworęcznych
12.0160.14 
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Podajniki

Podajnik stołowy „Standard“
materiał: stal; kolor: jasnoszary;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 220 mm;  
średnica tulejki: od 20-80 mm; średnica rolki: do 220 mm

do papieru
wymiar zewnętrzny: 584 x 310 mm (S x W);  
szerokość rolki: do 500 mm
12.0119.1 
wymiar zewnętrzny: 834 x 310 mm (S x W);  
szerokość rolki: do 750 mm
12.0120.1 

do papieru i folii
wymiar zewnętrzny: 584 x 310 mm (S x W);  
szerokość rolki: do 500 mm
12.0119.2 
wymiar zewnętrzny: 834 x 310 mm (S x W);  
szerokość rolki: do 750 mm
12.0120.2 

Podajnik do zamontowania na ścianie „Standard“
materiał: stal; kolor: jasnoszary;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 220 mm;  
średnica tulejki: od 20-80 mm; średnica rolki: do 220 mm

do papieru
wymiar zewnętrzny: 584 x 310 mm (S x W);  
szerokość rolki: do 500 mm
12.0115.1 
wymiar zewnętrzny: 834 x 310 mm (S x W);  
szerokość rolki: do 750 mm
12.0116.1 

do papieru i folii
wymiar zewnętrzny: 584 x 310 mm (S x W);  
szerokość rolki: do 500 mm
12.0115.2 
wymiar zewnętrzny: 834 x 310 mm (S x W);  
szerokość rolki: do 750 mm
12.0116.2 

Podajnik do zamocowania pod stołem „Standard“
materiał: stal; kolor: jasnoszary;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 220 mm;  
średnica tulejki: od 20-80 mm; średnica rolki: do 220 mm

do papieru
wymiar zewnętrzny: 564 x 270 mm (szer. x wys.);  
szerokość rolki: do 500 mm
12.0117.1 
wymiar zewnętrzny: 814 x 270 mm (szer. x wys.);  
szerokość rolki: do 750 mm
12.0118.1 

do papieru i folii
wymiar zewnętrzny: 564 x 270 mm (szer. x wys.);  
szerokość rolki: do 500 mm
12.0117.2 
wymiar zewnętrzny: 814 x 270 mm (szer. x wys.);  
szerokość rolki: do 750 mm
12.0118.2 
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Podajniki

Nadstawka do podajnika do folii „Standard“  
z ząbkowym nożem do folii i papieru

• do montażu na podajniku stołowym „Standard“ 
• dostawa z zaciskami do mocowania

materiał: stal; kolor: jasnoszary;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 220 mm;  
średnica tulejki: od 20-80 mm; średnica rolki: do 220 mm

do papieru
wymiar zewnętrzny: 584 x 305 mm (szer. x wys.);  
szerokość rolki: do 500 mm
12.0352.6 
wymiar zewnętrzny: 834 x 305 mm (szer. x wys.);  
szerokość rolki: do 750 mm
12.0352.5 

do papieru i folii
wymiar zewnętrzny: 584 x 305 mm (szer. x wys.);  
szerokość rolki: do 500 mm
12.0352.3 
wymiar zewnętrzny: 834 x 305 mm (szer. x wys.);  
szerokość rolki: do 750 mm
12.0352.4 

Nadstawka do podajnika do folii „Standard“
z wbudowanym nożem

• do montażu na podajniku stołowym „Standard“ 
• dostawa z zaciskami do mocowania

materiał: stal; kolor: jasnoszary;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 62 mm

wymiar zewnętrzny: 255 x 229 mm (szer. x wys.);  
wykonanie: na 1 szpulę
12.0121.1 
wymiar zewnętrzny: 291 x 173 mm (szer. x wys.);  
wykonanie: na 2 szpulki
12.0121.2 
wymiar zewnętrzny: 416 x 173 mm (szer. x wys.);  
wykonanie: na 3 szpulki
12.0121.4 
wymiar zewnętrzny: 584 x 310 mm (S x W); 
wykonanie: na 8 szpulek
12.0121.3 

12.0121.312.0121.3
12.0121.112.0121.1

12.0121.212.0121.2

12.0121.412.0121.4
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Podajniki

Podajnik stołowy „Vario Twin-Cut“
• nadaje się do papieru długowłóknistego, wkłókniny i folii 
• z krawędzią do odrywania do zwykłego papieru

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne; kolor: czarny / srebrny; 
głębokość (wymiar zewnętrzny): 234 mm; średnica rolki: do 240 mm

wymiar zewnętrzny: 845 x 205 mm (szer. x wys.);  
szerokość rolki: do 500 mm
12.0122.1 
wymiar zewnętrzny: 895 x 205 mm (szer. x wys.);  
szerokość rolki: do 800 mm
12.0122.2 

Podajnik do zamocowania na ścianie „Vario Twin-Cut“
• nadaje się do papieru długowłóknistego, wkłókniny i folii 
• z krawędzią do odrywania do zwykłego papieru

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;  
wysokość (wymiar zewnętrzny): 240 mm;  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 300 mm

szerokość (wymiar zewnętrzny): 800 mm; szerokość cięcia: 500 mm
12.0122.11 
szerokość (wymiar zewnętrzny): 1100 mm; szerokość cięcia: 800 mm
12.0122.12 

Podajnik do zamocowania pod stołem  
„Vario Twin-Cut“

• nadaje się do papieru długowłóknistego, wkłókniny i folii 
• z krawędzią do odrywania do zwykłego papieru

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;  
kolor: czarny / srebrny; średnica rolki: do 240 mm

wymiar zewnętrzny: 845 x 203 mm (szer. x wys.);  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 207 mm;  
szerokość rolki: do 500 mm
12.0122.8 
wymiar zewnętrzny: 1.095 x 203 mm (szer. x wys.);  
głębokość (wymiar zewnętrzny): 203 mm;  
szerokość rolki: do 800 mm
12.0122.9 
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Zszywacze i akcesoria

Zszywacze

Zszywacz „Allstar S“
•  wykonany z wysokiej jakości nietłukącego się tworzywa 

sztucznego
• nadaje się do znakowania grubszych tkanin lub dywanów 
• z wbudowanym ostrzem

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: szary/czarny;  
długość szpilki: 20 mm;  
wykonanie: do wszystkich standardowych nici;  
wyposażenie: ze stalową szpilką Mark I Standard
12.0161.1 

Zszywacz „Banok 503S“
•  nadaje się do szybkiego i precyzyjnego etykietowania wszystkich 

rodzajów tkanin
• z wbudowanym ostrzem

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: szary/jasny niebieski;  
długość szpilki: 20 mm;  
wykonanie: do wszystkich standardowych nici;  
wyposażenie: ze stalową szpilką Mark I Standard
12.0161.4 

Nici zszywające
• pasuje do wszystkich popularnych zszywaczy

kolor: przezroczysty

Polipropylen
długość: 15 mm
12.0162.1 
długość: 25 mm
12.0162.2 
długość: 40 mm
12.0162.3 
długość: 65 mm
12.0162.4 

Nylon
długość: 15 mm
12.0162.24 
długość: 25 mm
12.0162.25 
długość: 40 mm
12.0162.27 
długość: 65 mm
12.0162.28 

zapasowa igła
• nadaje się do pistoletu do metkowania

materiał: stal; rozmiar szpilki: standard; wykonanie: bez ostrza
12.0163.1 
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Drabinki, podesty i stołki barowe

Drabinka wolnostojąca „Treppy“
•  lekka aluminiowa drabina wolnostojąca 

w 5 kolorach
• zajmuje mało miejsca (wąska na 220 mm) 
•  z zabezpieczeniem przed przypadkowym 

złożeniem
•  antypoślizgowe i chroniące podłogę 

nakładki na nóżki
• duża stabilność

ilość poziomów: 1;  
Powierzchnia stoiska: 350 x 250 mm 
(szer. x gł.);  
całkowita wysokość: do ok. 2,2 m

kolor: żółty
12.0158.5 
kolor: różowy
12.0158.6 
kolor: niebieski
12.0158.7 
kolor: zielony
12.0158.8 
kolor: aluminiowo-srebrny
12.0158.9 

Drabinka wolnostojąca „Treppo“
•  z wygodnymi i antypoślizgowymi 

stopniami
•  drabinka składana jedną ręką, ułatwiająca 

obsługę
• antypoślizgowe, wyprofilowane i chroniące 
podłogę nakładki na nóżki

materiał: aluminium;  
kolor: aluminiowo-srebrny;  
Powierzchnia stoiska: 420 x 250 mm 
(szer. x gł.); głębokość stopnia: 125 mm

ilość poziomów: 2x 3;  
całkowita wysokość: do ok. 2,65 m; 
wysokość: 650 mm
12.0158.10 
ilość poziomów: 2x 4;  
całkowita wysokość: ok. 2,85 m; 
wysokość: 850 mm
12.0158.11 
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Drabinki, podesty i stołki barowe

Stołek „TWIN LIFT“
• mobilny stołek na kółkach 
•  z pokryciem antypoślizgowym z gumową 

powłoką
• maksymalne obciążenie: 150 kg

materiał: tworzywo sztuczne;  
ilość poziomów: 2; wysokość: 410 mm; 
wyposażenie: z 3 rolkami

kolor: szary
12.0314.1 
kolor: niebieski
12.0314.2 
kolor: czarny
12.0314.4 
kolor: czerwony
12.0314.5 

Stołek „TWIN STEEL“
• mobilny stołek na kółkach 
•  z pokryciem antypoślizgowym z gumową 

powłoką
• maksymalne obciążenie: 150 kg

materiał: stal; ilość poziomów: 2; 
wysokość: 410 mm; wyposażenie: z 3 rolkami

kolor: niebieski
12.0314.3 
kolor: czarny
12.0314.6 
kolor: czerwony
12.0314.7 
kolor: szary
12.0314.8 
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Elektroniczna promocja sprzedaży | 
Digital Signage

24
• Cyfrowe stojaki reklamowe

• Cyfrowe stoiska reklamowe

• Cyfrowe kolumny informacyjne

• Ekrany wielkoformatowe

• Cyfrowe displaye Outdoor

• Profesjonalne systemy nagłośnieniowe

• Tablice interaktywne

• Cyfrowe ramki POS

• Terminale informacyjne

• Tablety POS

• Odtwarzacze do reklamy cyfrowej

• Uchwyty do iPada | tableta

• Uchwyty do monitorów

• Stojaki do monitorów

• Osprzęt do reklamy cyfrowej

... do imponującego wejścia!
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Cyfrowe stojaki reklamowe

Cyfrowy stojak informacyjny „Attract Mini“
• ekran 15,6" w formacie pionowym 
• wbudowany odtwarzacz multimedialny 
• możliwość zasilania z akumulatora 
• złącze HDMI dla zewnętrznych odtwarzaczy 
• mobilny dzięki standardowym kółkom

materiał obudowy: metal / drewno / tworzywo sztuczne;  
przekątna ekranu: 39,62 cm (15,6"); szerokość: 257 mm; 
wysokość: 1125 mm; głębokość: 505 mm; waga: 8,0 kg;  
rozszerzenia plików: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.; 
typ pamięci: USB; format odtwarzania: 9:16; głośnik: zintegrowany; 
wewnętrzny dysk pamięci: nie; rozdzielczość: 1080 x 1920 pikseli; 
jasność: 220 cd/m²; łączność: HDMI, USB; funkcja autostart: tak

kolor: czarny; ekran dotykowy: nie
89.0002.120 
kolor: biały; ekran dotykowy: nie
89.0002.121 
kolor: czarny; ekran dotykowy: pojemnościowy
89.0002.122 
kolor: biały; ekran dotykowy: pojemnościowy
89.0002.123 

Akcesoria do stojaka informacyjnego „Attract Mini“
Biały czujnik ruchu do „Attract Mini“
kolor: biały
89.0044.5 

Czarny czujnik ruchu do „Attract Mini“
kolor: czarny
89.0044.4 

Ładowarka do akumulatora „Attract Mini“
napięcie [V]: 12 V
89.0044.3 

Akumulator do „Attract Mini“
moc baterii: 16 Ah; napięcie [V]: 12 V
89.0044.2 

Do pracy w formie ekranu dotykowego potrzebny jest zewnętrzny 
minikomputer (Android / Windows)!

Odpowiednie dodatki znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym
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Cyfrowe stojaki reklamowe

Potykacz cyfrowy „Attract“
• 32-calowy ekran o rozdzielczości 4K 
• wbudowany odtwarzacz multimedialny 
• elastyczny dzięki zamontowanym kółkom 
• możliwość podłączenia odtwarzaczy zewnętrznych

materiał obudowy: metal / drewno; przekątna ekranu: 81,28 cm (32");  
szerokość: 460 mm; wysokość: 1003 mm;  
głębokość: 352 mm; waga: 17,0 kg;  
rozszerzenia plików: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.; 
typ pamięci: USB; format odtwarzania: 9:16; głośnik: zintegrowany; 
wewnętrzny dysk pamięci: nie; rozdzielczość: 2.160 x 3.840 pikseli; 
ekran dotykowy: nie; jasność: 350 cd/m²;  
łączność: HDMI, VGA, USB, Digital Audio Out (Coaxial);  
funkcja autostart: tak

kolor: biały
89.0002.118 
kolor: czarny
89.0002.117 

renzel NATURE
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Cyfrowe stojaki reklamowe

Potykacz cyfrowy „A-Board“ II
• 43" Monitor Full-HD 
• system operacyjny Android 
•  treści reklamowe mogą być kontrolowane poprzez sieć lokalną  

lub za pomocą wybranej aplikacji
• jasność: 500cd/m² 
• 2 kółka na tylnej ściance dodają mobilności

materiał obudowy: metal; kolor: biały;  
przekątna ekranu: 109,5 cm (43"); szerokość: 615 mm; 
wysokość: 1.467 mm; głębokość: 520 mm; waga: 45 kg;  
rozszerzenia plików: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.;  
typ pamięci: SD, USB; format odtwarzania: 9:16; 
głośnik: zintegrowany; wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB; 
rozdzielczość: 1080 x 1920 pikseli; ekran dotykowy: nie; 
jasność: 500 cd/m²; łączność: HDMI, USB, RJ 45;  
sieć: LAN, WiFi; funkcja autostart: tak
89.0002.223 

NOWOŚĆ

Potykacz cyfrowy „A-Board“
• system operacyjny Android dla Digital Signage 
• może działać w sieci lokalnej lub przez WiFi / LAN

materiał obudowy: metal; kolor: biały;  
przekątna ekranu: 109,5 cm (43"); szerokość: 608 mm; 
wysokość: 1.585 mm; głębokość: 40 mm; waga: 24,0 kg;  
rozszerzenia plików: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.;  
typ pamięci: wejście USB, HDMI; format odtwarzania: 9:16; 
głośnik: zintegrowany; wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB; 
rozdzielczość: 1080 x 1920 pikseli; ekran dotykowy: nie; 
łączność: USB, karta SD, Audio Out 3,5 mm; sieć: LAN, WiFi;  
funkcja autostart: tak
89.0002.149 



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

845

El
ek

tr
on

ic
zn

a 
pr

om
oc

ja
 s

pr
ze

da
ży

 | 
Di

gi
ta

l S
ig

na
ge

24

Cyfrowe stojaki reklamowe

Cyfrowy potykacz z tablicą A Slim
• profesjonalny, antyrefleksyjny wyświetlacz 
• może być używany 24/7 
•  może pracować samodzielnie lub w sieci lokalnej przy użyciu 

oprogramowania „Samsung MagicInfo“.
• kółka na tylnej ściance dodają mobilności 
• dostępne w kolorze czarnym lub białym

materiał obudowy: metal; przekątna ekranu: 109,5 cm (43"); 
szerokość: 560 mm; wysokość: 1238 mm;  
głębokość: 426 mm; waga: 29,0 kg;  
rozszerzenia plików: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.;  
typ pamięci: wejście USB, HDMI; format odtwarzania: 9:16; 
głośnik: zintegrowany; wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB;  
obszar zastosowania: wewnątrz; rozdzielczość: 1080 x 1920 pikseli; 
ekran dotykowy: nie; jasność: 500 cd/m²; łączność: USB;  
sieć: LAN, WiFi; funkcja autostart: tak

kolor: czarny
89.0002.171 
kolor: biały
89.0002.172 

NOWOŚĆ

Stojak na prospekty z wyświetlaczem cyfrowym 
„STAND.Flash SIZE Slimline14“

•  7 kieszeni na prospekty w formacie DIN A4 lub 14 kieszeni  
na prospekty w długim formacie DIN

•  14-calowy odtwarzacz multimedialny z doskonałą jakością  
obrazu Full-HD

szerokość: 350 mm; wysokość: ok. 1600 mm; głębokość: 400 mm; 
wykonanie: z wydłużonym uchwytem na monitor;  
głębokość całkowita: 26 mm
89.0027.18 
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Cyfrowe stoiska reklamowe

Totemy | Stele

Ścianka informacyjna FLASH.movie PRO „Slimline“
• wyświetlacz o rozdzielczości 4K 
• smukła konstrukcja 
• dostępne akcesoria (ruchoma podstawa lub półki) 
• wbudowany odtwarzacz multimedialny 
• możliwość podłączenia odtwarzaczy zewnętrznych

materiał obudowy: metal / drewno / tworzywo sztuczne; 
rozszerzenia plików: MPEG2, MPEG4, H264, MOV, AVI, MKV, 
M2TS, JPEG, BMP; typ pamięci: USB; głośnik: zintegrowany; 
wewnętrzny dysk pamięci: nie; obszar zastosowania: wewnątrz; 
rozdzielczość: 2.160 x 3.840 pikseli;  
łączność: HDMI, VGA, USB, Digital Audio Out (Coaxial);  
funkcja autostart: tak

(wersja: 28")
kolor: czarny; przekątna ekranu: 71,12 cm (28"); szerokość: 813 mm; 
wysokość: 1820 mm; głębokość: 450 mm; waga: 39 kg;  
format odtwarzania: 16:9; ekran dotykowy: opcjonalnie; 
jasność: 300 cd/m²
89.0002.124 

(wersja: 32")
kolor: biały; przekątna ekranu: 81,28 cm (32"); szerokość: 582 mm; 
wysokość: 1820 mm; głębokość: 450 mm; waga: 31 kg;  
format odtwarzania: 9:16; ekran dotykowy: opcjonalnie; 
jasność: 350 cd/m²
89.0002.127 

(wersja: 32")
kolor: czarny; przekątna ekranu: 81,28 cm (32"); szerokość: 582 mm; 
wysokość: 1820 mm; głębokość: 450 mm; waga: 31 kg;  
format odtwarzania: 9:16; ekran dotykowy: opcjonalnie; 
jasność: 350 cd/m²
89.0002.126 

(wersja: 50")
kolor: biały; przekątna ekranu: 127 cm (50"); szerokość: 813 mm; 
wysokość: 1820 mm; głębokość: 450 mm; waga: 43,5 kg;  
format odtwarzania: 9:16; ekran dotykowy: opcjonalnie; 
jasność: 350 cd/m²
89.0002.129 

(wersja: 50")
kolor: czarny; przekątna ekranu: 127 cm (50"); szerokość: 813 mm; 
wysokość: 1820 mm; głębokość: 450 mm; waga: 43,5 kg;  
format odtwarzania: 9:16; ekran dotykowy: opcjonalnie; 
jasność: 350 cd/m²
89.0002.128 

(wersja: 58")
kolor: biały; przekątna ekranu: 147,32 cm (58"); szerokość: 916 mm; 
wysokość: 1820 mm; głębokość: 450 mm; waga: 50 kg;  
format odtwarzania: 9:16; ekran dotykowy: opcjonalnie; 
jasność: 350 cd/m²
89.0002.131 

(wersja: 58")
kolor: czarny; przekątna ekranu: 147,32 cm (58"); 
szerokość: 916 mm; wysokość: 1820 mm;  
głębokość: 450 mm; waga: 50 kg; format odtwarzania: 9:16;  
ekran dotykowy: opcjonalnie; jasność: 350 cd/m²
89.0002.130 

(wersja: 65")
kolor: biały; przekątna ekranu: 165,10 cm (65"); 
szerokość: 1000 mm; wysokość: 1940 mm; głębokość: 500 mm; 
waga: 60 kg; format odtwarzania: 9:16; ekran dotykowy: nie; 
jasność: 400 cd/m²
89.0002.146 

(wersja: 65")
kolor: czarny; przekątna ekranu: 165,10 cm (65"); 
szerokość: 1000 mm; wysokość: 1940 mm; głębokość: 500 mm; 
waga: 60 kg; format odtwarzania: 9:16; ekran dotykowy: nie; 
jasność: 400 cd/m²
89.0002.145 

Ścianka informacyjna FLASH.movie PRO  
„Slimline Touch“

wysokość: 1820 mm; głębokość: 450 mm;  
ekran dotykowy: podczerwień; jasność: 350 cd/m²;  
łączność: HDMI, VGA, USB, Digital Audio Out (Coaxial);  
funkcja autostart: tak

(wersja: 50")
kolor: czarny; przekątna ekranu: 127 cm (50");  
szerokość: 813 mm; waga: 50 kg
89.0002.139 

(wersja: 50")
kolor: biały; przekątna ekranu: 127 cm (50");  
szerokość: 813 mm; waga: 50 kg
89.0002.142 

(wersja: 58")
kolor: czarny; przekątna ekranu: 147,32 cm (58"); 
szerokość: 916 mm; waga: 60 kg
89.0002.143 

(wersja: 58")
kolor: biały; przekątna ekranu: 147,32 cm (58");  
szerokość: 916 mm; waga: 60 kg
89.0002.144 

Do pracy w formie ekranu dotykowego potrzebny jest zewnętrzny 
minikomputer (Android / Windows)!
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Cyfrowe stoiska reklamowe
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Cyfrowe stoiska reklamowe

Słupek reklamowy FLASH.movie 22 touch
•  wysokiej jakości słupek reklamowy do prezentacji reklam 

multimedialnych
• ekran dotykowy o wielkości 21,5" 
• 4 praktyczne przegrody na prospekty 
• system operacyjny Android pozwala na elastyczne użytkowanie 
• nowoczesna konstrukcja, która nie zajmuje dużo miejsca

materiał obudowy: metal; kolor: czarny / srebrny;  
przekątna ekranu: 54,61 cm (21,5"); szerokość: 350 mm; 
wysokość: 1570 mm; głębokość: 380 mm;  
rozszerzenia plików: JPEG, BMP, PNG, MP3, MPEG I/II/IV, H264;  
format odtwarzania: 9:16; głośnik: zintegrowany; 
rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli; ekran dotykowy: pojemnościowy; 
jasność: 250 cd/m²; łączność: USB; funkcja autostart: tak
89.0002.219 
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Cyfrowe kolumny informacyjne

Indywidualne rozwiązania programowania

Ścianka informacyjna FLASH.movie Portrait NG
•  elegancka ścianka informacyjny z kolorowym ekranem dotykowym 

(z możliwością dezaktywacji)
• mała głębokość zabudowy: 50 mm 
• zintegrowany odtwarzacz multimedialny  
• system operacyjny Android 
• możliwość pracy poprzez sieć lokalną i tryb stand alone

materiał obudowy: szkło / metal; kolor: czarny;  
przekątna ekranu: 139,70 cm (55"); szerokość: 750 mm; 
wysokość: 1.955 mm; głębokość: 50 - 100 / 400 mm;  
rozszerzenia plików: JPEG, MP3, MPEG I/II, MP4, H 264, AVI;  
typ pamięci: USB; format odtwarzania: 9:16; głośnik: zintegrowany; 
wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB;  
obszar zastosowania: do użytku wewnętrznego; 
rozdzielczość: 1080 x 1920 pikseli; ekran dotykowy: pojemnościowy; 
jasność: 450 cd/m²; łączność: HDMI, USB, VGA; sieć: LAN, WiFi; 
funkcja autostart: tak
89.0002.199 

(wyglądem może się nieco różnić)
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Cyfrowe kolumny informacyjne

Ścianka info FLASH.movie Pro Single 55"
•  Solidna konstrukcja składająca się ze szkła hartowanego, profili 

aluminiowych i stalowej podstawy
• Zintegrowany odtwarzacz multimedialny 
• Może pracować samodzielnie lub przez sieć lokalną 
• Z profesjonalnym wyświetlaczem

materiał obudowy: aluminium / szkło / stal;  
kolor: czarny / srebrny; przekątna ekranu: 139,70 cm (55"); 
szerokość: 913 mm; wysokość: 2120 mm; głębokość: 550 / 122 mm;  
rozszerzenia plików: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.; 
 typ pamięci: USB; format odtwarzania: 9:16; głośnik: zintegrowany; 
wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB; obszar zastosowania: wewnątrz; 
rozdzielczość: 1080 x 1920 pikseli; ekran dotykowy: opcjonalnie; 
jasność: 500 cd/m²; łączność: USB; sieć: LAN, WiFi;  
funkcja autostart: tak
89.0002.156 

Ścianka info FLASH.movie Pro Single Flat 55"
•  Solidna konstrukcja składająca się ze szkła hartowanego, profili 

aluminiowych i stalowej podstawy
• Zintegrowany odtwarzacz multimedialny 
• Może pracować samodzielnie lub przez sieć lokalną 
• Z profesjonalnym wyświetlaczem

materiał obudowy: aluminium / szkło / stal;  
kolor: czarny / srebrny; przekątna ekranu: 139,70 cm (55"); 
szerokość: 913 mm; wysokość: 2120 mm; głębokość: 550 / 75 mm;  
rozszerzenia plików: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.;  
typ pamięci: USB; format odtwarzania: 9:16; głośnik: zintegrowany; 
wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB; obszar zastosowania: wewnątrz; 
rozdzielczość: 1080 x 1920 pikseli; ekran dotykowy: opcjonalnie; 
jasność: 500 cd/m²; łączność: USB; sieć: LAN, WiFi;  
funkcja autostart: tak
89.0002.157 
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Cyfrowe kolumny informacyjne

Ścianka informacyjna FLASH.movie Pro „Double“
• możliwość prezentacji treści multimedialnych po obu stronach 
•  solidna konstrukcja składająca się z wytrzymałego szkła, profili 

aluminiowych i stalowej podstawy
• zintegrowany odtwarzacz multimedialny 
• może pracować samodzielnie lub przez sieć lokalną

kolor: czarny / srebrny; ekran dotykowy: opcjonalnie;  
jasność: 500 cd/m²; łączność: USB; sieć: LAN, WiFi;  
funkcja autostart: tak

przekątna ekranu: 109,5 cm (43"); szerokość: 710 mm; 
wysokość: 2020 mm; głębokość: 190 / 650 mm
89.0002.150 
przekątna ekranu: 139,70 cm (55"); szerokość: 913 mm; 
wysokość: 2120 mm; głębokość: 190 / 800 mm
89.0002.151 

Inne wykonania na zapytanie!

FLASH.movie Pro Infowall Single Slim
• smukły, elegancki display multimedialny 
• metalowa obudowa 
• dostępny w kolorze czarnym lub białym 
• profesjonalny wyświetlacz w zestawie 
• działanie przez USB lub przez połączenie LAN / WiFi

głębokość: 460 mm; ekran dotykowy: nie; jasność: 400 cd/m²; 
łączność: HDMI, USB; sieć: LAN, WiFi; funkcja autostart: tak

(czarny)
przekątna ekranu: 81,28 cm (32");  
szerokość: 436 mm; wysokość: 1699 mm
89.0002.211 
przekątna ekranu: 109,5 cm (43");  
szerokość: 575 mm; wysokość: 1.813 mm
89.0002.214 

(kolor biały)
przekątna ekranu: 81,28 cm (32");  
szerokość: 436 mm; wysokość: 1699 mm
89.0002.213 
przekątna ekranu: 109,5 cm (43");  
szerokość: 575 mm; wysokość: 1.813 mm
89.0002.215 

NOWOŚĆ
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Ekrany wielkoformatowe

Monitor POS Philips
• przystępna cenowo, profesjonalna seria monitorów 
• zgodność 18/7  
• wbudowany odtwarzacz multimedialny 
•  bezpłatne oprogramowanie do obsługi urządzenia w sieci lokalnej 

(w zależności od modelu również przez WLAN)
• może służyć jako ściana wideo 
•  wersja z Androidem umożliwia korzystanie z wybranej aplikacji  

lub wyświetlanie treści zewnętrznych za pomocą przeglądarki

materiał obudowy: tworzywo sztuczne;  
rozszerzenia plików: JPEG, BMP, PNG, MP3, MPEG I/II/IV, H264;  
typ pamięci: USB; format odtwarzania: 16:9; głośnik: zintegrowany; 
obszar zastosowania: do użytku wewnętrznego;  
ekran dotykowy: nie; łączność: HDMI, DVI, Audio 3,5 mm, RS 232; 
funkcja autostart: tak; kolor: czarny

przekątna ekranu: 81,28 cm (32"); szerokość: 726,5 mm; 
wysokość: 425,4 mm; głębokość: 65 mm;  
rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli; wewnętrzny dysk pamięci: nie; 
format: poziomo / pionowo; jasność: 350 cd/m²; sieć: LAN;  
górna szerokość ramki: 11,9 mm; boczna szerokość ramki: 11,9 mm; 
dolna szerokość ramki: 17,2 mm;  
montaż VESA: 100 x 100 mm / 200 x 200 mm;  
waga: 5,3 kg; system operacyjny: brak
89.0049.1 
przekątna ekranu: 107,95 cm (42,5"); szerokość: 973 mm; 
wysokość: 561,2 mm; głębokość: 63,5 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: nie; 
format: poziomo / pionowo; jasność: 350 cd/m²; sieć: LAN;  
górna szerokość ramki: 13,9 mm; boczna szerokość ramki: 13,9 mm; 
dolna szerokość ramki: 13,9 mm; montaż VESA: 200 x 200 mm; 
waga: 11,3 kg; system operacyjny: brak
89.0049.2 
przekątna ekranu: 125,73 cm (49,5 "); szerokość: 1128,4 mm; 
wysokość: 649 mm; głębokość: 63,5 mm; rozdzielczość: 3840 x 2160 px;  
wewnętrzny dysk pamięci: nie; format: poziomo / pionowo; 
jasność: 350 cd/m²; sieć: LAN; górna szerokość ramki: 14,9 mm; 
boczna szerokość ramki: 14,9 mm; dolna szerokość ramki: 14,9 mm; 
montaż VESA: 400 x 400 mm; waga: 14,8 kg; system operacyjny: brak
89.0049.3 
przekątna ekranu: 138,7 cm (54,6"); szerokość: 1.241,8 mm; 
wysokość: 712,6 mm; głębokość: 63,6 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: nie; 
format: poziomo / pionowo; jasność: 350 cd/m²; sieć: LAN;  
górna szerokość ramki: 13,9 mm; boczna szerokość ramki: 13,9 mm; 
dolna szerokość ramki: 13,9 mm; montaż VESA: 400 x 400 mm; 
waga: 16 kg; system operacyjny: brak
89.0049.4 
przekątna ekranu: 163,83 cm (64,5"); szerokość: 1462,3 mm; 
wysokość: 837,3 mm; głębokość: 68,9 mm / 89,9 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: nie; 
format: poziomo / pionowo; jasność: 350 cd/m²; sieć: LAN;  
górna szerokość ramki: 14,9 mm; boczna szerokość ramki: 14,9 mm; 
dolna szerokość ramki: 14,9 mm; montaż VESA: 400 x 400 mm; 
waga: 27,8 kg; system operacyjny: brak
89.0049.5 
przekątna ekranu: 189,28 cm (74,52"); szerokość: 1683,5 mm; 
wysokość: 961,7 mm; głębokość: 69,5 mm / 91,8 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: nie; 
format: poziomo / pionowo; jasność: 350 cd/m²; sieć: LAN;  
górna szerokość ramki: 14,9 mm; boczna szerokość ramki: 14,9 mm; 
dolna szerokość ramki: 14,9 mm; montaż VESA: 600 x 400 mm; 
waga: 37,5 kg; system operacyjny: brak
89.0049.6 

przekątna ekranu: 217,42 cm (85,6"); szerokość: 1929 mm; 
wysokość: 1100 mm; głębokość: 69,5 mm / 91,8 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: nie; 
format: poziomo / pionowo; jasność: 350 cd/m²; sieć: LAN;  
górna szerokość ramki: 15,5 mm; boczna szerokość ramki: 15,5 mm; 
dolna szerokość ramki: 15,5 mm; montaż VESA: 600 x 400 mm; 
waga: 49,5 kg; system operacyjny: brak
89.0049.7 
przekątna ekranu: 81,28 cm (32"); szerokość: 726,5 mm; 
wysokość: 425,4 mm; głębokość: 65 mm; rozdzielczość: 1920 x 1080 px;  
wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB; format: poziomo;  
jasność: 350 cd/m²; sieć: LAN, WiFi opcjonalnie z Dongle;  
górna szerokość ramki: 11,9 mm; boczna szerokość ramki: 11,9 mm; 
dolna szerokość ramki: 17,2 mm; montaż VESA: 100 x 100 mm / 
200 x 200 mm; waga: 5,3 kg; system operacyjny: Android 8
89.0049.8 
przekątna ekranu: 107,95 cm (42,5"); szerokość: 973 mm; 
wysokość: 561,2 mm; głębokość: 63,5 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB; 
format: poziomo; jasność: 400 cd/m²;  
sieć: LAN, WiFi opcjonalnie z Dongle; górna szerokość ramki: 13,9 mm;  
boczna szerokość ramki: 13,9 mm; dolna szerokość ramki: 13,9 mm; 
montaż VESA: 100 x 100 mm / 200 x 200 mm; waga: 11,3 kg;  
system operacyjny: Android 8
89.0049.9 
przekątna ekranu: 125,73 cm (49,5 "); szerokość: 1128,4 mm; 
wysokość: 649 mm; głębokość: 63,5 mm; rozdzielczość: 3840 x 2160 px;  
wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB; format: poziomo;  
jasność: 400 cd/m²; sieć: LAN, WiFi opcjonalnie z Dongle;  
górna szerokość ramki: 14,9 mm; boczna szerokość ramki: 14,9 mm; 
dolna szerokość ramki: 14,9 mm; montaż VESA: 400 x 400 mm; 
waga: 12,75 kg; system operacyjny: Android 8
89.0049.10 
przekątna ekranu: 138,7 cm (54,6"); szerokość: 1.241,8 mm; 
wysokość: 712,6 mm; głębokość: 63,6 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB; 
format: poziomo; jasność: 400 cd/m²;  
sieć: LAN, WiFi opcjonalnie z Dongle; górna szerokość ramki: 13,9 mm;  
boczna szerokość ramki: 13,9 mm; dolna szerokość ramki: 13,9 mm;  
montaż VESA: 400 x 400 mm; waga: 16 kg; system operacyjny: Android 8
89.0049.11 
przekątna ekranu: 163,83 cm (64,5"); szerokość: 1462,3 mm; 
wysokość: 837,3 mm; głębokość: 68,9 mm / 89,9 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB; 
format: poziomo; jasność: 400 cd/m²;  
sieć: LAN, WiFi opcjonalnie z Dongle; górna szerokość ramki: 14,9 mm;  
boczna szerokość ramki: 14,9 mm; dolna szerokość ramki: 14,9 mm; 
montaż VESA: 400 x 400 mm; waga: 27,8 kg;  
system operacyjny: Android 8
89.0049.12 
przekątna ekranu: 189,28 cm (74,52"); szerokość: 1683,5 mm; 
wysokość: 961,7 mm; głębokość: 69,5 mm / 91,8 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB; 
format: poziomo; jasność: 400 cd/m²;  
sieć: LAN, WiFi opcjonalnie z Dongle; górna szerokość ramki: 14,9 mm;  
boczna szerokość ramki: 14,9 mm; dolna szerokość ramki: 14,9 mm; 
montaż VESA: 600 x 400 mm; waga: 37,5 kg;  
system operacyjny: Android 8
89.0049.13 
przekątna ekranu: 217,42 cm (85,6"); szerokość: 1929 mm; 
wysokość: 1100 mm; głębokość: 69,5 mm / 91,8 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB; 
format: poziomo; jasność: 400 cd/m²;  
sieć: LAN, WiFi opcjonalnie z Dongle; górna szerokość ramki: 15,5 mm;  
boczna szerokość ramki: 15,5 mm; dolna szerokość ramki: 15,5 mm; 
montaż VESA: 600 x 400 mm; waga: 49,5 kg;  
system operacyjny: Android 8
89.0049.14 
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Ekrany wielkoformatowe

FLASH.movie „PD II“
• panel ADS gotowy do pracy w trybie 24/7 
• możliwość zastosowania w formacie poziomym i pionowym 
• wbudowany odtwarzacz multimedialny 
•  darmowe oprogramowanie do obsługi w sieci lokalnej  

(w zależności od modelu również przez WLAN)
• możliwość stworzenia ścian multimedialnych 
•  wersja z Androidem umożliwia korzystanie z wybranej aplikacji lub 

wyświetlanie zewnętrznych treści przez przeglądarkę

materiał obudowy: tworzywo sztuczne;  
rozszerzenia plików: JPEG, BMP, PNG, MP3, MPEG I/II/IV, H264;  
typ pamięci: USB; format odtwarzania: 16:9 / 9:16; 
głośnik: zintegrowany; obszar zastosowania: do użytku wewnętrznego;  
format: poziomo / pionowo; ekran dotykowy: nie;  
łączność: HDMI, DVI, DisplayPort, USB, Audio, RS 232;  
funkcja autostart: tak; kolor: czarny

przekątna ekranu: 81,28 cm (32"); szerokość: 726,5 mm; 
wysokość: 425,4 mm; głębokość: 65,1 mm / 69,1 mm; 
rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli; wewnętrzny dysk pamięci: nie; 
jasność: 400 cd/m²; sieć: LAN; górna szerokość ramki: 11,9 mm; 
boczna szerokość ramki: 11,9 mm; dolna szerokość ramki: 17,2 mm; 
montaż VESA: 100 x 100 mm / 200 x 200 mm; waga: 5,7 kg;  
system operacyjny: brak
89.0049.15 
przekątna ekranu: 107,95 cm (42,5"); szerokość: 973 mm; 
wysokość: 561,2 mm; głębokość: 63,5 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: nie; 
jasność: 500 cd/m²; sieć: LAN; górna szerokość ramki: 13,9 mm; 
boczna szerokość ramki: 13,9 mm; dolna szerokość ramki: 13,9 mm; 
montaż VESA: 200 x 200 mm; waga: 10,7 kg; system operacyjny: brak
89.0049.16 
przekątna ekranu: 125,73 cm (49,5 "); szerokość: 1128,4 mm; 
wysokość: 649 mm; głębokość: 63,5 mm; rozdzielczość: 3840 x 2160 px;  
wewnętrzny dysk pamięci: nie; jasność: 500 cd/m²; sieć: LAN; 
górna szerokość ramki: 14,9 mm; boczna szerokość ramki: 14,9 mm; 
dolna szerokość ramki: 14,9 mm; montaż VESA: 400 x 400 mm; 
waga: 14,7 kg; system operacyjny: brak
89.0049.17 
przekątna ekranu: 138,7 cm (54,6"); szerokość: 1.241,8 mm; 
wysokość: 712,6 mm; głębokość: 63,6 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: nie; 
jasność: 500 cd/m²; sieć: LAN; górna szerokość ramki: 13,9 mm; 
boczna szerokość ramki: 13,9 mm; dolna szerokość ramki: 13,9 mm; 
montaż VESA: 400 x 400 mm; waga: 16 kg; system operacyjny: brak
89.0049.18 
przekątna ekranu: 165,10 cm (65"); szerokość: 1462,3 mm; 
wysokość: 837,3 mm; głębokość: 68,9 mm / 89,9 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: nie; 
jasność: 500 cd/m²; sieć: LAN; górna szerokość ramki: 14,9 mm; 
boczna szerokość ramki: 14,9 mm; dolna szerokość ramki: 14,9 mm; 
montaż VESA: 400 x 400 mm; waga: 27,8 kg; system operacyjny: brak
89.0049.19 
przekątna ekranu: 189,28 cm (74,52"); szerokość: 1683,5 mm; 
wysokość: 961,7 mm; głębokość: 69,5 mm / 91,8 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: nie; 
jasność: 500 cd/m²; sieć: LAN; górna szerokość ramki: 14,9 mm; 
boczna szerokość ramki: 14,9 mm; dolna szerokość ramki: 14,9 mm; 
montaż VESA: 600 x 400 mm; waga: 35,9 kg; system operacyjny: brak
89.0049.20 
przekątna ekranu: 217,42 cm (85,6"); szerokość: 1929 mm; 
wysokość: 1100 mm; głębokość: 69,5 mm / 91,8 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: nie; 
jasność: 500 cd/m²; sieć: LAN; górna szerokość ramki: 15,5 mm; 
boczna szerokość ramki: 15,5 mm; dolna szerokość ramki: 15,5 mm; 
montaż VESA: 600 x 400 mm; waga: -; system operacyjny: brak
89.0049.21 

przekątna ekranu: 247,65 cm (97,5"); szerokość: 2193,2 mm; 
wysokość: 1248,2 mm; głębokość: 87,9 / 97,9 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: nie; 
jasność: 500 cd/m²; sieć: LAN; górna szerokość ramki: 16 mm; 
boczna szerokość ramki: 16 mm; dolna szerokość ramki: 16 mm; 
montaż VESA: 800 x 500 mm; waga: -; system operacyjny: brak
89.0049.22 
przekątna ekranu: 81,28 cm (32"); szerokość: 726,5 mm; 
wysokość: 425,4 mm; głębokość: 65,1 mm / 69,1 mm; 
rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli; wewnętrzny dysk pamięci: 32 GB; 
jasność: 400 cd/m²; sieć: LAN, WiFi; górna szerokość ramki: 11,9 mm; 
boczna szerokość ramki: 11,9 mm; dolna szerokość ramki: 17,2 mm; 
montaż VESA: 100 x 100 mm / 200 x 200 mm; waga: 5,7 kg;  
system operacyjny: Android 8
89.0049.23 
przekątna ekranu: 107,95 cm (42,5"); szerokość: 973 mm; 
wysokość: 561,2 mm; głębokość: 63,5 mm; rozdzielczość: 3840 x 2160 px;  
wewnętrzny dysk pamięci: 32 GB; jasność: 500 cd/m²; sieć: LAN, WiFi;  
górna szerokość ramki: 13,9 mm; boczna szerokość ramki: 13,9 mm; 
dolna szerokość ramki: 13,9 mm; montaż VESA: 200 x 200 mm; 
waga: 10,7 kg; system operacyjny: Android 8
89.0049.24 
przekątna ekranu: 125,73 cm (49,5 "); szerokość: 1128,4 mm; 
wysokość: 649 mm; głębokość: 63,5 mm; rozdzielczość: 3840 x 2160 px;  
wewnętrzny dysk pamięci: 32 GB; jasność: 500 cd/m²; sieć: LAN, WiFi;  
górna szerokość ramki: 14,9 mm; boczna szerokość ramki: 14,9 mm; 
dolna szerokość ramki: 14,9 mm; montaż VESA: 400 x 400 mm; 
waga: 14,7 kg; system operacyjny: Android 8
89.0049.25 
przekątna ekranu: 138,7 cm (54,6"); szerokość: 1.241,8 mm; 
wysokość: 712,6 mm; głębokość: 63,6 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: 32 GB;  
jasność: 500 cd/m²; sieć: LAN, WiFi; górna szerokość ramki: 13,9 mm;  
boczna szerokość ramki: 13,9 mm; dolna szerokość ramki: 13,9 mm; 
montaż VESA: 400 x 400 mm; waga: 16,6 kg; system operacyjny: Android 8
89.0049.26 
przekątna ekranu: 165,10 cm (65"); szerokość: 1462,3 mm; 
wysokość: 837,3 mm; głębokość: 68,9 mm / 89,9 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: 32 GB;  
jasność: 500 cd/m²; sieć: LAN, WiFi; górna szerokość ramki: 14,9 mm;  
boczna szerokość ramki: 14,9 mm; dolna szerokość ramki: 14,9 mm; 
montaż VESA: 400 x 400 mm; waga: 28,1 kg;  
system operacyjny: Android 8
89.0049.27 
przekątna ekranu: 189,28 cm (74,52"); szerokość: 1683,5 mm; 
wysokość: 961,7 mm; głębokość: 69,5 mm / 91,8 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: 32 GB;  
jasność: 500 cd/m²; sieć: LAN, WiFi; górna szerokość ramki: 14,9 mm;  
boczna szerokość ramki: 14,9 mm; dolna szerokość ramki: 14,9 mm; 
montaż VESA: 600 x 400 mm; waga: 36,3 kg;  
system operacyjny: Android 8
89.0049.28 
przekątna ekranu: 217,42 cm (85,6"); szerokość: 1929 mm; 
wysokość: 1100 mm; głębokość: 69,5 mm / 91,8 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: 32 GB;  
jasność: 500 cd/m²; sieć: LAN, WiFi; górna szerokość ramki: 15,5 mm;  
boczna szerokość ramki: 15,5 mm; dolna szerokość ramki: 15,5 mm; 
montaż VESA: 600 x 400 mm; waga: system operacyjny: Android 8
89.0049.29 
przekątna ekranu: 247,65 cm (97,5"); szerokość: 2193,2 mm; 
wysokość: 1248,2 mm; głębokość: 87,9 / 97,9 mm; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; wewnętrzny dysk pamięci: 32 GB;  
jasność: 500 cd/m²; sieć: LAN, WiFi; górna szerokość ramki: 16 mm;  
boczna szerokość ramki: 16 mm; dolna szerokość ramki: 16 mm; 
montaż VESA: 800 x 500 mm; waga: 90,6 kg;  
system operacyjny: Android 8
89.0049.30 
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Ekrany wielkoformatowe

Ekran Digital Signage "FLASH.movie PB UHD“
•  monitor Digital Signage może być dowolnie używany jako  

ekran informacyjny w salach konferencyjnych
•  zintegrowany Chromecast do bezprzewodowej prezentacji  

z urządzeń Apple, Windows lub Android
•  funkcja HDMI hotplug ułatwiająca podłączenie odtwarzaczy 

zewnętrznych
• system operacyjny Android z dostępem do Google Playstore 
• funkcja timera 
• kompatybilny Crestron Connected (V2) / Extron / Neets

materiał obudowy: tworzywo sztuczne; kolor: czarny;  
rozszerzenia plików: H.264, MPEG I/II/IV, WMV9, AVI, MKV, 
JPG, PNG, BMP; typ pamięci: USB; format odtwarzania: 16:9; 
głośnik: zintegrowany; wewnętrzny dysk pamięci: 16 GB; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px;  
łączność: HDMI, USB 2.0 / USB 3.0, CI+, Audio 3,5 mm;  
funkcja autostart: tak

przekątna ekranu: 127 cm (50"); szerokość: 1.128 mm; 
wysokość: 654 mm; głębokość: 81 / 86 mm; waga: 10,4 kg;  
montaż VESA: 200 x 200 mm; sieć: LAN
89.0002.202 
przekątna ekranu: 147,32 cm (58"); szerokość: 1300 mm; 
wysokość: 762 mm; głębokość: 81 / 86 mm; waga: 15,1 kg;  
montaż VESA: 300 x 200 mm; sieć: LAN, WiFi
89.0002.203 
przekątna ekranu: 163,83 cm (64,5"); szerokość: 1464 mm; 
wysokość: 849 mm; głębokość: 55 / 87 mm; waga: 20,8 kg;  
montaż VESA: 400 x 300 mm; jasność: 350 cd/m²; sieć: LAN, WiFi
89.0002.210 
przekątna ekranu: 177 cm (70"); szerokość: 1584 mm; 
wysokość: 895 mm; głębokość: 66 / 88 mm; waga: 23,4 kg;  
montaż VESA: 400 x 200 mm; sieć: LAN, WiFi
89.0002.204 
przekątna ekranu: 190,50 cm (75"); szerokość: 1.683 mm; 
wysokość: 966 mm; głębokość: 94 mm; waga: 33,5 kg;  
montaż VESA: 600 x 400 mm; sieć: LAN, WiFi
89.0002.205 

NOWOŚĆ

FLASH.movie serii „SQB“
• rozdzielczość UHD 
• zintegrowany odtwarzacz multimedialny 
• darmowe oprogramowanie do obsługi w sieci lokalnej 
• upscaler 
• funkcja timera 
• jasność 350 cd/m² 
• format odtwarzania 16/7

materiał obudowy: tworzywo sztuczne; kolor: czarny;  
rozszerzenia plików: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.; 
typ pamięci: USB; format odtwarzania: 16:9; głośnik: zintegrowany; 
wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB; rozdzielczość: 3840 x 2160 px; 
ekran dotykowy: nie; jasność: 350 cd/m²;  
łączność: HDMI, DVI-D, USB, RS 232, Audio, Miracast;  
sieć: LAN, WiFi; funkcja autostart: tak

przekątna ekranu: 109,5 cm (43"); szerokość: 967 mm; 
wysokość: 558 mm; głębokość: 48 mm; górna szerokość ramki: 9,2 mm;  
boczna szerokość ramki: 9,2 mm; dolna szerokość ramki: 11,2 mm; 
waga: 10 kg; montaż VESA: 200 x 200 mm
89.0002.174 
przekątna ekranu: 124,46 cm (49"); szerokość: 1.099,2 mm; 
wysokość: 631,5 mm; głębokość: 46,3 mm;  
górna szerokość ramki: 9,2 mm; boczna szerokość ramki: 9,2 mm; 
dolna szerokość ramki: 11,2 mm; waga: 13,5 kg;  
montaż VESA: 200 x 200 mm
89.0002.175 
przekątna ekranu: 139,70 cm (55"); szerokość: 1235 mm; 
wysokość: 708 mm; głębokość: 46,3 mm; górna szerokość ramki: 9,2 mm;  
boczna szerokość ramki: 9,2 mm; dolna szerokość ramki: 11,2 mm; 
waga: 18,0 kg; montaż VESA: 200 x 200 mm
89.0002.176 
przekątna ekranu: 165,10 cm (65"); szerokość: 1.454 mm; 
wysokość: 831 mm; głębokość: 46,3 mm; górna szerokość ramki: 9,2 mm;  
boczna szerokość ramki: 9,2 mm; dolna szerokość ramki: 11,2 mm; 
waga: 24,9 kg; montaż VESA: 400 x 400 mm
89.0002.177 
przekątna ekranu: 189,28 cm (74,52"); szerokość: 1.681,1 mm; 
wysokość: 960,1 mm; głębokość: 49,7 mm;  
górna szerokość ramki: 11,5 mm; boczna szerokość ramki: 11,5 mm; 
dolna szerokość ramki: 12,5 mm; waga: 38 kg;  
montaż VESA: 400 x 400 mm
89.0002.178 

NOWOŚĆ
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Ekrany wielkoformatowe

FLASH.movie serii „SQM“
• rozdzielczość UHD 
• zintegrowany odtwarzacz multimedialny 
• darmowe oprogramowanie do obsługi w sieci lokalnej 
• upscaler 
• możliwość stworzenia ściany wideo 
• funkcja timera 
• jasność 500 cd/m² 
• gotowy do pracy 24/7

materiał obudowy: tworzywo sztuczne; kolor: czarny;  
typ pamięci: USB; format odtwarzania: 16:9; głośnik: zintegrowany; 
rozdzielczość: 3840 x 2160 px; ekran dotykowy: nie;  
jasność: 500 cd/m²; funkcja autostart: tak

przekątna ekranu: 109,5 cm (43"); szerokość: 967,5 mm; 
wysokość: 557,7 mm; głębokość: 48,3 mm;  
górna szerokość ramki: 9,2 mm; boczna szerokość ramki: 9,2 mm; 
dolna szerokość ramki: 11,2 mm; waga: 10 kg;  
montaż VESA: 200 x 200 mm;  
rozszerzenia plików: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.;  
wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB;  
łączność: HDMI, DVI-D, USB, RS 232, Audio, Miracast; sieć: LAN, WiFi
89.0002.179 
przekątna ekranu: 124,46 cm (49"); szerokość: 1.099,2 mm; 
wysokość: 631,5 mm; głębokość: 46,3 mm;  
górna szerokość ramki: 9,2 mm; boczna szerokość ramki: 9,2 mm; 
dolna szerokość ramki: 11,2 mm; waga: 13,5 kg;  
montaż VESA: 200 x 200 mm;  
rozszerzenia plików: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.;  
wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB;  
łączność: HDMI, DVI-D, USB, RS 232, Audio, Miracast; sieć: LAN, WiFi
89.0002.180 

przekątna ekranu: 139,70 cm (55"); szerokość: 1.235,1 mm; 
wysokość: 707,9 mm; głębokość: 46,3 mm;  
górna szerokość ramki: 9,2 mm; boczna szerokość ramki: 9,2 mm; 
dolna szerokość ramki: 11,2 mm; waga: 18,1 kg;  
montaż VESA: 200 x 200 mm;  
rozszerzenia plików: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.;  
wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB;  
łączność: HDMI, DVI-D, USB, RS 232, Audio, Miracast; sieć: LAN, WiFi
89.0002.181 
przekątna ekranu: 165,10 cm (65"); szerokość: 1.454 mm; 
wysokość: 831 mm; głębokość: 46,3 mm; górna szerokość ramki: 9,2 mm;  
boczna szerokość ramki: 9,2 mm; dolna szerokość ramki: 11,2 mm; 
waga: 24,9 kg; montaż VESA: 400 x 400 mm;  
rozszerzenia plików: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.;  
wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB;  
łączność: HDMI, DVI-D, USB, RS 232, Audio, Miracast; sieć: LAN, WiFi
89.0002.182 
przekątna ekranu: 190,50 cm (75"); szerokość: 1.681,1 mm; 
wysokość: 960,1 mm; głębokość: 49,7 mm;  
górna szerokość ramki: 11,5 mm; boczna szerokość ramki: 11,5 mm; 
dolna szerokość ramki: 12,5 mm; waga: 38 kg;  
montaż VESA: 400 x 400 mm;  
rozszerzenia plików: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.;  
wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB;  
łączność: HDMI, DVI-D, USB, RS 232, Audio, Miracast; sieć: LAN, WiFi
89.0002.183 
przekątna ekranu: 217,42 cm (85,6"); szerokość: 1.903,4 mm; 
wysokość: 1.090,5 mm; głębokość: 105,1 mm;  
górna szerokość ramki: 13,2 mm; boczna szerokość ramki: 13,2 mm; 
dolna szerokość ramki: 13,2 mm; waga: 50 kg;  
montaż VESA: 400 x 400 mm;  
rozszerzenia plików: w zależności od zewnętrznego urządzenia; 
wewnętrzny dysk pamięci: nie;  
łączność: HDMI, DVI-D, Displayport, Audio, USB, RS 232; sieć: LAN
89.0002.184 

NOWOŚĆ
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Ekrany wielkoformatowe

Ramka cyfrowa FLASH.movie "PRO"
• solidna konstrukcja z obudową z metalu i szkła 
• wbudowany odtwarzacz multimedialny 
• WLAN 
• automatyczny import plików 
• gotowośc do pracy 24/7 
• możliwość zastosowania w formacie poziomym i pionowym 
• timer

typ pamięci: wewnętrzna (4 GB); format odtwarzania: 16:9;  
obszar zastosowania: wewnątrz; rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli; 
ekran dotykowy: nie; łączność: HDMI, USB, VGA; sieć: LAN, WiFi; 
funkcja autostart: tak

FLASH.movie Pro 19 H7
materiał obudowy: metal; kolor: czarny / srebrny;  
przekątna ekranu: 47 cm (18,5"); szerokość: 501 mm; 
wysokość: 322 mm; głębokość: 35 mm; montaż VESA: tak; 
rozszerzenia plików: JPEG, BMP, PNG, MP3, MPEG I/II/IV, H264; 
jasność: 250 cd/m²
89.0002.79 

FLASH.movie Pro 22 H5
materiał obudowy: hartowane szkło / aluminium;  
kolor: czarny / srebrny; przekątna ekranu: 55,88 cm (22"); 
szerokość: 590 mm; wysokość: 383 mm; głębokość: 34 mm;  
montaż VESA: 400 x 200 mm;  
rozszerzenia plików: MPEG II/IV, H.264; jasność: 250 cd/m²
89.0002.50 

FLASH.movie Pro 32 H7
materiał obudowy: metal; kolor: czarny / czarny;  
przekątna ekranu: 81,28 cm (32"); szerokość: 814 mm; 
wysokość: 504 mm; głębokość: 40 mm; montaż VESA: tak; 
rozszerzenia plików: JPEG, BMP, PNG, MP3, MPEG I/II/IV, H264; 
jasność: 400 cd/m²
89.0002.81 

Dwustronny ekran witrynowy FLASH.movie  
PRO Double Air

•  wersja dwustronna w formacie pionowym do zawieszenia pod 
sufitem

• różne poziomy jasności w wewnątrz / na zewnątrz 
• system operacyjny oparty na Androidzie 
• praca samodzielna dzięki USB lub połączeniu LAN / WiFi 
• kolor obudowy biały 
•  z akcesoriami do podwieszania pod sufitem za pomocą linek 

stalowych

materiał obudowy: metal;  
rozszerzenia plików: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.;  
typ pamięci: wejście USB, HDMI; format odtwarzania: 9:16; 
głośnik: zintegrowany; wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB;  
obszar zastosowania: wewnątrz; rozdzielczość: 1080 x 1920 pikseli; 
łączność: HDMI, VGA, USB, karta SD; sieć: LAN, WiFi;  
funkcja autostart: tak

przekątna ekranu: 109,5 cm (43"); szerokość: 635 mm; 
wysokość: 1.178 mm; głębokość: 23 mm; waga: 18,0 kg; 
jasność: 700 / 450 cd/m²
89.0002.147 
kolor: biały; przekątna ekranu: 139,70 cm (55"); 
szerokość: 827,4 mm; wysokość: 1.572,8 mm; głębokość: 23,5 mm; 
waga: 33,5 kg; jasność: 800 / 450 cd/m²
89.0002.148 



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

859

El
ek

tr
on

ic
zn

a 
pr

om
oc

ja
 s

pr
ze

da
ży

 | 
Di

gi
ta

l S
ig

na
ge

24

Ekrany wielkoformatowe

Jednostronny ekran witrynowy FLASH.movie  
„PRO Single 43 Air“

• ekran 43" do użytku w formacie pionowym lub poziomym 
•  obudowa otwarta z przodu zapewnia elegancki wygląd i 

gwarantuje optymalne odprowadzanie ciepła
• samodzielna praca poprzez USB lub połączenie LAN / WiFi 
• dostępne w kolorze czarnym lub białym

materiał obudowy: metal; przekątna ekranu: 109,5 cm (43"); 
szerokość: 560 mm; wysokość: 970 mm;  
głębokość: 61 mm; waga: 20,3 kg;  
rozszerzenia plików: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.;  
typ pamięci: USB; format odtwarzania: 9:16; głośnik: zintegrowany; 
wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB; obszar zastosowania: wewnątrz; 
rozdzielczość: 1080 x 1920 pikseli; jasność: 500 cd/m²; 
łączność: USB; sieć: LAN, WiFi; funkcja autostart: tak

kolor: biały
89.0002.154 
kolor: czarny
89.0002.155 

Zestaw do montażu 89.0044.12 należy zamówić oddzielnie

Dwustronna tablica świetlna FLASH.movie  
„Double High Brightness“

• profesjonalna, dwustronna tablica świetlna 
• nadaje się do użycia w bezpośrednim świetle słonecznym 
•  różne poziomy jasności w zależności od zastosowania 

wewnętrznego lub zewnętrznego
• czujnik do wykrywania jasności otoczenia 
• panel odporny na temperaturę i zabezpieczony przed awarią 
• gotowy do pracy 24/7 
•  praca poprzez zintegrowany odtwarzacz multimedialny Android 

lub poprzez sieć lokalną z wybraną aplikacją
• możliwość ustawienia w dowolnym miejscu z pomocą stojaka

materiał obudowy: aluminium; kolor: biały;  
przekątna ekranu: 139,70 cm (55"); szerokość: 784 mm; 
wysokość: 1305 mm; głębokość: 80 mm;  
rozszerzenia plików: MPEG, AVI, MP4, TS, MP3, WMA, JPG, GIF, BMP, PNG;  
typ pamięci: USB; format odtwarzania: 9:16; głośnik: zintegrowany; 
wewnętrzny dysk pamięci: 6 GB; obszar zastosowania: wewnątrz; 
rozdzielczość: 1080 x 1920 pikseli;  
jasność: 3.500 cd/m² (na zewnątrz) / 1.000 cd/m² (wewnątrz); 
łączność: HDMI, USB, VGA; sieć: LAN, WiFi; funkcja autostart: tak
89.0002.222 
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Ekrany wielkoformatowe

Rozmiary specjalne

Monitor reklamowy FLASH.movie
•  do zastosowania w miejscach, gdzie nie ma wystarczająco  

dużo miejsca na klasyczne monitory
•  możliwość elastycznego zastosowania nad półkami, na słupkach 

meblowych lub we wnękach
•  wszechstronne zastosowanie dzięki odtwarzaczowi 

multimedialnemu Android który, może działać w sieci lokalnej  
lub z wybraną aplikacją

•  bardzo dobra widoczność treści dzięki jasnemu panelowi IPS,  
który może być używany 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

kolor: czarny; materiał obudowy: metal;  
rozszerzenia plików: MPEG, AVI, MP4, TS, MP3, WMA, JPG, GIF, BMP, PNG;  
typ pamięci: USB; sensor ruchu: nie; głośnik: tak;  
wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB;  
obszar zastosowania: do użytku wewnętrznego;  
łączność: HDMI, USB, VGA, RJ 45; sieć: LAN, WiFi;  
funkcja autostart: tak; system operacyjny: Android 7.1

przekątna ekranu: 71,12 cm (28"); szerokość: 738 mm; 
wysokość: 171 mm; głębokość: 47 mm; montaż VESA: 75 x 75 mm; 
format odtwarzania: 16:3; rozdzielczość: 1.920 x 360 px; 
jasność: 700 cd/m²
89.0051.1 
przekątna ekranu: 94 cm (37"); szerokość: 954,5 mm; 
wysokość: 291,5 mm; głębokość: 51,5 mm;  
montaż VESA: 100 x 100 mm; format odtwarzania: 32:9; 
rozdzielczość: 1.920 x 540 px; jasność: 1000 cd/m²
89.0051.2 

NOWOŚĆ
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Cyfrowe displaye Outdoor

Cyfrowy potykacz „Outdoor“
• idealny do użytku wewnętrznego jak i zewwnętrznego  
• niezawodny w dostarczaniu treści cyfrowych 
•  potykacz dzięki dużej wadze i zabezpieczeniu przed kradzieżą 

wyróżnia się bezpieczeństwem
• żywotność baterii do 14 godzin  
• łatwy do przenoszenia dzięki wbudowanym kółkom 
•  w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak ulewny 

deszcz, upał lub burze, zalecamy schowanie potykacza w 
pomieszczeniu aby mógł tam bezpiecznie pracować

materiał obudowy: szkło / metal; kolor: czarny;  
przekątna ekranu: 101,60 cm (40"); szerokość: 420 mm; 
wysokość: 1000 mm; głębokość: 560 mm; waga: 45 kg;  
rozszerzenia plików: JPEG, BMP, PNG, MP3, MPEG I/II/IV, H264; 
typ pamięci: USB; format odtwarzania: 9:16; głośnik: opcjonalnie; 
wewnętrzny dysk pamięci: nie;  
obszar zastosowania: do użytku wewnętrznego i zewnętrznego; 
rozdzielczość: 1080 x 1920 pikseli; ekran dotykowy: nie; 
jasność: 500 cd/m²; łączność: USB; funkcja autostart: tak
89.0002.189 

1. Kółka z blokadą zapobiegają niepożądanemu przemieszczaniu.

NOWOŚĆ

1

Zewnętrzny potykacz cyfrowy „Outdoor II“
•  może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 

pomieszczeń
•  niezawodne działanie w zakresie temperatur od 0 °C  

do 50 °C potwierdzone certyfikatem IP 67
• czas pracy na baterii do 14 godzin 
• panel IPS z automatyczną regulacją jasności 
•  praca poprzez USB i zintegrowany odtwarzacz multimedialny 

Android lub poprzez sieć lokalną z wybraną aplikacją
•  ponieważ potykacz jest chłodzony pasywnie, nie nadaje się do 

długotrwałego użytkowania przy bezpośrednim nasłonecznieniu!

materiał obudowy: szkło / metal; kolor: czarny;  
przekątna ekranu: 109,5 cm (43"); szerokość: 605 mm; 
wysokość: 1232 mm; głębokość: 478 mm; waga: 37,5 kg;  
rozszerzenia plików: JPEG, BMP, PNG, MP3, MPEG I/II/IV, H264; 
typ pamięci: USB; format odtwarzania: 9:16; głośnik: opcjonalnie; 
wewnętrzny dysk pamięci: 8 GB;  
obszar zastosowania: do użytku wewnętrznego i zewnętrznego; 
rozdzielczość: 1080 x 1920 pikseli; ekran dotykowy: nie; 
jasność: 700 cd/m²; łączność: USB; sieć: LAN, WiFi;  
funkcja autostart: tak
89.0002.217 

NOWOŚĆ
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Cyfrowe displaye Outdoor

Ścianka informacyjna  
„FLASH.movie Outdoor NG“

•  odporna na uderzenia i wstrząsy  
szybka (IK10)

• nowoczesny jasny wyświetlacz (2,500 cd) 
•  wprowadzanie danych lokalnie lub  

przez sieć
•  zintegrowany system do zarządzania 

treścią

materiał obudowy: hartowane  
szkło / aluminium; kolor: czarny / srebrny; 
przekątna ekranu: 139,70 cm (55"); 
szerokość: 881 mm; wysokość: 2.109 mm; 
głębokość: 210 mm;  
wewnętrzny dysk pamięci: tak; 
podłączenie: Ethernet, WiFi, USB;  
rodzaj zabezpieczenia: IP 56
89.0038.4 
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Profesjonalne systemy nagłośnieniowe

Serwer Audio Spottune
• serwer kompatybilny z głośnikami 
• można wyznaczyć dwie strefy odtwarzania muzyki 
•  brak zakłóceń z innych sieci radiowych dzięki specjalnemu pasmu 

częstotliwości
• możliwość podłączenie mikrofonu i nadawania komunikatów 
•  odpowiedni również do zewnętrznych źródeł muzyki lub Spotify 

Connect

podłączenie: 3,2 mm uchwyt AUX in, 3,5 mm uchwyt MIC in; 
łączność: USB, LAN; zasięg: 50-100 m (w zależności od otoczenia); 
pasmo częstotliwości: RF 1,8-1,9 GHz; szerokość: 215 mm; 
długość: 168 mm; wysokość: 45 mm;  
wersja: Serwer Audio; kolor: czarny; waga: 0,6 kg
89.0050.1 

NOWOŚĆ

Spottune Omni Głośnik na szynę świetlną
• głośnik do istniejącej 3-fazowej listwy oświetleniowej 
• łatwa instalacja 
• nie wymaga dodatkowego okablowania 
• zainstalowany odbiornik i wzmacniacz

wydajność: 50 W klasa D; pasmo częstotliwości: RF 1,8-1,9 GHz; 
promieniowanie: 360°; średnica: 115 mm; wysokość: 200 mm; 
wersja: Głośnik z 3-fazowa szyną świetlną; waga: 1,5 kg; 
częstotliwość: 50 - 15.000 Hz

kolor: czarny
89.0050.2 
kolor: szary
89.0050.3 
kolor: biały
89.0050.4 
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Profesjonalne systemy nagłośnieniowe

Spottune Omni Głośnik na 230 V
•  nadaje się również do wysokich sufitów dzięki 5-metrowemu 

kablowi
•  wąski, mało widoczny kabel sprawia, że system jest  

prawie niewidoczny 
• odbiornik i wzmacniacz już zintegrowane z urządzeniem

podłączenie: 100 - 240 V 50/60 Hz; wydajność: 50 W klasa D;  
pasmo częstotliwości: RF 1,8-1,9 GHz; promieniowanie: 360°; 
długość kabla: 5 m; średnica: 115 mm; wysokość: 200 mm; 
wersja: Głośnik do zawieszenia na suficie; waga: 1,5 kg; 
częstotliwość: 50 - 15.000 Hz

kolor: czarny
89.0050.5 
kolor: szary
89.0050.6 
kolor: biały
89.0050.7 

Spottune Omni Głośnik na 230 V do montażu 
sufitowego

• bardzo subtelny wygląd urządzenia 
• odbiornik i wzmacniacz już zintegrowane z głośnikiem 
• łącznie z elementami do zawieszenia 
•  instalacja i zasilanie na podobnej zasadzie jak w przypadku lampy 

sufitowej

podłączenie: 100 - 240 V 50/60 Hz; wydajność: 50 W klasa D; 
pasmo częstotliwości: RF 1,8-1,9 GHz; promieniowanie: 360°; 
średnica: 115 mm; wysokość: 200 mm;  
wersja: Głośnik do zamontowania na suficie; waga: 1,5 kg;  
średnica wmontowania: 155 - 160 mm;  
głębokość wmontowania: 45 - 100 mm;  
częstotliwość: 50 - 15.000 Hz

kolor: czarny
89.0050.8 
kolor: szary
89.0050.9 
kolor: biały
89.0050.10 

Spottune Głośnik niskotonowy
• do uzupełnienia głośników Spottune 
•  możliwośc rozszerzenia zakresu basów do większych pomieszczeń  

i jeszcze lepszego brzmienia

podłączenie: 100 - 240 V 50/60 Hz; wydajność: 200 W klasa D;  
pasmo częstotliwości: RF 1,8-1,9 GHz; szerokość: 360 mm; 
długość: 540 mm; wysokość: 200 mm;  
wersja: głośniik niskotonowy; waga: 12,0 kg;  
częstotliwość: 20 - 200 Hz (dolnoprzepustowe regulowane)

kolor: czarny
89.0050.11 
kolor: szary
89.0050.12 
kolor: biały
89.0050.13 
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Tablice interaktywne

Tablica interaktywna / Monitor Multitouch
• profesjonalny, wielkoformatowy monitor dotykowy 
• idealny do sal szkoleniowych i konferencyjnych 
• dotykowy ekran z szybą hartowaną z powłoką antyodblaskową 
• tryb zintegrowanej tablicy 
•  bezpośrednie połączenie WLAN z maksymalnie 32 dodatkowymi 

urządzeniami

materiał obudowy: tworzywo sztuczne; kolor: czarny;  
górna szerokość ramki: 16,3 mm; boczna szerokość ramki: 16,3 mm; 
dolna szerokość ramki: 16,3 mm;  
rozszerzenia plików: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.;  
typ pamięci: USB, Micro-USB, Micro-SD; głośnik: zintegrowany; 
wewnętrzny dysk pamięci: 32 GB; rozdzielczość: 3840 x 2160 px; 
ekran dotykowy: podczerwień; jasność: 350 cd/m²;  
łączność: HDMI, DVI, DisplayPort, USB, Audio, RS 232; sieć: LAN, WiFi

przekątna ekranu: 165,10 cm (65"); szerokość: 1.494 mm; 
wysokość: 869 mm; głębokość: 80,8 / 108,7 mm; waga: 43,5 kg; 
montaż VESA: 400 x 400 mm; format odtwarzania: 16:9
89.0002.207 
przekątna ekranu: 189,28 cm (74,52"); szerokość: 1715 mm; 
wysokość: 993 mm; głębokość: 80,2 mm / 106,8 mm; waga: 53,3 kg; 
montaż VESA: 600 x 400 mm; format odtwarzania: 16:9 / 9:16
89.0002.208 
przekątna ekranu: 217,42 cm (85,6"); szerokość: 1961 mm; 
wysokość: 1132,30 mm; głębokość: 80,5 / 180,4 mm; waga: 71 kg; 
montaż VESA: 600 x 400 mm; format odtwarzania: 16:9
89.0002.209 

NOWOŚĆ
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Cyfrowe ramki POS

FLASH.movie Slimline
materiał obudowy: tworzywo sztuczne; kolor: czarny; 
głośnik: zintegrowany; ekran dotykowy: nie; funkcja autostart: tak

FLASH.movie Slimline 7 LCD
przekątna ekranu: 17,78 cm (7"); szerokość: 196 mm; 
wysokość: 128 mm; głębokość: 20 mm; montaż VESA: 50 mm; 
rozszerzenia plików: JPEG, MP3, MPEG I/II, MP4, H 264, AVI;  
typ pamięci: SD, USB; format odtwarzania: 16:9;  
wewnętrzny dysk pamięci: nie; rozdzielczość: 800 x 480 pikseli
89.0002.56 
przekątna ekranu: 20,32 cm (8"); szerokość: 205 mm; 
wysokość: 140 mm; głębokość: 21 mm; montaż VESA: 50 mm; 
rozszerzenia plików: JPEG, MPEG 1/4, AVI, DiVx;  
typ pamięci: SD, USB; format odtwarzania: 16:10;  
wewnętrzny dysk pamięci: opcjonalnie;  
rozdzielczość: 1.280 x 800 pikseli; jasność: 250 cd/m²; 
łączność: USB, mini-USB, karta SD, Audio Out 3,5 mm
89.0002.98 

FLASH.movie Slimline 10,1 IPS
przekątna ekranu: 25,65 cm (10,1"); szerokość: 247 mm; 
wysokość: 169 mm; głębokość: 21 mm; montaż VESA: 75 mm; 
rozszerzenia plików: JPEG, MPEG I/II/IV, H264, MP3;  
typ pamięci: SD, USB; format odtwarzania: 16:10;  
wewnętrzny dysk pamięci: opcjonalnie;  
rozdzielczość: 1.280 x 800 pikseli;  
łączność: USB, mini-USB, karta SD, Audio Out 3,5 mm
89.0002.94 

FLASH.movie Slimline 14
przekątna ekranu: 35,56 cm (14"); szerokość: 343 mm; 
wysokość: 220 mm; głębokość: 25 mm; montaż VESA: 100 x 100 mm; 
rozszerzenia plików: JPEG, MPEG I/II/IV, H264, MP3;  
typ pamięci: SD; format odtwarzania: 16:9; 
rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli; jasność: 300 cd/m²; 
łączność: HDMI, karta SD, USB, AV 3,5 mm, Audio Out 3,5 mm
89.0002.77 

FLASH.movie Slimline 15
przekątna ekranu: 39,62 cm (15,6"); szerokość: 388 mm; 
wysokość: 245 mm; głębokość: 30  mm; montaż VESA: 100 x 100 mm; 
rozszerzenia plików: MPEG2, MPEG4, H264, MOV, AVI, MKV, M2TS, JPEG, BMP;  
typ pamięci: SD, USB; format odtwarzania: 16:9; 
rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli; jasność: 300 cd/m²; 
łączność: HDMI, karta SD, USB, AV 3,5 mm, Audio Out 3,5 mm
89.0002.88 

FLASH.movie Slimline 18,5
przekątna ekranu: 47 cm (18,5"); szerokość: 486 mm; 
wysokość: 288 mm; głębokość: 23 / 37 mm;  
montaż VESA: 75 x 75 mm;  
rozszerzenia plików: JPEG, MPEG I/II, MP3, MP4, AVI; 
typ pamięci: SD, USB; format odtwarzania: 16:9; 
rozdzielczość: 1.366 x 768 pikseli;  
łączność: HDMI, karta SD, USB, mini USB, 3,5 mm Audio Out
89.0002.64 

FLASH.movie Slimline 21,5
przekątna ekranu: 54,61 cm (21,5"); szerokość: 539 mm; 
wysokość: 332 mm; głębokość: 38 mm;  
montaż VESA: 100 x 100 mm;  
rozszerzenia plików: JPEG, MP3, MPEG I/II, MP4, H 264, AVI;  
typ pamięci: SD, USB; format odtwarzania: 16:9; 
rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli; jasność: 250 cd/m²; 
łączność: HDMI, karta SD, USB, mini USB, 3,5 mm Audio Out
89.0002.65 
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Cyfrowe ramki POS

FLASH.movie Crystal
materiał obudowy: tworzywo sztuczne; kolor: czarny;  
typ pamięci: SD; format odtwarzania: 16:9; głośnik: zintegrowany; 
ekran dotykowy: nie; funkcja autostart: tak

FLASH.movie Crystal 7 V
przekątna ekranu: 17,78 cm (7"); szerokość: 215 mm; 
wysokość: 155 mm; głębokość: 26 mm;  
górna szerokość ramki: 32 mm; boczna szerokość ramki: 32 mm; 
dolna szerokość ramki: 32 mm; waga: 0,65 kg;  
montaż VESA: 50 x 50 mm; rozdzielczość: 1.024 x 600 pikseli; 
jasność: 250 cd/m²; łączność: karta SD, USB
89.0002.71 

FLASH.movie Crystal 10,1
przekątna ekranu: 25,65 cm (10,1"); szerokość: 285 mm; 
wysokość: 200 mm; głębokość: 28 mm;  
górna szerokość ramki: 37 mm; boczna szerokość ramki: 32 mm;  
dolna szerokość ramki: 34 mm; waga: 1,15 kg;  
montaż VESA: 50 x 50 mm; wewnętrzny dysk pamięci: 4 GB; 
rozdzielczość: 1.024 x 600 pikseli
89.0002.69 

FLASH.movie Crystal 18,5
przekątna ekranu: 47 cm (18,5"); szerokość: 487 mm; 
wysokość: 334 mm; głębokość: 40 mm;  
górna szerokość ramki: 55 mm; boczna szerokość ramki: 42 mm; 
dolna szerokość ramki: 55 mm; waga: 4,45 kg;  
montaż VESA: 100 x 100 mm; wewnętrzny dysk pamięci: 4 GB;  
rozdzielczość: 1.366 x 768 pikseli; jasność: 250 cd/m²; 
łączność: karta SD, USB
89.0002.70 

FLASH.movie „2motion“
• Kontrola dwóch filmów na żądanie 
• Czujnik ruchu 
•  Zalety: pierwszy film działa jako element przyciągający uwagę, 

główny film z dźwiękiem uruchamia się tylko wtedy, gdy obecna 
jest publiczność

materiał obudowy: tworzywo sztuczne; kolor: czarny;  
typ pamięci: SD, USB; format odtwarzania: 16:9;  
sensor ruchu: tak; głośnik: zintegrowany;  
ekran dotykowy: nie; funkcja autostart: tak

FLASH.movie „2motion“ 7
przekątna ekranu: 17,78 cm (7"); szerokość: 190 mm; 
wysokość: 120 mm; głębokość: 37 mm;  
górna szerokość ramki: 10 mm; boczna szerokość ramki: 17 mm; 
dolna szerokość ramki: 23 mm; montaż VESA: 75 mm;  
rozszerzenia plików: JPEG, MPEG I/II/IV, MP3; 
rozdzielczość: 800 x 480 pikseli
89.0002.47 

FLASH.movie „2motion“ 10
przekątna ekranu: 25,4 cm (10"); szerokość: 266 mm; 
wysokość: 163 mm; głębokość: 36 mm;  
górna szerokość ramki: 16 mm; boczna szerokość ramki: 23 mm; 
dolna szerokość ramki: 16 mm; montaż VESA: 75 x 30 mm; 
rozszerzenia plików: JPEG, MPEG I/II, DiVx, MP3; 
rozdzielczość: 1.024 x 800 pikseli
89.0002.52 

Ilustracja przykładowa. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania  
zmian technicznych.

Odpowiednie uchwyty można znaleźć 
na stronie www.vkf-renzel.pl
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Cyfrowe ramki POS

FLASH.movie PRO Micro 10 (Android/IPS)
materiał obudowy: tworzywo sztuczne; kolor: czarny;  
przekątna ekranu: 25,4 cm (10"); szerokość: 250 mm; 
wysokość: 176 mm; głębokość: 23 mm; montaż VESA: 50 mm; 
rozszerzenia plików: JPEG, MP3, MPEG I/II, MP4, H 264, AVI;  
typ pamięci: SD, USB; format odtwarzania: 16:9; 
głośnik: zintegrowany; wewnętrzny dysk pamięci: nie; 
rozdzielczość: 1.280 x 800 pikseli; ekran dotykowy: nie;  
funkcja autostart: tak
89.0002.89 

Inne rozmiary na zapytanie!

Flash.movie Window ROD System
• atrakcyjny system dla witryn sklepowych 
• ramki o wielkości 15" (art. 89.0002.194) 
• zestaw montażowy (art. 89.0044.10) 
•  zasilacz sieciowy (89.0044.9) do zasilania maksymalnie  

4 urządzeń
• 2 linki w zestawie 
• duża jasność  
• nadaje się do użytku 24/7 
• dane dostarczane lokalnie lub przez sieć

Ramka multimedialna Flash.movie Window ROD
materiał obudowy: tworzywo sztuczne / metal;  
kolor: przezroczysty / biały / srebrny; przekątna ekranu: 38,10 cm (15");  
szerokość: 430 mm; wysokość: 280 mm; głębokość: 49,2 mm; 
rozszerzenia plików: MPEG, AVI, MP4, TS, MP3, WMA, JPG, GIF, BMP, PNG;  
typ pamięci: USB; format odtwarzania: 16:9; głośnik: zintegrowany; 
wewnętrzny dysk pamięci: 6 GB; obszar zastosowania: wewnątrz; 
rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli; jasność: 1000 cd/m²; 
łączność: HDMI, VGA, USB, 3,5 mm Audio; sieć: LAN, WiFi;  
funkcja autostart: tak
89.0002.194 

Zasilacz do Flash.movie Window ROD System
maksymalna wydajność: 100 Wat
89.0044.9 

Zestaw montażowy do Flash.movie Window ROD Display
wysokość: 1500 mm
89.0044.10 

NOWOŚĆ
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Terminale informacyjne

POS.tab „Attract“
• reprezentacyjny terminal informacyjny 
• opcjonalny branding 
• praktyczna forma pulpitowa

materiał: drewno / tworzywo sztuczne; kolor: biały;  
przekątna ekranu: 54,61 cm (21,5"); szerokość: 640 mm; 
wysokość: 1.355 mm; głębokość: 475 mm;  
rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli; system operacyjny: Android 8.1; 
standard LAN: WLAN, LAN; ekran dotykowy: pojemnościowy
89.0035.30 

renzel NATURE
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Terminale informacyjne

POS.movie „Infopoint Eco 22 IV“
• terminal informacyjny (monitor dotykowy) 
• system operacyjny Android 
•  obsługiwany przez sieć lokalną lub kompatybilny z siecią 

internetową
• stojak ze szlifowanej stali nierdzewnej 
• stabilność gwarantowana dzięki podstawie malowanej proszkowo 
• opcjonalnie z płytą akrylową do opisu

system operacyjny: Android 8.1; ekran dotykowy: pojemnościowy; 
maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080; standard LAN: WLAN, LAN; 
RAM: 2 GB; częstotliwość: 2 x 2 GHz, 4 x 1,5 GHz; wydajność: 16 GB; 
głośnik: zintegrowany

wersja: wraz z płytką akrylową
89.0012.35 
materiał obudowy: tworzywo sztuczne;  
przekątna ekranu: 54,61 cm (21,5");  
skaner do kodów kreskowych: brak; wersja: bez płytki akrylowej
89.0012.34 
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Terminale informacyjne

POS.movie „Infopoint Eco 14“
• punkt informacyjny z ekranem dotykowym 
• system operacyjny Android 
• wysokiej jakości aluminiowe profile 
• stabilnty stojak z podstawą malowaną proszkowo

materiał obudowy: tworzywo sztuczne;  
przekątna ekranu: 35,56 cm (14"); system operacyjny: Android 7.1;  
ekran dotykowy: pojemnościowy;  
maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080; standard LAN: WLAN; 
RAM: 1 GB; częstotliwość: 4 x 2 GHz; wydajność: 8 GB;  
skaner do kodów kreskowych: brak; głośnik: zintegrowany
89.0012.28 

Na zapytanie możliwość skompletowania 
innych kombinacji konstrukcji oraz urządzeń !

Tablet reklamowy informacyjny POS.tab
• tablet informacyjny z monitorem dotykowym 
• wysokiej jakości panel IPS 
• nowoczesny wygląd 
• solidna konstrukcja 
• może być używany w formacie poziomym i pionowym 
• system operacyjny Android

materiał: metal; kolor: czarny; rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli; 
system operacyjny: Android; standard LAN: WLAN, LAN;  
ekran dotykowy: pojemnościowy;  
łączność: USB, LAN, wewn: USB, LAN, HDMI, RS232, Audio; 
procesor: Intel Atom x5-Z8350

przekątna ekranu: 109,5 cm (43"); szerokość: 1.048 mm; 
wysokość: 900 / 1246 mm; głębokość: 535 mm
89.0035.46 
przekątna ekranu: 127 cm (50"); szerokość: 1186 mm; 
wysokość: 1285 mm / 880 mm; głębokość: 600 mm
89.0035.47 
przekątna ekranu: 139,70 cm (55"); szerokość: 1320 mm; 
wysokość: 1320 mm / 885 mm; głębokość: 660 mm
89.0035.48 
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Tablety POS

Interaktywny tablet POS „POS.tab eco“
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: czarny

przekątna ekranu: 47 cm (18,5"); szerokość: 465 mm; 
wysokość: 285 mm; głębokość: 35 mm;  
rozdzielczość: 1080 x 1920 pikseli; system operacyjny: Android; 
standard LAN: WLAN, LAN; ekran dotykowy: pojemnościowy;  
montaż VESA: 75 x 75 mm
89.0035.15 
przekątna ekranu: 54,61 cm (21,5"); szerokość: 538 mm; 
wysokość: 331 mm; głębokość: 37 mm;  
rozdzielczość: 1080 x 1920 pikseli; system operacyjny: Android 8.1; 
standard LAN: WLAN, LAN; ekran dotykowy: dziesięciopunktowy; 
montaż VESA: 100 x 100 mm
89.0035.35 

przekątna ekranu: 25,65 cm (10,1"); szerokość: 255 mm; 
wysokość: 172 mm; głębokość: 29 mm;  
rozdzielczość: 1.280 x 800 pikseli;  
system operacyjny: Android 8.1;  
standard LAN: WLAN, LAN (z funkcją POE);  
ekran dotykowy: pojemnościowy; montaż VESA: 75 x 75 mm
89.0035.34 
przekątna ekranu: 35,81 cm (14,1"); szerokość: 343 mm; 
wysokość: 220 mm; głębokość: 25 mm;  
rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli;  
system operacyjny: Android 8.1;  
standard LAN: WLAN b/g/n/ac, 100 / 1.000 Mbit LAN;  
ekran dotykowy: pojemnościowy; montaż VESA: 100 x 100 mm
89.0035.33 
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Odtwarzacze do reklamy cyfrowej

FLASH.movie HDMI Push
•  odtwarzacz multimedialny do podłączenia 

pod monitor lub ekran dzięki łączom HDMI 
lub CVBS

•  opcjonalnie możliwość odtworzenia nawet 
8 filmów za pomocą pilota

materiał obudowy: tworzywo sztuczne; 
kolor: czarny; szerokość: 206 mm; 
wysokość: 36 mm; głębokość: 113 mm; 
rozszerzenia plików: JPEG, BMP, 
PNG, MP3, MPEG I/II/IV, H264; 
rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli;  
typ pamięci: SD, USB;  
podłączenie: HDMI, CVBS; 
wyposażenie: przycisk;  
pilot zdalnego sterowania: podczerwień
89.0003.3 

POS.Mini PC Android X3
• 4K Android TV Box 
• Rozbudowane interfejsy 
•  Możliwość zainstalowania wybranej 

aplikacji
• Pilot w zestawie

materiał obudowy: tworzywo sztuczne; 
kolor: czarny; szerokość: 110 mm; 
wysokość: 22 mm; głębokość: 62 mm; 
standard LAN: WLAN b/g/n/ac, 100 /  
1.000 Mbit LAN; RAM: 4 GB;  
łączność: HDMI, RJ45, USB 3.0 + C 2.0, 
Bluetooth 4.0, SPDIF; wydajność: 32 GB;  
system operacyjny: Android 9; 
procesor: Amlogic S905X3 4 x 1,91 GHz
89.0046.4 
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Uchwyty do iPada | tableta

Stojak Stand.flash „Universal“
• regulowane zaciski boczne 
• zamykany 
• obudowa z tworzywa sztucznego 
•  możliwość zastosowania w formacie 

pionowym lub poziomym

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne; 
wersja: do tabletów 9,7" do 10,1"

kolor: srebrny / czarny / biały;  
kolor ramki: biały;  
całkowita wysokość: 1.131 mm
89.0037.25 

Stojak STAND.flash „Curved“ Universal
kolor: czarny; kolor ramki: czarny;  
całkowita wysokość: 1.181 mm;  
wymiary zewnętrzne ramy: 290 x 222 mm; 
wymiary podstawy: ø 358 mm
89.0037.34 

Stojak STAND.flash „Novel“ Universal
kolor: czarny / srebrny; kolor ramki: czarny; 
całkowita wysokość: 916 mm;  
wymiary zewnętrzne ramy: 290 x 222 mm; 
wymiary podstawy: 358 x 358 mm (S x G)
89.0037.35 

89.0037.2589.0037.25

89.0037.3489.0037.34

89.0037.3589.0037.35

Prezenter do tabletu „Quattro“
•  odtwarzacz multimedialny prezentowany 

jest pod optymalnym kątem
•  w odpowiedni sposób wyeksponuje treści 

multimedialne na ekranie dotykowym
•  stabilny prezenter z aluminiową rurą  

i stalową podstawą
•  różne warianty uchwytu VESA dostępne 

dzięki produkcji własnej

rodzaj profilu: czterokątny, 45 x 45 mm; 
kolor podstawy: srebrny anodowany;  
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006;  
średnica podstawy: 450 mm;  
całkowita wysokość: ok. 1000 mm; 
zastosowanie: do uchwytu VESA 75 x 75 mm
51.0218.1 

1. Inne warianty znajdą Państwo w naszym 
sklepie internetowym

51.0218.151.0218.1

1

51.0218.251.0218.2



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

875

El
ek

tr
on

ic
zn

a 
pr

om
oc

ja
 s

pr
ze

da
ży

 | 
Di

gi
ta

l S
ig

na
ge

24

Uchwyty do monitorów

Uchwyt regałowy
• do FLASH.movie razem z stojakiem VESA

materiał: stal; szerokość: 95 mm; średnica otworu: 7 mm; 
wyposażenie: ze śrubą mocującą

kolor: srebrny; wysokość: 120 mm; głębokość: 65 mm;  
ilość otworów: 8; grubość blachy: 1,5 mm; powierzchnia: ocynkowana
59.0158.1 
kolor: czarny, zbliżony do RAL 9005; wysokość: 75 mm; 
głębokość: 75 mm; ilość otworów: 18; grubość blachy: 2 mm; 
powierzchnia: malowana proszkowo
59.0158.2 
kolor: biały, zbliżony do RAL 9016; wysokość: 75 mm; 
głębokość: 65 mm; ilość otworów: 6; grubość blachy: 2 mm; 
powierzchnia: malowana proszkowo
59.0158.3 

Uchwyt do monitora do ściany panelowe VESA 50/75
szerokość: 110 mm; wysokość: 99 mm; głębokość: 18 mm; 
ilość otworów: 8; materiał: stal; grubość blachy: 1,5 mm; 
powierzchnia: malowana proszkowo;  
kolor: czarny, zbliżony do RAL 9005
59.2547.1 

NOWOŚĆ

Uchwyt Easy-Shelf do VESA 50
materiał: blacha / rura; kolor: czarny, zbliżony do RAL 9005; 
szerokość: 60 mm; wysokość: 60 mm; ilość otworów: 4; 
średnica: 5 mm; rodzaj profilu: czworokątny; długość rury: 150 mm; 
powierzchnia: malowana proszkowo; wersja: obrotowy;  
obszar zastosowania: VESA 50
59.1165.3 

Do zastosowania z uchwytem Easy-Shelf.
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Uchwyty do monitorów

Mocowanie Easy-Shelf do VESA 75
materiał: blacha / rura; kolor: czarny, zbliżony do RAL 9005; 
szerokość: 100 mm; wysokość: 100 mm; ilość otworów: 4; 
średnica: 7 mm; rodzaj profilu: czworokątny; długość rury: 150 mm; 
powierzchnia: malowana proszkowo; wersja: obrotowy;  
obszar zastosowania: VESA 75
59.0150.3 

W kombinacji z Easy-Shelf.

Uchwyt do ścian perforowanych „Easy-Shelf“
materiał: blacha / drut / rura;  
kolor: czarny, zbliżony do RAL 9005; szerokość: 150 mm; 
wysokość: 200 mm; wyposażenie: z wkrętem z rowkiem krzyżowym;  
wersja: przyspawane nakrętki od dołu;  
rozstaw otworów powierzchni perforowanej: 75 mm;  
rodzaj profilu: czworokątny; powierzchnia: malowana proszkowo

długość rury: 100 mm
59.0149.10 
długość rury: 200 mm
59.0149.7 
długość rury: 300 mm
59.0149.6 
długość rury: 400 mm
59.0149.5 

Wysięgnik „Easy-Shelf“
materiał: blacha / profil czterokątny;  
kolor: czarny, zbliżony do RAL 9005; długość: 350 mm; 
wyposażenie: z ośrubowaniem; grubość blachy: 1,5 mm;  
wymiar profilu: 15 x 15 x 1,5 mm;  
powierzchnia: malowana proszkowo
59.0861.1 

Uchwyt do ścianki tylnej
materiał: profil czterokątny; kolor: czarny, zbliżony do RAL 9005;  
szerokość: 100 mm; wysokość: 80 mm;  
wyposażenie: z 4 wycięciami laserowymi, M5 x 10 rowek krzyżowy; 
wymiar profilu: 15 x 15 x 350 mm;  
powierzchnia: malowana proszkowo
59.0956.1 
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Uchwyty do monitorów

Uchwyt TV do systemu wtykowego  
MB VESA I 50-100 SW

materiał: metal; kolor: czarny; przekątna ekranu min.: 35,56 cm (14");  
przekątna ekranu maks.: 81,28 cm (32"); nośność: 30 kg;  
odstęp od ściany: 14 mm; ruchomy: nie;  
zabezpieczenie przed kradzieżą: tak;  
montaż VESA: 50 x 50 mm / 75 x 75 mm / 100 x 100 mm
89.0018.29 

Uchwyt TV do systemu wtykowego MBVESA III 
50-200SW

materiał: metal; kolor: czarny; przekątna ekranu min.: 25,40 cm (10");  
przekątna ekranu maks.: 81,28 cm (32"); nośność: 30 kg;  
odstęp od ściany: 20 mm; ruchomy: nie;  
zabezpieczenie przed kradzieżą: opcjonalnie;  
montaż VESA: 50 x 50 / 75 x 75 / 100 x 100 / 200 x 100 / 200 x 200 mm
89.0018.30 

Uchwyt do monitora „Fixed Small“
materiał: metal; kolor: czarny; przekątna ekranu min.: 66,04 cm (26");  
przekątna ekranu maks.: 119,38 (47"); nośność: 40 kg;  
odstęp od ściany: 27 mm; ruchomy: nie;  
montaż VESA: regulowany, maks. 300 x 300 mm
89.0018.45 

Uchwyt do monitora „Fixed Medium“
materiał: metal; kolor: czarny; przekątna ekranu min.: 81,28 cm (32");  
przekątna ekranu maks.: 139,70 cm (55"); nośność: 45 kg;  
odstęp od ściany: 35 mm; ruchomy: nie;  
montaż VESA: regulowany, maks. 400 x 400 mm
89.0018.46 
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Uchwyty do monitorów

Uchwyt do monitora „MB 70“, z poziomicą SW
materiał: metal; kolor: czarny; przekątna ekranu min.: 106,68 cm (42");  
przekątna ekranu maks.: 139,70 cm (55"); nośność: 80 kg;  
odstęp od ściany: 35 mm; ruchomy: nie;  
zabezpieczenie przed kradzieżą: opcjonalnie;  
montaż VESA: wersja regulowana
89.0018.32 

Uchwyt do monitora MB 100 z poziomicą
materiał: metal; kolor: czarny; przekątna ekranu min.: 116,84 cm (46");  
przekątna ekranu maks.: 160,02 cm (63"); nośność: 80 kg;  
odstęp od ściany: 35 mm; ruchomy: nie;  
zabezpieczenie przed kradzieżą: opcjonalnie;  
montaż VESA: 200 x 200 / 400 x 200 / 400 x 400 /  
600 x 400 / 800 x 400 mm
89.0018.41 

Uchwyt do monitora „WH synchron 41“
materiał: metal; kolor: czarny; przekątna ekranu min.: 81,28 cm (32");  
przekątna ekranu maks.: 127,00 cm (50"); nośność: 30 kg;  
odstęp od ściany: 50 mm - 488 mm; ruchomy: w poziomie i pionie; 
montaż VESA: wersja regulowana; kąt nachylenia: -2° / +10°
89.0018.36 

Uchwyt do monitora „WH synchron 51“
materiał: metal; kolor: czarny; przekątna ekranu min.: 101,6 cm (40");  
przekątna ekranu maks.: 152,4 cm (60"); nośność: 45 kg;  
odstęp od ściany: 50 mm - 488 mm; ruchomy: w poziomie i pionie; 
montaż VESA: maks. 600 x 400 mm; kąt nachylenia: -2° / +10°
89.0018.37 
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Uchwyty do monitorów

Uchwyt do monitora BL TILT M
• do montażu ściennego płaskich ekranów o wadze do 40 kg 
• uniwersalny uchwyt VESA do 400 x 400 mm 
•  ekran może być szybko odłączony od płyty ściennej za  

pomocą uchwytów linkowych
• regulacja kąta nachylenia

materiał: metal; kolor: czarny; przekątna ekranu min.: 81,28 cm (32");  
przekątna ekranu maks.: 127,00 cm (50"); nośność: 40 kg;  
odstęp od ściany: 35 mm; ruchomy: w pionie;  
montaż VESA: maks. 400 x 400 mm; kąt nachylenia: 0 - 12°
89.0018.57 

Uchwyt do monitora BL TILT L
•  do montażu ekranów i monitorów na ścianie pod odpowiednim 

kątem nachylenia
•  uchwyt nadaje się do montażu zarówno w pozycji poziomej,  

jak i pionowej
•  uniwersalny uchwyt VESA dedykowany do dużych ekranów  

o przekątnej do 65"
•  mechanizm szybkiego uwalniania pozwala łatwo i wygodne  

zdjąć ekran z ściany
•  wbudowane magnesy umożliwiają niewidoczne zamocowanie 

zatrzasku linkowego w uchwycie
• elastyczna regulacja kąta nachylenia od 0 do 12 stopni

materiał: metal; kolor: czarny;  
przekątna ekranu min.: 116,84 cm (46");  
przekątna ekranu maks.: 165,10 cm (65"); nośność: 60 kg;  
odstęp od ściany: 35 mm; ruchomy: w pionie;  
montaż VESA: 800 x 600 mm max.
89.0018.58 

NOWOŚĆ

Uchwyt do monitora „Aero“
materiał: metal; kolor: czarny; przekątna ekranu min.: 81,28 cm (32");  
przekątna ekranu maks.: 139,70 cm (55"); nośność: 50 kg; 
ruchomy: pionowy -25°; montaż VESA: maks. 400 x 400 mm

Big
odstęp od ściany: 1.060 - 1.560 mm
89.0018.49 

Small
odstęp od ściany: 560 - 910 mm
89.0018.48 

Uchwyt sufitowy do monitora „Medium“
materiał: metal; kolor: czarny;  
przekątna ekranu min.: 81,28 cm (32");  
przekątna ekranu maks.: 116,84 cm (46"); nośność: 70 kg;  
odstęp od ściany: 860 - 3.130 mm; ruchomy: w poziomie i pionie; 
montaż VESA: wersja regulowana; kąt nachylenia: -5° / +35°
89.0018.38 
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Stojaki do monitorów

Sztaluga reklamowa BrackIT-C
•  mobilna sztaluga reklamowa przyciągnie uwagę każdego 

potencjalnego klienta
•  w połączeniu z monitorem może być używana jako  

cyfrowy potykacz
•  ekrany mogą zostać zamontowane zarówno w formacie pionowym 

jak i poziomym do mocowania VESA 400 x 600 mm i zabezpieczone 
za pomocą blokady

• optymalna widoczność dzięki maksymalnemu nachyleniu 15° 
•  wbudowany zestaw kółek pozwala na elastyczne użytkowanie  

i zapewnia mobilność

materiał: metal; kolor: czarny; szerokość: 560 mm; 
wysokość: 1240 mm; głębokość: 535 mm;  
przekątna ekranu min.: 81,28 cm (32");  
przekątna ekranu maks.: 139,70 cm (55"); właściwości: na kółkach;  
montaż VESA: regulacja max. 400 x 600 mm;  
maksymalne obciążenie: 50 kg
89.0033.29 

NOWOŚĆ

Uchwyt na monitor Adria
materiał: stal, plastik, bezpieczne szkło;  
kolor: czarny / srebrny; szerokość: 550 mm;  
wysokość: 1.379 mm / 1.156 mm środkowy montaż VESA; 
głębokość: 400 mm; przekątna ekranu min.: 81,28 cm (32"); 
przekątna ekranu maks.: 165,10 cm (65");  
właściwości: obrotowa 25°; montaż VESA: maks. 400 x 400 mm; 
maksymalne obciążenie: 30 kg
89.0033.27 
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Stojaki do monitorów

Stojak na monitor Braclabs Floorbase
materiał: metal; kolor: czarny; szerokość: 800 mm;  
wysokość: 1.195 - 1.635 mm; głębokość: 450 mm;  
przekątna ekranu min.: 81,28 cm (32");  
przekątna ekranu maks.: 139,70 cm (55");  
właściwości: stabilna płyta podłogowa;  
montaż VESA: maks. 600 x 400 mm; maksymalne obciążenie: 35 kg
89.0033.19 

Stojak na monitor Braclabs Floormount
materiał: metal; kolor: czarny; szerokość: 200 mm;  
wysokość: 1.195 - 1.635 mm; głębokość: 200 mm;  
przekątna ekranu min.: 81,28 cm (32");  
przekątna ekranu maks.: 139,70 cm (55");  
właściwości: montaż podłogowy; montaż VESA: maks. 600 x 400 mm; 
maksymalne obciążenie: 35 kg
89.0033.20 

Stojak na monitor Braclabs Mobile
materiał: metal; kolor: czarny; szerokość: 800 mm;  
wysokość: 1275 - 1715 mm; głębokość: 680 mm;  
przekątna ekranu min.: 81,28 cm (32");  
przekątna ekranu maks.: 139,70 cm (55");  
właściwości: montaż podłogowy; montaż VESA: maks. 600 x 400 mm; 
maksymalne obciążenie: 35 kg
89.0033.21 

Stojak na monitor „CT mobil“
materiał: metal; kolor: czarny; szerokość: 700 mm;  
wysokość: ok. 1.900 mm; głębokość: 660 mm;  
przekątna ekranu min.: 81,28 cm (32");  
przekątna ekranu maks.: 139,70 cm (55"); właściwości: na kółkach; 
montaż VESA: maks. 600 x 400 mm; maksymalne obciążenie: 40 kg
89.0033.13 
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Konstrukcja POS.movie Infopoint „Eco“  
z akrylową płytą

• do prezentacji ekranów dotykowych pod optymalnym kątem 
• rury z polerowanej stali nierdzewnej  
•  stabilna konstrukcja dzięki malowanej proszkowo stalowej 

podstawie
• panel ze szkła akrylowego o wyglądzie szkła matowego 
•  z przyjemnością umieścimy na panelu twoje logo lub napis 

reklamowy

średnica rury: 48,3 mm; wymiary podstawy: 700 x 400 mm (S x G); 
całkowita wysokość: 1100 mm;  
akcesoria: zawiera mocowanie VESA 100 x 100
51.0059.36 

NOWOŚĆ

Konstrukcja POS.movie Infopoint „Eco“
• do prezentacji ekranów dotykowych pod optymalnym kątem 
• rury z polerowanej stali nierdzewnej  
• stabilna konstrukcja dzięki malowanej proszkowo podstawie

średnica rury: 48,3 mm; wymiary podstawy: 700 x 400 mm (S x G); 
całkowita wysokość: 1100 mm;  
akcesoria: zawiera mocowanie VESA 100 x 100
51.0059.37 

NOWOŚĆ
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Stojaki do monitorów

Stojak „Score SF Steel“
• nadaje się do płaskich ekranów 
• udźwig do 15 kg 
• aluminiowa rura podstawy z wewnętrzną prowadnicą kabla 
• zestaw montażowy VESA

kolor statywu: srebrny anodowany; materiał podstawy: stal;  
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006;  
wymiary podstawy: 700 x 450 mm (szer. x gł.);  
całkowita wysokość: 1800 mm;  
zastosowanie: do uchwytu VESA 200 x 200 mm / 400 x 400 mm
51.0129.13 

1. Przykładowe zdjęcie z ekranem dostępnym opcjonalnie.

1

Stojak z nadrukiem cyfrowym
• aluminiowe profile 180 mm 
• wbudowany 32" monitor POS 
• nadruk z poliestru na przedniej i tylnej stronie 
• orurowany obwód

materiał ramki: aluminium; szerokość: 1200 mm; 
całkowita wysokość: ok. 2000 mm; głębokość: 100 mm; 
wykonanie: wolnostojący; wersja: z ekranem 32";  
akcesoria: z 2 banerami z nadrukiem cyfrowym (z nacięciem)
89.0039.3 

1. Indywidualne warianty stel na zapytanie

Inne wymiary na zapytanie.

1
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Osprzęt do reklamy cyfrowej

Karty pamięci SD
•  Nośniki danych odpowiedni do naszego 

sprzętu w codziennych aktualizacjach cen
89.0009. 

Chętnie służymy Państwu pomocą przy 
przygotowaniu oraz zapisywaniu potrzebnych 
danych. Przygotowujemy indywidualne oferty.

Inne pojemności kart pamięci na zapytanie.

Pendrivy
89.0029. 

Ilustracja przykładowa. Zastrzegamy sobie 
prawo do dokonywania zmian technicznych.
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Reklama zewnętrzna |  
Nadruk cyfrowy

• Zawieszki reklamowe

• Systemy ramowe i uchwyty do banerów

• Maszty flagowe | Flagi

• Baner reklamowy

• Mikrofolia z przyssawką

• Reklama naziemna

• Folie magnetyczne

• Konfekcjonowanie | Mocowanie banerowe

• Napisy na materiałach foliowych

• Stojaki rowerowe

Twoja reklama we właściwym miejscu!
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Zawieszki reklamowe
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Zawieszki reklamowe

Mobilna reklama
• mobilna i elastyczna reklama zewnętrzna 
• reklama ukierunkowana na imprezy i wydarzenia 
• stabilna stalowa rama i podstawa 
• szybkie i nieskomplikowane mocowanie banerów 
• może być dopuszczona do ruchu drogowego (jazda bez banera)

materiał: stal; szerokość: 1720 mm;  
wyposażenie: podstawa z betonu, 4 wsporniki

długość: 3.900 mm; wysokość: 2.770 mm;  
rozmiar banneru frontowego: 2x 2.690 x 2.260 mm (szer. x wys.); 
Wymiary baneru bocznego: 2x 1210 x 2110 mm (Szer. x Wys.); 
model: podpórka mała; wersja: bez baneru
15.0244.4 
długość: 3.900 mm; wysokość: 2.770 mm;  
rozmiar banneru frontowego: 2x 2.690 x 2.260 mm (szer. x wys.); 
Wymiary baneru bocznego: 2x 1210 x 2110 mm (Szer. x Wys.); 
model: podpórka mała;  
wersja: z 2 banerami z przodu i 2 banerami z boku
15.0244.9 

długość: 6080 mm; wysokość: 2860 mm;  
rozmiar banneru frontowego: 2x 4.840 x 2.340 mm (szer. x wys.); 
Wymiary baneru bocznego: 2x 1.180 x 2.270 mm (szer. x wys.); 
model: podpórka duża; wersja: bez baneru
15.0244.5 
długość: 6080 mm; wysokość: 2860 mm;  
rozmiar banneru frontowego: 2x 4.840 x 2.340 mm (szer. x wys.); 
Wymiary baneru bocznego: 2x 1.180 x 2.270 mm (szer. x wys.); 
model: podpórka duża;  
wersja: z 2 banerami z przodu i 2 banerami z boku
15.0244.11 
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Systemy banerowe do użytku zewnętrznego

Stojak Inox „Curved 60“
•  polerowana powierzchnia dla zapewnienia eleganckiego, 

nowoczesnego wyglądu 
• nadaje się do umieszczania szyldów o grubości od 2 do 8 mm 
• dodatkowe uchwyty na szyldy dostępne za dopłatą

materiał: stal szlachetna; średnica rury: 60 mm; oświetlenie: brak; 
wyposażenie: Płyty podstawy (do kołkowania);  
mocowanie: w zestawie uchwyt do szyldu;  
wersja: bez nadruku cyfrowego

szerokość tabliczki informacyjnej: 2000 mm;  
wysokość tabliczki informacyjnej: 1000 mm;  
całkowita wysokość: 1125 mm
15.0280.1 
szerokość tabliczki informacyjnej: 1500 mm;  
wysokość tabliczki informacyjnej: 800 mm;  
całkowita wysokość: 925 mm
15.0280.2 

Przy składaniu zamówienia proszę podać grubość szyldu.

Stojak ze stali szlachetnej „Curved 42“
• polerowana powierzchnia nadająca elegancki, nowoczesny wygląd  
• nadaje się do szyldów o grubości od 2 do 8 mm 
•  wysokość całkowita wersji "zabetonowanej" plus 500-600 mm 

(część fundamentu)
• opcjonalne za dopłatą dodatkowe uchwyty na szyldy

materiał: stal szlachetna; średnica rury: 42,4 mm;  
szerokość tabliczki informacyjnej: 750 mm;  
wysokość tabliczki informacyjnej: 500 mm;  
całkowita wysokość: 1000 mm;  
mocowanie: w zestawie uchwyt do szyldu;  
wersja: bez nadruku cyfrowego

z przedłużoną rurą do zabetonowania
oświetlenie: brak
15.0271.75 

z płytami cokołowymi do kołkowania
oświetlenie: brak
15.0271.237 
oświetlenie: wykonanie jednostronne
15.0271.291 

Przy składaniu zamówienia proszę podać grubość szyldu.

1. 1-stronnie podświetlany1
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Stojak ze stali szlachetnej „Crossed 42“
•  polerowana powierzchnia dla eleganckiego i nowoczesnego 

wyglądu
• nadaje się do szyldów o grubości od 2 do 8 mm 
•  wysokość całkowita wersji „zabetonowanej“ plus 500-600 mm 

(część fundamentu)
• dodatkowe uchwyty szyldowe dostępne za dopłatą

materiał: stal szlachetna; średnica rury: 42,4 mm;  
szerokość tabliczki informacyjnej: 750 mm;  
wysokość tabliczki informacyjnej: 500 mm;  
całkowita wysokość: 1000 mm;  
mocowanie: w zestawie uchwyt do szyldu;  
wersja: bez nadruku cyfrowego

z przedłużoną rurą do zabetonowania
oświetlenie: brak
15.0273.33 

z płytami cokołowymi do kołkowania
oświetlenie: brak
15.0273.195 
oświetlenie: wykonanie jednostronne
15.0273.249 

Przy składaniu zamówienia proszę podać grubość szyldu.

1. 1-stronnie podświetlany

1

Tablica informacyjna „Twin 42“
•  elegancki stojak na tablice informacyjne wykonany  

ze stali nierdzewnej
• nakładka umożliwia szybki demontaż stojaka 
• odpowiedni do szyldów o grubości od 2 do 8 mm 
• dodatkowe uchwyty na szyldy dostępne za dopłatą

materiał: stal szlachetna; średnica rury: 42 mm; 
wysokość: 1000 mm; wysokość tabliczki informacyjnej: 500 mm; 
mocowanie: 4 uchwyty mocujące;  
wyposażenie: z nakładką do osadzania w betonie;  
wersja: bez nadruku cyfrowego
15.0272.10 

Przy składaniu zamówienia proszę podać grubość szyldu.
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Tablica „Straight-Line Entrance“
• dla zwiększenia atrakcyjności strefy wejściowej przed firmą 
• elementy z polerowanej stali nierdzewnej  
• podstawy do osadzania w betonie  
• tablica ze szkła akrylowego o wyglądzie szkła matowego

grubość materiału: 6 mm; szerokość płyty: 700 mm;  
wysokość płyty: 500 mm; średnica rury: 48,3 mm;  
długość rury: 2000 mm; szerokość: 840 mm;  
wysokość całkowita (zmontowana): 1500 mm

nadruk / motyw: bez nadruku
51.0139.1 
nadruk / motyw: na życzenie klienta;  
rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne
51.0139.33 

Pozostałe tabliczki firmowe znajdą Państwo na www.vkf-renzel.pl

1. Przykładowe wykonanie z nadrukiem cyfrowym

2. Klamry do mocowania do betonu

1

2
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Tablica „Straight-Line Entrance“
• dla uatrakcyjnienia strefy wejściowej przed firmą 
• elementy z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 
• podstawy do osadzania w betonie 
• aluminiowe panele do zadrukowania

grubość materiału: 4 mm; kolor płyty: biały;  
szerokość płyty: 700 mm; wysokość płyty: 500 mm;  
średnica rury: 48,3 mm; długość rury: 2000 mm;  
szerokość: 840 mm; wysokość całkowita (zmontowana): 1500 mm

nadruk / motyw: wg życzeń klienta, 2-stronny
51.0139.34 
nadruk / motyw: 1- stronny (na życzenia klienta)
51.0139.62 
nadruk / motyw: bez nadruku
51.0139.63 

1. Przykładowe zastosowanie wraz z nadrukiem

2. Klamry do mocowania do betonu

1

2

Uchwyt na szyld Inox „Ausleger“
• uchwyt na szyldy z kątem 90° do montażu na ścianie 
• dla szyldów o grubości 1,5-4 mm 
• opcjonalnie dostępny z oświetleniem

materiał: stal szlachetna; średnica rury: 42,4 mm;  
długość rury: 650 mm; szerokość tabliczki informacyjnej: 600 mm; 
wysokość tabliczki informacyjnej: max. 800 mm;  
mocowanie: z kołnierzami ściennymi (Ø 130 mm / 4 otwory); 
wersja: z 2 uchwytami do szyldów o grubości 1,5-4 mm

oświetlenie: bez oświetlenia (ale z przyłączem do lamp)
15.0275.6 
oświetlenie: z oświetleniem
15.0275.7 

Przy składaniu zamówienia proszę podać grubość szyldu.
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Uchwyt bannerowy Inox „Ausleger“
• uchwyt banerowy z kątem 90° do przymocowania do ściany 
• dla banerów o szerokości od 500-1200 mm 
• brak efektu trzepotania i zwisania banera

materiał: stal szlachetna; średnica rury: 33,8 mm;  
średnica mereżki (tunelu): 50 mm; mocowanie: 4 otwory; 
wersja: bez baneru z nadrukiem cyfrowym

szerokość materiału banerowego: 500 mm;  
szerokość profilu: 680 mm
15.0189.21 
szerokość materiału banerowego: 600 mm;  
szerokość profilu: 770 mm
15.0189.1 
szerokość materiału banerowego: 800 mm;  
szerokość profilu: 965 mm
15.0189.2 
szerokość materiału banerowego: 1000 mm;  
szerokość profilu: 1165 mm
15.0189.3 
szerokość materiału banerowego: 1200 mm;  
szerokość profilu: 1.365 mm
15.0189.4 

Wysięgnik banerowy „Ausleger LED-Light“
• uchwyt banerowy do ścian z kątem 90° 
• energooszczędne oświetlenie LED z obu stron 
• dla banerów o szerokości 500-1200 mm 
• brak efektu trzepotania i zwisania banera

materiał: stal szlachetna; średnica rury: 33,8 mm;  
średnica mereżki (tunelu): 50 mm;  
mocowanie: po 4 otwory na wysięgniku;  
wersja: bez baneru z nadrukiem cyfrowym

szerokość materiału banerowego: 600 mm; szerokość profilu: 770 mm; 
oświetlenie: listwa oświetleniowa LED (dwustronna, 3 diody LED)
15.0189.26 
szerokość materiału banerowego: 800 mm; szerokość profilu: 965 mm; 
oświetlenie: listwa oświetleniowa LED (dwustronna, 3 diody LED)
15.0189.27 
szerokość materiału banerowego: 1000 mm; szerokość profilu: 1165 mm;  
oświetlenie: listwa oświetleniowa LED (dwustronna, 5 diod LED)
15.0189.28 
szerokość materiału banerowego: 1200 mm; szerokość profilu: 1.365 mm;  
oświetlenie: listwa oświetleniowa LED (dwustronna, 5 diod LED)
15.0189.29 

Według obliczeń statystycznych na podstawie niemieckich norm 
zatwierdzone zostały maksymalne długości banerów (z tunelikiem)  
do użytku zewnętrznego: 
 
Montaż na wyskości pond 8 m: 
• max. długość baneru przy 600 mm szerokości = 4.500 mm. 
• max. długość baneru przy 800 mm szerokości= 2.800 mm. 
• max. długość baneru przy 1100 mm szerokości= 1.900 mm. 
• max. długość baneru przy 1200 mm szerokości= 1.400 mm. 
 
Montaż na wysokości ponad 15 m: 
• max. długość baneru przy 600 mm szerokości= 2.800 mm. 
• max. długość baneru przy 800 mm szerokości= 1.800 mm. 
• max. długość baneru przy 1100 mm szerokości= 1.200 mm. 
• max. długość baneru przy 1200 mm szerokości= 900 mm.

1. A: Długość + 160 mm 
B: Długość 
C: Szerokość baneru 
D: Otwory ø 13 mm 
E: Szerokość baneru + 160 mm

CBA

E

D

LED

1

LED
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Uchwyt do banerów Inox „Wall“
• uchwyt do banerów do montażu na ścianie 
• dla banerów o szerokości od 600-2000 mm 
• bez efektu trzepotania i zwisania banera

materiał: stal szlachetna; średnica rury: 33,8 mm;  
średnica mereżki (tunelu): 50 mm; mocowanie: 4 otwory; 
wersja: bez baneru z nadrukiem cyfrowym

szerokość materiału banerowego: 600 mm;  
szerokość profilu: 680 mm
15.0189.9 
szerokość materiału banerowego: 800 mm;  
szerokość profilu: 880 mm
15.0189.10 
szerokość materiału banerowego: 1000 mm;  
szerokość profilu: 1080 mm
15.0189.11 
szerokość materiału banerowego: 1200 mm;  
szerokość profilu: 1280 mm
15.0189.12 
szerokość materiału banerowego: 1600 mm;  
szerokość profilu: 1680 mm
15.0189.13 
szerokość materiału banerowego: 2000 mm;  
szerokość profilu: 2080 mm
15.0189.14 

BA

C

D

Uchwyt banerowy INOX „Wall LED-Light“
• uchwyt banerowy do montażu na ścianie 
• energooszczędne oświetlenie LED 
• dla banerów o szerokości 600-2000 mm 
• brak efektu trzepotania i zwisania banera

materiał: stal szlachetna; średnica rury: 33,8 mm;  
średnica mereżki (tunelu): 50 mm;  
mocowanie: po 2 otwory na każdym uchwycie ściennym;  
wersja: bez baneru z nadrukiem cyfrowym

szerokość materiału banerowego: 600 mm;  
szerokość profilu: 660 mm;  
oświetlenie: listwa oświetleniowa LED (1- stronna, 3 diody LED)
15.0189.30 
szerokość materiału banerowego: 800 mm;  
szerokość profilu: 860 mm;  
oświetlenie: listwa oświetleniowa LED (1- stronna, 3 diody LED)
15.0189.31 
szerokość materiału banerowego: 1000 mm;  
szerokość profilu: 1060 mm;  
oświetlenie: listwa oświetleniowa LED (1- stronna, 5 diod LED)
15.0189.32 
szerokość materiału banerowego: 1200 mm;  
szerokość profilu: 1260 mm;  
oświetlenie: listwa oświetleniowa LED (1- stronna, 5 diod LED)
15.0189.33 
szerokość materiału banerowego: 1600 mm;  
szerokość profilu: 1660 mm;  
oświetlenie: 2x listwa oświetleniowa LED (1- stronna), 3 x LED
15.0189.34 
szerokość materiału banerowego: 2000 mm;  
szerokość profilu: 2060 mm;  
oświetlenie: 2 listwy LED (jednostronne), z 5 diodami LED
15.0189.35 

LED
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Mobilny stojak banerowy „Moba“
•  mobilny, system wtykowy do banerów wykonany  

z kwadratowych rur 
• w zestawie znajduje się plastikowy młotek ułatwiający montaż 
• kołki fundamentowe do osadzenia systemu w podłożu (300 mm) 
• instrukcja montażu i pętle napinające w zestawie

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;  
kolor: srebrny surowy / czarny; szerokość profilu: 30 mm;  
grubość ścianki: 1,5 mm

wymiary baneru: 3000 x 1000 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 3.200 x 1.200 mm (szer. x wys.); 
głębokość: 730 mm; wersja: jednostronnie, bez nadruku cyfrowego; 
wyposażenie: z 4 podpórkami "A"
15.0223.18 

wymiary baneru: 4000 x 1000 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 4.200 x 1.200 mm (szer. x H); 
głębokość: 630 mm; wersja: jednostronnie, bez nadruku cyfrowego; 
wyposażenie: z 5 poprzeczkami
15.0223.4 
wymiary baneru: 3000 x 1000 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 3.200 x 1.200 mm (szer. x wys.); 
głębokość: 730 mm; wersja: 2-stronna, bez nadruku;  
wyposażenie: z 4 podpórkami "A"
15.0223.17 
wymiary baneru: 4000 x 1000 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 4.200 x 1.200 mm (szer. x H); 
głębokość: 630 mm; wersja: 2-stronna, bez nadruku;  
wyposażenie: z 5 poprzeczkami
15.0223.36 

Mobilny baner stojacy w kształcie litery A „Moba Light“
• do elastycznego i mobilnego zastosowania w reklamie 
• prosty system wtykowy z rur aluminiowych 
• 2-stronny baner reklamowy 
• nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;  
kolor: srebrny surowy / czarny;  
wersja: bez baneru z nadrukiem cyfrowym;  
wyposażenie: wraz z kołkami, pętlami napinającymi, torbą transp

wymiary baneru: 2500 x 1000 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 2665 x 1165 mm (szer.  x wys.)
15.0223.43 
wymiary baneru: 3000 x 1000 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 3165 x 1165 mm (S x W)
15.0223.44 
wymiary baneru: 4000 x 1000 mm (szer. x wys.);  
wymiar zewnętrzny: 4.165 x 1.165 mm (S x W)
15.0223.45 
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

System reklamowy Techno „Mobil“
•  reklama wielkopowierzchniowa na terenie firmy lub na otwartej 

przestrzeni
• mobilny system z koszami na płyty do obciążania  
• możliwy baner reklamowy 1- lub 2-stronny

materiał: stal; powierzchnia: ocynk ogniowy;  
wysokość od podłoża: 1500 mm; głębokość: 2700 mm; 
wyposażenie: z 2 koszami obciążającymi, bez betonowych płyt; 
wykonanie: bez baneru z nadrukiem cyfrowym

wymiary baneru: 3000 x 1500 mm (szer. x wys.); 
szerokość: 3220 mm; całkowita wysokość: 3220 mm
15.0176.151 
wymiary baneru: 3000 x 2000 mm (szer.x wys.); 
szerokość: 3220 mm; całkowita wysokość: 3720 mm
15.0176.154 
wymiary baneru: 4000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
szerokość: 4220 mm; całkowita wysokość: 3720 mm
15.0176.157 
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

System ekspozycyjny Techno IV 
„Fundament“

•  reklama wielkoformatowa na terenie firmy 
lub na otwartej przestrzeni

•  stałe mocowanie w podłożu ze stalową 
podstawą do zabetonowania

• możliwy baner reklamowy 1- lub 2-stronny

materiał: stal; powierzchnia: ocynk ogniowy;  
wysokość od podłoża: 1500 mm; 
wyposażenie: w komplecie 2 podstawy 
do zabetonowania; wersja: Techno IV; 
wykonanie: bez baneru z nadrukiem 
cyfrowym

wymiary baneru: 3000 x 1500 mm 
(szer. x wys.); szerokość: 3000 mm
15.0176.136 
wymiary baneru: 3000 x 2000 mm  
(szer.x wys.); szerokość: 3000 mm; 
całkowita wysokość: 3500 mm
15.0176.139 
wymiary baneru: 4000 x 2000 mm 
(szer. x wys.); szerokość: 4000 mm; 
całkowita wysokość: 3500 mm
15.0176.142 

Konstrukcja reklamowa Techno 
„Fundament“

•  prezentacja reklamy na dużej powierzchni 
na zewnątrz

•  uniwersalne zastosowanie jako znak 
informacyjny, znak budowlany lub 
powierzchnia reklamowa

•  stałe mocowanie w podłożu z podstawą 
stalową do zabetonowania

• możliwy baner reklamowy 1- lub 2-stronny

materiał: stal;  
Wymiary profilu: 60 / 60 x 4 mm;  
powierzchnia: ocynk ogniowy; 
kolor: srebrny; szerokość ramki: 3000 mm; 
odstęp od podłogi: 1500 mm; 
wyposażenie: 2-stronny, bez nadruku 
cyfrowego; wersja: łącznie z podkładem 
betoniarskim do betonowania; 
wykonanie: Profil dwustronny z  
nakrętkami i śrubami

wymiary szyldu: 3000 x 1500 mm 
(szer. x wys.); całkowita wysokość: 3000 mm
15.0288.19 
wymiary szyldu: 3000 x 2000 mm  
(szer.x wys.); całkowita wysokość: 3500 mm
15.0288.23 
wymiary szyldu: 4000 x 2000 mm 
(szer. x wys.); całkowita wysokość: 3500 mm
15.0288.31 
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

System reklamowy Traverstar „Mobil“
• wielkopowierzchniowa prezentacja Państwa reklamy zewnętrznej. 
•  stabilna rama z stalowymi trawersami do długotrwałego 

użytkowania
•  mobilny system z koszami na płyty betonowe do obciążania 

konstrukcji

materiał: stal; powierzchnia: ocynk ogniowy;  
wysokość od podłoża: 1600 mm; całkowita wysokość: 5250 mm; 
głębokość: 2700 mm; wersja: mobilna;  
wykonanie: bez baneru z nadrukiem cyfrowym

wymiary baneru: 5000 x 3000 mm (szer. x wys.); 
szerokość: 5600 mm; ilość słupów: 2;  
wyposażenie: z 4 koszami obciążającymi, bez podstawy betonowej
15.0178.15 
wymiary baneru: 6000 x 3000 mm (S x W);  
szerokość: 6600 mm; ilość słupów: 3;  
wyposażenie: zawiera 6 obciążników, bez podstawy betonowej
15.0178.17 

Kosze obciążające przewidziane są do płyt o wymiarach 500 x 500 x 500 
(szer. x wys. x gł.).
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

System reklamowy Traverstar „Fundament“
• wielkopowierzchniowa prezentacja Państwa reklamy zewnętrznej 
•  solidna rama z stalowymi trawesami zapewniająca długotrwałe 

użytkowanie
•  trwałe osadzenie w podłożu dzięki stalowym podstawom  

do zabetonowania

materiał: stal; powierzchnia: ocynk ogniowy;  
wysokość od podłoża: 1280 mm; całkowita wysokość: 5000 mm; 
głębokość: 400 mm; ilość słupów: 2;  
wyposażenie: z 2 betonowymi cokołami; wersja: do zabetonowania; 
wykonanie: bez baneru z nadrukiem cyfrowym

wymiary baneru: 5000 x 3000 mm (szer. x wys.); szerokość: 5600 mm
15.0178.20 
wymiary baneru: 6000 x 3000 mm (S x W); szerokość: 6600 mm
15.0178.22 
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Traverstar Outdoor „Fascia II“
•  do prezentacji dużych szyldów informacyjnych,  

reklamowych lub budowlanych
• do długotrwałego użytkowania na zewnątrz 
• stabilna stalowa rama z poprzeczkami i uchwytami 
• w wersji mobilnej lub do zabetonowania

materiał: stal; powierzchnia: ocynk ogniowy;  
wymiary szyldu: 3000 x 4000 mm (szer. x wys.); szerokość: 3000 mm; 
wysokość od podłoża: 1000 mm; głębokość: 2700 mm;  
ilość słupów: 2; wykonanie: bez nadruku cyfrowego

do zabetonowania
całkowita wysokość: 5000 mm;  
wyposażenie: z 2 betonowymi cokołami
15.0178.12 

(wersja mobilna)
całkowita wysokość: 5250 mm;  
wyposażenie: z 4 koszami obciążającymi, bez podstawy betonowej
15.0178.72 

Kosze obciążające przewidziane są do płyt o wymiarach 500 x 500 x 500 
(szer. x wys. x gł.).
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Traverstar Outdoor „Fascia“
•  do prezentacji dużych szyldów 

informacyjnych, reklamowych lub 
budowlanych

•  do długotrwałego użytkowania  
na zewnątrz

•  stabilna stalowa rama z poprzeczkami  
i uchwytami

• w wersji mobilnej lub do zabetonowania

materiał: stal; powierzchnia: ocynk ogniowy;  
wymiary szyldu: 1000 x 2000 mm 
(szer. x wys.); szerokość: 1000 mm; 
wysokość od podłoża: 3000 mm;  
całkowita wysokość: 3800 mm;  
ilość słupów: 1;  
wykonanie: bez nadruku cyfrowego

głębokość: 400 mm;  
wyposażenie: w tym 1 stalowa podstawa do 
zabetonowania; wersja: do zabetonowania
15.0178.5 
głębokość: 2700 mm;  
wyposażenie: z 2 koszami obciążającymi,  
bez betonowych płyt; wersja: mobilna
15.0178.7 

Traverstar Outdoor Fascia III 
„Mobil“

•  do prezentacji dużych szyldów 
informacyjnych, reklamowych lub 
budowlanych

•  do długotrwałego użytkowania  
na zewnątrz

•  solidna rama wykonana z stalowych 
kratownic i uchwytów na szyldy

•  mobilny stojak z koszami do obciążenia 
dla większej stabilności

materiał: stal;  
powierzchnia: ocynk ogniowy; wymiary 
szyldu: 2000 x 3000 mm (szer. x wys.); 
wysokość od podłoża: 2000 mm;  
całkowita wysokość: 5000 mm;  
ilość słupów: 1;  
wyposażenie: z 3 koszami obciążającymi, 
bez podstawy betonowej; wersja: mobilna; 
wykonanie: bez nadruku cyfrowego
15.0178.39 

Kosze obciążające przewidziane są do płyt o 
wymiarach 500 x 500 x 500 (szer. x wys. x gł.).
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Wysięgnik banerowy „Wall“
•  wymienny system reklamy 

wielkopowierzchniowej
•  specjalny mechanizm korbowy do  

łatwej wymiany banerów
• napinanie banera za pomocą korby 
• sprawdzony statycznie

materiał: aluminium; powierzchnia: surowa; 
kolor: srebrny; odstęp od ściany: 200 mm

wymiary baneru: 3000 x 6000 mm (szer. x wys.);  
szerokość: 3300 mm; wysokość: 6800 mm
15.0043.69 
wymiary baneru: 4000 x 3000 mm (S x W); 
szerokość: 4000 mm; wysokość: 3000 mm
15.0043.77 
wymiary baneru: 4000 x 4000 mm (szer. x wys.);  
szerokość: 4300 mm; wysokość: 4800 mm
15.0043.120 
wymiary baneru: 4000 x 5000 mm (szer. x wys.);  
szerokość: 4300 mm; wysokość: 5800 mm
15.0043.89 
wymiary baneru: 6000 x 4000 mm (S x W); 
szerokość: 6300 mm; wysokość: 4800 mm
15.0043.21 

W zestawie bez baneru.
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

bannergear™ „Wall“
•  opatentowany system ram do 

reklamowania wewnątrz i na zewnątrz
•  ukryte mocowanie banera za pomocą 

karabińczyków umieszczonych za ramą
•  technika korbowa do zaciskania i 

zdejmowania banera
• łatwy do przykręcenia do ściany 
• maks. wielkość ramy 6.000 x 3.000 mm

materiał ramki: aluminium; 
powierzchnia: anodowana;  
kolor ramki: srebrny;  
głębokość ramy: 96 mm; wykonanie: z 
linką, karabińczykiem i zdejmowaną korbą; 
wersja: do montażu na ścianę

szerokość ramy (wymiar zewnętrzny):  
3000 mm; wysokość ramy  
(wymiar zewnętrzny): 1500 mm;  
wymiary baneru: 2800 x 1300 mm 
(szer. x wys.); wymiar powierzchni 
widocznej: 2720 x 1220 mm (S x W)
15.0262.6 
szerokość ramy (wymiar zewnętrzny):  
3200 mm; wysokość ramy  
(wymiar zewnętrzny): 2200 mm; 
wymiary baneru: 3000 x 2000 mm 
(szer.x wys.); wymiar powierzchni 
widocznej: 2920 x 1920 mm (szer. x wys.)
15.0262.32 
szerokość ramy (wymiar zewnętrzny):  
4000 mm; wysokość ramy 
(wymiar zewnętrzny): 2000 mm; 
wymiary baneru: 3800 x 1800 mm 
(szer. x wys.); wymiar powierzchni 
widocznej: 3720 x 1720 mm (S x W)
15.0262.4 
szerokość ramy (wymiar zewnętrzny):  
6000 mm; wysokość ramy  
(wymiar zewnętrzny): 3000 mm;  
wymiary baneru: 5800 x 2800 mm 
(szer. x wys.); wymiar powierzchni 
widocznej: 5760 mm
15.0262.1 

W zestawie bez baneru.
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

bannergear™ „Wall LED“
•  opatentowany system ram do 

reklamowania wewnątrz i na zewnątrz
•  ukryte mocowanie banera za pomocą 

karabińczyków umieszczonych za ramą
•  mechanizm korbowy do zaciskania i 

zdejmowania banera
• wmontowane podświetlenie LED 
• łatwy do przykręcenia do ściany 
• maks. wielkość ramy 6.000 x 3.000 mm

materiał ramki: aluminium;  
szerokość ramy (wymiar zewnętrzny):  
3000 mm; wysokość ramy  
(wymiar zewnętrzny): 2000 mm;  
głębokość ramy: 96 mm;  
wymiary baneru: 2800 x 1800 mm 
(szer. x wys.); wymiar powierzchni 
widocznej: 2720 x 1720 mm 
(szer. x wys.); kolor ramki: srebrny; 
powierzchnia: anodowana;  
wykonanie: z linką, karabińczykiem  
i zdejmowaną korbą;  
wersja: do montażu na ścianę; 
oświetlenie: tak
15.0270.5 

W zestawie bez baneru.

1. A: kabel  
B: zasilacz  
C: listwa świetlna

230V

A

B

C

1

LED   
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

bannergear™ System „Betonfuß“
•  schowane mocowanie banera za  

pomocą karabińczyków z tyłu ramy
•  technika korbowa do zakładania  

i zdejmowania banera
• wmontowane podświetlenie LED 
•  system wolnostojący z nóżkami  

do zabetonowania
• maks. wielkość ramy 6.000 x 3.000 mm

materiał ramki: aluminium; 
powierzchnia: anodowana;  
kolor ramki: srebrny;  
kolor słupka bocznego: czarny;  
szerokość ramy (wymiar zewnętrzny):  
4200 mm; wysokość ramy  
(wymiar zewnętrzny): 2600 mm;  
głębokość ramy: 96 mm;  
wymiary baneru: 4.000 x 2.400 mm 
(szer. x wys.); wymiar powierzchni 
widocznej: 3.920 x 2.320 mm (szer. x wys.); 
wykonanie: z linką, karabińczykiem i 
zdejmowaną korbą
15.0263.21 

w zestawie bez banera
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

bannergear™ stojący  
„Betonfuß LED“

•  schowane mocowanie banera za pomocą 
karabińczyków z tyłu ramy

•  technika korbowa do zakładania  
i zdejmowania banera

• wmontowane podświetlenie LED 
•  system wolnostojący z nóżkami  

do zabetonowania
• maks. wielkość ramy 6.000 x 3.000 mm

materiał ramki: aluminium; 
powierzchnia: anodowana;  
kolor ramki: srebrny;  
kolor słupka bocznego: czarny;  
szerokość ramy (wymiar zewnętrzny):  
2600 mm; wysokość ramy  
(wymiar zewnętrzny): 1600 mm;  
głębokość ramy: 96 mm;  
wymiary baneru: 2400 x 1400 mm 
(szer. x wys.); wymiar powierzchni 
widocznej: 2320 x 1320 mm (S x W); 
wykonanie: z linką, karabińczykiem i 
zdejmowaną korbą; wersja: do bloków 
betonowych, 1-stronny,z oświetleniem
15.0269.23 

W zestawie bez baneru.

1. A: kabel  
B: zasilacz  
C: listwa świetlna

230V

A

B

C

1

LED   
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Aluminiowa rama stretchframe 
„Outdoor 66“

•  system zagłębień zaprojektowany 
specjalnie do użytku zewnętrznego

•  składany profil maskujący zapobiega 
wysuwaniu się banera oraz chroni przed 
zabrudzeniami i wandalizmem

•  z uchwytami ściennymi do łatwego 
montażu

• dostawa bez banera 
•  na życzenie dostępne również  

w rozmiarach specjalnych

materiał ramki: aluminium; 
powierzchnia: anodowana;  
kolor ramki: srebrny;  
głębokość ramy: 66 mm; 
mocowanie: uchwyty ścienne;  
wersja: bez baneru z nadrukiem cyfrowym

wymiary zewnętrzne ramy: 3000 x 2000 mm 
(szer.x wys.); wymiary baneru:  
2995 x 1995 mm (szer. x wys.);  
Otulina: bez wsporników
15.0281.32 
wymiary zewnętrzne ramy:  
3000 x 3000 mm (S x W); wymiary baneru:  
2995 x 2995 mm (szer. x wys.);  
Otulina: bez wsporników
15.0281.33 
wymiary zewnętrzne ramy:  
4000 x 2000 mm (szer. x wys.);  
wymiary baneru:  
3995 x 1995 mm (szer. x wys.);  
Otulina: bez wsporników
15.0281.35 
wymiary zewnętrzne ramy:  
5000 x 2000 mm (szer. x wys.);  
wymiary baneru:  
4995 x 1995 mm (szer. x wys.); 
Otulina: usztywniana pionowo
15.0281.37 
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Rama Stretch LED 
„Lumos Outdoor“

• system zagłębień 
• jednolite, intensywne oświetlenie 
•  z uchwytami ściennymi do łatwego 

montażu
•  dostarczane w stanie rozmontowanym  

i bez banera
•  na życzenie dostępne również w 

rozmiarach specjalnych

materiał: aluminium; 
powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny; 
profil: 127 mm; kolor światła: 6.500 K;  
wyjście kabla: przez ściankę tylną; 
podłączenie: gotowy do podłączenia bez 
linii zasilającej; zakres: jednostronnie

wymiary: 4000 x 1000 mm (szer. x wys.); 
oświetlenie: moduł LED
10.0543.7 
wymiary: 3000 x 2000 mm (szer.x wys.); 
oświetlenie: diody LED
10.0543.10 
wymiary: 4000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
oświetlenie: diody LED
10.0543.11 
wymiary: 5000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
oświetlenie: diody LED
10.0543.12 
wymiary: 3000 x 3000 mm (S x W); 
oświetlenie: diody LED
10.0543.13 

LED   
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Profile zaciskowe „Spider Frame“
• system zaciskowy z szyn kedrowych do użytku zewnętrznego 
• prosty montaż 
•  baner jest wkładany do profilu aluminiowego za pomocą 

plastikowej listwy i napinany

materiał listwy mocującej: aluminium;  
kolor profilu mocującego: srebrny anodowany;  
wymiary profilu mocującego: 17 x 44 mm (S x W);  
zastosowanie: do profilu kedrowego o średnicy od 7-10 mm

wymiary baneru: 1910 x 910 mm(S x W), plus 8 mm systemu kedrowego;  
wymiary ramy: 1910 x 910 mm (szer. x wys.);  
wymiary zewnętrzne ramy: 2000 x 1000 mm (szer. x wys.); 
mocowanie: 8 uchwytów ściennych
15.0228.3 
wymiary baneru: 2910 x 1910 mm(s x w), 
plus 8 mm systemu kedrowego;  
wymiary ramy: 2910 x 1910 mm (S x W);  
wymiary zewnętrzne ramy: 3000 x 2000 mm (szer.x wys.); 
mocowanie: 12 uchwytów
15.0228.5 

W zestawie bez baneru.
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Banerowy system wtykowy Alu Budget „Wall“
• niedrogi system reklamowy wykonany z rur aluminiowych 
• efektowna reklama zewnętrzna na fasadzie budynku 
• uchwyty dystansowe i pętle napinające w zestawie 
• szybki i łatwy montaż

materiał: aluminium; powierzchnia: surowa; kolor: srebrny;  
średnica rury: 48 mm; wersja: bez baneru z nadrukiem cyfrowym

szerokość ramy (wymiar zewnętrzny): 3150 mm;  
wysokość ramy (wymiar zewnętrzny): 2150 mm;  
wymiary baneru: 3000 x 2000 mm (szer.x wys.); 
wyposażenie: łącznie z 34 pętlami napinającymi i 6 uchwytami dr
15.0249.14 
szerokość ramy (wymiar zewnętrzny): 4150 mm;  
wysokość ramy (wymiar zewnętrzny): 4150 mm;  
wymiary baneru: 4000 x 4000 mm (szer. x wys.); 
wyposażenie: łącznie z 56 pętlami napinającymi i 12 uchwyami dy
15.0249.19 
szerokość ramy (wymiar zewnętrzny): 5150 mm;  
wysokość ramy (wymiar zewnętrzny): 2150 mm;  
wymiary baneru: 5000 x 2000 mm (szer. x wys.); 
wyposażenie: łącznie z 48 pętlami napinającymi i 8 uchwytami
15.0249.21 
szerokość ramy (wymiar zewnętrzny): 6150 mm;  
wysokość ramy (wymiar zewnętrzny): 6150 mm;  
wymiary baneru: 6000 x 6000 mm (szer. x wys.); 
wyposażenie: łącznie z 80 pętlami napinającymi i 20 uchwytami
15.0249.27 
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Aluminiowy system banerowy „Wall“
• elegancki system banerowy wykonany z rur aluminiowych 
•  zewnętrzna reklama wielkopowierzchniowa sprawi,  

że Twoja fasada będzie przyciągać wzrok
• w zestawie uchwyty dystansowe oraz pętle napinające 
• systemy opracowane na podstawie obliczeń statycznych

materiał rury: aluminium;  
materiał łącznika: tworzywo sztuczne ABS (niełamliwe) / aluminium;  
kolor rury: srebrny anodowany, matowy;  
dodatek na każdy uchwyt ścienny: + 35 mm;  
średnica rury: 50 mm; grubość ścianki: 2,5 mm

szerokość ramy (wymiar zewnętrzny): 3200 mm (2-częściowy); 
wysokość ramy (wymiar zewnętrzny): 2200 mm;  
wymiary baneru: 3000 x 2000 mm (szer.x wys.);  
wersja: z 8 uchwytami ściennymi oraz pętlami mocującymi
15.0250.38 

szerokość ramy (wymiar zewnętrzny): 4200 mm (2 części).; 
wysokość ramy (wymiar zewnętrzny): 4200 mm (2 części).;  
wymiary baneru: 4000 x 4000 mm (szer. x wys.);  
wersja: z 12 uchwytami ściennymi oraz pętlami mocującymi
15.0250.41 
szerokość ramy (wymiar zewnętrzny): 5.200 mm (3 stronny); 
wysokość ramy (wymiar zewnętrzny): 2200 mm;  
wymiary baneru: 5000 x 2000 mm (szer. x wys.);  
wersja: 12 uchwytów dystansowych i 28 pętli napinających
15.0250.43 
szerokość ramy (wymiar zewnętrzny): 10.200 mm (4-częściowy); 
wysokość ramy (wymiar zewnętrzny): 4200 mm (2 części).;  
wymiary baneru: 10000 x 4000 mm (S x W);  
wersja: 20 uchwytów dystansowych i 56 pętli napinających
15.0250.44 

W zestawie bez baneru.

Skonfiguruj online swój system wtykowy do ramek banerowych na stronie www.vkf-renzel.pl
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Aluminiowy system banerowy „Vacant“
• wolnostojąca rama aluminiowa do osadzania w betonie 
• z przyspawaną listwą oczkową do łatwego mocowania banerów 
• możliwy 1 lub 2-stronny baner reklamowy

materiał: aluminium;  
wymiary baneru: 2000 x 1000 mm (szer. x wys.);  
szerokość ramy (wymiar zewnętrzny): 2200 mm;  
wysokość ramy (wymiar zewnętrzny): 1200 mm;  
średnica rury: 50 mm; kolor rury: srebrny anodowany, matowy; 
materiał łącznika: tworzywo sztuczne ABS (niełamliwe) / aluminium;  
całkowita wysokość: 1500 mm; wersja: do zabetonowania; 
wyposażenie: bez baneru z nadrukiem cyfrowym
15.0220.1 

W zestawie bez baneru.
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

System wtykowy ram banerowych ze stali „Wall“ 
(ocynk ogniowy)

•  elegancki system ramowy wykonany z rur stalowych ocynkowanych 
ogniowo

•  wielkopowierzchniowa reklama zewnętrzna sprawi, że fasada 
budynku przyciągnie wzrok

• uchwyty dystansowe i pętle napinające w zestawie 
• systemy zestawione na podstawie obliczeń statycznych

powierzchnia: ocynkowana ogniowo i lakierowana na kolor szary; 
kolor ramki: szary; odstęp od ściany: 100 mm;  
wersja: bez baneru z nadrukiem cyfrowym

szerokość ramki: 3140 mm; wysokość ramki: 2140 mm;  
wymiary baneru: 2950 x 1950 mm (szer x wys);  
wyposażenie: łącznie z 20 pętlami napinającymi
15.0033.31 
materiał: stal; szerokość ramki: 4240 mm;  
wysokość ramki: 4740 mm;  
wymiary baneru: 4.050 x 4.550 mm (szer x wys); 
wyposażenie: łącznie z 34 pętlami napinającymi
15.0033.42 
materiał: stal; szerokość ramki: 5240 mm;  
wysokość ramki: 3240 mm;  
wymiary baneru: 5050 x 3050 mm (szer x wys);  
wyposażenie: z 32 pętlami napinającymi
15.0033.43 
materiał: stal; szerokość ramki: 9240 mm;  
wysokość ramki: 4240 mm;  
wymiary baneru: 9.050 x 4.050 mm (szer x wys);  
wyposażenie: 52 pętle mocujące
15.0033.46 

Skonfiguruj online swój system wtykowy do ramek banerowych na stronie www.vkf-renzel.pl



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

913

Re
kl

am
a 

ze
w

nę
tr

zn
a 

| N
ad

ru
k 

cy
fr

ow
y

25

Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Stalowy system ram banerowych „Vacant“
• samodzielny system banerowy do banerów reklamowych 
• do użytku wewnątrz i na zewnątrz 
• możliwość prezentacji banerów 1- lub 2-stronnych 
• dostępne różne kształty podstawy

powierzchnia: ocynkowana ogniowo i lakierowana na kolor szary; 
kolor: szary; wersja: bez baneru z nadrukiem cyfrowym

szerokość: 1640 mm; wysokość: 1870 mm; głębokość: 400 mm; 
wymiary baneru: 1450 x 1450 mm (szer. x wys.);  
kształt podstawy: kwadratowa (400 x 400 mm), z 4 otworami
15.0036.85 

szerokość: 3240 mm; wysokość: 1370 mm; głębokość: 125 mm; 
wymiary baneru: 3050 x 950 mm (szer x wys);  
kształt podstawy: z 3 kolcami gruntowymi
15.0036.92 
szerokość: 3240 mm; wysokość: 1370 mm; głębokość: 400 mm; 
wymiary baneru: 3050 x 950 mm (szer x wys);  
kształt podstawy: kwadratowa (400 x 400 mm), z 4 otworami
15.0036.93 
szerokość: 3240 mm; wysokość: 1370 mm; głębokość: 42,5 mm; 
wymiary baneru: 3050 x 950 mm (szer x wys);  
kształt podstawy: rura do zabetonowania
15.0036.94 

Stalowy system banerowy „Triangle“
• wolnostojący system do banerów reklamowych 
• do użytku wewnątrz i na zewnątrz 
• prezentacja banerów z 1- lub 2 stron 
• lepsza stabilność dzięki trójkątnym podstawą 
•  podstawy mogą zostać dodatkowo osadzone w podłożu  

za pomocą kołków

powierzchnia: ocynkowana ogniowo i lakierowana na kolor szary;  
kolor: szary; szerokość: 4240 mm; wysokość: 1400 mm; 
głębokość: 1700 mm; wymiary baneru: 4050 x 1050 mm (szer x wys); 
kształt podstawy: trójkątny;  
wersja: bez baneru z nadrukiem cyfrowym
15.0036.102 
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Stalowy system wtykowy ram 
banerowych „Sports“

•  zewnętrzny system z 2 stalowymi ramami 
do mocowania banerów z nadrukiem 
cyfrowym

• system stoi samodzielnie dzięki nóżkom 
•  do zastosowania z 1 lub 2-stronym 

banerem reklamowym
•  możliwość praktycznej rozbudowy, idealny 

na duże imprezy i wydarzenia

materiał: stal, ocynk ogniowy + siwy lakier;  
wymiary baneru: 1950 x 450 mm 
(szer.x wys.) x 2; szerokość: 4500 mm; 
wysokość: 870 mm; głębokość: 380 mm; 
wersja: 2-stronna, w tym nóżki; 
wykonanie: bez baneru z nadrukiem cyfrowym
15.0037.6 

Stalowy system wtykowy ram 
banerowych „Pole“

•  idealny jako znak informacyjny lub 
drogowskaz w terenie otwartym

•  składający się z dwóch stalowych słupków 
z uchwytami do mocowania

• baner reklamowy 1- lub 2-stronny 
• łatwy i szybki montaż

powierzchnia: ocynkowana ogniowo i 
lakierowana na kolor szary; kolor: szary; 
powierzchnia reklamowa: na życzenie klienta;  
wysokość: 1700 mm; głębokość: 42 mm

wersja: z kotwą montażową
15.0041.11 
wersja: z podstawą 400 x 400 mm
15.0041.12 

Dostawa bez baneru
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

System wtykowy ram banerowych 
„Laschenrohrdisplay“

•  stojak na 1 lub 2-stronny szyld reklamowy 
do użytku zewnętrznego

•  proste przykręcenie tablicy lub szyldu  
do przyspawanych uchwytów 

•  możliwość zamocowania nawet  
do 4 szyldów

•  w zestawie dostępne są również 
odpowiednie złącza

materiał: stal; powierzchnia: ocynkowana 
ogniowo i lakierowana na kolor szary; 
powierzchnia reklamowa: 1045 x 1535 mm 
(szer. x wys.); szerokość: 1140 mm; 
wysokość: 2170 mm; głębokość: 100 mm; 
wykonanie: bez nadruku cyfrowego

wersja: Kotwa montażowa
15.0041.16 
wersja: do zabetonowania
15.0041.17 

Zestaw montażowy „Spike“
•  niedrogi system do mocowania materiałów 

reklamowych w miękkich podłożach
•  składa się z 2 rur z kotwą, 4 kołków 

gruntowych (300 mm) i sznura 
nylonowego (20 m)

materiał: stal / tworzywo sztuczne;  
materiał rury: stal;  
powierzchnia: ocynk galwaniczny; 
powierzchnia reklamowa: 3000 x 1000 mm 
(szer. x wys.); długość: 1650 mm
15.0126.2 

Baner do kompletu naprężającego 
„Spike“

materiał: tkanina flagowa ok. 115 g/m²;  
wymiary baneru: 3000 x 1000 mm 
(szer. x wys.);  
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy jednostronny;  
rodzaj nadruku: element środkowy;  
obszar zastosowania: do użytku zewnętrznego;  
konfekcjonowanie: materiał obszyty 
lamówką, 2 pętelki (prawe / lewe); 
zastosowanie: do 15.0126.2
14.0092.202 
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Znak „Real Estate“
• prosty system wtykowy do miękkich powierzchni 
• lekki, elastyczny i mobilny oraz niedrogi 
• może być zastosowany dla jednego lub dwóch szyldów 
• ostre nożki są po prostu wbijane w ziemię

materiał: stal; powierzchnia: malowana proszkowo;  
kolor: RAL 9005; szerokość ramki: 618 mm;  
całkowita wysokość: 1074 mm; wyposażenie: wraz z nawierceniami

bez nadruku cyfrowego
wymiary szyldu: 1x 610 x 160 mm, 1x 610 x 458 mm;  
model: na 1-2 szyldy
15.0294.1 

z jednostronnym nadrukiem cyfrowym
wymiary szyldu: 1x 610 x 620 mm; wykonanie: Nadruk jednostronny
15.0294.2 
wymiary szyldu: 1x 610 x 620 mm; wykonanie: nadruk dwustronny
15.0294.4 

zawiera dwa szyldy
wymiary szyldu: 1x 610 x 160 mm, 1x 610 x 458 mm; 
wykonanie: Nadruk jednostronny
15.0294.3 
wymiary szyldu: 1x 610 x 160 mm, 1x 610 x 458 mm; 
wykonanie: nadruk dwustronny
15.0294.5 
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

System banerowy „Makler“
•  do łatwego oznaczania nieruchomości  

na sprzedaż lub wynajem
•  wysięgnik z hakiem do zawieszenia szyldu 

reklamowego
•  opcjonalnie z uchwytem do 

przymocowania szyldu również na górze

materiał: aluminium; 
powierzchnia: malowana proszkowo; 
kolor: biały, zbliżony do RAL 9010; 
szerokość: 980 mm; wysokość: 2000 mm; 
głębokość: 70 mm; Wymiary wiszącej 
tabliczki: 495 x 745 mm (szer. x wys.); 
wyposażenie: z 2 łącznikami ze stali i  
2 śrubami oczkowymi; wersja: bez szyldu

bez uchwytu do mocowania etykiety
kształt podstawy: wraz z kolcem do  
wbicia w ziemię
15.0039.24 
kształt podstawy: do umieszczenia w  
płycie chodnika
15.0039.25 

z uchwytem do mocowania etykiet
Wymiary do wsuwanej 
etykiety: 495 x 200 mm (szer. x wys.); 
kształt podstawy: wraz z kolcem do  
wbicia w ziemię
15.0039.26 
Wymiary do wsuwanej 
etykiety: 495 x 200 mm (szer. x wys.); 
kształt podstawy: do umieszczenia w  
płycie chodnika
15.0039.27 

Szyld maklerski do nieruchomości 
z polipropylenu

• szyld w kształcie noska do zamontowania 
•  przykuwa uwagę klientów biur 

nieruchomości
• proste złożenie szyldu w kształt trójkąta

grubość materiału: 4 mm; kolor: biały;  
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy jednostronny;  
nadruk / motyw: na życzenie klienta; 
konfekcjonowanie: 2x 2 paski klejące  
(góra / dół), każdy 50 x 70 mm; 
krawędź: docięcie do formatu,  
zszycie pośrodku; obszar zastosowania:  
do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

szerokość: 1400 mm; wysokość: 500 mm
14.0095.1 
szerokość: 1000 mm; wysokość: 700 mm
14.0095.2 
szerokość: 1400 mm; wysokość: 1000 mm
14.0095.3 
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Stojak reklamowy „Eden“
• elegancki stojak reklamowy do użytku zewnętrznego 
• z osprzętem do wbijania w ziemię 
• obramowanie może być dowolnie pomalowane na życzenie klienta 
•  stojak z ramą wewnętrzną, zapewnia lepsze podparcie  

dla aluminiowych płyt
• wkręty i kołki w komplecie

materiał: stal;  
kolor: łącznie z malowaniem RAL według życzenia klienta;  
Wymiary profilu: 60 / 60 x 3 mm; szerokość ramki: 1000 mm; 
wymiary szyldu: 850 x 3000 mm (szer. x wys.);  
Uchwyt dystansowy/szyld: ok. 1,5 cm;  
całkowita wysokość: 3450 mm; odstęp od podłogi: 300 mm; 
wyposażenie: z osprzętem do kołkowania

wersja: bez nadruku cyfrowego
15.0286.1 
wersja: z 1-stronnym nadrukiem cyfrowym;  
wykonanie: z obramowaniem
15.0286.2 
wersja: z 2-stronnym nadrukiem cyfrowym;  
wykonanie: z obramowaniem
15.0286.3 

Wymiary specjalne dostępne na zapytanie
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Stojak zewnętrzny „Frankfurt“
• specjalny, wypukły, zakrzywiony kształt 
• powierzchnia reklamowa po obu stronach 
• mocowanie poprzez fundament betonowy 
•  dostępne również z nadrukiem / w specjalnych rozmiarach  

na życzenie

materiał: aluminium / stal; powierzchnia: anodowana; 
kolor: srebrny / aluminium jasne (RAL 9006);  
kolor pokrywki: grafitowy (RAL 7015); napis: brak; oświetlenie: brak

wymiar zewnętrzny: 1085 x 1500 mm (szer. x wys.);  
rozmiar pola do nadruku: 890 x 1500 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.79 
wymiar zewnętrzny: 1.085 x 2.000 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 890 x 2.000 mm (S x W);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.80 
wymiar zewnętrzny: 1085 x 2500 mm (szer. x wys.);  
rozmiar pola do nadruku: 890 x 2500 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.81 
wymiar zewnętrzny: 1.085 x 3.000 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 890 x 3.000 mm (S x W);  
strefa obciążenia wiatrem: 1 z 22,5 m/s
12.0003.82 
wymiar zewnętrzny: 1.326 x 2.000 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 1.140 x 2.000 mm (S x W);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.83 
wymiar zewnętrzny: 1326 x 2500 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 1140 x 2500 mm (S x W);  
strefa obciążenia wiatrem: 1 z 22,5 m/s
12.0003.84 
wymiar zewnętrzny: 1326 x 3000 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 1140 x 3000 mm (S x W);  
strefa obciążenia wiatrem: 1 z 22,5 m/s
12.0003.85 
wymiar zewnętrzny: 1.572 x 3.000 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 1.390 x 3.000 mm (S x W);  
strefa obciążenia wiatrem: 1 z 22,5 m/s
12.0003.86 
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Stojak zewnętrzny „Frankfurt LED“
• specjalny, wypukły, zakrzywiony kształt 
• powierzchnia reklamowa po obu stronach 
• z jednolitym podświetleniem LED 
• mocowanie poprzez fundament betonowy 
•  dostępne również z nadrukiem / w specjalnych rozmiarach  

na życzenie

materiał: aluminium / stal / tworzywo sztuczne; 
powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny / biały;  
kolor pokrywki: grafitowy (RAL 7015);  
kolor podstawy: grafitowy (RAL 7015);  
napis: brak; oświetlenie: diody LED

wymiar zewnętrzny: 1085 x 1500 mm (szer. x wys.);  
rozmiar pola do nadruku: 890 x 1500 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.87 

wymiar zewnętrzny: 1.085 x 2.000 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 890 x 2.000 mm (S x W);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.88 
wymiar zewnętrzny: 1085 x 2500 mm (szer. x wys.);  
rozmiar pola do nadruku: 890 x 2500 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.89 
wymiar zewnętrzny: 1326 x 2500 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 1140 x 2500 mm (S x W);  
strefa obciążenia wiatrem: 1 z 22,5 m/s
12.0003.90 
wymiar zewnętrzny: 1326 x 3000 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 1140 x 3000 mm (S x W);  
strefa obciążenia wiatrem: 1 z 22,5 m/s
12.0003.91 

LED  
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Stojak zewnętrzny „Madrid II“
• mocowanie poprzed betonowanie 
•  dostępne również z nadrukiem / w wymiarach specjalnych  

na zamówienie

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny; 
głębokość: 80 mm; napis: brak; oświetlenie: brak;  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s

wymiar zewnętrzny: 625 x 1500 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 600,5 x 1497,5 mm (szer. x wys.)
12.0003.60 
wymiar zewnętrzny: 730 x 2000 mm;  
rozmiar pola do nadruku: 725,5 x 1997,5 mm
12.0003.61 
wymiar zewnętrzny: 730 x 2500 mm (szer. x wys.);  
rozmiar pola do nadruku: 725,5 x 2497,5 mm (S x W)
12.0003.62 
wymiar zewnętrzny: 730 x 3000 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 725,5 x 2997,5 mm (S x W)
12.0003.63 

wymiar zewnętrzny: 1000 x 2000 mm (szer. x wys.);  
rozmiar pola do nadruku: 995,5 x 1997,5 mm (szer. x wys.)
12.0003.64 
wymiar zewnętrzny: 1000 x 2500 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 995,5 x 2497,5 mm (S x W)
12.0003.65 
wymiar zewnętrzny: 1000 x 3000 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 995,5 x 2.997,5 mm (S x W)
12.0003.66 
wymiar zewnętrzny: 1250 x 2000 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 1.245,5 x 1.997,5 mm (szer. x wys.)
12.0003.67 
wymiar zewnętrzny: 1250 x 2500 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 1245,5 x 2497,5 mm (szer. x wys.)
12.0003.68 
wymiar zewnętrzny: 1250 x 3000 mm (szer. x wys.);  
rozmiar pola do nadruku: 1245,5 x 2997,5 mm (S x W)
12.0003.69 
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Stojak zewnętrzny „Madrid LED“
• wersja jednostronna z tyłem z kompozytu aluminiowego 
• z jednolitym podświetleniem LED 
•  montaż poprzez przedłużone rury zbrojeniowe lub fundament 

betonowy
•  dostępne również z nadrukiem / w wymiarach specjalnych na 

zamówienie

materiał: szkło akrylowe / aluminium; powierzchnia: anodowana; 
kolor: srebrny (RAL 9006); głębokość: 113 mm; napis: brak

Jednostronnie podświetlany
wymiar zewnętrzny: 1000 x 2000 mm (szer. x wys.);  
rozmiar pola do nadruku: 856 x 1.955 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.52 
wymiar zewnętrzny: 1000 x 2500 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 856 x 2455 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.53 
wymiar zewnętrzny: 1250 x 2500 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 1106 x 2455 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.54 
wymiar zewnętrzny: 1250 x 3000 mm (szer. x wys.);  
rozmiar pola do nadruku: 1106 x 2955 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 1 z 22,5 m/s
12.0003.55 

Dwustronnie podświetlany
wymiar zewnętrzny: 1000 x 2000 mm (szer. x wys.);  
rozmiar pola do nadruku: 856 x 1.955 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.56 
wymiar zewnętrzny: 1000 x 2500 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 856 x 2455 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.57 
wymiar zewnętrzny: 1250 x 2500 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 1106 x 2455 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.58 
wymiar zewnętrzny: 1250 x 3000 mm (szer. x wys.);  
rozmiar pola do nadruku: 1106 x 2955 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 1 z 22,5 m/s
12.0003.59 

LED   



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

923

Re
kl

am
a 

ze
w

nę
tr

zn
a 

| N
ad

ru
k 

cy
fr

ow
y

25

Skrzynka na listy „Madrid“
• montaż za pomocą słupków wydłużanych o 500 mm 
• zabezpieczony przed wodą otwór na listy znajduje się z przodu 
• poczta jest odbierana od tyłu przez zamykane drzwiczki 
•  wymiary wewnętrznej skrzynki na listy 440 x 370 x 160 mm 

(szer. x wys. x gł.)

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana;  
kolor: srebrny (RAL 9006); wymiar zewnętrzny: 730 x 2000 mm; 
głębokość: 167 mm; napis: brak; oświetlenie: brak;  
obszar zastosowania: obszar zewnętrzny
12.0003.51 

1. Przykład zastosowania z dodatkowym wyposażeniem i oświetleniem 
LED.

1
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Systemy ramowe i uchwyty do banerów

Stojak zewnętrzny „Magnum XL“
•  Montaż za pomocą przedłużanych słupków bocznych do 

zabetonowania lub podstaw (każdorazowo osobno do zamówienia) 
przykręcanych od zewnątrz

• Od wysokości 4000 mm stojak jest rozkładany

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny; 
głębokość: 167 mm; napis: brak; oświetlenie: brak

wymiar zewnętrzny: 1000 x 3000 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 995,5 x 3000 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.70 
wymiar zewnętrzny: 1250 x 3000 mm (szer. x wys.);  
rozmiar pola do nadruku: 1245,5 x 3000 mm (S x W);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.71 
wymiar zewnętrzny: 1250 x 4000 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 1245,5 x 4000 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.73 
wymiar zewnętrzny: 1.250 x 5.000 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 1.245,5 x 5.000 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.75 
wymiar zewnętrzny: 1250 x 6000 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 2245,5 x 6000 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 1 z 22,5 m/s
12.0003.77 
wymiar zewnętrzny: 1500 x 3000 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 1.495,5 x 3.000 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.72 
wymiar zewnętrzny: 1500 x 4000 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 1495,5 x 4000 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.74 
wymiar zewnętrzny: 1500 x 5000 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 1495,5 x 5000 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 2 z 25,0 m/s
12.0003.76 
wymiar zewnętrzny: 1500 x 6000 mm (S x W);  
rozmiar pola do nadruku: 1495,5 x 6000 mm (szer. x wys.);  
strefa obciążenia wiatrem: 1 z 22,5 m/s
12.0003.78 
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Maszty flagowe | Flagi

Teleskopowy maszt flagowy
•  maszt o regulowanej wysokości do użytku wewnętrznego lub 

zewnętrznego
• łatwe umocowanie pod paletą lub innymi ciężkimi elementami

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne; 
powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny;  
długość masztu: 1,75-5,7 m;  
kształt podstawy: podstawa pod samochody;  
wyposażenie: z przeciwwagą

rodzaj wysięgnika: 750 mm, stały wysięgnik  
(do użytku wewnętrznego)
15.0213.1 
rodzaj wysięgnika: 750 mm, z głowicą obrotową (pasuje do Outdoor)
15.0213.8 
rodzaj wysięgnika: 1000 mm z obrotową główką  
(do użytku zewnętrznego)
15.0213.9 

Flaga do masztu flagowego
materiał: tkanina KBC; szerokość: 710 mm;  
wysokość: 2000 mm; gramatura [g/m²]: 110 g/m²;  
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy jednostronny;  
wyposażenie: gotowy do montażu na maszcie teleskopowym
16.0130.1 

Zewnętrzny maszt flagowy
•  możliwość wydłużenia masztu do 4 długości  

(ok. 1800 mm, 2900 mm, 3900 mm i 5000 mm)
•  podstawa z tworzywa sztucznego może być wypełniona  

do 70 l wody lub piasku w celu stabilizacji
•  praktyczna torba transportowa w zestawie dla wygodnego 

transportu
•  możliwość zamocowania flag o wymiarach 1100 x 4000 mm 

(szer. x wys.) za pomocą pętli przy maksymalnym wysunięciu 
masztu

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne; kolor: srebrny;  
wymiary podstawy: 790 x 790 x 220 mm (szer. x wys. x gł.);  
kolor podstawy: szary; długość masztu: 5 m;  
długość wysięgnika: 1200 mm;  
wyposażenie: z 2 torbami na maszt i podstawę;  
wersja: możliwość przedłużenia do 4 długości
15.0233.1 

Flaga do masztu flagowego „Outdoor“
materiał: poliester ok. 110 g/m²; szerokość: 1100 mm; 
wysokość: 4000 mm; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy jednostronny
16.0130.2 
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Maszty flagowe | Flagi

System uchwytów banerowych i flagowych  
do lamp ulicznych

•  daje możliwość efektywnej reklamy w miejscach o dużym 
natężeniu ruchu lub na parkingach

• zestaw dwóch podstaw i dwóch wysięgników z włókna szklanego 
• wysięgniki o nachyleniu 4 ° każdy 
• odpowiedni nawet przy dużych obciążeniach wiatrem

materiał: włókno szklane / aluminium; średnica: od 76 mm; 
powierzchnia reklamowa: maks. 750 x 2400 mm (szer. x wys.); 
długość wysięgnika: 750 mm;  
wersja: „Metro Airow“ (duża siła wiatru);  
wyposażenie: 1 zestaw = 2 wysięgniki
15.0133.4 

W zestawie bez baneru.

Pętla z pierścieniem do masztu flagowego
• do zastosowania z flagą po stronie masztu 
• utrzymuje flagę blisko masztu

kolor: biały

średnica masztu: 45 mm; długość: 230 mm
15.0217.3 
średnica masztu: 60 mm; długość: 265 mm
15.0217.4 
średnica masztu: 70 / 76 mm; długość: 350 mm
15.0217.26 
średnica masztu: 90 mm; długość: 375 mm
15.0217.5 
średnica masztu: 100 mm; długość: 400 mm
15.0217.27 
średnica masztu: 120 mm; długość: 445 mm
15.0217.28 
średnica masztu: 135 mm; długość: 545 mm
15.0217.6 

Stalowe opaski zaciskowe z gwintem slimakowym
• bardzo rozciągliwe i odporne na korozję 
•  w zestawie 4 sztuki, które wystarczą do zamontowania jednego 

systemu banerowego lub flagi
•  przy mocowaniu 2 banerów należy uwzględnić specjalną długość 

przy podawaniu średnicy słupa

materiał: stal szlachetna; powierzchnia: naturalny;  
średnica: 120 - 140 mm
15.0134.14 

Obciążnik flagowy
•  zapobiega trzepotaniu i niezamierzonemu zawijaniu się flagi  

na maszcie
• utrzymuje flagę w odpowiednim kształcie

kolor: biały

wersja: 400 g
15.0217.10 
wersja: 700 g
15.0217.16 
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Oświetlenie do masztu flagowego
• pierścień LED do montażu na maszcie 
• idealne oświetlenie całej flagi 
• oszczędność energii i długa żywotność

materiał: konstrukcja aluminiowa;  
rozmiar: ok. 230 x 180 mm / do masztu ze średnicą 60-115 mm; 
obszar zastosowania: do podnoszonych masztów do 9 m; 
wyposażenie: LED-y (żywotność ok. 35.000 h);  
wydajność: 25 W / 230 V / 2.300 lm / 5.000 K
15.0265.5 

1. Prowadnica kablowa.

1

LED  
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Maszty flagowe | Flagi

Aluminiowy maszt flagowy „Classic“
• z wewnętrznym mechanizmem prowadzącym 
• wygodna obsługa za pomocą korbki 
• wraz z całym wyposażeniem dodatkowym

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana;  
kolor: srebrny; element prowadzący: wewnętrzne;  
wyposażenie: łącznie z korbą, klinem, śrubami oczkowymi; 
zabezpieczenie przed kradzieżą: przez zamek cylindryczny

ze stabilizatorem
wysokość od podłoża: 6 m; długość masztu: 6,7 m; średnica: 75 mm
15.0211.1 
wysokość od podłoża: 7 m; długość masztu: 7,7 m; średnica: 75 mm
15.0211.2 
wysokość od podłoża: 8 m; długość masztu: 8,7 m; średnica: 75 mm
15.0211.3 
wysokość od podłoża: 9 m; długość masztu: 9,7 m; średnica: 100 mm
15.0211.4 

ze stabilizatorem
wysokość od podłoża: 10 m;  
długość masztu: 10,7 m; średnica: 100 mm
15.0211.5 

Brak możliwości odbioru własnego!

Maszt aluminiowy „Classic Turn“
• z wewnętrznym mechanizmem podnoszącym 
• wysięgnik obraca się na wietrze 
• wygodna obsługa dzięki korbce 
• wraz z całym wyposażeniem dodatkowym

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana;  
kolor: srebrny; długość wysięgnika: 1600 mm;  
rodzaj wysięgnika: z możliwością obrotu i podnoszenia;  
element prowadzący: wewnętrzne;  
wyposażenie: łącznie z korbą, klinem, śrubami oczkowymi; 
zabezpieczenie przed kradzieżą: przez zamek cylindryczny

ze stabilizatorem
wysokość od podłoża: 6 m; długość masztu: 6,7 m;  
średnica: 75 mm; mocowanie: poprzez tuleję podłogową
15.0212.1 
wysokość od podłoża: 7 m; długość masztu: 7,7 m;  
średnica: 75 mm; mocowanie: poprzez tuleję podłogową
15.0212.2 
wysokość od podłoża: 8 m; długość masztu: 8,7 m;  
średnica: 75 mm; mocowanie: poprzez tuleję podłogową
15.0212.3 
wysokość od podłoża: 9 m; długość masztu: 9,7 m; 
średnica: 100 mm; mocowanie: poprzez tuleję podłogową
15.0212.4 

ze stabilizatorem
wysokość od podłoża: 10 m; długość masztu: 10,7 m; 
średnica: 100 mm; mocowanie: poprzez uchwyt stabilizujący
15.0212.5 

Brak możliwości odbioru własnego!
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Maszty flagowe | Flagi

Maszt flagowy
• maszt wciągany 
•  możliwość szybkiej zmiany flagi dzięki zewnętrznej  

prowadnicy liny
• zestaw zawiera krążek kierunkowy, knagę i tuleję

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana;  
kolor: srebrny; podział: bez podziału; średnica: 90 mm;  
element prowadzący: zewnętrzne;  
mocowanie: poprzez tuleję podłogową;  
wyposażenie: elementy podnoszące linkę

wysokość od podłoża: 6 m; długość masztu: 7 m
15.0206.1 
wysokość od podłoża: 7 m; długość masztu: 8 m
15.0206.2 
wysokość od podłoża: 8 m; długość masztu: 9 m
15.0206.3 

Maszt flagowy
• maszt flagowy z funkcją podnoszenia 
• z wewnętrznym mechanizmem prowadzącym 
• w zestawie wraz z całym wyposażeniem dodatkowym

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny; 
średnica: 90 mm; element prowadzący: wewnętrzne; 
mocowanie: poprzez tuleję podłogową;  
wyposażenie: z rolką, obciążnikiem, 3 pierścieniami linowymi; 
zabezpieczenie przed kradzieżą: przez zamek cylindryczny

wysokość od podłoża: 6 m; długość masztu: 7 m
15.0207.1 
wysokość od podłoża: 7 m; długość masztu: 8 m
15.0207.2 
wysokość od podłoża: 8 m; długość masztu: 9 m
15.0207.3 
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Maszty flagowe | Flagi

Wysięgnik masztowy
• wysięgnik z obrotowym blatem 
• z wewnętrznym elementem prowadzącyn 
• z dodatkowymi akcesoriami

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; kolor: srebrny; 
średnica: 90 mm; długość wysięgnika: 1500 mm;  
rodzaj wysięgnika: możliwość obracania i unoszenia w górę lub opuszcz;  
element prowadzący: wewnętrzne;  
mocowanie: poprzez tuleję podłogową;  
wyposażenie: z obciążnikiem i 3 pętlami linowymi;  
zabezpieczenie przed kradzieżą: przez zamek cylindryczny

wysokość od podłoża: 6 m; długość masztu: 7 m
15.0208.1 
wysokość od podłoża: 7 m; długość masztu: 8 m
15.0208.2 
wysokość od podłoża: 8 m; długość masztu: 9 m
15.0208.3 

Brak możliwości odbioru własnego!

Wysięgnik masztowy
• trwały wysięgnik z obrotową górą 
•  możliwość szybkiej wymiany flagi dzięki zewnętrznej  

prowadnicy liny
•  specjalna funkcja odchylania ułatwiająca zakładanie i wymianę flag

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana; 
kolor: srebrny; średnica: 90 mm; długość wysięgnika: 1500 mm; 
rodzaj wysięgnika: stały wysięgnik, z tablicą obrotową; 
mocowanie: poprzez uchwyt stabilizujący;  
wyposażenie: z obciążnikiem i 3 pętlami linowymi

wysokość od podłoża: 7 m; długość masztu: 7 m
15.0209.1 
wysokość od podłoża: 8 m; długość masztu: 8 m
15.0209.2 
wysokość od podłoża: 9 m; długość masztu: 9 m
15.0209.3 

Brak możliwości odbioru własnego!
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Maszty flagowe | Flagi

Flagi z nadrukiem cyfrowym
Flaga wysięgnikowa

• sprawdzi się jako flaga masztowa lub wysięgnikowa 
• wysoka trwałość flagi 
•  do szycia stosujemy sprawdzone tkaniny i odporne na  

rozdarcia nici
• piękne kolory odporne na działanie światła 
•  nadruk na drugiej stronie jest widoczny nawet w 100 %  

(w zależności od materiału)
• na drugiej stronie nadruk widoczny jako lustrzane odbicie  
• wersja z karabińczykiem z tworzywa sztucznego

materiał: tkanina poliestrowa; gramatura [g/m²]: 115 g/m²;  
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy 720 dpi;  
rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne;  
obszar zastosowania: do użytku wewnętrznego i zewnętrznego; 
konfekcjonowanie: z karabińczykiem i obszyciem u góry;  
model: do wysięgników 35 mm

format: 1200 x 3000 mm (S x W)
14.0069.990 
format: 1200 x 4000 mm (S x W)
14.0069.992 
format: 1500 x 3000 mm (S x W)
14.0069.994 
format: 1500 x 3500 mm (S x W)
14.0069.996 

Flagi z nadrukiem
Flaga wysięgnikowa

• dostępne są specjalne kolory wg palety RAL lub Pantone 
• sprawdzi się jako flaga masztowa lub wysięgnikowa 
• wersja z karabińczykiemi z tworzywa sztucznego 
•  nadruk na drugiej stronie jest widoczny nawet w 100 %  

(w zależności od materiału)
• nadruk na drugiej stronie widoczny jako lustrzane odbicie 
• w opakowaniu: 10 sztuk

materiał: poliester ok. 110 g/m²; rodzaj nadruku: sitodruk;  
obszar zastosowania: do użytku zewnętrznego; 
opakowanie: opakowanie zbiorcze;  
konfekcjonowanie: „tunelik“ na górze, karabińczyki obustronnie; 
wersja: 1 kolor

wymiary: 1200 x 3000 mm (S x W)
14.0059.266 
wymiary: 1200 x 4000 mm (S x W)
14.0059.278 
wymiary: 1500 x 3000 mm (S x W)
14.0059.272 
wymiary: 1500 x 4000 mm (S x W)
14.0059.284 
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Maszty flagowe | Flagi

Zestaw flag z tkanin
•  składa się z: 

-  1x ukośnie ciętej flagi (odpornej 
na warunki atmosferyczne z białej 
tkaniny plandekowej) o wymiarach 
460 x 500/550 mm (szer. x wys.).

 - 1x masztu flagowego (długość: 700 mm) 
 - 1x zaślepki 
 - 1x pierścienia zabezpieczającego 
 -  1x samoprzylepnego wspornika 

ściennego z 4 otworami  
(do przykręcenia)

• z nadrukiem
24.0246. 

Inne formaty na zapytanie!

Zestaw flag reklamowych
•  wykonane z tworzywa sztucznego 

odpornego na warunki atmosferyczne
•  składa się z: 

-  1x wysięgnika flagowego 
(długość: 700 mm)

 - 1x uchwytu na flagę 
 - 1x kulki zamykającej 
 - 1x pierścienia zabezpieczającego 
 - 1x flagi w formacie pionowym DIN A3
• bez tabliczki 
•  dostępne w kolorach: białym, czerwonym, 

zielonym, niebieskim, żółtym lub różowym
24.0036. 

Zestaw flag z tkanin
•  wykonane z odpornej na warunki 

atmosferyczne, białej tkaniny plandekowej
•  składa się z: 

-  1x flagi ciętej po przekątnej 
(460 x 500/550 mm (szer. x dł.)

 - 1x masztu flagowego (długość: 700 mm) 
 - 1x zaślepki 
 - 1x pierścienia zabezpieczającego 
 -  1x samoprzylepnego uchwytu ściennego 

z 4 otworami (do montażu na śruby)
• bez nadruku
24.0035.6 
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Maszty flagowe | Flagi

Uchwyt flagowy
•  wyposażony w piankową taśmę 

samoprzylepną
• w tym 4 otwory  
•  do wysięgników flagowych  

(średnica 18,5 mm)
• dostępne z kątem 60°, 75° lub 90°
24.0038. 

Rura flagowa
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały; 
średnica rury zewnętrznej: 18,5 mm; 
długość: 700 mm; wersja: bez wycięcia
24.0037.1 

Zatyczka
• do masztów flagowych ( średnica 18,5 mm)

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
24.0079.1 

Uchwyt
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
24.0083.1 

Uchwyt flagowy
• do wysięgników flagowych (ø 18,5 mm) 
• z kątem 75° 
• z przyssawką i dźwignią 
• średnica 100 mm

materiał: metal; powierzchnia: ocynkowana
24.0070.1 

Uchwyt flagowy
•  do wysięgników flagowych o średnicy 

18,5 mm
• z przyssawką i dźwignią

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
24.0070.2 

Uchwyt flagowy, mały
• dla wysięgników o średnicy 7 mm 
• z nachyleniem

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały; 
taśma: taśma piankowa
24.0074.1 

Zatyczka
• dla uchwytów flagowych (średnica 7 mm)

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
24.0081.1 

Rura flagowa
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały; 
średnica rury zewnętrznej: 7 mm;  
wersja: z wcięciem

długość: 300 mm
24.0037.3 
długość: 500 mm
24.0037.4 
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Baner reklamowy

Banery reklamowe z nadrukiem do zastosowania zewnętrzne i wewnętrznego

Baner reklamowy na ogrodzenie
• reklama i panel zasłaniający jednocześnie 
• standardowe rozmiary 
• siatka PCV lub baner frontlit 
• idealny na koncerty i inne imprezy

format: 3400 x 1730 mm (szer. x wys.); 
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy 720 dpi;  
obszar zastosowania: do użytku 
wewnętrznego i zewnętrznego; 
konfekcjonowanie: wykończony obszyciem  
i oczkami (co 500 mm)

materiał: siatka PVC / Mesh, 340-370 g/m²
14.0069.934 
materiał: tkanina Frontlit, 450-500 g/m²
14.0069.935 
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Baner reklamowy

Baner z nadrukiem cyfrowym
• idealne rozwiązanie dla wielkoformatowej reklamy zewnętrznej 
• materiały odporne na warunki atmosferyczne 
• możliwość wyboru odpowiedniego wykończenia 
• możliwość nadruku z 1 lub 2 stron

obszar zastosowania: do użytku wewnętrznego i zewnętrznego; 
wersja: B1, ognioodporny

materiał: siatka PVC / Mesh, 340-370 g/m²;  
rodzaj nadruku: nadruk czterokolorowy, 720-1.000 dpi;  
rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne; 
konfekcjonowanie: wykończony obszyciem i oczkami (co 500 mm)
14.0069.939 
materiał: siatka PVC / Mesh, 340-370 g/m²;  
rodzaj nadruku: nadruk czterokolorowy, 720-1.000 dpi;  
rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne; 
konfekcjonowanie: górne / dolne wykończenie
14.0069.940 
materiał: tkanina Frontlit, 450-500 g/m²;  
rodzaj nadruku: nadruk czterokolorowy, 720-1.000 dpi;  
rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne; 
konfekcjonowanie: wykończony obszyciem i oczkami (co 500 mm)
14.0069.952 
materiał: tkanina Frontlit, 450-500 g/m²;  
rodzaj nadruku: nadruk czterokolorowy, 720-1.000 dpi;  
rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne; 
konfekcjonowanie: górne / dolne wykończenie
14.0069.953 
materiał: tkanina Blockout 600-650 g/m²;  
rodzaj nadruku: 4-kolorowy; rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne;  
konfekcjonowanie: wykończony obszyciem i oczkami (co 500 mm)
14.0069.958 
materiał: tkanina Blockout 600-650 g/m²;  
rodzaj nadruku: 4-kolorowy; rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne;  
konfekcjonowanie: górne / dolne wykończenie
14.0069.959 
materiał: tkanina Blockout 600-650 g/m²;  
rodzaj nadruku: 4/4- kolorowy nadruk, 720 - 000 dpi;  
rodzaj nadruku: wykonanie dwustronne; 
konfekcjonowanie: wykończony obszyciem i oczkami (co 500 mm)
14.0069.964 
materiał: tkanina Blockout 600-650 g/m²;  
rodzaj nadruku: 4/4- kolorowy nadruk, 720 - 000 dpi;  
rodzaj nadruku: wykonanie dwustronne;  
konfekcjonowanie: górne / dolne wykończenie
14.0069.965 

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie wymiarów baneru!

Plakat wraz z nadrukiem cyfrowym
materiał: papier plakatowy; powierzchnia: mat;  
gramatura [g/m²]: 135 g/m²; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy 720 dpi;  
rodzaj nadruku: wykonanie jednostronne;  
obszar zastosowania: do użytku wewnętrznego

format: A4
14.0069.891 
format: A3
14.0069.892 
format: A1
14.0069.893 
format: A0
14.0069.894 
format: (700 x 1000) mm
14.0069.895 

renzel NATURE
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Baner reklamowy

płyta z twardej pianki PCV
• możliwość nadruku z 1 lub 2 stron 
• możliwość wycięcia odpowiednich konturów 
• płyty dostępne w różnych grubościach

materiał: sztywne tworzywo piankowe; grubość materiału: 3 mm

rodzaj nadruku: jednostronny nadruk fotorealistyczny (4c/UV)
14.0075.2 
rodzaj nadruku: czterokolorowy nadruk UV z dwóch stron
14.0075.33 

Płyty kompozytowe wykonane z tworzyw sztucznych  
i płyt aluminiowych

• możliwość nadruku z 1 lub 2 stron 
• możliwość wycięcia odpowiednich kształtów 
• dostępne w różnych grubościach

materiał: płyta warstwowa aluminiowa; grubość materiału: 3 mm

rodzaj nadruku: jednostronny nadruk fotorealistyczny (4c/UV)
14.0075.16 
rodzaj nadruku: czterokolorowy nadruk UV z dwóch stron
14.0075.47 

płyta z szkła akrylowego
• z białym tłem lub bez 
• dostępne również z wycięciem konturowym 
• dostępne w różnych grubościach

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm

rodzaj nadruku: jednostronny nadruk fotorealistyczny (4c/UV)
14.0075.19 
rodzaj nadruku: 4- kolorowy nadruk cyfrowy UV, białe tło
14.0075.26 
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Mikrofolia z przyssawką

folia z przyssawką micro
• przylega do wszystkich gładkich powierzchni bez klejenia 
•  prosta aplikacja, folia nie pozostawia pęcherzyków oraz resztek  

po usunięciu
• przyjazna dla środowiska i nieszkodliwa w kontakcie z żywnością

materiał: folia z przyssawką Micro

kolor: biały; rodzaj nadruku: czterokolorowy nadruk cyfrowy
14.0073.8 
kolor: przezroczysty; rodzaj nadruku: czterokolorowy nadruk cyfrowy
14.0073.9 
kolor: przezroczysty; rodzaj nadruku: cyfrowy z białym podkładem
14.0073.10 
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Reklama naziemna

Zmywalne maty z logo / wycieraczki / możliwość 
indywidualnego nadruku

• możliwość nadruku w 30 podstawowych kolorach 
• nadaje się do prania w temperaturze 50° 
•  spód z NBR nie zawiera PVC i zapobiega poślizgowi na gładkich 

powierzchniach
• gumowa krawędź o szerokości ok. 20 mm 
• możliwa jest zmiana wymiarów o +/- 3%

gramatura [g/m²]: 2.800 g/m²; rodzaj nadruku: chromo JET

format: 600 x 850 mm
16.0036.12 
format: 850 x 1150 mm
16.0036.7 
format: 1150 x 1800 mm
16.0036.4 

Matę z logo można ustawić w formacie pionowym i poziomym. 
Kolory specjalne mozliwe na życzenie.

 

Mata promocyjna z nadrukiem cyfrowym
• możliwość nadruku we wszystkich potrzebnych kolorach 
• antypoślizgowy spód z PVC 
• ok. 2 cm gumowa krawędź 
• miękka powierzchnia absorbuje brud i kurz

materiał: poliamid / winyl gumowy; grubość materiału: ok. 6 mm; 
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; gramatura [g/m²]: 350 g/m²; 
wersja: bez certyfikatu B1

wymiary: 600 x 400 mm (szer. x wys.)
16.0037.11 
wymiary: 700 x 500 mm (szer. x wys.)
16.0037.12 
wymiary: 900 x 600 mm (szer. x wys.)
16.0037.13 

Mata wyłapująca brud
materiał: 100 % poliamid; gramatura [g/m²]: 2600 g/m²

ciemnoniebieski
wymiary: 600 x 800 mm
16.0151.1 
wymiary: 800 x 1200 mm
16.0151.4 

szary
wymiary: 600 x 800 mm
16.0151.2 
wymiary: 800 x 1200 mm
16.0151.5 

czerwony
wymiary: 600 x 800 mm
16.0151.3 
wymiary: 800 x 1200 mm
16.0151.6 
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Reklama naziemna

Naklejka podłogowa
materiał: folia samoprzylepna + laminat 
podstawy; powierzchnia: mat;  
rodzaj nadruku: czterokolorowy  
nadruk cyfrowy;  
obszar zastosowania: do użytku wewnętrznego;  
wersja: do gładkich powierzchni
14.0069.155 

Naklejka na asfalt
• solidny i elastyczny 
•  miękki materiał bazowy dokładnie 

dopasowuje się do powierzchni i przejmuje 
jej strukturę

•  specjalny klej na tyle przylega nawet do 
najbardziej strukturalnych powierzchni

• odporny na poślizg 
•  idealny do maratonów, parkingów, 

wyścigów samochodowych

materiał: Folia na asfalt, samoprzylepna; 
wersja: indywidualny nadruk;  
rodzaj nadruku: czterokolorowy nadruk 
cyfrowy; rodzaj nadruku: wykonanie 
jednostronne; obszar zastosowania: do 
użytku wewnętrznego i zewnętrznego; 
powierzchnia: równy, delikatnie szorstki

format: 500 x 500 mm
14.0072.11 
format: 850 x 600 mm
14.0072.12 

Na zapytanie dostępne są indywidualne formaty 
i rozmiary!
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Reklama naziemna

FloorWindo „II“
• możliwość łatwej wymiany plakatów

Wysokość: 4,5 mm

materiał: Guma / PETG;  
kolor: siwy / przezroczysty; format plakatu: A0;  
wymiar zewnętrzny: 1227 x 879 x 4,5 mm (szer. x wys.x gł.)
53.0038.2 
materiał: tworzywo sztuczne;  
kolor: czarny / przezroczysty; format plakatu: A1;  
wymiar zewnętrzny: 899 x 632 x 4,2 mm (szer. x wys. x gł.)
53.0038.8 
materiał: Guma / PETG; kolor: siwy / przezroczysty;  
format plakatu: 4x A4 poziomy;  
wymiar zewnętrzny: 889 x 335  x 4,5 mm (szer. x wys. x gł.); 
szerokość (wymiar wewnętrzny): 840 mm;  
wysokość (wymiar wewnętrzny): 297 mm
53.0038.6 

Podkładka „DeskWindo DW5“
• łatwy montaż 
• nowa powłoka antypoślizgowa zapewniająca lepszą przyczepność

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: czarny / przezroczysty; 
głębokość (wymiar zewnętrzny): 3 mm

format plakatu: A4; szerokość (wymiar zewnętrzny): 313 mm; 
wysokość (wymiar zewnętrzny): 232 mm
53.0039.10 
format plakatu: A3; szerokość (wymiar zewnętrzny): 436 mm; 
wysokość (wymiar zewnętrzny): 319 mm
53.0039.9 
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Folie magnetyczne

Szyld z folii magnetycznej z 
nadrukiem, do regałów „Tego“

•  możliwość zamocowania na wszystkich 
systemach regałowych z metalu

•  naruk cyfrowy jest wykonywany zgodnie  
z indywidualnie dostarczonymi motywami 
do nadruku

•  na życzenie możemy też stworzyć inne 
kształty

• minimalna ilość zamówienia: 5 sztuk

grubość materiału: 0,85 mm;  
kolor: 4 kolory jednostronnie; 
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; 
konfekcjonowanie: wycięta formatka

szerokość: 985 mm; wysokość: 395 mm; 
wersja: do regałów TEGO 1000 mm
16.0026.298 
szerokość: 985 mm; wysokość: 100 mm; 
wersja: do regałów TEGO 1000 mm
16.0026.299 
szerokość: 1235 mm; wysokość: 395 mm; 
wersja: do regałów TEGO 1250 mm
16.0026.300 
szerokość: 1235 mm; wysokość: 100 mm; 
wersja: do regałów TEGO 1250 mm
16.0026.301 

Folia magnetyczna  
„Auto Qualität“

• lepsza odporność na wilgoć 
•  zmniejszona reakcja pomiędzy lakierem 

samochodowym a folią
• do indywidualnego wydruku

materiał: folia magnetyczna; 
powierzchnia: mat; kolor: biały;  
nadruk: bez nadruku;  
grubość materiału: 0,85 mm

szerokość rolki: 620 mm; długość rolki: 15 m
16.0024.9 
szerokość rolki: 1020 mm; długość rolki: 10 m
16.0024.15 
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Konfekcjonowanie | Mocowanie banerowe

Pętla napinająca z haczykiem z tworzywa sztucznego
materiał: polipropylen / guma; grubość linki: 4 mm

Kolor: czarny
długość: 90 mm
14.0060.11 
długość: 120 mm
14.0060.7 
długość: 150 mm
14.0060.6 
długość: 220 mm
14.0060.5 

Kolor: szary
długość: 90 mm
14.0060.12 
długość: 120 mm
14.0060.4 
długość: 150 mm
14.0060.3 
długość: 220 mm
14.0060.2 

kolor: biały
długość: 90 mm
14.0060.1 
długość: 120 mm
14.0060.10 
długość: 150 mm
14.0060.9 
długość: 220 mm
14.0060.8 

Podawana długość to długość pętli razem z haczykiem!

Pętla mocująca z haczykiem
materiał: polipropylen / guma; kolor: czarny; grubość linki: 6 mm

długość: 120 mm
14.0061.1 
długość: 220 mm
14.0061.2 
długość: 450 mm
14.0061.7 

Podawana długość to długość pętli razem z haczykiem!

Pętla mocująca z haczykiem ze stali
materiał: polipropylen / guma; kolor: biały; grubość linki: 6 mm

długość: 150 mm
14.0067.2 
długość: 250 mm
14.0067.1 

Podawana długość to długość pętli razem z haczykiem!
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Konfekcjonowanie | Mocowanie banerowe

Linka gumowa
• umożliwia proste i szybkie mocowanie banerów

materiał: polipropylen / guma; grubość linki: 6 mm;  
długość rolki: 50 m

kolor: biały
14.0027.4 
kolor: szary
14.0027.6 
kolor: czarny
14.0027.5 

Linka stalowa „1,5 mm“
materiał: stal szlachetna; grubość linki: 1,5 mm;  
długość rolki: 100 m
15.0113.1 

Zaciski
• do plandek i lin rozprężnych

materiał: stal; powierzchnia: ocynkowana; kolor: srebrny

zastosowanie: do linki 6 mm
14.0044.7 
zastosowanie: do linki 8 mm
14.0044.6 
zastosowanie: do linki 10 mm
14.0044.8 

Zacisk kulowy ø 10 mm do 1,5 mm linki stalowej
materiał: stal szlachetna; powierzchnia: surowa
15.0105.10 
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Konfekcjonowanie | Mocowanie banerowe

Linka stalowa „3 mm“
materiał: stal; grubość linki: 3 mm; długość rolki: 100 m
15.0114.4 

Sprężyny ze stali szlachetnej
materiał: stal szlachetna; powierzchnia: surowa;  
grubość drutu: 1,2 mm; całkowita długość: 40 mm;  
średnica zewnętrzna: 14 mm
01.0038.3 

Taśma samoprzylepna „Power Tape“
• specjalna taśma klejąca do samoprzylepnych oczek zaciskowych 
•  gwarancja wytrzymałości i trwałości przy długotrwałym 

użytkowaniu

powierzchnia: biały błyszczący; długość rolki: 25 m; 
szerokość: 40 mm; zastosowanie: do wzmocnienia krawędzi baneru; 
wersja: jednostronnie
14.0021.15 

Dwustronna taśma klejąca „Tuff“
• do wzmacniania brzegów banerów

powierzchnia: z odpornością na promieniowanie ultrafioletowe; 
długość rolki: 50 m; wersja: dwustronnie

szerokość: 15 mm
14.0021.1 
szerokość: 20 mm
14.0021.2 
szerokość: 25 mm
14.0021.3 
szerokość: 40 mm
14.0021.4 
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Konfekcjonowanie | Mocowanie banerowe

Oczkownica
• bez osprzętu i oczek w zestawie

materiał: żeliwo / stal

wersja: „HAP“; 
do 15 mm, 16 mm i 19 mm oczek zaciskowych
17.0008.1 

Wersja: „SAP“; 
do 15 mm, 16 mm, 19 mm, 24 mm oraz 28 mm oczek zaciskowych. 
siła docisku: do 815 kg
17.0008.2 

1. Wariant: „HAP“ (17.0008.1)

2. Wariant: „SAP“ (17.0008.2)

1 2

Matryca do oczkownicy ze stali szlachetnej
materiał: imitacja stali nierdzewnej

średnica: 15 mm
17.0009.7 
średnica: 19 mm
17.0009.8 
średnica: 24 mm
17.0009.9 
średnica: 28 mm
17.0009.10 

Oczka ustalające w kolorze srebrnym
• składa się z:- 1,000 wierzchołków- 1.000 podstawek

materiał: nikiel; kolor: srebrny

średnica zewnętrzna: 15 mm; średnica wewnętrzna: 8 mm
14.0004.9 
średnica zewnętrzna: 19 mm; średnica wewnętrzna: 9,5 mm
14.0004.10 
średnica zewnętrzna: 24 mm; średnica wewnętrzna: 11,6 mm
14.0004.11 
średnica zewnętrzna: 28 mm; średnica wewnętrzna: 17,5 mm
14.0004.12 
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Konfekcjonowanie | Mocowanie banerowe

Opalarka ręczna
• do wszelkiego rodzaju napisów 
• płynna regulacja 2.200 W 
• 3 poziomy regulacji ilości powietrza 
• kabel o długości 7,5 m zapewniający swobodę ruchów 
• uchwyt z miękką powierzchnią dotykową 
•  silnik szczotkowy z ogrzewaniem ceramicznym  

(40% dłuższa żywotność)
• bez skanera temperatury 
• obsługa jedną ręką

pobór prądu [W]: 2.200 W; napięcie [V]: 220 V;  
temperatura: 80 - 630 °C, z możliwością regulacji;  
ilość powietrza: 150 / 150-300 / 300-500 I/ min. (3 poziomy); 
wersja: miękki uchwyt, zawieszka i 7,5-metrowy kabel
17.0058.1 

Skaner temperatury do pistoletu na gorące powietrze
•  pomiar temperatury powierzchni podczas obróbki za pomocą 

dmuchawy gorącego powietrza
•  sygnał dźwiękowy, gdy tylko idealna temperatura  

zostanie przekroczona lub zaniżona
•  dodatkowe wskaźniki na wyświetlaczu (czerwony = za gorąco, 

zielony = idealna temperatura, niebieski = za zimno)
• zakres tolerancji może być ustawiany indywidualnie 
• możliwość wyłączenia alarmu świetlnego i dźwiękowego

pobór prądu [W]: 2.200 W;  
napięcie [V]: baterie 9 V (w zakresie dostawy);  
wersja: określenie temperatury poprzez promienie LED
17.0058.2 
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Napisy na materiałach foliowych

Nadruki i napisy
•  wysokiej jakości napisy lub nadruki cyfrowe dla wszystkich 

powierzchni
• łatwa aplikacja możliwa nawet na całej powierzchni reklamowej 
• z naszą pomocą zrealizujesz indywidualny projekt

Napisy samoprzylepne
18.0001. 

Naniesienie druku cyfrowego
18.0003.1 

Koszty oznaczenia
18.0003. 

Koszty nadruku / Prace serwisowe
18.0003.2 

1. Opisy na pojazdach

2. Opisy tabliczek

3. Opisy okien wystawowych

4. Indywidualne napisy i logo

5. Opisy na folii dla artykułów z katalogu VKF oraz wykonania specjalne.

6. Nadruk na podświetlanych tablicach

1

2 3

4 5 6
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Stojaki rowerowe

Stojak na rowery z miejscem na reklamę
• idealny do trwałej reklamy 
• nadaje się do obustronnego ustawiania rowerów

materiał: stal; powierzchnia: ocynkowana; kolor: srebrny; 
szerokość: 1050 mm; wysokość: 1400 mm;  
głębokość: 3.200 mm głębokości; ilość rowerów do wstawienia: 6; 
wersja: ruchomy; powierzchnia reklamowa: 890 x 300 mm (S x W)
53.0046.18 

Stojak na rowery
•  stabilna konstrukcja z przykręcanymi, solidnymi wspornikami  

z okrągłej rury
• przygotowany do montażu w podłożu 
• dzięki ocynkowaniu zabezpieczony przed korozją 
• rozstaw dla opon o szerokości do 55 mm 
• rozstaw rowerów: 350 mm

materiał: stal; powierzchnia: ocynkowana; głębokość: 550 mm; 
wymagana głębokość: 1850 mm

szerokość: 700 mm; ilość rowerów do wstawienia: 2
53.0044.1 
szerokość: 1050 mm; ilość rowerów do wstawienia: 3
53.0044.2 
szerokość: 1750 mm; ilość rowerów do wstawienia: 5
53.0044.3 
szerokość: 2100 mm; ilość rowerów do wstawienia: 6
53.0044.4 

Stojak na rowery „Saporte“
• wytrzymała konstrukcja 
• nadaje się do jedno- lub dwustronnego ustawiania rowerów 
• rozstaw wsporników: 3x 45 mm, 1x 60 mm 
•  powierzchnia reklamowa wykonana z blachy 1 mm,  

malowana proszkowo na kolor biały

materiał: metal; powierzchnia: malowana proszkowo; 
szerokość: 1000 mm; wysokość: 1.290 mm; głębokość: 430 mm;  
ilość rowerów do wstawienia: 4; wersja: ruchomy;  
powierzchnia reklamowa: 880 x 242 mm (S x W)

kolor: czerwony, zbliżony do RAL 3020
53.0046.3 
kolor: biały, zbliżony do RAL 9010
53.0046.4 

Stojak na rowery „NG“
materiał: stal; kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
szerokość: 1050 mm; wysokość: 1210 mm;  
głębokość: 825 mm; ilość rowerów do wstawienia: 6;  
powierzchnia reklamowa: 980 x 300 mm (S x W);  
wersja 1: powierzchnia reklamowa biała neutralna bez nadruku
53.0045.4 
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Higiena

• Oczyszczacze powietrza

• Ochrona przed wirusami i bakteriami 
przenoszonymi drogą kropelkową

• Osłony higieniczne

• Stacja higieniczna

• Maseczki higieniczne

• Gadżety reklamowe

• Prowadzić | Informować

Chronić | Prowadzić | Informować
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Oczyszczacze powietrza

60 cm
95 cm

142 cm

197 cm

10.0537.7110.0537.71 10.0537.710.0537.7 10.0537.4910.0537.49 10.0537.4510.0537.45

Dotyczy wszystkich modeli:

Gdzie można stosować oczyszczacze powietrza?
Oczyszczacze powietrza z serii PLR można stosować w dowolnym 
pomieszczeniu w celu poprawy jakości powietrza. 4 stabilne kółka 
(wyjątek: PLR-Mini / opcja za dopłatą) umożliwiają szybkie i łatwe 
przeniesienie urządzenia w inne miejsce. 
 
Obszary zastosowań: 
• domy spokojnej starości / domy opieki 
• gabinety lekarskie 
• bary 
• władze / urzędy 
• strefy recepcji 
• Salony fryzjerskie 
• studia fitness 
• hotele, pokoje hotelowe 
• stołówki 
• przedszkola 
• szpitale 
• laboratoria 
• muzea 
• obszary publiczne 
• tereny prywatne 
• restauracje 
• szkoły 
• sale terapeutyczne 
• uczelnie 
• poczekalnie 
• salony kosmetyczbe 

uwalnia powietrze w pomieszczeniach od wirusów 
(grypa, corona, w tym mutacje), bakterie, pyłki, 
alergeny i zarodniki pleśni.

 filtr HEPA o długiej żywotności H14 
(Profesjonalna technologia filtracyjna o 
skuteczności 99,995 %)

niski poziom hałasu i oszczędność energii

ponad 25 lat doświadczenia w dziedzinie 
filtracji powietrza

wymiana i konserwacja filtra bez użycia narzędzi, 
bez konieczności angażowania wykwalifikowanego 
personelu

szybka dostawa
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Profesjonalny oczyszczacz powietrza „PLR-Mini 2.0“
z filtrem HEPA H14

• filtruje 99,995% wirusów 
• wydajność oczyszczania do 650 m³ powietrza na godzinę 
• bezstopniowa regulacja mocy 
• może być opcjonalnie wyposażony w kółka

materiał: aluminium; powierzchnia: malowana proszkowo; 
wymiary: 375 x 463 x 600 mm (D x S x W); stopnie filtra: 2;  
czas do wymiany filtra: 8.800 motogodzin;  
poziom hałasu w dB: 37 - 58 dB (A); pobór prądu [W]: 130 W; 
napięcie [V]: 230 V; waga: 14 kg

kolor: RAL 9003 drobna struktura (biały)
10.0537.71 
kolor: RAL 9005 (czarny)
10.0537.76 

Oczyszczacz powietrza „PLR-Silent“
z filtrem HEPA ,H14 i UV-C

• filtruje 99,995% wirusów 
• wydajność oczyszczania do 1.062 m3 powietrza na godzinę 
• wymiana filtra jest sygnalizowana optycznie 
• płynnie regulowana moc  
• przełączalna, ekranowana lampa UV-C 
• regulowane przełączanie trybu dziennego i nocnego 
• mobilność i lekkość

materiał: aluminium; powierzchnia: malowana proszkowo; 
wymiary: 393 x 463 x 950 mm (dł. x szer. x wys.); stopnie filtra: 3; 
czas do wymiany filtra: 8.800 motogodzin;  
poziom hałasu w dB: 39 - 61 dB; pobór prądu [W]: 54 - 210 W; 
napięcie [V]: 230 V; waga: 22 kg

kolor: biały RAL 9003
10.0537.7 
kolor: czarny, zbliżony do RAL 9005
10.0537.61 

Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w wkład z węglem 
aktywnym lub większą komorę z węglem aktywnym z umieszczonym za 
nią filtrem HEPA do usuwania nieprzyjemnych zapachów z powietrza

1. osłona magnetyczna

Więcej informacji, raporty na temat skuteczności i wideo dotyczące oczyszczacza 
powietrza „PLR-Silent“ można znaleźć na stronie: www.vkf-renzel.pl

1
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Profesjonalny oczyszczacz powietrza „PLR-Silent +“
filtr HEPA H14 i lampa UV-C

• filtruje 99,995% wirusów 
• wydajność oczyszczania do 1.550 m³ powietrza na godzinę 
• wymiana filtra jest sygnalizowana optycznie 
• płynnie regulowana moc  
• przełączalna, ekranowana lampa UV-C 
• regulowane przełączanie trybu dziennego i nocnego 
• mobilny

materiał: aluminium; powierzchnia: malowana proszkowo; 
wymiary: 400 x 460 x 1420 mm (dł. x szer. x wys.); stopnie filtra: 3; 
czas do wymiany filtra: 8.800 motogodzin; 
poziom hałasu w dB: 35 - 62 dB; pobór prądu [W]: 20 - 532 W; 
napięcie [V]: 230 V; waga: 35,0 kg

kolor: RAL 9003 drobna struktura (biały)
10.0537.49 
kolor: RAL 9005 (czarny)
10.0537.63 

Profesjonalny oczyszczacz powietrza „PLR-Max“
z filtrem HEPA H14

• filtruje 99,995% wirusów 
• wydajność oczyszczania powietrza do 5.000 m³/godzinę 
• wymiana filtra sygnalizowana wizualnie 
• moc regulowana bezstopniowo 
• regulowane przełączanie trybu dziennego i nocnego 
• mobilny i kompaktowy, pasuje do każdych standardowych drzwi 
•  prosta, szybka wymiana filtra w ramach konserwacji  

Klapa konserwacyjna z tyłu urządzenia
• opcjonalnie dostępne z lampą UV-C

materiał: aluminium; powierzchnia: malowana proszkowo; 
wymiary: 800 x 890 x 1970 mm; stopnie filtra: 2 (opcjonalnie 3); 
poziom hałasu w dB: 34 - 66 dB; pobór prądu [W]: 12 - 1.340 W; 
napięcie [V]: 230 V; waga: 140 kg

kolor: RAL 9003 drobna struktura (biały)
10.0537.45 
kolor: RAL 9005 (czarny)
10.0537.62 
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Oczyszczacze powietrza

Miernik powietrza w pomieszczeniach: Pomiar jakości powietrza w pomieszczeniach.

Urządzenie do badania CO2 „Air2Color“
• prosta obsługa 
• zrozumiałe wyniki pomiarów 
• dobrze widoczne na całym obwodzie 
• sygnał świetlny i dźwiękowy 
• wspiera zgodność z normą DIN 1946-6 
• może być używany bez dodatkowego urządzenia 
• wyprodukowane w Niemczech

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: jasnoszary;  
wymiar zewnętrzny: 100 x 100 x 100 mm; 
powierzchnia pomieszczenia: do 80 m²; Sensor: NDIR CO2-Sensor; 
kolor światła: zielony, żółty, czerwony;  
obciążenie maksymalne: 400 - 10.000 ppm (± 30 ppm); 
podłączenie: USB-C; długość kabla: 2000 mm;  
wyposażenie: z zasilaczem
10.0548.1 

NOWOŚĆLED

Urządzenie do badania CO2 „Air2Color Pro“
• kolorowy dotykowy wyświetlacz 
•  przejrzysty wyświetlacz CO2, drobnego pyłu, wilgotności  

i temperatury
• zrozumiały systemkolorowych świateł 360° 
• subtelny sygnał dźwiękowy z funkcją wyciszania 
• wyprodukowany w Niemczech

materiał: metal; kolor: czarny; wymiar zewnętrzny: 100 x 100 x 100 mm; 
powierzchnia pomieszczenia: do 80 m²;  
Sensor: CO2, drobny pył, czujnik temperatury, wilgotności;  
kolor światła: zielony, żółty, czerwony;  
wykonanie: z dotykowym wyświetlaczem;  
obciążenie maksymalne: 400 - 10.000 ppm (± 30 ppm); 
podłączenie: USB-C; długość kabla: 2000 mm;  
wyposażenie: z zasilaczem
10.0548.2 

LED

Urządzenie do badania CO2 "Luftlicht"
• poznanie znaczenia wentylacji w życiu codziennym 
• brak ekranu, aby zapewnić skupienie 
• sygnał świetlny 360° w trzech kolorach 
• wydajny i samokalibrujący się czujnik NDIR (żywotność 15 lat) 
• wmontowane zabezpieczenie Kensington przed kradzieżą  
• wyprodukowany w Niemczech

materiał: poliwęglan; kolor: czarny / biały; średnica: 90 mm; 
wysokość: 95 mm; Sensor: NDIR CO2-Sensor;  
kolor światła: zielony, żółty, czerwony;  
wykonanie: z uchwytem ściennym i zabezpieczeniem antykradzież; 
obciążenie maksymalne: 400 - 10.000 ppm (± 30 ppm); 
podłączenie: USB-B; wyposażenie: z zasilaczem;  
Stopień ochrony: IP30; waga: 0,3 kg
10.0548.3 

LED
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Ochrona przed wirusami i bakteriami przenoszonymi drogą kropelkową

Stanowisko „Multi“
• wysokiej jakości stojak wykonany ze szkła hartowanego 
• odporny na zarysowania, uderzenia i rozbicie 
• 2 nóżki ze stali nierdzewnej zapewniające bezpieczeństwo 
• opcjonalnie z okienkiem lub bez 
• na życzenie dostępne również w rozmiarach specjalnych

grubość materiału: 5 mm

bez okienka
szerokość: 750 mm; wysokość: 500 mm
12.0670.15 
szerokość: 1000 mm; wysokość: 750 mm
12.0670.17 

z okienkiem podawczym 300 x 15 mm
szerokość: 750 mm; wysokość: 500 mm
12.0670.16 
szerokość: 1000 mm; wysokość: 750 mm
12.0670.18 

1. bez okienka

2. z okienkiem1

2

Płyta oddzielająca „Office“
• wysokiej jakości stojak wykonany ze szkła hartowanego 
• odporny na zarysowania, uderzenia i rozbicie 
• pewne mocowanie dzięki 2 zaciskom z tworzywa sztucznego 
• opcjonalnie do pojedynczego lub podwójnego biurka 
• na życzenie dostępne również w rozmiarach specjalnych

grubość materiału: 5 mm; wysokość: 700 mm

do pojedynczego biurka
szerokość: 1180 mm
12.0670.7 
szerokość: 1580 mm
12.0670.8 

do podwójnych biurek
szerokość: 1180 mm
12.0670.9 
szerokość: 1580 mm
12.0670.10 

Zacisk stołowy „Avant“
• do mocowania przegródek higienicznych na stołach o grubości  
 blatu do 42 mm 
• uniwersalne zastosowanie dzięki 90° obrotowemu zaciskowi 
• z folią do ochrony biurka

materiał: metal; szerokość: 50 mm; szerokość zacisku: 4 -10 mm; 
całkowita wysokość: 120 mm; wyposażenie: z śrubą mocującą

kolor: czarny
12.0669.14 
kolor: biały
12.0669.12 
kolor: szaro-srebrny
12.0669.13 
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Ochrona przed wirusami i bakteriami przenoszonymi drogą kropelkową

Osłona „Spitexx“
• idealna osłona przy kasie lub ladzie 
• wraz z nóżkami dla większej stabilności 
• format ramki DIN A1 lub DIN A2 
• osłona przezroczysta  
• wysokość podstawy 1.000 mm 
• możliwość łączenia w rzędy

materiał: tworzywo sztuczne / metal; kolor podstawy: szary, zbliżony 
do RAL 7016; długość rury: 1000 mm; wsuw: na krótkim boku;  
rodzaj podstawy: podstawka z tworzywa sztucznego „KR“; 
wersja: ramka do zastosowania pionowo i poziomo;  
wyposażenie: z szybką z tworzywa sztucznego

kolor ramki: przezroczysty; format wsuwu: A1;  
szerokość całkowita przy użyciu formatu poziomego: ok. 1070 mm; 
szerokość całkowita przy użyciu formatu pionowego: ok. 830 mm
53.0458.10 
kolor ramki: przezroczysty; format wsuwu: A2;  
szerokość całkowita przy użyciu formatu poziomego: ok. 830 mm; 
szerokość całkowita przy użyciu formatu pionowego: ok. 630 mm
53.0458.12 
kolor ramki: szary, zbliżony do RAL 7035; format wsuwu: A1; 
szerokość całkowita przy użyciu formatu poziomego: ok. 1070 mm; 
szerokość całkowita przy użyciu formatu pionowego: ok. 830 mm
53.0458.13 
kolor ramki: szary, zbliżony do RAL 7035; format wsuwu: A2; 
szerokość całkowita przy użyciu formatu poziomego: ok. 830 mm; 
szerokość całkowita przy użyciu formatu pionowego: ok. 630 mm
53.0458.14 

Osłona higieniczna „Quattro“
• bardzo duża osłona higieniczna 
• 1.050 mm szerokości i 850 mm wysokości 
• wysokość okienka podawczego 30 mm 
• stabilna konstrukcja ramy wykonana z profili "Quattro" 
• bezpośrednio od producenta 
• indywidualne formaty możliwe na zapytanie

materiał konstrukcji: aluminium;  
rodzaj profilu: czworokątny, 30 x 30 mm;  
kolor konstrukcji: srebrny anodowany;  
materiał płyty: tworzywo sztuczne; kolor płyty: przezroczysty; 
głębokość całkowita: 400 mm
51.0312.1 
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Ochrona przed wirusami i bakteriami przenoszonymi drogą kropelkową

Osłona higieniczna „Construct“
• osłona z tworzywa sztucznego o szerokości 1.000 mm 
 i wysokości 500 mm 
• okienko podawcze w dolnej części 
• wysokość okienka podawczego: 250 mm 
• stabilna konstrukcja wykonana z profili "Construct" 
• bezpośrednio od producenta 
• indywidualne wymiary na zapytanie

materiał konstrukcji: aluminium / tworzywo sztuczne;  
rodzaj profilu: profil czterokątny 30 x 30 x 1,5 mm;  
głębokość całkowita: 250 mm

kolor konstrukcji: srebrny anodowany / czarny;  
kolor płyty: przezroczysty; całkowita szerokość: 1000 mm;  
całkowita wysokość: 750 mm
51.0313.8 
kolor konstrukcji: czarny zbliżony do RAL 9005 / czarny
51.0313.35 

Istnieje możliwość wykonania osłony w innych wymiarach.  
Skontaktuj się z nami!

Osłona higieniczna „Alba“
• wykonanie z przezroczystego tworzywa sztucznego 
• łatwa do ustawienia w pobliżu lady i kasy 
• z okienkiem do przekazywania pieniędzy lub dokumentów 
• w różnych rozmiarach 
• 1 zestaw = płyta i 2 nóżki 
• specjalne rozmiary od 30 sztuk

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty

szerokość: 1000 mm; wysokość: 750 mm;  
głębokość podstawki: 400 mm; otwór: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
60.0605.6 
szerokość: 750 mm; wysokość: 1000 mm;  
głębokość podstawki: 400 mm; otwór: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
60.0605.7 
szerokość: 500 mm; wysokość: 750 mm;  
głębokość podstawki: 300 mm; otwór: 200 x 150 mm (szer. x wys.)
60.0605.8 

OSŁONKA „Tamus“
• wykonanie z przezroczystego tworzywa sztucznego  
• system wtykowy 
• nadaje się do ustawienia na biurkach  
• o różnych szerokościach 
• 1 zestaw = góra i 2 nóżki 
• specjalne wymiary od 30 szt.

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; wysokość: 750 mm

szerokość: 1000 mm
60.0605.75 
szerokość: 500 mm
60.0605.76 
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Ochrona przed wirusami i bakteriami przenoszonymi drogą kropelkową

Osłona higieniczna kasowa
• idealna osłona do zastosowania w obszarze kasowym 
• chroni zarówno sprzedawców jak i klientów  
• praktyczne okienko do przekazywania gotówki i dokumentów  
 (wymiary otworu: 400 x 150 mm) 
• mała głębokość (245 mm) 
• w zestawie wraz z przyssawką 
• nie wymaga montażu - artykuł jest od razu gotowy do użycia 
• artykuł może zostać również przykręcony 
• rozmiary specjalne od 30 sztuk

materiał: PET G; grubość materiału: 2 mm; szerokość: 1000 mm; 
wysokość: 960 mm; głębokość: 245 mm
63.0012.4 

Osłona "Benita" z okienkiem podawczym
• z okienkiem na towary, dokumenty lub gotówkę 
• antypoślizgowe elementy zapewniają stabilność

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 6 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 750 mm; wysokość: 600 mm; 
głębokość: 300 mm
60.0168.37 

Osłona higieniczna „Mania“
• wykonanie z tworzywa odpornego na stłuczenie 
• łatwy transport i przechowywanie dzięki funkcji plug-in i  
 niewielkim rozmiarom 
• mała głębokość (207 mm) 
• 2 różne szerokości do wyboru 
• wysokość: 735 mm 
• kąt nachylenia: 78°

materiał: poliwęglan; grubość materiału: 4 mm; 
kolor: przezroczysty; wysokość: 750 mm; otwór: 300 x 150 mm 
(szer. x wys.)

szerokość: 1000 mm
60.0605.43 
szerokość: 750 mm
60.0605.44 

Ścianki działowe bez okienka podawczego 
znajdą Państwo na stronie: www.vkf-renzel.pl
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Ekspozytor na produkty z osłoną „Cepa“
• wykonanie z wytrzymałego szkła akrylowego 
• praktyczne wygięcie do tyłu 
• 6 antypoślizgowych elementów dla większej stabilności 
• gwarancja atrakcyjnej prezentacji towarów

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 6 mm; 
kolor: przezroczysty; szerokość: 630 mm; wysokość: 410 mm; 
głębokość: 300 mm
60.0168.1 

Osłona 3 stronna na stół
• system wtykowy 
• stabilna osłona 
• idealne rozwiązanie dla szkół 
• łatwy montaż 
• rozmiary specjalne od 30 szt.

materiał: tworzywo sztuczne / aluminium; kolor: przezroczysty; 
szerokość: 700 mm; wysokość: 772 mm
60.0605.86 



Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

959

H
ig

ie
na

26

Osłona z otworami do zawieszenia na suficie
• osłona ochronna wykonana z tworzywa sztucznego 
• łatwa do podwieszenia do sufitu dzięki wywierconym otworom 
• dla większej higieny przy kasie i ladzie

materiał: PET; grubość materiału: 0,5 mm; kolor: przezroczysty; 
szerokość: 1189 mm; wysokość: 841 mm; ilość otworów: 3; 
średnica: 6 mm
26.0246.198 

Odpowiednie zawieszenia znajdą Państwo na stronie 407.

NOWOŚĆ

WISZĄCA OSŁONA Z TWORZYWA „SCHUTZSCHEIBE“ 
z wysokiej jakości szkła akrylowego.

• płyta z 2 mm szkła akrylowego (z wywierconymi otworami) 
• krystalicznie czysty 
• Idealny jako zawieszka i osłonka ochronna

kolor: przezroczysty; ilość otworów: 2; średnica otworu: 5 mm; 
rozstaw otworów: 100 mm z boku, 10 mm z góry

wykończenie krawędzi: cięcie piłą;  
 
wersja: pionowo - szerokość: 500 mm, wysokość: 1.000 mm
60.0224.834 
wersja: Format poziomy - szerokość: 1000 mm, wys: 500 mm
60.0224.833 
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Ścianka działowa "Stick"
• klasyczny baner zwijany do stosowania jako osłona higieniczna 
• może ograniczyć przenoszenie bakterii lub patogenów 
• możliwość wyboru różnych szerokości 
• z nadrukiem lub specjalnymi wycięciami na życzenie

materiał obudowy: aluminium; kolor obudowy: srebrny; 
wysokość: 2000 mm; głębokość: 300 mm; wersja: ścianka działowa; 
wyposażenie: z przezroczystym banerem

szerokość: 850 mm
80.0126.77 
szerokość: 1000 mm
80.0126.72 

1. Przykład zastosowania na zapytanie

Projekty indywidualne? Oczywiście! Nadruki i otwory na zapytanie

1

Ścianka działowa z aluminiową ramą z 
przezroczystym banerem

• mobilna ścianka działowa do oddzielania różnych obszarów 
• krystaliczny baner wykonany z folii z wszytą dookoła płaską  
 lamówką 
• możliwość stosowania w formacie pionowym lub poziomym 
• alternatywnie można zamocować baner 
• możliwy drukowany baner iszczególne wymiary

materiał ramki: aluminium; kolor ramki: srebrny anodowany; 
wymiary: 1000 x 2000 mm (szer. x wys.); głębokość ramy: 44 mm; 
wersja: przezroczysty banner z PVC z 2 nóżkami
15.0219.146 
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Osłony higieniczne

Mobilna ścianka działowa „SAFE“
• wszechstronna 
• możliwa do rozłożenia 
• szybki i łatwy montaż 
• dostępne różne formaty i wysokości profili

materiał konstrukcji: aluminium;  
materiał płyty: szkło akrylowe;  
materiał podstawy: stal;  
grubość szkła: 3 mm; wymiary 
płyty: 800 x 1200 mm; średnica 
podstawy: 320 mm;  
całkowita szerokość: 2100 mm;  
całkowita wysokość: 2020 mm;  
wysokość profilu: 2000 mm; waga: ok. 13 kg
80.1125.1 

Duży wybór elementów można 
również znaleźć w naszym 

sklepie internetowym. 
Serdecznie zapraszamy!

Ścianka działowa „Quattro“
• idealna do zastosowania jako ścianka  
 działowa 
• przejrzysta powierzchnia 
• stabilna konstrukcja wykonana z profili 
 "Quattro" 
• stalowe podstawy zapewniają wysoką  
 stabilność 
• bezpośrednio od producenta

materiał ramki: aluminium;  
rodzaj profilu: czworokątny, 30 x 30 mm; 
kolor ramki: srebrny anodowany;  
materiał płyty: tworzywo sztuczne;  
kolor płyty: przezroczysty;  
szerokość powierzchni widocznej: 785 mm; 
wysokość powierzchni widocznej: 1985 mm; 
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
średnica podstawy: 400 mm;  
szerokość ramki: 845 mm;  
całkowita szerokość: 1215 mm;  
całkowita wysokość: 2050 mm
51.0240.7 
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Osłony higieniczne

Mobilna osłona „Quattro“
• przezroczysta i uniwersalna ścianka  
 działowa na kółkach 
• solidna konstrukcja 
• bezpośrednio od producenta

materiał konstrukcji: aluminium / stal;  
rodzaj profilu: czworokątny, 30 x 30 mm; 
kolor konstrukcji: srebrny; 
materiał płyty: szkło akrylowe;  
kolor płyty: przezroczysty;  
szerokość powierzchni widocznej: 1440 mm; 
wysokość powierzchni widocznej: 940 mm; 
całkowita szerokość: 1500 mm;  
całkowita wysokość: 2000 mm; 
głębokość: 800 mm; ilość rolek: 4 z hamulcem
51.0212.11 

Ścianka działowa „Como“
• prosty i szybki montaż 
• bezpośrednio od producenta 
• elastyczne zastosowanie 
• ścianka z tworzywa sztucznego o  
 szerokości 1.000 mm i wysokości 800 mm 
• optymalna ochrona klientów

materiał płyty: szkło akrylowe;  
kolor płyty: przezroczysty;  
materiał rury: aluminium;  
kolor statywu: srebrny anodowany;  
materiał podstawy: stal;  
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006; 
średnica podstawy: 400 mm;  
całkowita wysokość: 2000 mm
51.0242.5 
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Osłony higieniczne

Lada „Convex“ z osłoną higieniczną
• składane stoisko aluminiowe 
• z osłoną higieniczną 
• z blatem w różnych kolorach 
• z półką 
• szybki montaż, bezpieczny transport 
• wraz z torbą transportową 
• opcjonalnie z nadrukiem z przodu i po bokach lub bez nadruku

materiał konstrukcji: aluminium anodowane;  
materiał płyty: sztywne tworzywo piankowe;  
kolor wsuwanej półki: biały; szerokość lady: 765 mm;  
głębokość lady: 468 mm; wysokość lady: 918 mm;  
całkowita wysokość: 1818 mm; wyposażenie: z osłoną higieniczną PET;  
grubość płyty: 1 mm; nośność płyty wierzchniej (blatu): 15 kg; 
nośność wsuwanej półki: 6 kg

kolor płyty wierzchniej (blatu): biały
80.1144.1 
kolor płyty wierzchniej (blatu): drewno
80.1144.2 
kolor płyty wierzchniej (blatu): biały
80.1144.3 
kolor płyty wierzchniej (blatu): drewno
80.1144.4 
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Stacja higieniczna „Score“ z urządzeniem 
do dezynfekcji

• idealny do obiektów użyteczności publicznej, 
 hoteli i centrów handlowych 
• do skutecznej dezynfekcji rąk 
• bezdotykowe użycie dzięki technologii czujników 
• stabilna aluminiowa rura pionowa i stalowa podstawa

obsługa: bezdotykowo; materiał: aluminium / stal / tworzywo sztuczne;  
kolor statywu: srebrny anodowany; 
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006;  
wymiary podstawy: 700 x 450 mm (szer. x gł.);  
całkowita wysokość: 1500 mm
51.0129.19 

Przeznaczony do płynnego środka 
do dezynfekcji do 1000 ml

Stacja higieniczna na słupek odgradzający
• prosty montaż 
• bezdotykowa obsługa dzięku sterowaniu czujnikami 
• zbiornik do wielokrotnego napełniania 
• pojemność ok. 1.000 ml 
• do płynnych środków dezynfekcyjnych (nie w żelu) 
• do słupków odcinających o maks. średnicy 70 mm

obsługa: bezdotykowo; wydajność: 1 litr;  
materiał: metal / tworzywo sztuczne;  
mocowanie: dla słupków odgradzających o średnicy 50-70 mm; 
szerokość: 125 mm; wysokość: 600 mm; głębokość: 120 mm; 
model: czujnik sensoryczny; waga: 1,6 kg;  
wyposażenie: łącznie z dozownikiem dezynfekującym Sensor-Wall; 
wyposażenie dodatkowe: z podstawką; wyposażenie 3: z uchwytem 
na dozownik na środek dezynfekujący
80.1155.2 

Odpowiedni słupek odgradzający znajdą Państwo na stronie internetowej.

Więcej szczegółów można znaleźć 
na stronie www.vkf-renzel.pl
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Stacja higieniczna

Ścienny podajnik dezynfekcyjny „Wall“
• obsługa za pomocą dźwigni 
• zbiornik do wielokrotnego napełniania  
• pojemność ok. 1.000 ml  
• do płynnych i żelowych środków dezynfekcyjnych  
• solidna konstrukcja, odporna na korozję i nie wymagająca  
 konserwacji  
• nie wymaga dużo miejsca  
• łatwy do uzupełniania

materiał: Aluminium / tworzywo sztuczne / stal nierdzewna; 
wysokość: 290 mm; szerokość: 93 mm; głębokość: 165 mm; 
wyposażenie: bez środka dezynfekcyjnego
50.0341.7 

Ścienny podajnik dezynfekacyjny „Sensor-Wall II“
• sterowany czujnikami, bezdotykowa obsługa 
• zbiornik do wielokrotnego napełniania 
• pojemność ok. 1000 ml 
• do płynnych środków dezynfekcyjnych (bez żelu) 
• elastyczne zastosowanie 
• obsługa przy pomocy 6 baterii AA lub zasilacza

materiał: tworzywo sztuczne; wysokość: 460 mm; 
szerokość: 125 mm; głębokość: 132 mm; model: czujnik sensoryczny;  
wyposażenie dodatkowe: bez środka dezynfekcyjnego;  
wyposażenie 3: bez baterii
50.0341.37 

Stacja higieniczna na blat „Budget III“
obsługa: manualna; wydajność: 1 litr;  
zastosowanie: dla płynnych i żelowych środków dezynfekujących; 
materiał: aluminium / tworzywo sztuczne / stal;  
kolor konstrukcji: srebrny; wysokość: 340 mm; szerokość: 150 mm; 
głębokość: 200 mm; wyposażenie: bez środka dezynfekcyjnego
50.0357.1 
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Stacja higieniczna

Stacja higieniczna „Budget III“
• manualny dozownik łokciowy 
• pojemnik do wielokrotnego napełnienia 
• pojemność ok. 1000 ml 
• do płynnych i żelowych środków do dezynfekcji 
• elastyczne zastosowanie 
• w zestawie aluminiowa rama zatrzaskowa A4

całkowita wysokość: 1550 mm;  
wyposażenie dodatkowe: bez środka dezynfekcyjnego
50.0359.1 

Odpowiednie wkładki znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym.

• Odpowiednie środki do dezynfekcji do stojaków znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl

Stacja higieniczna „Sensor-Impression II“
• bezkontaktowa obsługa 
• pojemnik do wielokrotnego napełniania 
• pojemność ok 1000 ml 
• elastyczne zastosowanie 
• wyposażony w aluminiową ramę zatrzaskową A4 
• 6 baterii AA lub zasilacz sieciowy

całkowita wysokość: 1850 mm;  
wyposażenie dodatkowe: bez środka dezynfekcyjnego;  
wyposażenie 3: bez baterii
50.0358.4 
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Stacja higieniczna

Stacja higieniczna „Sensor-Performance“
• do miejsc gdzie gromadzi się wiele ludzi 
• bezdotykowa obsługa przez czujnik  
• możliwość obsługi z 4 stron 
• zamykana obudowa z anodowanego na srebrno aluminium  
 zapewnia długotrwałe użytkowanie 
• obsługa za pomocą ekranu dotykowego 
• dwujęzyczne menu (niemiecki i angielski) 
• mobilna stacja o stabilnej konstrukcji 
• zasilanie przez zasilacz sieciowy lub akumulator 
• dostępne kolorowe i dopasowane oświetlenie LED 
• indywidualne oznakowanie dostępne na życzenie 
• nadaje się tylko do płynnych, bezalkoholowych środków  
 dezynfekcyjnych na bazie podchlorynu sodu ( nie w postaci żelu)

obsługa: bezdotykowo; wydajność: do kanistrów o pojemności do 
20 litrów; zastosowanie: na środek dezynfekcyjny w płynie (nie żel); 
materiał: aluminium; kolor: srebrny anodowany; 
model: czujnik sensoryczny; całkowita wysokość: 1625 mm; 
całkowita szerokość: 370 mm; głębokość całkowita: 370 mm;  
środek dezynfekujący: w tym środek do dezynfekcji rąk 10 L Oxylythe

Stacja higieniczna „Sensor-Performance Plug“
zaopatrzenie w energię elektryczną: zasilacz;  
oświetlenie: bez oświetlenia; masa własna: 20 kg;  
maks. ciężar roboczy: 41 kg
50.0363.1 

Stacja higieniczna „Sensor-Performance Plug & LED“
zaopatrzenie w energię elektryczną: zasilacz; 
oświetlenie: oświetlenie LED; masa własna: 20 kg;  
maks. ciężar roboczy: 41 kg
50.0363.3 

STACJA HIGIENICZNA „Sensor-Performance Accu“
zaopatrzenie w energię elektryczną: akumulator 22Ah;  
czas ładowania: ok. 5 - 6 godzin; oświetlenie: bez oświetlenia;  
czas pracy baterii: ok. 5 dni; masa własna: 26 kg;  
maks. ciężar roboczy: 47 kg
50.0363.4 

Stacja „Sensor-Performance Accu & LED“
zaopatrzenie w energię elektryczną: akumulator 22Ah;  
czas ładowania: ok. 5 - 6 godzin; oświetlenie: oświetlenie LED;  
Czas pracy bez diody LED: ok. 5 dni;  
Czas pracy z diodą LED: ok. 15 godzin; masa własna: 26 kg;  
maks. ciężar roboczy: 47 kg
50.0363.5 
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Maseczki higieniczne

Jednorazowa maska medyczna
• z gumkami (3-warstwowe) 
• Typ IIR z 98 % filtracją bakteryjną 
• certyfikat normy europejskiej EN 14683 
• maseczka nie jest sterylna 
• 50 sztuk w kartonie

materiał: Włóknina; wymiary: ok. 175 x 95 x 1 mm;  
kolor: niebieski
40.2041.1 

Półmaska FFP2
• FFP2 Certyfikat CE zgodnie z DIN149:2001 + A1:2009 
• półmaska produkowana w Niemczech  
• 4-warstwowa struktura 
• kolor: biały 
• zacisk do nosa 
• elastyczna gumka do założenia za uszy 
• 50 sztuk w woreczku polietylenowym

materiał: włóknina PP, łączenie, włóknina PES, włóknina PP; 
wymiary: 159 x 105 mm
40.2035.1 

NOWOŚĆ

Podajnik masek
• podwójna sprężyna 
• dozownik może pomieścić do 150 masek 
• do każdego dozownika dołączonych jest 50 pakowanych 
 masek chirurgicznych

wymiar zewnętrzny: 225 x 461 x 347 mm (szer. x wys. x gł.); 
materiał: tworzywo sztuczne
12.0684.1 

Maska OP do podajnika maseczek
• przyjazna dla skóry 
• z klipsem na nos 
• jeden rozmiar

materiał: Włóknina; wymiary: ok. 175 x 95 mm; 
wykonanie: 3-warstwowe; opakowanie: pojedyncze przezroczyste
12.0665.16 
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Gadżety reklamowe

Dozownik ze sprayem do mycia rąk
• antybakteryjne "chusteczki higieniczne w płynie" 
• łatwe w użyciu, ekonomiczne w dozowaniu, dzięki czemu twoje  
 ręcę będą zadbane i czyste 
• testowane dermatologicznie przez niezależny instytut, który  
 przyznał wynik "bardzo dobrze tolerowane przez skórę" 
• wegańskie 
• neutralne pH 
• bez parabenów 
• bez konserwantów 
• bez olejów mineralnych 
• bez silikonów 
• użycie bez wody 
• cena zawiera nadruk indywidualny plus koszty przygotowania  
 do druku

zawartość: antybakteryjny spray do mycia rąk;  
nadruk / motyw: łącznie z nadrukiem etykiety na butelce

kolor: szroniony
40.1596.11 
kolor: czerwony
40.1596.12 
kolor: zielony
40.1596.13 
kolor: niebieski
40.1596.14 
kolor: czarny
40.1596.15 

Dostępny również jako żel do mycia rąk w sklepie internetowym na www.vkf-renzel.pl!

Antybakteryjny długopis „Icon Green“
• wykonane z antybakteryjnego tworzywa sztucznego  
• jednokolorowe z skuwką 
• różne warianty kolorystyczne  
• idealny dla służby zdrowia i firm o wysokich standardach  
 higienicznych.  
• w tym jednokolorowy nadruk
40.1906. 

Na zapytanie możliwe umieszczenie reklamy.
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Prowadzić | Informować

System kontroli wejść „Counter“ z sygnalizacją
• kontrola przepływu odwiedzających dla potencjalnej 
 ochrony pracowników i klientów 
• działa bez połączenia z siecią lub Internetem 
• szybkie i nieskomplikowane uruchomienie 
• automatyczna sygnalizacja świetlna do kontroli 
 przepływu klientów

materiał obudowy: aluminium; kolor: srebrny; szerokość: 350 mm; 
wysokość: 1200 mm; głębokość: 350 mm; waga: 14,0 kg;  
obszar zastosowania: do użytku wewnętrznego
89.0048.4 

NOWOŚĆ

Słupek odgradzający „Easy“
• kompletny zestaw(1 słupek z wbudowaną taśmą) 
• wygodne rozwijanie 
• możliwość wymiany kasety z taśmą 
• 4 możliwe kierunki rozwijania 
• do kierowania przepływem osób i wytyczania specjalnych obszarów

materiał: stal szlachetna; Wymiary słupka: 50 mm;  
wyciąg paska: 1800 mm; szerokość taśmy: 47 mm;  
średnica podstawy: 360 mm; całkowita wysokość: 915 mm; 
waga: 8,0 kg

kolor taśmy: czerwony
80.1028.1 
kolor taśmy: niebieski
80.1028.2 
kolor taśmy: czarny
80.1028.3 
kolor taśmy: czerwony
80.1028.4 
kolor taśmy: niebieski
80.1028.5 
kolor taśmy: czarny
80.1028.6 

Inne wersje i odpowiednie akcesoria znajdą Państwo w naszym 
sklepie internetowym pod adresem: www.vkf-renzel.pl
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Czym jest system troniTAG?

•  Twój partner Full-Service w zakresie konwersji na 
oznakowanie cyfrowe 

•  wspieramy Cię w doborze sprzętu i integrujemy systemy  
z Twoimi danymi 

•  spółka siostrzana VKF Renzel GmbH z ponad dwudziestoma 
oddziałami na całym świecie 

•  handel detaliczny, przemysł, logistyka: rozwiązania  
ESL dostosowane do wymagań każdej branży 

Z chęcią będziemy Państwu towarzyszyć na drodze do cyfryzacji! 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tronitag.com
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Dostawca wielu systemów troniTAG

Wspólnie zrealizujemy Państwa projekt cyfryzacji wybierzemy system, który najlepiej spełni Państwa wymagania. 
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Seria BL- / SL z ZigBee

BL15 BL21 

BL58 

BL125 

BL75 

BL29 BL42 

SL15 

SL21 

SL29 

chłodnie / iP67 /  
BL29IF / BL29I
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Dane techniczne serii BL / SL

Główne cechy serii 
• technologia wyświetlania e-papieru 

• obsługa NFC 

• indywidualny projekt szablonu 

• dwukierunkowa, bezprzewodowa komunikacja 

• szyfrowana transmisja danych 

 

• ZigBee 

• może być stosowany w temperaturach otoczenia od 10°C do 45°C 

• doskonała czytelność dzięki wysokiemu kontrastowi 

• aktywne monitorowanie baterii i systemu 

• bogate wyposażenie dodatkowe 

dpi

Czy macie Państwo pytania do jakiegoś tematu? Zachęcamy do kontaktu na adres info@tronitag.com

legenda

wielkość całkowita kolory: czarny,  
biały, czerwony

zasilacz |  
do 5 lat | wymienny temperatura otoczenia

wielkość wyświetlacza 
(px / mm) rozdzielczość NFC
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Seria ZV / ZB z Bluetooth LE

Z - wariant szerszy

Dodatkowe rozmiary etykiet można znaleźć w sąsiedniej tabelce.

C15ZV 

C21ZV C21ZB

C26ZV C26ZB 

C29ZV C29ZB 

C42ZV C42ZB

C18ZB

Z- wariant węższy
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Dane techniczne serii ZV / ZB

Główne cechy serii 
• smukły design 

• Bluetooth Low Energy 

• obsługa NFC 

• sterowalne diody LED 

• technologia wyświetlania e-papieru 

• indywidualny projekt szablonu 

 

• dwukierunkowa, bezprzewodowa komunikacja 

• szyfrowana transmisja danych 

• może być stosowany w temperaturach otoczenia od 0°C do 45°C 

• doskonała czytelność dzięki wysokiemu kontrastowi 

• ciągłe monitorowanie baterii i systemu

dpi

Macie Państwo pytania? Napiszcie pod adres: info@tronitag.com

Legenda

rozmiar całkowity kolory  zasilacz | do 5 lat | 
wymienny temperatura otoczenia

dioda LEDwielkość wyświetlacza rozdzielczość NFC

czarny, biały, czerwony, zielony, niebieski, żółty, pomarańczowy
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Produkcja 

• cyfrowa karta kontroli prac 

• wyświetlacze w zakresie konserwacji maszyn 

• wyświetlanie etapów produkcji 

• etykietowanie czasopism 

 

Logistyka 

• wyświetlanie stanu magazynowego 

• wybór według światła 

• wyświetlanie informacji o artykule 

•  automatyczne znakowanie substancji niebezpiecznych  
i dodatkowe informacje

Administracja 

• oznakowanie sal konferencyjnych / szkoleniowych 

• połączenie z używanym oprogramowaniem administracyjnym 

• kursy szkoleniowe, nazwiska wykładowców / uczestników 

• sale szkoleniowe 

 

Gastronomia 
• znak recepcji 

• etykietowanie bufetu 

• rezerwacje stolików 

• etykietowanie alergenów 

 

Handel 
• klasyczne etykietowanie cen 

• błyskawiczne wyprzedaże / specjalne promocje 

• wsparcie w zakresie inwentaryzacji 

• dodatkowe informacje, np. rozmiary w sektorze odzieżowym 

• wywoływanie stron internetowych za pomocą kodu QR lub NFC

Możliwe obszary zastosowania
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do cięcia ��������������������������������������������������832

Do stołów �������������������������������������������������673

Domy maklerskie ����������������������������������������917

Dozownik������������������������������������������� 965, 969

 

Dozownik do czyszczenia rąk ������������������������969

Dozownik do dezynfekcji rąk na stół ��������������965

Dozownik produktu ������������������������������������503

Dozownik towarowyr �����������������������������������503

Dozowniki �������������������������������������������������966

Dozowniki do dezynfekcji rąk ���������������� 966, 967

Dozowniki do dezynfekowania rąk �����������������966

Dozowniki higieniczne ������������������������� 966, 967

drabinka ���������������������������������������������������839

Drewniane skrzynie ������������������������������������525

drogowskazy ���������������������������������������������800

Druciany stojak na prospekty ������������������������ 64

Druciany uchwyt na prospekty ����������������� 64, 215

Druk cyfrowy �������������������������������������� 652, 668

Drukowane cyfrowo ������������������������������������941

Drukowany cyfrowo baner ����������������������������935

Drążki ������������������������������������������������������264

Drążki Kwickload ����������������������������������������264

Duraframe �����������������������������������134, 135, 791

Długopis ��������������������������������������820, 821, 969

Długopisy kulkowe ������������������������������ 819, 820

E
EasyCubes ������������������������������ 608-612, 714, 715

EasyCubes Pokrywa �������������������������������������715

EasyCubes z pokrywą ���������������������������������� 714

Ekran dotykowy �����������������������������������������872

Ekrany �������� 852, 854, 856-859, 865-868, 872, 880

Ekrany witrynowe���������������������������������������859

ekspozycja ����������������������������������� 608, 609, 612

Ekspozytor ����������������������������153, 163, 164, 465, 

469, 498, 499, 503-506, 510, 525, 610, 611, 956, 961

ekspozytor ������������������������������������� 81, 513, 714

Ekspozytor akrylowy ���������������������������� 156, 504

ekspozytor banerowy ����������������������������������653

Ekspozytor banerowy ����������������������������������644

ekspozytor Eliquidów ����������������������������������498

Ekspozytor informacyjny ��� 163, 164, 199, 466, 476

Ekspozytor ladowy ������������������������ 153, 440, 510

Ekspozytor podłogowy ������������������� 466, 470, 476

Ekspozytor prezentacyjny ����������������������466, 510

Ekspozytor z osłonką ����������������������������������960

Ekspozytor z osłoną ������������������������������955-957

Ekspozytor-T ���������������������������������������������153

Ekspozytory �������������������� 498, 504, 813, 851, 868

Ekspozytory informacyjne ���������������������������851

Ekspozytory LED ����������������������������������������813

Ekspozytory witrynowe ������������������813, 859, 868

Elektroniczne oznaczanie cen ����������������������� 311

Elektryczne oznakowanie cen ����������������������� 311

Element pomocniczy �����������������������������������301

Elementy obrotowe ������������������������������������814

Elementy prowadzące ���������������������������������429

Elementy skracające �����������������������������������270

ESL- Stojak podłogowy ��������������������������������318

ESL-Akcesoria ��������������������������������������315, 316

ESL-uchwyt mocujący ��������������������������������� 317

Etui z tworzywa sztucznego ������������������������� 518

Etykietownice �������������������������������������������353

Etykiety �������������������������������������������� 353, 947
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F
FFP2-Maski �����������������������������������������������968

Flaga �������������������������������������������������������932

flaga plażowa ������������������������������������� 602, 603

Flagi ������������������ 597, 603, 817, 818, 926, 931, 932

flagi ��������������������������������������������������������927

Flagi papierowe �����������������������������������817, 818

Flagi plażowe ��������������������������������������������603

Flagi reklamowe �����������������������������������������932

Flagi z tkaniny �������������������������������������������932

FLASH�MOVIE ��������������������������������������������846

FLASH�movie ������848, 849, 851, 852, 854, 856-860, 

��������������������������������������������������865-868, 883

FlexiDeco������������������������������������������� 540-544

FlexiSlot® �����������465, 467-477, 481, 483, 484, 542

FlexiSlot®-Akcesoria �����������������������������������484

FlexiSlot®-Wieża ����������������������������������������469

FlexiSlot®-wieża prezentacyjnar �������������������466

FlexiSlot®wieża prezentacyjna ���������������������� 476

Flipcharts ������������������������������������������ 558, 559

FloorWindo �����������������������������������������������940

Folia ��������������������������������������������������������554

Folia magnetyczna �������������������������������������554

Folia ochronna�������������������������������������������554

Folia stalowa ��������������������������������������������� 418

folia z przyssawką ��������������������������������������609

folie ��������������������������������������������������������609

Folie ��������������������������������������������������������132

Folie magnetyczne �������������������������������������941

Folie ochronne ������������������������������������131, 132

Folie wymienne ������������������������������������������132

Folieochronne �������������������������������������������132

fotel ��������������������������������������������������������680

fotel targowy ��������������������������������������������680

FStojak firmowy �����������������������������������������918

G
Gablota wewnętrzna �����������������������������������744

Gabloty ���������������������488, 489, 739, 741, 743-745

Gabloty do kart menu ���������������������������������744

Gabloty do użytku zewnętrznego ������������������ 741

Gabloty--Stojak ����������������������������������������� 746

Głośnik ���������������������������������������������� 863, 864

H
Haczyk ����������������������������������������������� 410, 411

Haczyk do rur �������������������������������������������� 410

Haczyk sprężynowy ������������������������������������� 411

Haczyki ��������������������������������������������� 404, 433

Haczyki do ramek zaciskowych ���������������������130

Haczyki samoprzylepne �������������������������������363

Hak ���������������������������������������������������409-412

Hak „S“ ����������������������������������������������������409

Hak do zawieszania ������������������������������������ 110

Hak nasadowy �������������������������������������������437

Hak samoprzylepny ������������������������������410, 412

Haki ������������������������110, 404, 407-410, 442-445,

������������������������������������� 447-450, 483, 544, 711

Haki „C“ ���������������������������������������������������409

Haki do sufitów panelowych �������������407, 408, 410

Haki do sufitów perforowanych ���������������������408

Haki do ścian perforowanych ����442-445, 447-450

Haki podwójne������������������������������ 407, 449, 450

Haki pojedyncze ��������������������������������� 448-450

Hamulec antypoślizgowy �����������������������������255

Higiena ��������������������������������������� 951, 955-966

Hoker ������������������������������������������������ 679, 839

Holzdisplays ���������������������������������������������� 511

I
Identyfikatory �������������������������������������766-780

J
Jednorazowe maski ������������������������������������968

Jeździec ���������������������������������������������������399

K
Kamizelki �������������������������������������������������830

kamizelki bezpieczeństwa ����������������������������830

Kamizelki ostrzegawcze ������������������������������830

karta menu �����������������������������������������������184

Karty pamięci ��������������������������������������������884

Kasetka cenowa �����������������������������������������345

Kasetki cenowe ����������������������������������� 335-346

Kasetki cenowe do oznaczania produktów ������335

Key Tool ���������������������������������������������������822

Keychain ��������������������������������������������������822

Kieszenie ������������������������������ 100, 102, 323, 361, 

������������������������������������� 364-369, 481, 543, 830

Kieszenie „U“ ��������������������������������������������107

Kieszenie akrylowe ������������������������������ 431, 481

Kieszenie foliowe �������������������������� 100, 102, 323

Kieszenie informacyjne ������������������������ 102, 481

Kieszenie na informacje ���������������������������98, 99

Kieszenie na ulotki ������������������������������ 100, 323

Kieszenie ochronne ������������������������������������102

Kieszenie plakatowe ������������������� 68, 98-102, 323

Kieszenie prezentacyjne ������������������������������543

Kieszenie samoprzylepne �����������������������������102

Kieszeń ����������������������������������������������������323

Kieszeń foliowa �����������������������������������������323

Kieszeń informacyjna ����������������������������������� 68

Kieszeń na informacje ���������������������������������481

Kieszeń plakatowa ��������������������������������������323

Kieszonki ������������������������������� 354-357, 359-361

Kieszonki „Maxi“ ����������������������������������������103

Kieszonki do laminowania ���������������������������103

Kieszonki informacyjne �������������������������������100

Kieszonki na dokumenty ������������������������������781

Kieszonki na wizytówki �������������������������������103

Kieszonki obrotowe ������������������������������������170

Kieszonki ochronne ������������������������������������100

Kieszonki samoprzylepne �����������������������������103

 

Klamry �����������������������������������������������341, 424

Klamry uniwersalne ������������������������������������338

Klej do metalu �������������������������������������������738

Klej ochronny ��������������������������������������������738

Klips „Kombi“ ��������������������������������������������231

Klips do przegród regałowych �����������������������231

Klips do ramki �������������������������������������������343

Klips do zawieszania ESL �����������������������������316

Klips mocujący ������������������������������������������231

Klips sufitowy �������������������������������������������� 410

Klips wahliwy ��������������������������������������������451

Klips zamykający ����������������������������������������113

Klipsy ����������������������������������������������� 316, 452

Klipsy „Dummy Holder“ ������������������������ 586, 587

Klipsy mocujące ���������������������������������� 386, 387

Klipsy na obuwie ����������������������������������������424

Klipsy wahliwy �������������������������������������������452

Klucz otwierający ���������������������������������������588

Kolumny informacyjne ������������������������� 870, 871

Komplety naprężające ���������������������������������915

Konstrukcje do koszy promocyjnych ��������������527

Konstrukcje paletowe ���������������������������������535

Konstrukcje pod kosze wilinowe �������������������527

Kostka �����������������������������������������������������682

Kostka ekspozycyjna �����������������������������������682

Kosz sklepowy „Flexicart“ ����������������������������569

kosze �������������������������������������������������������568

Kosze ����������������������� 109, 522-528, 565, 567, 568

Kosze druciane ����������������������������������� 526, 527

Kosze na butelki ����������������������������������������524

Kosze na kółkach �������������������������������� 566-569

Kosze na papiery ����������������������������������������689

Kosze na prezenty ��������������������������������������524

Kosze na produkty �������������������������485, 522, 523

Kosze na zakupy ���������������������524, 565, 567, 568

Kosze promocyjne ������������������������������� 526-528

Kosze sklepowe ����������������������������������� 564, 565

Kosze sklepowe na kółkach ������������������� 566-568

kosze zakupowe �����������������������������������������568

Koszulki ���������������������������������������������������829

Koszyki na pieczywo �����������������������������������523

Kotwy montażowe ������������������������������� 343, 379

Koła szczęścia �������������������������������������������690

Kołek rozporowy ����������������������������������������432

Koło szczęścia �������������������������������������������690

Koło szczęścia na stół ���������������������������������690

Krawędzie podłogowe ���������������������������������595

Kredowe tablice �����������������������������������������160

krzesła �����������������������������������������������������679

Krzesła �����������������������������������������������������680

krzesło �����������������������������������������������������679

Krążki zabezpieczające �������������������������������� 411

Kufry transportowe ������������������������������������632

Kule wystawowe ����������������������������������������496

Kundenstopper ������������������������������������������861

Kłódki ������������������������������������������������������694



Spis treści

Ewelina Puka Mobile: +48 511 / 76 49 30 • Szymon Poliński Mobile: +48 505 / 05 45 07 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl 981

L
Lada ��������������������������������������������������������669

lada ���������������������������������������������������������665 

Lady ������������������������������������ 652, 664, 668, 963

Lady z osłoną ��������������������������������������������963

Lampy ������������������������������������������������������709

lampy LED �������������������������������������������������927

Lanyards���������������������������������������������������784

LED�������������������������������������� 631, 709, 920, 922

LED Rama Stretch ���������������������������������������907

LED-WindSign ��������������������������������������������209

ledowe prezentery informacyjne �������������������922

LEDowe ścianki świetlne ������������������������������811

Liczarka do banknotów �������������������������571, 572

Liczarka do monet ��������������������������������������573

Liczarka pieniędzy��������������������������572, 574, 575

Linka gumowa �������������������������������������������943

Linki �������������������������������������������432, 433, 943

Linki drucianki ������������������������������������������321

Linki stalowe ���������������������������������������427, 944

Linki ze stali szlachetnej �����������������������������943

listwa ������������������������������������������������������324

Listwa blokująca ����������������������������������������255

listwa cenowa �������������������������������������������279

Listwa hakowa �������������������������������������������544

Listwa mocująca ��������������������� 256, 257, 308, 311

Listwa mocująca „Adjustable Tray“ ����������������257

Listwa mocująca „EcoTrac“ ��������������������������256

Listwa plakatowa ���������������������������������������323

listwa plakatowa ����������������������������������������324

Listwy cenowe ������������������������224, 254, 291, 298

Listwy cenowe do drucianych regałów����� 290-294
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Pojedynczy stojaczek ���������������������������������� 141

Pojemnik ��������������������������������������������503-507

pojemnik ������������������������������������������� 505, 513

Pojemnik „Safebox“ ������������������������������������833

Pojemnik na długopisy ��������������������������������504

Pojemnik na katalogi ����������������������������������� 90

Pojemnik na odpady �����������������������������������689

Pojemnik na produkty �������������������������� 503, 507

Pojemnik na wnioski �����������������������������������691

Pojemnik wielokieszeniowy ��������������������������� 26

Pojemniki ������ 55, 489-491, 502, 509, 513, 514, 692

Pojemniki akrylowe ������������������������������������502

Pojemniki do systemów „FlexiSlot“ ����������������488

Pojemniki na datki �������������������������������������694

Pojemniki na karty �������������������������������������692

Pojemniki na losy �������������������������������� 692-694

Pojemniki na ostrza ������������������������������������833

Pojemniki na produkty �������������������������������� 515

Pojemniki na prospekty ������������������������ 479, 480

Pojemniki na słodycze ���������������������������������502

Pojemniki regałowe ������������������������������������ 515

Pojemniki towarowe �����������������������������503, 518

Pojemniki z tworzywa sztucznego �����������������509

pojemniki świetlne �������������������������������������811

pokrowiec ������������������������������������������������� 674

Pokrycia �������������������������������������� 633, 674, 675

Pokrycia na stolik ��������������������������������674, 675

Pokrycia na stolki ��������������������������������������675

Pokrycia paletowe ��������������������������������������535

Pokrycie ��������������������������������������������������� 610

Pokrywa ���������������������������������������������610, 714

Pokrywy ��������������������������������498, 500, 501, 715

Pokrywy na palety ��������������������������������������532

Pompka do nadmuchiwania mebli �����������������671

Popielnica ������������������������������������������������688

Popielnica ścienna �������������������������������������688

Popielnice ������������������������������������������687, 688

Popielnice stojące ��������������������������������687, 688

Popychacz ���������� 245-247, 251, 252, 255, 259-264

popychacz ������������������������������������������������250

Popychacz Quickload ��������������������������� 259-264

Popychacz towarów ������������������������245-247, 252

Popychacz Twin �����������������������������������������251

POS�movie ����������������������������������������� 870, 871

POS�tab ����������������������������������������������������872

Poster & Banner-Fix ������������������������������������328

Poster-Snap ����������������������������������������������327

Potykacz ������������������������ 201-213, 552-554, 844

potykacz ������������������������������������������� 200, 205

Potykacz Stretch ����������������������������������������200

Potykacze ����������������������������� 552-554, 844, 880

Powierzchnia kredowa�������������������������� 159, 160

Powiększenie- głośnik ���������������������������������864

połączenie ������������������������������������������������631

Preparaty czyszczące ����������������������������������560

prezentacja ����������������������������������������������� 714
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prezentacja towaru ������������������������������������ 610

Prezentacja towarów ��������������������� 608, 609, 612

Prezentacja ścienna �����������������������������������541

Prezenter ������������������ 163, 164, 189, 504-506, 611

prezenter ��������������������������������������������������653

Prezenter A ���������������������������������� 201-205, 211

Prezenter banerowy ������������������������������������655

Prezenter do ekranów ���������������������������������883

Prezenter gazet �����������������������������������������505

Prezenter informacyjny ������������������ 178-181, 883

Prezenter kulowy ��������������������������������������� 516

Prezenter maklerski ����������������������������� 163, 164

Prezenter papierosów ���������������������������������498

Prezenter pieczywa�������������������������������������501

Prezenter plakatowy �����������������������������178, 179

Prezenter reklamowy ���������179-181, 201-206, 211

Prezenter rolkowy �������������������636, 640-642, 657

Prezenter towarowy ������������������������������������503

Prezenter towarów �������������������������������������505

Prezentery ������������������������������������441, 511, 874

prezentery informacyjne ����������919, 921, 922, 924

Prezentery informacyjne �����������������������������162

Prezentery kulowe �������������457, 488, 502, 507, 508

Prezentery multimedialne ���������850, 851, 862, 869

Prezentery okularów �����������������������������������492

Prezentery towarów ������������������������������270, 511

Prezentter ������������������������������������������������525

Profesjonalny oczyszczacz powietrza �������951, 952

Profil ������������������������������������������������������� 116

Profil do przyklejenia etykiet elektronicznych �313

Profil ESL ��������������������������������������������������308

Profil T �����������������������������������������������������268

Profil ścienny - aluminiowy ����������������������������14

Profile ���������������������������������� 220, 234, 235, 252

Profile mocujące ����������������������������������������733

Profile plakatowe �������������������������������� 332, 333

Profile podwieszane ������������������������������������432

Profile podłogowe ��������������������������������������427

Profile sufitowe������������������������������������������427

Profile wsuwane �����������������������������������������233

Profile zaciskowe ���������������������������������������801

Promocja ��������������������������������������������������669

Prospekt ��������������������56, 57, 60-62, 100, 102, 323

Prospektfächer ������������������������������������������� 60

Prospekthalter �������������������������������������������� 40

Prospektsäulen ������������������������������������������� 60

Prospekty �������������������������������������������������100

prostokątna lada ����������������������������������������665

prowadnica �����������������������������������������������235

Przebieralnie ���������������������������������������������683

Przednia osłona �����������������������������������������308

Przeglądarki ����������������������������������������165-169

Przeglądarki stojące �����������������������������167-169

Przeglądarki ścienne �����������������������������166-170

przegroda �������������������������������������������������255

Przegroda ������������������������ 26, 225-229, 236-243,

������������������������������������� 252-254, 266-268, 491

Przegroda higieniczna ��������������������������������954

Przegroda kasowa ��������������������������������������578

Przegroda regałowa ������������������������������������268

Przegroda towarowa �����������������������������������578

Przegrody �������������������������������������������� 31, 954

przegrody �������������������������������������������������235

Przegrody kasowe ��������������������������������576, 577

Przegrody regałowe ������������������������������������249

Przesłony frontowe ������������������������������������235

przezroczysty pojemnik ������������������������������� 513

Przyczepa �������������������������������������������������887

Przyczepa reklamowar ���������������������������������887

Przyssawka �����������������������������������110, 413, 414

Präsentatio ����������������������������������������������� 611

Präsentationsdisplays ��������������������������������� 511

Pudełka �������������������������������������������������53, 54

Pudełko ��������������������������������������������� 505, 507

Pufa ��������������������������������������������������������682

Pulpit ������������������������������������������������675, 676

Pylony �����������������������������������������������������802

Półka do stojaka ����������������������������������������544

Półki ��������������������������������������������484-487, 510

Półki na akcesoria ��������������������������������������446

Półki na obuwie �����������������������������������487, 498

Półki na prospekty ����������������������������������� 73-76

Półki prezentacyjne ������������������������������������488

Półki regałowe ������������������������������������ 484, 485

Półkula ���������������������������������������������������� 516

Półkule ���������������������������������457, 488, 502, 508

Półmaska ��������������������������������������������������968

Pętla ��������������������������������������������������������544

Pętle mocujące ����������������������������������� 363, 426

Pętle napinające ����������������������������������������942

Płytki samoprzylepne ����������������������������������344

Płyty ochronne ������������������������������������������675

R
Rahmen ���������������������������������������������������� 611

Rama magnetyczna ������������������������������������135

rama plakatowa �����������������������������������������343

rama zaciskowa �����������������������������������������184

Ramk �������������������������������������������������������133

Ramka ������������������������������������������������������136

Ramka aluminiowa ������������������������������������� 119

Ramka banerowa ����������������������������������������902

Ramka do mocowania na latarniach ���������������127

Ramka informacyjna �����������������������������������120

Ramka na informację ����������������������������������136

Ramka plakatowa �������� 107-114, 121, 127, 136, 757

Ramka prezentacyjna ����������������������������������136

Ramka stretch ������������������������������������ 620, 621

Ramka stretch LED ������������������������������ 620, 621

Ramka wahliwa ������������������������������������������231

Ramka z wsuwem ���������������������������������������399

Ramka zaciskowa ���������������������������������������127

ramki �������������������������������������������������������811

Ramki ���������������� 104-106, 121, 123-126, 128, 129

Ramki cenowe ������������������������������������ 336-339

Ramki informacyjne ����������������������������� 120, 562

Ramki magnetyczne ������������������������������������562

Ramki na informację ����������������123-126, 128, 129

Ramki plakatowe ���������������104-107, 109, 110, 114, 

������������������������ 115, 121, 123-126, 128, 129, 133

Ramki podiweszane ������������������������������������133

Ramki podwieszane �����������������123-126, 128, 129

Ramki podświetlane �����������������������������807, 808

Ramki podświetlane LED ������������������������807, 808

Ramki prezentacyjne �������� 123-126, 128, 129, 133

Ramki regałowe ����������������������������383, 398-404

Ramki wiszące ������������������������������������������� 161

Ramki zaciskowe �������������� 123-126, 128, 129, 133

ramki świetlne �������������������������������������������811

Ramki świetlne ������������������������������������������808

Ramki świetlne do użytku zewnętrznego ��������808

Ramki świetlne LED ������������������������������������808

Rampa������������������������������������������������������ 610

Ramy ������������������������������������������������������� 161

Ramy banerowe ���������������������������������� 903-905

ramy banerowe ������������������������������������������537

Ramy banerowe-System wtykowy ������������������909

Ramy plakatowe ���������������������� 108, 110-112, 161

Ramy prezentacyjne ����������������������������������� 174

Ramy składane �������������������������������������������755

Ramy stretch �������������������������������������� 906, 907

Ramy stretchowe �������������������������������� 622, 624

Ramy wymienne �����������������������������������161, 316

Ramy wymienne ESL �����������������������������������316

Ramy zaciskowe ����������������������������������������� 161

Ramy świetlne �������������������������������������������806

Ramy świetlne LED �������������������������������������806

recyklat ����������������������������������������������������279

Reflektor ��������������������������������������������������709

Reflektor LED ��������������������������������������������709

Reflektory �������������������������������������������������709

Regał ������������������������������������������������ 364-369

Regał produktowy ��������������������������������������531

Regały towarowe ����������������������������������������486

Reklama ���������������������������������������������������916

Reklama słodyczy ���������������������������������������823

Reklamar ��������������������������������������������������200

Reklamy sufitowe ������������� 130, 329, 350, 351, 427

Rolki zaciskowe �����������������������������������������340

Rozdania ������������������������������ 820, 821, 825, 969

Rozszerzenia ���������������������������������������������265

Ruchoma kieszonka ������������������������������������300

Ruchome stołki ������������������������������������������840

Rura chromowana �������������������������������������� 116

Rury mocujące �������������������������������������737, 738

Rzepy �������������������������������������������������������421

S
Safescan ���������������������������������������������571, 572

Samoprzylepne osłonk „C“ ���������������������������102

Sign Clips �������������������������������������������371-377

Skrzynia ���������������������������������������������������569

Skrzynki ���������������������������������������������������923

Skrzynki na listy ����������������������������������������923

składana drabinka ��������������������������������������839

Składana skrzynia ��������������������������������������569

Składane lady ��������������������������������������������667

Składane skrzynki ��������������������������������������569

Składane stojaki �������������������������������������92-95

Składane stojaki na prospekty �������������� 55, 92-95
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Składany stojak na prospekty ������������������������ 96

Smycze reklamowe �������������������������������������784

Sofa ���������������������������������������������������������671

Spray-Cleaner ��������������������������������������������560

Stacja do dezynfekcji rąk �����������������������������964

Stacja higieniczna ��������������������������������������964

Stacje higieniczne ��������������������������������������964

STAND�flash ���������������������������������������������� 874

Stanowiska higieniczne �������������������������������967

Stanowisko dla psów �����������������������������������205

Statyw ����������������������������������������������������� 116

Stoiska degustacyjne �������� 660-663, 666, 668, 670

Stoiska targowe ����������������������������������������� 474

Stoisko degustacyjne ����������������������������������664

stoisko promocyjne ������������������������������������665

Stojaczek ������������������ 147, 152, 160, 494, 495, 547

Stojaczek „L“ �������������������������������� 141, 143, 146

Stojaczek „Y“ ���������������������������������������������156

Stojaczek biurkowy ������������������145, 150, 151, 799

Stojaczek cenowy �������������������������� 143, 374, 380

Stojaczek czworokątny ��������������������������������156

Stojaczek daszkowy ����������������������������� 154, 155

Stojaczek do kart menu ������������ 145-152, 157, 158

Stojaczek kredowy ��������������������������������������159

Stojaczek magnetyczny ������������������������������� 147

Stojaczek na długopisy������������������������� 495, 580

Stojaczek na informację ������������������������������142

Stojaczek uniwersalny �������������������������� 493, 494

Stojaczek-L �����������������������������������������������160

Stojaczki ������������������������������� 143, 477, 546, 551

Stojaczki „U“ ���������������������������������������������499

Stojaczki cenowe �������������������������� 187, 336-344

Stojaczki cenowy ���������������������������������������336

Stojaczki daszkowe �������������������������������������351

Stojaczki kulowe ����������������������������������������496

Stojaczki na książki ������������������������������������495

Stojaczki na prospekty ��������������������������������� 27

Stojaczki na wizytówki ���������������������� 47-50, 480

Stojaczki na wyroby z tytoniu �����������������������506

Stojaczki prezentacyjne ������������������������������187

Stojaczki schodkowe �����������������������������������498

Stojak ������������������ 50, 65, 159, 160, 177, 469, 495,

����� 499, 517, 553, 595, 804, 844, 888, 889, 916, 918

stojak ������������������������������������������������������205

Stojak „L“ �������������������������������������������������146

Stojak banerowy ����������������������������������������182

stojak biurkowy ������������������������������������������ 30

Stojak cenowy �������������������������������������������199

Stojak chodnikowy ������������������201-206, 211, 553

Stojak chodnikowyr ������������������������������������552

Stojak daszkowy���������������������������������� 154, 155

Stojak degustacyjny ����������������������������������� 512

Stojak do książek ���������������������������������������506

Stojak do systemu podłogowego �������������������595

Stojak ekspozycyjny ����������������������������������� 476

Stojak informacyjny ������68, 177, 178, 199, 201, 476, 

������������������������������������������� 804, 843, 845, 861

stojak informacyjny ����������������������������� 842, 882

Stojak Inox ���������������������������������������� 888, 889

Stojak L ��������������������������������������� 142-144, 159

Stojak ladowy na prospekty ��������������24-31, 34, 35

Stojak multimedialny ��������������������������� 844, 858

Stojak na biurko ������������������������������������ 33, 159

Stojak na czasopisma ����������������������������������505

Stojak na etykiety �������������������������������������� 317

stojak na foldery ����������������������������������������� 30

Stojak na katologi ��������������������������������������� 90

Stojak na monitor ��������������������������������������880

Stojak na plac budowy ��������������������������������899

stojak na prospekty ������������������������������������� 81

Stojak na prospekty ���� 12, 13, 15-18, 24-35, 60-68,

����71, 77, 78, 85-88, 96, 172, 174, 179-181, 479, 845

Stojak na prospekty stołowy �������������������������� 33

Stojak na rowery ����������������������������������������948

Stojak na torby ������������������������������������������ 517

Stojak na ulotki ��������������������������������������30, 65

Stojak na vouchery �������������������������������������� 50

Stojak na wizytówki ���������������������������������49, 50

Stojak paletowy ���������������������� 174, 182, 192-195

Stojak perforowany ������������������������������������� 36

stojak plakatowy ����������������������������������������200

Stojak plakatowy����� 18, 88, 117, 118, 137-140, 144, 

�������������������������172-176, 178-182, 185, 190, 191, 

������������������������������� 199, 201-206, 210, 211, 554

Stojak plakatowy naladowy ��������������������������140

Stojak plakatowy zewnętrzny ���������������� 212, 213

Stojak pod parasole ������������������������������������686

stojak podłogowy ���������������������������������������� 81

Stojak podłogowy �������������������� 177, 185, 189, 199

Stojak prezentacyjny ���������������201-205, 211, 499

Stojak płytowy ������������������������������������ 899, 900

Stojak reklamowy �������������������� 176-178, 658, 916

stojak reklamowy ���������������������������������������200

Stojak reklamowyr ��������������������������������������918

Stojak stołowy ������������������������������������ 159, 546

Stojak szyldowy ���������������������������������� 899, 900

Stojak trójstronny ��������������������������������������206

Stojak wysięgnikowy �����������������������������197, 198

Stojak z blachy perforowanej ���������� 436, 438-441

Stojak z ramką zaciskową ���������������178, 180, 181,

�������������������������������������������������� 201-206, 211

Stojak zewnętrzny ��������������������������������������213

Stojak łańcuchowy �������������������������������������763

stojaki ���������������������������������������� 919-921, 924

Stojaki �������� 270, 552-554, 746, 802, 874, 891, 966

Stojaki „A“ ����������������������������������������� 552-554

Stojaki banerowe ������������������� 628, 643, 645-647,

������������������������������������� 649-651, 654, 656, 658

Stojaki cenowe ����������������������������� 183-185, 188

Stojaki chodnikowe ����������������������������� 552-554

Stojaki do monitorów ����������������������������������881

Stojaki drewniane �����������������������������������83, 84

Stojaki higieniczne �������������������������������������966

Stojaki informacyjne����������������������32, 72, 82, 89,

������������������������������ 162, 183-185, 188, 890, 923

Stojaki koszowe �����������������������������������������525

Stojaki ladowe ��������������������������������� 35, 36, 270

stojaki ledowe ������������������������������������ 920, 922

Stojaki na ekrany ���������������������������������������881

Stojaki na katalogi �����������������������������33, 90, 91

Stojaki na kosze sklepowe ����������������������������566

Stojaki na okulary ��������������������������������������492

Stojaki na produkty ����������������������������� 270, 528

Stojaki na prospekty ������� 26, 31, 32, 35, 39-43, 52, 

���������������� 55-57, 70, 72-76, 78-80, 82-85, 89, 180

Stojaki na ulotki ��������������������������������55, 72, 82

Stojaki obrotowe ����������������������������������������� 79

Stojaki odgradzające �������� 748, 751, 753, 754, 756, 

���������������������������������������������������������758-760

Stojaki odzieżowe ������������������������������� 685, 686

Stojaki plakatowe ��������������������117, 118, 651, 890

Stojaki podłogowe ��������������������������� 85, 469-476

Stojaki prezentacyjne ���������79, 186, 492, 552-554

Stojaki płytowe ������������������������������������������801

Stojaki rowerowe ���������������������������������������948

Stojaki wskazujący drogę �����������������������������803

Stojaki z blachy perforowanej ������������������ 80, 441

Stojaki z drewna ��������������������������������� 552-554

stojaki zewnętrzne ������������������������ 919-922, 924

stojakr �����������������������������������������������������440

Stojakr �����������������������������������������������������552

Stolik ������������������������������������������������������� 674

Stoliki ����������������������������������������������� 634, 673

Stoliki prezentacyjne ����������������������������������529

Stolikr ������������������������������������������������������679

Stopki antypoślizgowe ��������������������������������421

Stołki �������������������������������������������������������840

Stołki barowe ��������������������������������������677, 678

Stołowe tablice kredowe ������������������������������546

Stoły uniwersalne ���������������������������������������672

Stylepads ��������������������������������������������541, 542

Stół ���������������������������������������������������������672

System „Naxpro-Truss“ ������������698, 700, 701, 703,

������������������������������������������� 704, 707, 708, 710

System banerowy �������������������������������� 894, 909

system do zawieszania ��������������������������������324

System dopychający towar ���������������������������256

System dopychający towar „EcoTrac“ �������������256

System dopychania towarów ������������������������257

System dopychania towarów „Adjustable Tray“ 257

System ekspozyjny �������������������������������������896

System linek stalowych �������������������������������434

System paneli ściennych ������������������������ 12, 479

System panelowy ���������������������������������������470

System podlogowy �������������������������������������595

System prezentacyjny ���������������������������477, 868

System profili ������������������������� 467, 468, 473-475

System profilii �������������������������������469-472, 476

System ram banerowych ������������������������������896

System stalowych linek �������������������������������427

System szyn kedrowych ������������������������ 325, 908

System wtykowy ����������������������������������������909

System znakowania ������������������������������������896

Systemy banerowe������������������ 895, 903-905, 926

Systemy banerów ���������������������������������������906

Systemy bezpieczeństwa �����������������������������970

Systemy do oznaczenia palet������������������������532

Systemy etykietowania cen palet ������������������196

Systemy flagowe ����������������������������������������926

Systemy informacyjne �������������������� 753, 756, 970

Systemy kablowe ���������������������������������������430

Systemy kontroli ����������������������������������������970

Systemy kontroli dostępu ����������������������������970
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Systemy linkowe ����������������������������������������430

Systemy prezentacyjne ������������������������ 270, 491

Systemy przewodnie ���������������������� 753, 756, 970

Systemy ram wystawowych ������������������� 120, 133

Systemy regałowe ��������������������������������������530

Systemy reklamowe ����������������������� 895, 897, 898

Systemy stojakowe �������������������������������������880 

Systemy wtykowe do ram banerowych 536, 910-915

Systemy zawieszenia ����������������������������������858

Systemy ścienne ����������������������������������������468

Szklane tablice magnetyczne ���������������� 558, 560

Szklane tabliczki na drzwi ����������������������������795

Szklane uchwyty mocujące�������������������� 735, 736

Sznury odgradzające �����������������������������������752

Szperacze �������������������������������������������527, 528

Sztalugi �������������������������������������������� 200, 551

Szuflady kasowe �����������������������������������574, 575

Szuflady na pieniądze ���������������������������574, 575

Szyba ochronna �����������������������������������955-957

Szyby ochronne ���������������������������� 956, 960, 961

Szyldy ����������������������������������������� 345-347, 896

szyldy ����������������������������������������������� 792, 800

Szyldy cenowe ������������������������������������ 345, 346

Szyldy firmoweSzyldy ����������������������������������891

szyldy flagowe �������������������������������������������800

Szyldy informacyjne �����������������������������������133

Szyldy kątowe �������������������������������������������917

Szyldy maklerskie ���������������������������������������917

Szyldy na szkle akrylowym ���������������������������936

Szyldy z folii magnetycznej ��������������������������941

Szyna cenowa ������������������������������������� 334, 335

Szyny kedrowe ������������������������������������ 325, 908

Szyny plakatowe ���������������������321, 322, 324, 331

Słodka reklama ������������������������������������������823

Słodkie �����������������������������������������������������823

Słodycze ���������������������������������������������������823

Słupek na prospekty ��������������������������� 59-61, 63

Słupek odgradzający �����������������������������������964

słupek odgradzający ����������������������������� 757, 760

Słupek odzieżowy ���������������������������������������473

Słupki ������������������������������������������������������529

Słupki informacyjne ������������������������70, 802, 810

Słupki LED ������������������������������������������������810

Słupki na prospekty ���������������������������������56, 57

Słupki odgradzające ���������������������� 753, 756, 970

Słupki prezentacyjne ����������������������������351, 652

Słupki wielofunkcyjne ���������������������������������509

T
T-Shirty ����������������������������������������������������829

Tabice kredowe ������������������������������������������549

Tablica �����������������������������������������������������159

Tablica informacyjna ������������������ 59, 61, 120, 215

Tablica korkowa ���������������������������������� 543, 557

Tablica kredowa ���������������������������������� 159, 160

Tablica na pinezki ��������������������������������������557

Tablica ścienna ������������������������������������������136

Tablice �� 159, 160, 546, 548-553, 556, 557, 751, 755

Tablice „Whiteboard“ ��������������������������� 559, 561

Tablice informacyjne �������������� 123-126, 128, 129,

������133, 556, 660, 661, 740, 742-744, 751, 755, 799

Tablice informacyjne do 

stojaka odgradzającego������������������������������� 751

Tablice informacyjne do 

użytku wewnętrznego ���������������������������742, 743

Tablice informacyjne do 

użytku zewnętrznego ��������������������� 740, 743, 744

Tablice informacyjne LED �����������������������������744

Tablice kredowe ���������������������159, 160, 546, 548,

��������������������������������������������550-554, 557, 749

Tablice menu ��������������������������������184, 185, 188

Tablice moderacyjne ���������������������������� 558, 559

Tablice ofertowe ��������������������������������� 552-554

Tablice ogłoszeniowe ���������������������������������� 161

tablice ostrzegawcze ����������������������������������792

Tablice szklane ����������������������������������� 558, 560

Tablice ścienne �����������������������548-551, 555, 557

Tablice świetlne ���������������������������������� 806-808

Tablice świetlne LED ���������������������������� 806-808

Tabliczka cenowa �������������������������� 146, 155, 158

Tabliczki ������������������������� 160, 786-793, 799, 890

Tabliczki bezpieczeństwa �����������������������787-791

Tabliczki cenowe ��������������������������� 302, 347, 349

Tabliczki ewakuacyjne ���������������������������787-791

Tabliczki firmowe ���������������������������������������890

Tabliczki informacyjne ������������������� 786-791, 793

Tabliczki kredowe �������������������������� 105, 215, 547

Tabliczki na drzwi�������������������������������� 794-799

Tabliczki ostrzegawcze ��������������������������������792

Tabliczki przeciwpożarowe �������������������� 786, 787

Tabliczki stołowe ���������������������������������������546

Tabliczki zakazu ���������������������������������� 792, 793

Tace���������������������������������������������������������486

targi ��������������������������������������������610, 672, 674

Taśma klejąca �������������������������������������������� 419

taśma odgradzająca ������������������������������������760

Taśma piankowa ����������������������������������������� 419

Taśmy ������������������������������������������������������544

Taśmy klejące ������������������������������� 419, 420, 944

Taśmy magnetyczne ������������������������������ 417, 418

Taśmy odgradzające ����������������� 759, 761, 762, 764

Taśmy prezentacyjne ����������������������������������544

Taśmy rzepowe ������������������������������������������421
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 Odwiedź nasz sklep internetowy
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Wprowadź w wyszukiwarkę 
numer artykułu i zamów.

Live Chat
Masz pytania? 

Czekamy na Ciebie!

Nowości
Zapoznaj się z nowymi 

produktami.

Globalność
Jesteśmy w wielu 

krajach!

Branże
Zapoznaj się z naszą ofertą 
przeznaczoną specjalnie dla 

Twojej branży.
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