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Przedstawiciele handlowi:

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

2 Tomasz Bącela
tel. 609 192 542
tomasz.bacela@vkf-renzel.pl

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

3 Andrzej Doskocz
tel. 517 541 521
andrzej.doskocz@vkf-renzel.pl

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

Nasze Bestsellery.

Stojak L "Klassik"
materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty

grubość materiału: 3 mm; format: A3; format: pionowy
60.0010.1

Profil górny w kolorze srebrnym anodowanym
narożniki typu: skos; kolor profila: srebrny anodowany;
format: pionowy / poziomy

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0003.1

Stojaczek do kart menu„Zia“
podstawa stojaczka do kart menu z odlewu
cynkowo-aluminiowego, waga ok. 360 g

kolor podstawy: srebrny; powierzchnia: lakierowana;
szerokość: 145 mm; wysokość: 40 mm; głębokość: 70 mm
50.0210.2
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Organizacja i bezpieczeństwo

Tablice prezentacyjne • Identyfikatory • Tabliczki na drzwi • Tablice informacyjne •
Odgrodzenie • Oznaczniki informacyjne/Oznaczniki bezpieczeństwa

Stojaki na prospekty i katalogi

Stojaki stołowe • Wieszaki ścienne • Stojaki podłogowe

Stojaki plakatowe z tworzywa sztucznego
oraz aluminiowe ramki zaciskowe

Stojaki plakatowe z PCV • Akrylowe stojaki plakatowe • Aluminiowe ramki zaciskowe

Stojaki informacyjne

Pisaki & Tablice • "Sign Clips" & Akcesoria • Wieszaki

Stojaki informacyjne

Stojaki spożywcze • Witryny chłodnicze • Stojaki uniwersalne

Reklama zewnętrzna

Stojaki plakatowe • Flagi & Maszty flagowe • Namioty & Parasole

Przyjęcia & Katering

Banery & Ścianki wystawowe • Krzesła i stoły •
Katering & Transport • Pozostałe artykuły promocyjne

Strefa wejścia

Stojaki odzieżowe • Popielnice • Kasy • Pozostałe artykuły w "strefie wejścia" 8



VKF Renzel na świecie

LUIS & CASTRO, LDA.
Travessa António Ferreira Rito, Nº1
Centro Empresarial de Ferreiros
4705-819 Braga
Portugalia
Tel.: +351 (0) 253 695 440
Fax: +351 (0) 253 695 441
www.vkf-renzel.pt
geral@luiscastrolda.com

VKF Renzel France SAS
Parc d‘activités La Vallée du Saule Est
28170 Serazereux
Francja
Tel.: +33 (0) 2 37 38 58 00
Fax: +33 (0) 2 37 38 58 01
www.vkf-renzel.fr
info@vkf-renzel.fr

PDS PETER HANDELS AG
Poststrasse 15 • Postfach 51
9536 Schwarzenbach
Szwajcaria
Tel.: +41 (0) 71 929 52 52
Fax: +41 (0) 71 929 52 51
www.pds.ag
info@pds.ag

Pelly Butiksinredningar AB
Åkarevägen 36 • Box 37
31121 Falkenberg
Szwecja
Tel.: +46 (0) 346 / 555 00
Fax: +46 (0) 346 / 581 10
www.pellybutik.se
info@pellybutik.se

POS DK ApS
H.P. Christensens Vej 1D
3000 Helsingør
Dania
Tel.: +45 49 21 08 00
Fax: +45 49 21 08 11
www.posdk-aps.dk
pos@posdk-aps.dk

VKF Renzel (UK) Ltd.
Unit 20E Harris Business Park
Hanbury Road • Stoke Prior
Bromsgrove • B60 4BD
Anglia
Tel.: +44 (0) 1527 878 311
Fax: +44 (0) 1527 878 411
www.vkf-renzel.co.uk
sales@vkf-renzel.co.uk

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z.o.o.
ul. Objazdowa 25
62-500 Konin
Polska
Tel.: +48 (0) 63 / 2 40 35 00 / 01
Fax: +48 (0) 63 / 2 40 35 20 / 21 /22
www.vkf-renzel.pl
info@vkf-renzel.pl

VKF Renzel Sales Promotion
Tic. Ltd. Şti.
10001 Sokak No: 28
A.O.S.B. Çiğli, İZMİR
Turcja
Tel.: +90 (0) 232-833 24 93
Fax: +90 (0) 232-833 24 96
www.vkf-renzel.com.tr
pazarlama@vkf-renzel.com.tr

VKF Renzel USA Corp.
1400 E. Devon Ave.
Elk Grove Village, IL 60007
USA
Tel.: +1 (847) 228-9800
Fax: +1 (847) 228-9801
www.vkf-renzel.us
sales@vkf-renzel.us

VKF Renzel d.o.o.
Prečna ulica 11
2000 Maribor
Slowenia
Tel.: +386 (0) 2 48 00 602
Fax: +386 (0) 2 48 00 603/604
www.vkf-renzel.si
info@vkf-renzel.si

OOO VKF Renzel RUS
Tschapaeva Str. 73 A
606024 Dzerginsk
Rosja
Tel.: +7 8313 34 61 33
Fax: +7 8313 34 61 33
www.vkf-renzel.ru
vkf@vkf-renzel.ru

VKF Renzel Hellas E.P.E.
1th km Katerini-Larisas
60100 Katerini
Grecja
Tel.: +30 23 510 479- 10
Fax: +30 23 510 479-11
www.vkf-renzel.gr
info@vkf-renzel.gr

VKF Renzel Ungarn
Ipari park 1
2510 Dorog
Węgry
Tel.: +36 33 2009-20
Fax: +36 33 2009-59
www.vkf-renzel.hu
info@vkf-renzel.hu

VKF Renzel Bulgarien
Produktion EOOD
Prof. Dimitar Atanassov Str. Nr 8A
1680 Sofia
Bułgaria
Tel.: +359 2 958 93 84
Fax: +359 2 958 64 82
www.vkf-renzel.bg
info@vkf-renzel.bg

VKF Renzel GmbH
Pod Višňovkou 1661/21
Budova B1
140 00 Praha 4
Czechy
Tel./Fax: +420 234 038 120
www.vkf-renzel.cz
info@vkf-renzel.cz

VKF(Wuxi) Display System Ltd.
No. 30 Jinshan Sizhi Road,
Beitang District
214037 Wuxi
Chiny
Tel.: +86 (0) 510 / 8232 6221
Fax: +86 (0) 510 / 8232 1221
www.vkf-renzel-china.com
info@vkf-renzel-china.com

KA Järvenpää Oy
Karjalankatu 2, 3 krs.
00520 Helsinki
Finlandia
Tel.: +358 9 3424 3424
Fax: +358 9 3424 3434
www.kajarvenpaa.fi
info@kajarvenpaa.fi

VKF Renzel - Italien
Via C. Staurenghi 37
21100 Varese
Włochy
Tel.: +39 (0) 332 / 23 82 17
Fax: +49 (0) 28 74 / 910-111
www.vkf-renzel.it
contatto.it@vkf-renzel.com

VKF Renzel GmbH
Im Geer 15
46419 Isselburg
Niemcy
Tel.: +49 (0) 28 74 / 910-0
Fax: +49 (0) 28 74 / 910-101
www.vkf-renzel.de
verkauf@vkf-renzel.de

VKF Renzel GmbH
Gewerbepark Ichtershausen-Thörey
Am Burgsteig 2
99334 Amt Wachsenburg
Niemcy
Tel.: +49 (0) 3 62 02 / 75 06 0
Fax: +49 (0) 3 62 02 / 75 06 10
www.vkf-renzel-erfurt.de
verkauf@vkf-renzel-erfurt.de

VKF Renzel B.V.
VKF Vacuümvormtechniek B.V.
Helmkamp 58
7091 HR Dinxperlo
Holandia
Tel.: +31 (0) 315 / 65 99 99
Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90
www.vkf-renzel.nl
verkoop@vkf-renzel.nl

VKF Renzel GmbH
Europastraße 3
3454 Sitzenberg-Reidling
Austria
Tel.: +43 (0) 22 76 / 76 088-0
Fax: +43 (0) 22 76 / 76 088-4
www.vkf-renzel.at
info@vkf-renzel.at

VKF Renzel Baltic
Lauris Rupeks
Estonia, Łotwa, Litwa
Tel.: +371 220 136 02
Fax: +371 679 161 12
www.vkf-renzel.lv
rup@vkf-renzel.com

MISUE Soluciones Globales, S.R.L.
C/ Alberto Asencio Gonzalvez, 81
03202 – Elche ( Alicante )
Hiszpania
Tel: +34 966 442 404
www.vkf-renzel.es
info@misue.es

VKF Renzel Ukraine
www.vkf-renzel.com.ua
vkf@vkf-renzel.com.ua
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Terminy targów
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z wielką przyjemnością chcielibyśmy przedstawić Państwu nasz nowy katalog branżowy,
w którym znajdziecie Państwo starannie wybrany asortyment standardowych oraz indywidualnych
rozwiązań skierowanych do branży HORECA.

Chcielibyśmy zapoznać Państwa z różnorodnymi możliwościami zastosowania produktów z metalu
i tworzyw sztucznych.

Branża HORECA cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W ciągu kilku ostatnich lat pojęcie to urosło
do dość ważnego synonimu. W wielu krajach odbywają się ważne targi oraz konferencje poświęcone właśnie
branży HORECA, które określają rytm oraz dalszy rozwój tej branży w przyszłości (patrz poniżej).

Czekamy na Państwa zapytania.

Drużyna VKF.

Drodzy Klienci,

Ważne międzynarodowe terminy targów dla branży HORECA:

„Hotel Equipment“ od 21. do 24. stycznia 2015, Antalya

Targi HoReCa od 06. do 09. lutego, Ateny

Targi HoReCa od 27.lutego do 01.marca 2015, Tirana

Targi HoReCa oraz Food-inspiratie od 16. do 18. marca 2015, Venray

Targi HoReCa w kwietniu, Varna oraz Burgas

Targi Anuga od 09. do 14. października, Kolonia

Targi HoReCa od 04. do 06. listopada, Kraków

Targi HoReCa w listopadzie, Bansko

Targi HoReCa w listopadzie, Gandawa



Przekrój naszych możliwości
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Konstrukcje i wizualizacje
Z wykorzystaniem techniki CAD oferujemy
Państwu możliwość wizualizacji Państwa
projektu. Główną zaletą techniki CAD jest
nie tylko możliwość stworzenia na bazie
powstałych rysunków, wzorów, prototypów
oraz narzędzi, ale również zastosowanie
technik wtryskowych, wytłaczania,
laserowania, formowania termoplastycznego,
frezowania oraz sztancowania.
Gwarantujemy Państwu wysoką jakość
wykonania.

Projekty CAD

Obróbka szkła akrylowego
W naszym dziale obróbki szkła akrylowego
korzystamy z różnorodnych technik
udoskonalania produktów, tak by
zagwarantować Państwu najwyższą jakość
wykonania. Z wykorzystaniem technik
wycinania laserowego, frezowania CNC,
polerowania, wyginania, klejenia oraz
montowania tworzymy dla Państwa idealne
produkty.
Dzięki szybkim i precyzyjnym maszynom
oraz zręcznym pracownikom jesteśmy w
stanie wykonać dla Państwa nawet bardzo
skomplikowane kształty. Oferujemy również
możliwość wyboru sposobu konfekcjonowania
Państwa produktów.
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Wizualizacje 3D gotowy produkt



Przekrój naszych możliwości
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Techniki wtryskowe umożliwiają produkcję
różnorodnych form nawet w większej
ilości.Gwarantujemy przy tym doskonałe
kształty gotowych elementów. Długoletnie
doświadczenie w zakresie techniki wtrysku
sprawia, że jesteśmy w stanie produkować
nie tylko bardzo małe elementy, ale również
ważące kilka kilogramów.
Dysponujemy ponad 300 różnymi narzędziami
do produkcji takich elementów jak ramki
plakatowe, pojemniki na prospekty, klipsy itd.
Dzięki naszym maszynom wtryskowym o sile
250 kN do 4200 kN przerabiamy tworzywa
termoplastyczne nawet do 1936 g.

Technika wtrysku

Zamówienia na wysokiej jakości produkty
z aluminium i stali szlachetnej realizujemy
w bardzo szybkim czasie. Realizujemy
zlecenia niestandardowe wedle Państwa
pomysłów i koncepcji. Wykorzystujemy
najróżniejsze techniki takie jak:
wytłaczanie, piłowanie, frezowanie,
laserowanie, sztancowanie, wyginanie,
malowanie proszkowe oraz anodowanie
profili oraz płyt. Do obróbki aluminiowych
profili wykorzystujemy
specjalistyczne maszyny.

Obróbka aluminium



Przekrój naszych możliwości
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Skorzystajcie Państwo z naszego bogatego
doświadczenia w zakresie technik druku.
Produkty takie jak stojaczki akrylowe,
osłonki cenowe, materiały banerowe,
artykuły reklamowe czy T-Shirty zyskują
całkiem nowy wygląd. Wykorzystujemy
następujące metody: sitodruk, tampodruk,
druk cyfrowy, transferowy oraz nadruki na
materiałach tekstylnych. Wykonujemy
produkty niestandardowe oraz pod specjalne
zamówienia naszych klientow.

Drukarnia

Magazynowanie i logistyka
Duża powierzchnia magazynowa i nowoczesne
techniki magazynowania pozwalają nam
skrócić do minimum czas realizacji zamówień.
Terminowość i niezawodność oraz niski koszt
dostaw zamówionych towarów są dla nas
bardzo ważne. Współpracujemy tylko ze
sprawdzonymi firmami kurierskimi i
spedycyjnymi. Gwarantujemy terminowość
dostaw oraz niskie ceny usług.
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Stojaki na prospekty i katalogi

• Stojaki stołowe
• Wieszaki ścienne
• Stojaki podłogowe
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Stojaki stołowe
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Stojak na prospekty „Perfekt“
to uniwersalny nośnik, który w postaci
wolnostojącej jak i wiszącej (zintegrowane
w tylnej ściance otwory do podwieszania)
eksponuje ulotki, broszurki, czy też katalogi
informacyjne. Jego wyjątkowy kształt
utrzymuje wszelkie informacje w pionie,
co zapobiega efektowi opadających ulotek.
Dzięki temu miejsce komunikacji z klientem
sprawia wrażenie bardziej uporządkowanego.
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty;
format: pionowy; wersja: stojąca

format: A4; całkowita głębokość: 40 mm

cena jednostkowa
67.0003.1

opakowanie: 12 szt.
67.0003.1

format: A5; całkowita głębokość: 30 mm

cena jednostkowa
67.0003.2

opakowanie: 45 szt.
67.0003.2

format: 1/3 A4; całkowita głębokość: 30 mm

cena jednostkowa
67.0003.3

opakowanie: 75 szt.
67.0003.3

Możliwość wykonania nadruku.

Stojak na prospekty „Apollo“
to uniwersalny produkt do zastosowania w
postaci wolnostojącej, czy też jako wieszak
(zintegrowane otwory do podwieszania w
tylnej ściance produktu). Idealnie
eksponuje ulotki, broszurki oraz katalogi
informacyjne. Dostępny w wersji bez
bocznych łączników oraz z bocznymi
łącznikami, które pozwalają stworzyć
ekspozycję szeregową.

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

format: A4

cena jednostkowa
67.0002.1

opakowanie: 40 szt.
67.0002.1

format: A5

cena jednostkowa
67.0002.4

opakowanie: 60 szt.
67.0002.4

format: 1/3 A4

cena jednostkowa
67.0002.7

opakowanie: 80 szt.
67.0002.7

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

1. Od lewej do prawej:
67.0003.3, 67.0003.2, 67.0003.1.
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Stojaki stołowe
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Możliwość wykonania nadruku.

Stojaczek na prospekty
„Universum“
materiał: polistyren;
kolor: przezroczysty; format: pionowy;
całkowita głębokość: 32 mm

format: A4

cena jednostkowa
67.0005.1

opakowanie: 36 szt.
67.0005.1

format: A5

cena jednostkowa
67.0005.2

opakowanie: 80 szt.
67.0005.2

format: 1/3 A4

cena jednostkowa
67.0005.3

opakowanie: 80 szt.
67.0005.3

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

1. Od lewej do prawej:
67.0005.3, 67.0005.2, 67.0005.1.
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Możliwość wykonania nadruku na stojaczkach na prospekty według Państwa projektu.

Stojak na prospekty „Prospekta“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty;
format: pionowy

format: A4; całkowita głębokość: 40 mm

cena jednostkowa
67.0001.1

opakowanie: 20 szt.
67.0001.1

format: A5; całkowita głębokość: 40 mm

cena jednostkowa
67.0001.2

opakowanie: 25 szt.
67.0001.2

format: A6; całkowita głębokość: 36 mm

cena jednostkowa
67.0001.3

opakowanie: 50 szt.
67.0001.3

format: 1/3 A4; całkowita głębokość: 40 mm

cena jednostkowa
67.0001.4

opakowanie: 44 szt.
67.0001.4

1. Od lewej do prawej:
67.0001.3, 67.0001.4, 67.0001.2, 67.0001.1.

Stojaki stołowe

Możliwość wykonania nadruku.

Stojak 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: 1/3 A4 pionowy, głębokość: 40 mm
67.0105.

materiał: polistyren; kolor: czarny;
format: A5; format: pionowy;
całkowita głębokość: 45 mm
67.0104.1

Przy zamówieniu proszę podać kolor.

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl
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Stojaki stołowe

Stojaczek na prospekty „Delta“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; format: pionowy

format: A4; szerokość (wymiar wewnętrzny): 225 mm;
całkowita głębokość: 65 mm

cena jednostkowa
67.0083.1

opakowanie: 14 szt.
67.0083.1

format: A5; szerokość (wymiar wewnętrzny): 156 mm;
całkowita głębokość: 57 mm

cena jednostkowa
67.0083.3

opakowanie: 32 szt.
67.0083.3

format: 1/3 A4; szerokość (wymiar wewnętrzny): 105 mm;
całkowita głębokość: 57 mm

cena jednostkowa
67.0083.5

opakowanie: 54 szt.
67.0083.5

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Puławska 48 • 05-500 Piaseczno • Tel./Fax: +48 (0) 22 / 750 63 35, 750 63 36, 737 14 25 • www.vkf-renzel.pl • warszawa@vkf-renzel.pl

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

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

format: A6
60.0670.1

format: A7
60.0670.2

Wymiary specjalne na zapytanie!

Stojak na prospekty „Flexxible“
z 4 uchwytami ze stali szlachetnej, zmontowany.

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 4 mm;
kolor: przezroczysty; format: pionowy; całkowita głębokość: 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. Od lewej do prawej: 60.0670.1, 60.00670.2.
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Pojemnik na prospekty
wiele możliwości zastosowania.

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

Niski koszt wysyłki!

Stojak na prospekty
materiał: twarde PCV; grubość materiału: 1 mm;
kolor: przezroczysty; format: pionowy; całkowita głębokość: 30 mm;
wersja: do złożenia

format wsuwu: A4
26.0107.1

format wsuwu: A5
26.0107.2

format wsuwu: 1/3 A4
26.0107.3

Stojak na prospekty
materiał: polipropylen; grubość materiału: 1,2 mm;
kolor: przejrzysty satynowy / piaskowy; format: pionowy;
całkowita głębokość: 32 mm; wersja: do złożenia

format wsuwu: A4
26.0107.4

format wsuwu: A5
26.0107.5

format wsuwu: A6
26.0107.6

format wsuwu: 1/3 A4
26.0107.7
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Stojak na prospekty „Amara“
2-częściowy, aluminiowa podstawka
w kolorze srebrnym anodowanym;
materiał: 3 mm szkło akrylowe;
kolor: przezroczysty;

format: pionowy;
całkowita głębokość: 35 mm

format: A4
60.0677.1

format: A5
60.0677.2

format: A6
60.0677.4

format: 1/3 A4
60.0677.3

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Stojaki stołowe

1. Od lewej do prawej:
60.0677.4, 60.0677.3, 60.0677.2, 60.0677.1.

Podpórka pod książki
do prezentacji książek
w oknach wystawowych;

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

szerokość: 105 mm; wysokość: 150 mm;
głębokość: 40 mm; wersja: podpórka mała
60.0054.1

szerokość: 210 mm; wysokość: 200 mm;
głębokość: 50 mm; wersja: podpórka duża
60.0054.2
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Stojaczek „Universum“, 3 przegrody, format: A4
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; format: A4;
format: pionowy; całkowita głębokość: 30 mm

cena jednostkowa
67.0030.1

opakowanie: 12 szt.
67.0030.1

Stojaczek „Universum“, 3 przegrody, format: A5
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; format: A5;
format: pionowy; całkowita głębokość: 30 mm

cena jednostkowa
67.0030.4

opakowanie: 18 szt.
67.0030.4

Stojaczek „Universum“, 4 przegrody, format: A4
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; format: A4;
format: pionowy; całkowita głębokość: 30 mm

cena jednostkowa
67.0030.2

opakowanie: 8 szt.
67.0030.2

Stojaczek „Universum“, 4 przegrody, format: A5
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; format: A5;
format: pionowy; całkowita głębokość: 30 mm

cena jednostkowa
67.0030.5

opakowanie: 18 szt.
67.0030.5
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Stojaki stołowe

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Stojaczek „Universum“, 2 przegrody, format: A5
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; format: A5;
format: pionowy; całkowita głębokość: 44 mm

cena jednostkowa
67.0030.3

opakowanie: 24 szt.
67.0030.3

Stojaczek „Universum“, 2 przegrody, format: A4
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; format: A4;
format: pionowy; całkowita głębokość: 32 mm

cena jednostkowa
67.0030.14

opakowanie: 16 szt.
67.0030.14

Stojaczek „Universum“, 2 przegrody, format: 1/3 A4
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; format: 1/3 A4;
format: pionowy; całkowita głębokość: 44 mm

cena jednostkowa
67.0030.6

opakowanie: 32 szt.
67.0030.6

Stojaczek „Universum“, 4 przegrody, format: 1/3 A4
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; format: 1/3 A4;
format: pionowy; całkowita głębokość: 30 mm

cena jednostkowa
67.0030.8

opakowanie: 20 szt.
67.0030.8
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Stojaczek na wizytówki
„Amazonas“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty

szerokość (wymiar wewnętrzny): 87 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 57 mm;
całkowita głębokość: 27 mm
67.0055.1

szerokość (wymiar wewnętrzny): 101 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 64 mm;
całkowita głębokość: 28 mm
67.0055.2

szerokość (wymiar wewnętrzny): 107 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 77 mm;
całkowita głębokość: 27 mm
67.0055.3

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

do wizytówek formatu pionowego;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 56 mm;
całkowita głębokość: 19 mm; wersja: stojąca

cena jednostkowa
67.0056.3

opakowanie: 280 szt.
67.0056.3

do wizytówek w formacie poziomym;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 93 mm;
całkowita głębokość: 17 mm; wersja: stojąca

cena jednostkowa
67.0056.1

opakowanie: 250 szt.
67.0056.1

wersja wisząca;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 93 mm;
całkowita głębokość: 17 mm;
wersja: wersja wisząca, bez kleju

cena jednostkowa
67.0056.2

opakowanie: 250 szt.
67.0056.2

szerokość (wymiar wewnętrzny): 93 mm;
całkowita głębokość: 17 mm;
wersja: wisząca, samoprzylepna
67.0056.4

1. 67.0056.1.
2. Na zdjęciu artykuł 67.0056.4 z taśmą

samoprzylepną
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Stojaczek na wizytówki „Flexxible“
Wysokiej jakości stojaczek na wizytówki z przezroczystego szkła
akrylowego, z 2 uchwytami dystansowymi ze stali szlachetnej.
Optymlna możliwość prezentacji Państwa wizytówek w formacie
pionowym.

Do zastosowania z naszym stojakiem na prospekty
„Flexxible“ (60.0673).

grubość materiału: 4 mm; szerokość (wymiar wewnętrzny): 60 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 87 mm;
całkowita głębokość: 32 mm
60.0682.1

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

cena jednostkowa
67.0057.1

opakowanie: 72 szt.
67.0057.1

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; całkowita głębokość: 17 mm

cena jednostkowa
67.0057.2

opakowanie: 36 szt.
67.0057.2

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Wieszak na prospekty „Elbe“
z 2 otworami.

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

format: A4

cena jednostkowa
67.0017.4

opakowanie: 18 szt.
67.0017.4

format: A5

cena jednostkowa
67.0017.5

opakowanie: 38 szt.
67.0017.5

format: 1/3 A4

cena jednostkowa
67.0017.6

opakowanie: 56 szt.
67.0017.6

Wieszaki ścienne

O zwiększonej głębokości!

Wieszak na prospekty „Donau“
z 2 otworami.

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

format: A4

cena jednostkowa
67.0017.1

opakowanie: 33 szt.
67.0017.1

format: A5

cena jednostkowa
67.0017.2

opakowanie: 64 szt.
67.0017.2

format: 1/3 A4

cena jednostkowa
67.0017.3

opakowanie: 94 szt.
67.0017.3
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Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Wieszak na prospekty „Flexxible“
z 2 uchwytami ze stali szlachetnej
i 2 otworami do montażu ściennego.

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

format: A3
60.0671.5

format: A4
60.0671.6

format: A5
60.0671.7

format: 1/3 A4
60.0671.8

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

Formaty niestandardowe już od 30 sztuk.

1. Od lewej do prawej: 60.0671.6, 60.0671.7, 60.0671.8.
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Wieszak na prospekty „Perfekt“
to uniwersalny nośnik, który w postaci
wolnostojącej jak i wiszącej (zintegrowane
w tylnej ściance otwory do podwieszania)
eksponuje ulotki, broszurki, czy też katalogi
informacyjne. Jego wyjątkowy kształt
utrzymuje wszelkie informacje w pionie,
co zapobiega efektowi opadających ulotek.
Dzięki temu miejsce komunikacji z klientem
sprawia wrażenie bardziej uporządkowanego.

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

format: A4; całkowita głębokość: 40 mm

cena jednostkowa
67.0003.4

opakowanie: 15 szt.
67.0003.4

format: A5; całkowita głębokość: 30 mm

cena jednostkowa
67.0003.5

opakowanie: 60 szt.
67.0003.5

format: 1/3 A4; całkowita głębokość: 30 mm

cena jednostkowa
67.0003.6

opakowanie: 100 szt.
67.0003.6

Wieszak na prospekty
„Universum“, A6
z 2 otworami typu "klucz",
z adapterem do ustawienia.

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

cena jednostkowa
67.0007.5

opakowanie: 56 szt.
67.0007.5

Wieszaki ścienne

1. Od lewej do prawej:
67.0003.6, 67.0003.5, 67.0003.4.
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Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

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

kolor: antracyt; format: A4
67.0120.1

kolor: jasnosiwy; format: A4
67.0120.2

kolor: aluminium; format: A4
67.0120.7

kolor: antracyt; format: A5
67.0120.3

kolor: jasnosiwy; format: A5
67.0120.4

kolor: aluminium; format: A5
67.0120.8

kolor: antracyt; format: 1/3 A4
67.0120.5

kolor: jasnosiwy; format: 1/3 A4
67.0120.6

kolor: aluminium; format: 1/3 A4
67.0120.9
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Wieszak na prospekty „Varia“
na prospekty w formacie A4, A5 oraz 1/3 A4, prospekty trzymane
są z przodu przez akrylowe szybki, metalowy panel tylny w kolorze
srebrnym, możliwość wykonania nadruku w dolnej części.

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

Powierzchnia z nadrukiem

Wieszak na prospekty „Parma NG“
materiał: drut; powierzchnia: malowana proszkowo; kolor: srebrny,
zbliżony do RAL 9006; ilość przegródek: 7; format: A4;
format: pionowy; całkowita głębokość: ok. 30 mm;
szerokość: 225 mm; wysokość: ok. 1135 mm; głębokość: 110 mm
57.0204.1
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Stojaki podłogowe

Zapasowe pojemniki znajdą Państwo na stronie 10.

Stojak na prospekty „Tondo“
2 - stronny, konstrukcja metalowa malowana proszkowo na
kolor czarny lub biały, solidna podstawa marmurowa zapewnia
odpowiednią stabilność, na życzenie podstawa marmurowa
w kolorach: czarno-siwa lub biało-siwa.

format: pionowy; średnica podstawy: 350 mm;
całkowita wysokość: 1550 mm; całkowita głębokość: ok. 30 mm

kolor podstawy: czarny; format przegródki: A4;
ilość przegródek: 6
54.0067.1

kolor podstawy: biały; format przegródki: A4;
ilość przegródek: 6
54.0067.2

kolor podstawy: czarny; format przegródki: A5;
ilość przegródek: 8
54.0067.6

kolor podstawy: biały; format przegródki: A5;
ilość przegródek: 8
54.0067.7

kolor podstawy: czarny; format przegródki: 1/3 A4;
ilość przegródek: 8
54.0067.9

kolor podstawy: biały; format przegródki: 1/3 A4;
ilość przegródek: 8
54.0067.10

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojak na prospekty „Tondo NG“
znakomity efekt prezentacji dzięki nowoczesnym (wypukłym)
pojemnikom na prospekty wykonanym z polistyrenu,
metalowa konstrukcja malowana proszkowo na kolor srebrny
(zbliżony do RAL 9006);

format: pionowy; średnica podstawy: 320 mm;
całkowita wysokość: 1550 mm; całkowita głębokość: 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 znajdą Państwo na stronie 22.
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Stojak na prospekty „Tec-Art Premium“
do dwustronnego wyposażenia w 12 pojemników na prospekty, w
dostawie z 2 foliami "Info" do przyklejenia na tablicy informacyjnej.

Cena bez pojemników na prospekty.

materiał: stal; kolor: aluminiowo- srebrny;
powierzchnia: malowana proszkowo; średnica: 540 mm;
wysokość: 1710 mm;
powierzchnia reklamowa: 246 x 140 mm (szer. x wys.)
54.0117.1

Stojak na prospekty „Amron“
bez tablicy informacyjnej

materiał: metal; powierzchnia: malowana proszkowo;
ilość przegródek: 15; format: A4; format: pionowy;
całkowita głębokość: 25 mm; szerokość: 250 mm;
wysokość: 1370 mm; głębokość: 400 mm;
szerokość uchwytu na tablicę informacyjną: 240 mm

kolor: biały, zbliżony do RAL 9010
57.0056.1

kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006
57.0056.2

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Tablica informacyjna na zapytanie!

Stojaki podłogowe



28
1

Stojaki podłogowe

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Stojak na prospekty "ROMA"
kolor: srebrny / przezroczysty;
całkowita głębokość: 55 mm

z 1 półką na prospekty; format: A4;
wykonanie: format pionowy; szer.: 246 mm;
wys.: 890 mm; gł.: 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 2 pojemnikami na prospekty;
format: A4 pionowy; szerokość: 246 mm;
wysokość: 985 mm; głębokość: 440 mm
57.0068.3

z 1 pojemnikiem na prospekty;
format: A3 pionowy; szerokość: 313 mm;
wysokość: 785 mm; głębokość: 350 mm
57.0068.4

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

Stojak na katalogi
materiał: metal; powierzchnia: malowana
proszkowo; kolor: srebrny, zbliżony do
RAL 9006; format: A4; format: pionowy;
szerokość: 440 mm; wysokość: 1188 mm;
głębokość: 370 mm
57.0069.1
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Stojak na katalogi „S“
aluminiowy profil w kolorze srebrnym anodowanym,
podstawa z płyty "Multiplex" w imitacji buku,
wiele możliwości indywidualnych zastosowań,
do dwustronnego zastosowania z katalogami w formacie A4.

całkowita szerokość: 460 mm; wysokość: 1540 mm;
głębokość: 460 mm
51.0075.1

Stojaki podłogowe

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

1. Wersja z dodatkami.
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Stojaki podłogowe
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Stojak na prospekty „Info“
4 mm przezroczysta akrylowa półka,
aluminiowy profil w kolorze srebrnym
anodowanym oraz stalowa podstawa
malowana proszkowo na kolor srebrny
(zbliżony do RAL 9006).

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

wymiary półki: A3 poziomy / 2x A4 pionowy;
wyposażenie: bez mechanizmu
pierścieniowego
51.0020.1

wymiary półki: 2x A4 pionowy;
wyposażenie: z mechanizmem
pierścieniowym
51.0020.2

Stojak na prospekty
„Info Aluminium“
aluminiowa półka w kolorze srebrnym
anodowanym, srebrny aluminiowy profil oraz
stalowa podstawa malowana proszkowo na
kolor srebrny (zbliżony do RAL 9006).

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

wymiary półki: A3 poziomy / 2x A4 pionowy;
wyposażenie: bez mechanizmu
pierścieniowego
51.0020.3

wymiary półki: 2x A4 pionowy;
wyposażenie: z mechanizmem
pierścieniowym
51.0020.4

1. Półka z aluminium z mechanizmem
pierścieniowym (51.0020.4).

1. Półka ze szkła akrylowego z mechanizmem
pierścieniowym (ST-ALU 268)(51.0020.2).
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Stojak na prospekty „Saturn“
z białą tablicą informacyjną (bez nadruku);

ilość przegródek: 8 pojemników "Apollo"; format plakatu: A4
(210 x 297 mm); format: pionowy; wersja: 1- stronny/-a;
szerokość tabliczki informacyjnej: 795 mm;
wysokość tabliczki informacyjnej: 175 mm;
szerokość: 800 mm; wysokość: 1250 mm; głębokość: 340 mm
50.0088.2

Stojak na prospekty „Directo“
ruchomy stojak na prospekty z bocznymi profilami z polistyrenu
(z wewnętrznym metalowym wzmocnieniem), półki z możliwością
zmiany kąta nachylenia (0°-45°-75°) oraz wysokości (co 2 cm).

kolor części bocznych: czarny; szerokość: 855 mm;
wysokość: 1675 mm; głębokość: 385 mm; materiał półek: polistyren;
szerokość półki: 780 mm; głębokość półki: 327 mm;
całkowita głębokość: 40 mm; ilość półek: 5

kolor półki: czarny
54.0125.1

kolor półki: siwy
54.0125.2

Stojaki podłogowe

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Szybki montaż, bez narzędzi.
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Stojaki podłogowe
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Stojak na prospekty „Ordner“
stabilna konstrukcja z rur.

materiał: stal; kolor: aluminiowo- srebrny;
wysokość: 1550 mm; głębokość: 350 mm;
całkowita głębokość: 40 mm; ilość półek: 4;
kształt podstawy: 4 rolki z hamulcami

Stojak na prospekty „Ordner S“
szerokość: 320 mm;
wyposażenie: na 4 prospekty A4
54.0140.1

Stojak na prospekty „Ordner M“
szerokość: 720 mm;
wyposażenie: na 12 prospektów A4
54.0140.2

Stojak na prospekty „Ordner L“
szerokość: 920 mm;
wyposażenie: na 16 prospektów A4
54.0140.3
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Stojak na prospekty „Toca“,
składany
stabilny stojak na prospekty z podstawą
z tworzywa sztucznego, wygodny w
użytkowaniu dzięki stopniowemu ułożeniu
pojemników na prospekty, dostarczany
z torbą transportową, wymiary po
złożeniu: ok. 490 mm (wysokość)

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

Stojak na prospekty „H2“
18 mm podstawa o wymiarach 270 x 300 mm
(szer. x dł.), 18 mm profil stojący o
wymiarach 270 x 1430 mm (szer. x wys.),
12 otworów do zawieszania półek,
dodatkowo z 3 półeczkami na prospekty
w formacie A4

materiał: lingofol (świerk);
powierzchnia: naturalny, naoliwiony
66.0002.1

Stojaki podłogowe

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Dostępne również w wymiarach
niestandardowych (od 1 szt.)

Prezenter informacyjny „Construct“
podłogowy stojak plakatowy

materiał ramy: aluminium / tworzywo sztuczne;
ilość kieszeni: 2 (jedna nad drugą);
format wsuwu: A4 (210 x 297 mm); format: pionowy;
szerokość: 215 mm; wysokość: 1300 mm; głębokość: 340 mm
51.0184.1

Inne formaty na zapytanie!

Stojak informacyjny „Quattro-Vision“
8 akrylowych kieszeni do dwustronnej prezentacji Państwa
materiałów reklamowych, mocowanych w konstrukcji z profila
"Quattro" w kolorze srebrnym anodowanym za pomocą systemu
kablowego; 2 stalowe podstawy malowane proszkowo na kolor
srebrny (zbliżony do RAL 9006) gwarantują dużą stabilność;
specjalna konstrukcja profila "Quattro" umożliwia łączenie
z innymi elementami dodatkowymi.

format plakatu: A4 (210 x 297 mm) pionowy;
średnica podstawy: 400 mm; całkowita szerokość: 1000 mm;
całkowita wysokość: 1800 mm
51.0004.1

1. Wersja z tablicą informacyjną na zapytanie.

Stojaki podłogowe
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Stojaki plakatowe z tworzywa sztucznego oraz aluminiowe ramki zaciskowe

• Stojaki plakatowe z PCV
• Akrylowe stojaki plakatowe
• Aluminiowe ramki zaciskowe
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Stojaki plakatowe z PCV
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Mocowanie bez kleju!

Kieszeń foliowa
do zastosowania bez kleju. Skorzystajcie Państwo z możliwości
tej kieszonki: proste przyczepianie poprzez tarcie, usuwanie bez
pozostawiania śladów, możliwość wielokrotnego użytkowania,
niespotykana wytrzymałość (odporność na ciepło do 120°C)

format: pionowy / poziomy

format wsuwu: A1; szerokość (wymiar zewnętrzny): 645 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 890 mm
26.0026.1

format wsuwu: A2; szerokość (wymiar zewnętrzny): 460 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 635 mm
26.0026.2

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): 181 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 240 mm
26.0026.5

format wsuwu: A6; szerokość (wymiar zewnętrzny): 125 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 171 mm
26.0026.6

format wsuwu: A7; szerokość (wymiar zewnętrzny): 95 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 129 mm
26.0026.7

Dostępne w innych wymiarach lub z nadrukiem! Prosimy o zapytania!
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Stojaki plakatowe z PCV
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• Możliwość wykonania
nadruku!

• Wymiary specjalne
na zapytanie!

• Kieszeń C również
dostępna z taśmą
magnetyczną!

Kieszonka "C", samoprzylepna
materiał: twarde PCV; grubość
materiału: 0,4 mm; kolor: antyrefleks;
taśma: taśma przezroczysta "Vlies"
2 x 19 mm

format wsuwu: A0; format: poziomy
26.0039.1

format wsuwu: A0; format: pionowy
26.0039.2

format wsuwu: A1; format: pionowy
26.0039.3

format wsuwu: A1; format: poziomy
26.0039.4

format wsuwu: A2; format: poziomy
26.0039.5

format wsuwu: A2; format: pionowy
26.0039.6

format wsuwu: A3; format: poziomy
26.0039.7

format wsuwu: A3; format: pionowy
26.0039.8

format wsuwu: A4; format: pionowy
26.0039.9

format wsuwu: A4; format: poziomy
26.0039.10

format wsuwu: A5; format: poziomy
26.0039.11

format wsuwu: A5; format: pionowy
26.0039.12

format wsuwu: A6; format: pionowy
26.0039.13

format wsuwu: A6; format: poziomy
26.0039.14

format wsuwu: A7; format: pionowy
26.0039.15

format wsuwu: A7; format: poziomy
26.0039.16

Stosujemy folie odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojaczek daszkowy
materiał: twarde PCV; format: poziomy

grubość materiału: 0,4 mm;
kolor: antyrefleks; format wsuwu: A6

cena jednostkowa
26.0009.1

opakowanie: 25 szt.
26.0009.1

grubość materiału: 0,5 mm;
kolor: przezroczysty; format wsuwu: A6

cena jednostkowa
26.0009.6

opakowanie: 25 szt.
26.0009.6

grubość materiału: 0,4 mm;
kolor: antyrefleks; format wsuwu: A7

cena jednostkowa
26.0009.2

opakowanie: 25 szt.
26.0009.2

grubość materiału: 0,5 mm;
kolor: przezroczysty; format wsuwu: A7

cena jednostkowa
26.0009.8

opakowanie: 25 szt.
26.0009.8

grubość materiału: 0,4 mm;
kolor: antyrefleks; format wsuwu: A8

cena jednostkowa
26.0009.3

opakowanie: 25 szt.
26.0009.3

grubość materiału: 0,5 mm;
kolor: przezroczysty; format wsuwu: A8

cena jednostkowa
26.0009.9

opakowanie: 25 szt.
26.0009.9

grubość materiału: 0,4 mm;
kolor: antyrefleks; format wsuwu: A9

cena jednostkowa
26.0009.4

opakowanie: 25 szt.
26.0009.4

grubość materiału: 0,5 mm;
kolor: przezroczysty; format wsuwu: A9

cena jednostkowa
26.0009.10

opakowanie: 25 szt.
26.0009.10

Stosujemy folie odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

• Możliwość wykonania
nadruku!

• Wymiary specjalne
na zapytanie!

Stojaki plakatowe z PCV

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl
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Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Stojaki plakatowe z PCV

Stojaczek "L"
materiał: twarde PCV; format: poziomy;
kąt: 75 °

grubość materiału: 0,4 mm;
kolor: antyrefleks; format wsuwu: A6

cena jednostkowa
26.0008.1

opakowanie: 50 szt.
26.0008.1

grubość materiału: 0,5 mm;
kolor: przezroczysty; format wsuwu: A6

cena jednostkowa
26.0008.9

opakowanie: 50 szt.
26.0008.9

grubość materiału: 0,4 mm;
kolor: antyrefleks; format wsuwu: A7

cena jednostkowa
26.0008.2

opakowanie: 50 szt.
26.0008.2

grubość materiału: 0,5 mm;
kolor: przezroczysty; format wsuwu: A7

cena jednostkowa
26.0008.11

opakowanie: 50 szt.
26.0008.11

grubość materiału: 0,4 mm;
kolor: antyrefleks; format wsuwu: A8

cena jednostkowa
26.0008.3

opakowanie: 50 szt.
26.0008.3

grubość materiału: 0,5 mm;
kolor: przezroczysty; format wsuwu: A8

cena jednostkowa
26.0008.13

opakowanie: 50 szt.
26.0008.13

grubość materiału: 0,4 mm;
kolor: antyrefleks; format wsuwu: A9

cena jednostkowa
26.0008.4

opakowanie: 50 szt.
26.0008.4

grubość materiału: 0,5 mm;
kolor: przezroczysty; format wsuwu: A9

cena jednostkowa
26.0008.14

opakowanie: 50 szt.
26.0008.14

Stosujemy folie odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

• Możliwość wykonania
nadruku!

• Wymiary specjalne
na zapytanie!

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Puławska 48 • 05-500 Piaseczno • Tel./Fax: +48 (0) 22 / 750 63 35, 750 63 36, 737 14 25 • www.vkf-renzel.pl • warszawa@vkf-renzel.pl
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Stojaczek "L"
do zastosowania w formacie pionowym oraz
poziomym;

materiał: twarde PCV;
grubość materiału: 0,7 mm;
kolor: antyrefleks

format wsuwu: A4
26.0008.16

format wsuwu: A5
26.0008.17

Stojaczek do kart menu
szerokość wsuwu: 1-1,5 mm;

materiał: twarde PCV;
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

Uchwyt z 3 wsuwami
szerokość wsuwu: 1-1,5 mm;

materiał: twarde PCV;
grubość materiału: 0,7 mm;
kolor: antyrefleks; format: poziomy

format wsuwu: 105 x 45 mm
26.0011.1

format wsuwu: 150 x 55 mm
26.0011.2

format wsuwu: 210 x 65 mm
26.0011.3

Stosujemy folie odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Stosujemy folie odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.

Stojaki plakatowe z PCV

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl
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Stojak
materiał: twarde PCV; format: poziomy

grubość materiału: 0,4 mm;
kolor: antyrefleks; format wsuwu: A6
26.0132.1

grubość materiału: 0,5 mm;
kolor: przezroczysty; format wsuwu: A6
26.0132.2

grubość materiału: 0,4 mm;
kolor: antyrefleks; format wsuwu: A7
26.0132.3

grubość materiału: 0,5 mm;
kolor: przezroczysty; format wsuwu: A7
26.0132.4

grubość materiału: 0,4 mm;
kolor: antyrefleks; format wsuwu: A8
26.0132.5

grubość materiału: 0,5 mm;
kolor: przezroczysty; format wsuwu: A8
26.0132.6

grubość materiału: 0,4 mm;
kolor: antyrefleks; format wsuwu: A9
26.0132.7

grubość materiału: 0,5 mm;
kolor: przezroczysty; format wsuwu: A9
26.0132.8

materiał: twarde PCV; grubość
materiału: 0,9 mm; format: pionowy

kolor: przezroczysty; format wsuwu: A4
26.0132.9

kolor: przezroczysty; format wsuwu: A5
26.0132.10

kolor: antyrefleks; format wsuwu: A4
26.0132.12

kolor: antyrefleks; format wsuwu: A5
26.0132.13

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Stojak plakatowy „SWING“
materiał: twarde PCV; grubość
materiału: 0,7 mm; kolor: przezroczysty;
format: pionowy

format wsuwu: A4
26.0013.1

format wsuwu: 1/3 A4
26.0013.2

format wsuwu: A6
26.0013.3

Niski koszt wysyłki!

Stojaki plakatowe z PCV

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Puławska 48 • 05-500 Piaseczno • Tel./Fax: +48 (0) 22 / 750 63 35, 750 63 36, 737 14 25 • www.vkf-renzel.pl • warszawa@vkf-renzel.pl
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Niski koszt
wysyłki!

Stojak plakatowy
materiał: twarde PCV;
grubość materiału: 0,9 mm;
kolor: przezroczysty; format: pionowy

format wsuwu: A4
26.0341.1

format wsuwu: A5
26.0341.2

Stojak do kart menu "T“
materiał: twarde PCV;
grubość materiału: 1 mm;
kolor: przezroczysty; format: pionowy

format wsuwu: A4
26.0056.1

format wsuwu: A5
26.0056.4

format wsuwu: A6
26.0056.2

format wsuwu: 1/3 A4
26.0056.3

Stojak do kart menu
materiał: twarde PCV;
grubość materiału: 1 mm;
kolor: przezroczysty; format: pionowy

format wsuwu: A6
26.0086.1

format wsuwu: A5
26.0086.2

Stojaki plakatowe z PCV

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl
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Stojaki plakatowe z PCV

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Stojak do kart menu
materiał: twarde PCV; grubość
materiału: 0,7 mm; kolor: antyrefleks

format wsuwu: A5; format: poziomy
26.0087.1

format wsuwu: A5; format: pionowy
26.0087.2

format wsuwu: A6; format: poziomy
26.0087.3

format wsuwu: A6; format: pionowy
26.0087.4

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Puławska 48 • 05-500 Piaseczno • Tel./Fax: +48 (0) 22 / 750 63 35, 750 63 36, 737 14 25 • www.vkf-renzel.pl • warszawa@vkf-renzel.pl



44

2

Akrylowe stojaki plakatowe
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Stojak L "Klassik"
materiał: szkło akrylowe;
kolor: przezroczysty

grubość materiału: 3 mm; format: A3;
format: pionowy
60.0010.1

grubość materiału: 3 mm; format: A3;
format: poziomy
60.0010.2

grubość materiału: 2 mm; format: A4;
format: pionowy
60.0010.3

grubość materiału: 2 mm; format: A4;
format: poziomy
60.0010.4

grubość materiału: 2 mm; format: A5;
format: pionowy
60.0010.5

grubość materiału: 2 mm; format: A5;
format: poziomy
60.0010.6

grubość materiału: 2 mm; format: A6;
format: pionowy
60.0010.7

grubość materiału: 2 mm; format: A6;
format: poziomy
60.0010.8

grubość materiału: 2 mm; format: A7;
format: pionowy
60.0010.9

grubość materiału: 2 mm; format: A7;
format: poziomy
60.0010.10

grubość materiału: 2 mm; format: A8;
format: pionowy
60.0010.13

grubość materiału: 2 mm; format: A8;
format: poziomy
60.0010.14

grubość materiału: 2 mm; format: 1/3 A4;
format: pionowy
60.0010.11

grubość materiału: 2 mm; format: 1/3 A4;
format: poziomy
60.0010.12

grubość materiału: 2 mm; szerokość: 72 mm;
wysokość wsuwu: 126 mm
60.0092.1

grubość materiału: 2 mm; szerokość: 80 mm;
wysokość wsuwu: 155 mm
60.0092.2

grubość materiału: 2 mm; szerokość: 70 mm;
wysokość wsuwu: 20 mm
60.0092.6

grubość materiału: 2 mm; szerokość: 80 mm;
wysokość wsuwu: 40 mm
60.0092.7

grubość materiału: 2 mm;
szerokość: 120 mm;
wysokość wsuwu: 55 mm
60.0092.8

grubość materiału: 2 mm;
szerokość: 150 mm;
wysokość wsuwu: 80 mm
60.0092.9
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Stojaczek L „Odora“
półokrągły kształt, dwustronny;

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

format: A4
60.0553.1

format: A5
60.0553.2

format: A6
60.0553.3

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Stojaczek L „Tiber“
z przyklejonym po prawej stronie pojemnikiem w formacie 1/3 A4.

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty;
format: pionowy; całkowita głębokość: 27 mm

grubość materiału: 3 mm; format: A3
60.0011.2

grubość materiału: 2 mm; format: A4
60.0011.1

Akrylowe stojaki plakatowe
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Stojaczek „Magnetica“
2- częściowy, dodatkowo 8 magnesów;

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty;
grubość materiału: 2 x 10 mm

do użytku: do formatu A5; długość (wymiar zewnętrzny): 240 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 178 mm
60.0261.1

do użytku: do formatu A6; długość (wymiar zewnętrzny): 178 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 135 mm
60.0261.2

do użytku: do wizytówek; długość (wymiar zewnętrzny): 120 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 95 mm
60.0261.3

Stojaczek magnetyczny „Hedera“
na papierowe wkładki o wymiarach
105 x 148 (szer. x wys.), tylna podpórka
w kolorze czarnym gwarantuje dużą
stabilność; głębokość podpórki: 60 mm;
materiał: 2 x 10 mm szkło akrylowe;
kolor: front przezroczysty,
ścianka tylna czarna
60.0261.15

Formaty niestadnardowe możliwe już od 50 sztuk.
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Akrylowy stojaczek daszkowy
materiał: szkło akrylowe; grubość
materiału: 2 mm; kolor: przezroczysty

format: A4; format: pionowy
60.0013.1

format: A4; format: poziomy
60.0013.2

format: A5; format: pionowy
60.0013.3

format: A5; format: poziomy
60.0013.4

format: A6; format: pionowy
60.0013.5

format: A6; format: poziomy
60.0013.6

format: A7; format: pionowy
60.0013.7

format: A7; format: poziomy
60.0013.8

szerokość wsuwu: 297 mm;
wysokość wsuwu: 105 mm
60.0014.1

Stojaczek do kart menu "Berkel"
materiał: szkło akrylowe; grubość
materiału: 2 mm; kolor: przezroczysty;
format: pionowy

format: A4
60.0015.1

format: A5
60.0015.2

format: A6
60.0015.3

format: 1/3 A4
60.0015.4

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Akrylowe stojaki plakatowe
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Stojaczek do kart menu "T"
materiał: szkło akrylowe;
grubość materiału: 2 mm;
kolor: przezroczysty; format: pionowy

format: A3
60.0017.1

format: A4
60.0017.2

format: A5
60.0017.3

format: A6
60.0017.4

format: 1/3 A4
60.0017.5

Możliwość wykonania nadruku.

Stojaczek do kart menu "ARUM"
zamknięty od spodu;

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

format: A4; głębokość: 90 mm
60.0018.1

format: A5; głębokość: 70 mm
60.0018.2

format: A6; głębokość: 60 mm
60.0018.3

format: 1/3 A4; głębokość: 70 mm
60.0018.4
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Możliwość wykonania nadruku.

Stojaczek do kart menu,
2- częściowy
kieszeń z 2 mm szkła akrylowego;
kolor: przezroczysty; 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. z wys. z 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

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

1. Przykładowy nadruk

Stojaczek do kart menu „Taxus“
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

Akrylowe stojaki plakatowe
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Inne kolory
na zapytanie

od 1000 sztuk.

Stojaczek do kart menu„Zia“
podstawa stojaczka do kart menu z odlewu
cynkowo-aluminiowego, waga ok. 360 g

kolor podstawy: srebrny;
powierzchnia: lakierowana;
szerokość: 145 mm; wysokość: 40 mm;
głębokość: 70 mm
50.0210.2

Powierzchnia odlewu nie jest dostosowana
do oklejenia folią nośną.

1. Na zdjęciu z dodatkami.
2. Wykonanie specjalne, lakierowane w

kolorze złotym, dostępne od 1000 sztuk.
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Możliwość wykonania nadruku.

Stojaczek do kart menu
"Buche eckig"
drewniana podstawa z naturalnego buku,
kieszenie z 2 mm szkła akrylowego;
kolor: przezroczysty;

format: pionowy

format: A4
60.0135.1

format: A5
60.0135.2

format: A6
60.0135.3

Stojaczek do kart menu
"Buche oval"
kieszeń z 2 mm szkła akrylowego;
kolor: przezroczysty;
podstawa z drewna bukowego;

format: pionowy

format wsuwu: A4
60.0136.1

format wsuwu: A5
60.0136.2

format wsuwu: A6
60.0136.3

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Akrylowe stojaki plakatowe
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Stojaczek „Picea“
2- częściowy stojaczek złożony z
podstawki oraz kieszeni na prospekty;

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 + 3 mm;
kolor: przezroczysty; format: pionowy

format: A5
60.0310.1

format: A6
60.0310.2

Stojak „Malus“
elegancki stojaczek do prezentacji materiałów reklamowych;

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm;
kolor: przezroczysty; format wsuwu: A7; format: pionowy
60.0712.1

Stojak do kart menu z mechanizmem pierścieniowym
łatwa wymiana informacji;

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm;
kolor: przezroczysty; format plakatu: A6; format: pionowy;
szerokość: 105 mm; całkowita wysokość: 170 mm
60.0137.1
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Stojaczek do kart menu „M“
z możliwością wsunięcia kart o grubości do 2 mm

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

do formatu A4 pionowy;
szerokość: 210 mm
60.0021.1

do formatu A5 pionowy;
szerokość: 148 mm
60.0021.2

do formatu A6 pionowy;
szerokość: 105 mm
60.0021.3

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Akrylowe stojaki plakatowe

Stojaczek do kart menu
z możliwością wsunięcia kart o grubości do 2 mm

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

do formatu A4 pionowy;
szerokość: 210 mm
60.0022.1

do formatu A5 pionowy;
szerokość: 148 mm
60.0022.2

do formatu A6 pionowy;
szerokość: 105 mm
60.0022.3

Stojaczek do kart menu „Universum“, 1-stronny
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty

szerokość: 100 mm; szerokość wsuwu: 1,5 mm

cena jednostkowa
65.0007.1

opakowanie: 260 szt.
65.0007.1

szerokość: 150 mm; szerokość wsuwu: 1,5 mm

cena jednostkowa
65.0007.2

opakowanie: 100 szt.
65.0007.2

szerokość: 210 mm; szerokość wsuwu: 2 mm

cena jednostkowa
65.0007.3

opakowanie: 50 szt.
65.0007.3

Stojaczek do kart menu „Universum“, 2-stronny
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty

szerokość: 210 mm; szerokość wsuwu: 2 mm

cena jednostkowa
65.0008.3

opakowanie: 50 szt.
65.0008.3

szerokość: 100 mm; szerokość wsuwu: 1,5 mm

cena jednostkowa
65.0008.1

opakowanie: 260 szt.
65.0008.1

szerokość: 150 mm; szerokość wsuwu: 1,5 mm

cena jednostkowa
65.0008.2

opakowanie: 100 szt.
65.0008.2
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Uchwyt do kartek
praktyczny i dekoracyjny uchwyt do
obrazków, etykiek lub wizytówek;
opak: 12 sztuk; szerokość wsuwu: 1,5 mm;

materiał: szkło akrylowe;
kolor: przezroczysty; szerokość: 30 mm;
wysokość: 30 mm; głębokość: 30 mm;
dodatki: z 60 białymi kartami do opisu

wykonanie: Kostka
60.0613.3

wykonanie: Cylinder
60.0613.4

Stojaczek akrylowy "Y"
materiał: szkło akrylowe;
grubość materiału: 2 mm;
kolor: przezroczysty; format: pionowy

format wsuwu: A4 (3x)
60.0023.1

format wsuwu: A5 (3x)
60.0023.2

format wsuwu: A6 (3x)
60.0023.3

1. Szkic 60.0023.1.
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Akrylowe stojaki plakatowe

Trójkątny stojaczek akrylowy
materiał: szkło akrylowe; grubość
materiału: 2 mm; kolor: przezroczysty

format wsuwu: format: A4 (1pojedynczy);
podwójnie złożony; format: poziomy
60.0024.1

format wsuwu: A5 (3x); format: pionowy
60.0024.2

format wsuwu: A6 (3x); format: pionowy
60.0024.3

Stojaczek czworokątny
materiał: szkło akrylowe;
grubość materiału: 2 mm;
kolor: przezroczysty; 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

Stojaczek narożnikowy „Lantana“
2 możliwości wsuwu, kąt nachylenia 115°,
świetnie sprawdza się jako biurkowy
stojaczek na zdjęcia;

materiał: szkło akrylowe;
grubość materiału: 2 mm;
kolor: przezroczysty
na 2 fotografie o wymiarach 10 x 15 cm
(pionowy) lub do formatu 2 x A6 pionowy
60.0717.1

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Kieszeń plakatowa „Visto“
składana, do montażu ściennego,
z 2-stronnymi krążkami samoprzylepnymi.

materiał: poliwęglan; kolor: przezroczysty

format: A4; format: pionowy

cena jednostkowa
65.0001.1

opakowanie: 25 szt.
65.0001.1

format: A4; format: poziomy

cena jednostkowa
65.0001.2

opakowanie: 25 szt.
65.0001.2

format: A5; format: pionowy

cena jednostkowa
65.0001.3

opakowanie: 25 szt.
65.0001.3

format: A5; format: poziomy

cena jednostkowa
65.0001.4

opakowanie: 25 szt.
65.0001.4

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

do formatu A4;
średnica: 19 mm
65.0002.1

do formatu A5;
średnica: 8 mm
65.0002.2

Ramy plakatowe „Madeira“
szybka wymiana plakatu oraz demontaż

wsuw: na krótkim boku;
materiał: drewno bukowe naturalne

format: A3
53.0029.3

format: A4
53.0029.4

format: A5
53.0029.5

Podstawki do drewnianych ramek
"Madeira"
do drewnianych ramek plakatowych
(53.0029.3 - 5)
53.0030.4

Z tworzywa sztucznego

W dostawie bez podstawek.
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Aluminiowe ramki zaciskowe

Aluminiowe ramki zaciskowe
(z możliwością postawienia)
specjalna konstrukcja ramki zaciskowej z siwą płytą z tworzywa
sztucznego, ramka może być zastosowana w poziomie lub w pionie,
może zostać postawiona lub powieszona, dodatkowo antyrefleksyjna
folia ochronna, odporna na promieniowanie UV.

Przy zamówieniu powyżej 20 szt ramka dostarczana jest za dopłatą
w kolorach: czarnym (zbliżonym do RAL 9005), czerwonym
(zbliżonym do RAL 3020), niebieskim (zbliżonym do RAL 5002),
zielonym (zbliżonym do RAL 6029), żółtym (zbliżonym do RAL 1021)
lub białym (zbliżonym do RAL 9003). Profile górne mogą zostać
pomalowane proszkowo we wszystkich kolorach z palety barw RAL.
Płyta z tworzywa sztucznego pozostaje w kolorez siwym.

narożniki typu: skos; kolor profila: srebrny anodowany;
format: pionowy / poziomy

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

Dostępne również w wymiarach niestandardowych (od 1 szt.)

Profil górny w kolorze srebrnym anodowanym
narożniki typu: skos; kolor profila: srebrny anodowany;
format: pionowy / poziomy

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

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Profil górny w optyce stali szlachetnej
narożniki typu: skos; kolor profila: imitacja stali szlachetnej;
format: pionowy / poziomy

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0003.214

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0003.215

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0003.216

format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0003.217

format plakatu: A5 (148 x 210 mm)
50.0003.218

format plakatu: 500 x 700 mm
50.0003.219

Profil górny w kolorze czarnym anodowanym
narożniki typu: skos; kolor profila: czarny anodowany;
format: pionowy / poziomy

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

Profil górny w kolorze srebrnym anodowanym
narożniki typu: zaokrąglone; kolor narożników: chrom;
kolor profila: srebrny anodowany; format: pionowy / poziomy

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

Dostępne również w wymiarach niestandardowych (od 1 szt.)
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Aluminiowe ramki zaciskowe

Profil górny w kolorze srebrnym anodowanym
narożniki typu: skos; kolor profila: srebrny anodowany;
format: pionowy / poziomy

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0004.7

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0004.1

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0004.2

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0004.3

format plakatu: 500 x 700 mm
50.0004.5

format plakatu: 700 x 1000 mm
50.0004.6

Profil górny w kolorze srebrnym anodowanym
narożniki typu: skos; kolor profila: srebrny anodowany;
format: pionowy / poziomy; wykonanie wodoszczelne: tak

szerokość profila: 35 mm; format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0151.6

szerokość profila: 35 mm; format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0151.1

szerokość profila: 35 mm; format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0151.2

szerokość profila: 35 mm; format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0151.3

szerokość profila: 25 mm; format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0003.85

szerokość profila: 35 mm; format plakatu: 500 x 700 mm
50.0151.4

szerokość profila: 35 mm; format plakatu: 700 x 1000 mm
50.0151.5

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Zabezpieczenie przed kradzieżą
szczególna ochrona Państwa informacji dzięki specjalnej
technice imbusowej; prosta wymiana prezentowanych
informacji dzięki odkręceniu śruby imbusowej.

narożniki typu: skos; kolor profila: srebrny anodowany;
format: pionowy / poziomy; wykonanie wodoszczelne: tak;
zabezpieczenie przed kradzieżą: dzięki technice imbusowej

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: 500 x 700 mm
50.0151.12

format plakatu: 700 x 1000 mm
50.0151.13

System ram wystawowych „Feko“
32 mm ramka wystawowa (25 mm przy
formacie A4) mocowanan jest od
wewnętrznej strony szyby; płaski,
aluminiowy profil kontrujący przykrywa
widoczną po zewnętrznej stronie taśmę
klejącą; obydwa profile w kolorze srebrnym
anodowanym; możliwość 2- stronnej
prezentacji (brak ścianki tylnej);
dostarczana w komplecie poliestrowa szybka
działowa zapobiega przenikaniu światła
między plakatami; dodatkowo folia
ochronna, odporna na promieniowanie UV.

narożniki typu: skos; kolor profila: srebrny
anodowany; format: pionowy / poziomy

szerokość profila: 32 mm;
format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0014.6

szerokość profila: 32 mm;
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0014.1

szerokość profila: 32 mm;
format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0014.2

szerokość profila: 32 mm;
format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0014.3

szerokość profila: 25 mm;
format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0014.30

szerokość profila: 32 mm;
format plakatu: 700 x 1000 mm
50.0014.5

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

2. 1. Profil kontrujący.
2. Profil 25 mm ( A4)
3. Dwustronna taśma klejąca.
4. Szklana szybka.
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Aluminiowe ramki zaciskowe

Wodoszczelna ramka zaciskowa
„Broker“, profil 35 mm
z antyrefleksyjną folią ochronną UV,
przezroczystą kieszenią "U", ścianką tylną
z polistyrenu oraz gumowymi uszczelkami,
dodatkowo 2 otwory do montażu ściennego.

narożniki typu: skos; kolor profila: srebrny
anodowany; wykonanie wodoszczelne: tak

format plakatu: 6x A4 (210 x 297 mm)
pionowy
50.0151.26

format plakatu: 4x A4 (210 x 297 mm),
format pionowy
50.0151.27

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

1. Dostępne również z kolorowym Passepartout.

Ramki zaciskowe z 25mm profilem
i pojemnikiem na prospekty
do prezentacji materiałów reklamowych,
z antyrefleksyjną folią ochronną, odporną
na promieniowanie UV, ścianką tylną z
polistyrenu oraz pojemnikami na prospekty,
dodatkowo otwory do montażu ściennego

narożniki typu: zaokrąglone;
format plakatu: A1 (594 x 841 mm);
format: pionowy;
kolor profila: srebrny anodowany

ilość przegródek: 2; format przegródki:
A4 (210 x 297 mm) pionowy
51.0001.1

ilość przegródek: 3; format przegródki:
1/3 A4 (105 x 210 mm) pionowy
51.0001.2

Dostępne również w wymiarach niestandardowych (od 1 szt.)
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Ramka z uchwytem
ramka wyposażona jest dodatkowo w 2 uchwyty oraz w 2 metalowe
opaski o średnicy ok. 140-160 mm; do montażu na np. latarniach;
dużą stabilność ramki gwarantuje metalowa ścianka tylna;
dodatkowo antyrefleksyjna folia ochronna, odporna na
promieniowanie UV.

narożniki typu: skos; kolor profila: srebrny anodowany;
format: pionowy;
wyposażenie: z uchwytem plakatowym oraz metalową opaską

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0005.219

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0005.220

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0005.221

System ram wystawowych „Multi“
szybki i prosty montaż, 2 śruby oczkowe oraz łańcuszek o długości
3000 mm, dodatkowo dwa haczyki sprężynowe na końcach ramki,
plecy ramki wykonane z białego tworzywa sztucznego, dodatkowo
2 antyrefleksyjne folie ochronne, do użytku wewnętrznego jak
i zewnętrznego.

materiał ramki: aluminium; szerokość profila: 30 mm;
format: pionowy; wsuw: na długim boku;
kolor ramki: srebrny anodowany

format wsuwu: A1 (594 x 841 mm)
50.0046.81

format wsuwu: A2 (420 x 594 mm)
50.0046.82

format wsuwu: A3 (297 x 420 mm)
50.0046.92

Ramki "Multi" dostępne w formatach oraz wymiarach
na Państwa życzenie już od 1 sztuki!
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Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Aluminiowe ramki zaciskowe

Ramka z okrągłym profilem
wykonana z okrągłego profila, z czarnymi
zatyczkami z tworzywa sztucznego oraz
oczkami zaciskowymi

szerokość profila: 8 mm;
kolor narożników: czarny;
format: pionowy / poziomy

format: A1 (594 x 841 mm)
50.0036.1

format: A2 (420 x 594 mm)
50.0036.2

format: A3 (297 x 420 mm)
50.0036.3

format: A4 (210 x 297 mm)
50.0036.4

Aluminiowa ramka „Gallery-Fine“
szerokość profila: 9,5 mm; kolor: srebrny;
format: pionowy / poziomy

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0138.1

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0138.2

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0138.3

format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0138.4
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Stojak plakatowy „Quattro-Adaptive“
aluminiowy profil "Quattro" w kolorze srebrnym anodowanym,
2 aluminiowe ramki "Multi" w kolorze srebrnym anodowanym
z możliwością regulacji wysokości oraz stalowa podstawa
malowana proszkowo na kolor srebrny (zbliżony do RAL 9006),
obydwie ramki w fomacie A3 oraz A4 pionowy wyposażone
są w antyrefleksyjne kieszenie PCV "U".

Możliwość zastosowania różnorodnych elementów dodatkowych,
na wszystkich 4 stronach stojaka.

format wsuwu: A4 (210 x 297 mm) + A3 (297 x 420 mm);
format: pionowy; średnica podstawy: 450 mm;
całkowita wysokość: 1800 mm
51.0088.1

Ramka „Multi“ do systemu „Quattro“
do montażu w profilu "Quattro", w dostawie z antyrefleksyjną
kieszenią PCV lub folią ochronną, możliwość wykonania ramki
w indywidualnych rozmiarach już przy zamówieniu 1 szt.

materiał ramki: aluminium; szerokość profila: 30 mm;
format: pionowy; wsuw: na krótkim boku; grubość materiału
wsuwanego: max. 4,5 mm; kolor ramki: srebrny anodowany

format wsuwu: A1 (594 x 841 mm);
rodzaj folii ochronnej: kieszeń "U" odporna na promieniowanie UV
50.0046.26

format wsuwu: A2 (420 x 594 mm);
rodzaj folii ochronnej: kieszeń "U" odporna na promieniowanie UV
50.0046.27

format wsuwu: A3 (297 x 420 mm);
rodzaj folii ochronnej: kieszeń "U" odporna na promieniowanie UV
50.0046.28

format wsuwu: A4 (210 x 297 mm);
rodzaj folii ochronnej: kieszeń "U" odporna na promieniowanie UV
50.0046.29
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Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Podstawka „Base-Como 1800“
aluminiowy profil okrągły w kolorze
srebrnym anodowanym, siwy uchwyt,
siwe zatyczki oraz stalowa podstawa
malowana proszkowo na kolor srebrny
(zbliżony do RAL 9006).

Możliwość wyposażenia w różnorodne
elementy dodatkowe.

średnica rury: 20 mm;
średnica podstawy: 255 mm;
całkowita wysokość: 1800 mm
51.0007.1

Aluminiowe ramki zaciskowe

1. Na zdjęciu z dodatkami
- ramka zaciskowa

2. Na zdjęciu z akcesoriami:
- Ramka zaciskowa
- Pojemnik na prospekty
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Stojak plakatowy „Multi Ellipse“
stabilny 30 mm aluminiowy profil zaciskowy " Multi",
wsuw materiałów informacyjnych od góry; do prezentacji
materiałów reklmowych o grubości do 4,5 mm; dodatkowo
2 aluminiowe profile w kolorze srebrnym anodowanym oraz owalna
podstawa, gwarantująca jeszcze większa stabilność; podstawa do
wyboru w wersji drewnianej w imitacji buku, lub w wersji stalowej,
malowanej proszkowo na kolor srebrny (zbliżony do RAL 9006);
w dostwie bez folii ochronnej.

Szczególna konstrukcja profili "Multi" umożliwia zastosowanie
z różnymi elementami dodatkowymi w formacie A3-A6 z rozdziału
"Ramki plakatowe/Dodatki" oraz z tablicami informacyjnymi.

wersja: 2- stronny/-a; format wsuwu: A1 (594 x 841 mm);
format: pionowy; wymiary podstawy: 700 x 400 mm (szer. x gł.);
całkowita wysokość: 1800 mm

materiał podstawy: płyta "Multiplex"; kolor podstawy: imitacja buku
51.0186.1

materiał podstawy: stal;
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006
51.0186.2

Stojak plakatowy „Score P“
ramka zaciskowa oraz akrylowy pojemnik montowane
na profilu, z możliwością regulacji wysokości.

ramka zaciskowa wykonana jest z 25 mm aluminiowego profila
w kolorze srebrnym anodowanym, dodatkowo ścianka tylna z
polistyrenu oraz antyrefleksyjna folia ochronna odporna na
promieniowanie UV; konstrukcja z 2- częściowego aluminiowego
profila "Score" w kolorze srebrnym anodowanym; do wyposażenia
w różnorodne elementy dodatkowe; duża stabilność dzięki stalowej
podstawie malowanej proszkowo na kolor czarny
(zbliżony do RAL 9005).

wersja: 1- stronny/-a; narożniki typu: skos; format plakatu:
A1 (594 x 841 mm); format: pionowy; średnica podstawy: 450 mm;
format przegródki: 2x A4, pionowy; całkowita wysokość: 1800 mm
51.0131.1

1. Przykład zastosowania z tabliczką kredową i stalową podstawą!

Dostępne również w wymiarach niestandardowych (od 1 szt.)
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Stojak informacyjny „Broker“,
profil 35 mm
do zastosowania wewnętrznego; 2- stronne
wykonanie, dodatkowo antyrefleksyna folia
ochronna odporna na promieniowanie UV,
przezroczyste kieszenie "U", ścianka tylna
z polistyrenu oraz gumowa uszczelka.

narożniki typu: skos;
kolor ramki: srebrny anodowany;
kolor podstawy: srebrny anodowany;
całkowita wysokość: 1760 mm

format plakatu: 4x A4 (210 x 297 mm),
format pionowy
50.0083.9

format plakatu: 6x A4 (210 x 297 mm)
pionowy
50.0083.10

Aluminiowe ramki zaciskowe

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

1. 50.0083.9
2. 50.0083.10
3. 50.0083.9 z pojemnikiem na prospekty

50.0093.9 (dodatki specjalne).
4. Dostępne również z kolorowym Passepartout.
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Dostępne również w wymiarach
niestandardowych (od 1 szt.)

Stojak plakatowy „Quattro“
ramka zaciskowa oraz akrylowe pojemniki montowane są za pomocą
uchwytu na profilu, możliwość regulacji wysokości, ramka wykonana
jest z 25 mm aluminiowego profila, wyposażona jest w ściankę tylną
z polistyrenu oraz antyrefleksyjną folię ochronnę, odporną na
promieniowanie UV; możliwość wyposażenia w różnorodne elementy
dodatkowe; dodatkowo stalowa podstawa malowana proszkowo na
kolor srebrny (zbliżony do RAL 9006) gwarantująca dużą stabilność.

wersja: 1- stronny/-a; szerokość profila: 25 mm; narożniki
typu: skos; format plakatu: A1 (594 x 841 mm); format: pionowy;
średnica podstawy: 450 mm; format przegródki: A4 (210 x 297 mm)
pionowy; całkowita wysokość: 1800 mm

oświetlenie: brak
51.0002.1

oświetlenie: z oświetleniem halogenowym
51.0002.2

Stojak informacyjny „Roma“
25 mm aluminiowa ramka zaciskowa w kolorze srebrnym
anodowanym oraz konstrukcja malowana proszkowo na kolor srebrny
(zbliżony do RAL 9006), dodatkowo ścianka tylna z polistyrenu oraz
antyrefleksyjna folia ochronna, odporna na pormieniowanie UV.

format plakatu: A4 (210 x 297 mm); format: pionowy;
narożniki typu: skos; całkowita wysokość: 1050 mm
51.0018.4

1. Wersja niestandardowa.
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Dostępne również w wymiarach
niestandardowych (od 1 szt.)

Stojak informacyjny "I"
ramka zaciskowa z 25 mm aluminiowego profila w kolorze srebrnym
anodowanym, aluminiowy statyw w kolorze srebrnym anodowanym
oraz marmurowa podstawa, dodatkowo ścianka tylna z polistyrenu
oraz antyrefleksyjna folia ochronna, odporna na promieniowanie UV,
specjalny mechanizm obrotowy umożliwia obrót w kierunku
pion-poziom.

narożniki typu: skos; format: pionowy / poziomy;
średnica podstawy: 290 mm; całkowita wysokość: 1000 mm

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
51.0019.2

format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
51.0019.1

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Stojak plakatowy II
ramka zaciskowa z 25 mm aluminiowego profila w kolorze srebrnym
anodowanym, aluminiowy statyw w kolorze srebrnym anodowanym
oraz stalowa podstawa malowana proszkowo na kolor srebrny
(zbliżony do RAL 9006), dodatkowo ścianka tylna z polistyrenu oraz
antyrefleksyjna folia ochronna, odporna na promieniowanie UV,
specjalny mechanizm obrotowy umożliwia obrót w kierunku
pion-poziom

narożniki typu: skos; format: pionowy / poziomy;
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

Aluminiowe ramki zaciskowe
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Listwa zaciskowa „Poster-Snap II“
2 składane aluminiowe profile w kolorze
srebrnym anodowanym z czarnymi
zatyczkami; 1 profil z 2 siwymi uchwytami
z tworzywa sztucznego, natomiast drugi
profil służy do obciążenia materiału
informacyjnego; uchwyty mogą być
dowolnie zastosowane lub nawet usunięte;
powierzchnia profili jest dodatkowo
wyposażona w uszczelki; wymiana plakatu
dzięki funkcji zaciskowej.

materiał: aluminium; szerokość
profila: 25 mm; kolor profila: srebrny
anodowany

długość profila: 1200 mm
(format A0 poziomy)
50.0095.9

długość profila: 841 mm
(format A0 pionowy/ A1 poziomy)
50.0095.8

długość profila: 600 mm
(format A1 pionowy/A2 poziomy)
50.0095.1

długość profila: 420 mm
(format A2 pionowy/ A3 poziomy)
50.0095.2

długość profila: 297 mm
(format A3 pionowy/ A4 poziomy)
50.0095.3

długość profila: 210 mm
(format A4 pionowy / A5 poziomy)
50.0095.4

długość profila: 500 mm
50.0095.5

długość profila: 700 mm
50.0095.6

długość profila: 800 mm
50.0095.17

długość profila: 1000 mm
50.0095.7

Aluminiowe ramki zaciskowe

1. Na zapytanie z podwójną taśmą
samoprzylepną lub z taśmą magnetyczną.
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Pisak wodoodporny "Posterman"
piszący na szkle, folii, papierze oraz tablicach kredowych;
¥dostępne kolory: niebieski, czerwony, żółty, biały, różowy lub zielony

szerokość pisma: 5 mm
12.0025.43

szerokość pisma: 15 mm
12.0025.44

Pisak kredowy "Illumigraph"
do pisania na szkle, plastiku itp., zmywalny za pomocą wilgotnej
ściereczki, dostępne kolory: czarny, niebieski, czerwony, żółty, biały,
różowy lub zielony

szerokość pisma: 5 mm
12.0026.36

szerokość pisma: 15 mm
12.0026.37

Preparat aerozolowy
do zmywania pisaków

wersja: butelka

zawartość: 500 ml
12.0028.1

zawartość: 1000 ml
12.0028.2
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Tabliczki kredowe „Elegant“
tabliczka kredowa wykonana z tworzywa sztucznego w ramce z
masywnego drewna bukowego, do opisu pisakami kredowymi i kredą

kolor: buk, naturalny; szerokość: 100 mm; wysokość: 150 mm
12.0104.1

kolor: mahoń; szerokość: 100 mm; wysokość: 150 mm
12.0104.2

kolor: czarny; szerokość: 100 mm; wysokość: 150 mm
12.0104.13

kolor: buk, naturalny; szerokość: 150 mm; wysokość: 210 mm
12.0104.3

kolor: mahoń; szerokość: 150 mm; wysokość: 210 mm
12.0104.4

kolor: czarny; szerokość: 150 mm; wysokość: 210 mm
12.0104.14

kolor: buk, naturalny; szerokość: 210 mm; wysokość: 300 mm
12.0104.5

kolor: mahoń; szerokość: 210 mm; wysokość: 300 mm
12.0104.6

kolor: czarny; szerokość: 210 mm; wysokość: 300 mm
12.0104.15

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Tablica kredowa
do opisu pisakami kredowymi lub kredą.

materiał: drewno / tworzywo sztuczne;
szerokość ramki: 45 mm

kolor ramki: buk, naturalny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 300 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm
12.0105.1

kolor ramki: mahoń; szerokość (wymiar zewnętrzny): 300 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm
12.0105.2

kolor ramki: buk, naturalny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm
12.0105.3

kolor ramki: mahoń; szerokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm
12.0105.4

kolor ramki: buk, naturalny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 600 mm
12.0105.5

kolor ramki: mahoń; szerokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 600 mm
12.0105.6

kolor ramki: buk, naturalny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 600 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 800 mm
12.0105.7

kolor ramki: mahoń; szerokość (wymiar zewnętrzny): 600 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 800 mm
12.0105.8

kolor ramki: buk, naturalny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 700 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 900 mm
12.0105.9

kolor ramki: mahoń; szerokość (wymiar zewnętrzny): 700 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 900 mm
12.0105.10

kolor ramki: buk, naturalny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 800 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1000 mm
12.0105.11

kolor ramki: mahoń; szerokość (wymiar zewnętrzny): 800 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1000 mm
12.0105.12
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Odpowiednie pisaki znajdą Państwo od strony 72.

Tablica ścienna „Teak Range“
z ramką z drewna bukowego

kolor ramki: kolor drewna teak;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 560 mm

wysokość (wymiar zewnętrzny): 1000 mm
12.0105.13

wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm
12.0105.14

wysokość (wymiar zewnętrzny): 1500 mm
12.0105.15

wysokość (wymiar zewnętrzny): 1700 mm
12.0105.16

Tablica ścienna „Dark Brown Range“
z ramką z drewna bukowego;

kolor ramki: ciemnobrązowy;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 560 mm

wysokość (wymiar zewnętrzny): 1000 mm
12.0105.17

wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm
12.0105.18

wysokość (wymiar zewnętrzny): 1500 mm
12.0105.19

wysokość (wymiar zewnętrzny): 1700 mm
12.0105.20
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Tablica promocyjna
1-stronna, do opisu pisakami kredowymi i kredą.

materiał: tworzywo sztuczne / drewno bukowe;
kolor ramki: buk, naturalny

szerokość (wymiar zewnętrzny): 370 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 560 mm
12.0105.21

szerokość (wymiar zewnętrzny): 480 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 820 mm
12.0105.22

szerokość (wymiar zewnętrzny): 720 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1090 mm
12.0105.23

Sztaluga
do zastosowania z tablicami 12.0105.23 i 12.0105.22.

materiał: drewno bukowe; kolor: buk, naturalny;
całkowita wysokość: 1600 mm
12.0109.4

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Sztaluga
bez tablicy, odpowiednie pisaki kredowe dostępne jako akcesoria.

materiał: drewno; całkowita wysokość: 1650 mm

kolor: buk, naturalny
12.0109.1

kolor: mahoń
12.0109.3
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"SIGN-CLIP"
uchwyt z klamrą;

kolor: przezroczysty;
szerokość uchwytu: 27 mm;
całkowita wysokość: 72 mm;
klamra mocująca: max. 10 mm;
szerokość wsuwu: ok. 1 mm
24.0059.1

„SIGN CLIP“
duży uchwyt cenowy z klamrą;

kolor: przezroczysty;
szerokość uchwytu: 54 mm;
szerokość wsuwu: ok. 1 mm;
klamra mocująca: max. 30 mm

całkowita wysokość: 110 mm;
wykonanie: bez pręta
24.0062.1

całkowita wysokość: 160 mm;
wykonanie: z 50 mm prętem
24.0062.2

"Sign Clips" & Akcesoria

„SIGN CLIP“
uchwyt cenowy z klamrą;

kolor: przezroczysty;
szerokość uchwytu: 80 mm;
szerokość wsuwu: ok. 7 mm;
klamra mocująca: max. 30 mm

całkowita wysokość: 110 mm;
wykonanie: bez pręta
24.0063.1

całkowita wysokość: 160 mm;
wykonanie: z 50 mm prętem
24.0063.2
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Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

„SIGN CLIP“
klips podwójny z klamerkami;

kolor: przezroczysty;
całkowita wysokość: 91 mm;
klamra mocująca: max. 10 mm
24.0067.1

„SIGN CLIP“
samoprzylepna podstawka z uchwytem

kolor: przezroczysty; średnica: 20 mm;
całkowita wysokość: 60 mm;
klamra mocująca: max. 10 mm
24.0068.1

„SIGN CLIP“
duży uchwyt cenowy z podstawką,
do materiałów o grubości ok. 1 mm

kolor: przezroczysty;
średnica podstawy: 50 mm;
szerokość uchwytu: 54 mm;
wysokość: 50 mm
24.0071.1

„SIGN CLIP“
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

"Sign Clip"
uchwyt z podstawką oraz 50 mm
wysięgnikiem

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
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Uchwyt cenowy
z podstawą

kolor: przezroczysty;
szerokość uchwytu: 27 mm;
wymiary podstawy: 37 x 30 mm
24.0253.1

"Sign Clip Maxi"
szerokość uchwytu: 110 mm;
całkowita wysokość: 150 mm;
klamra mocująca: max. 30 mm;
szerokość wsuwu: ok. 7 mm

kolor: biały
24.0073.15

kolor: czarny
24.0073.19

kolor: przezroczysty
24.0073.20

Uchwyt mocujący
z białym magnesem

kolor: przezroczysty; klamra mocująca:
ok. 8 mm; szerokość klamry: 15 mm
24.0230.1

„SIGN CLIP“
mała klamra z przyssawką, możliwość
mocowania pionowego lub poziomego;

kolor: przezroczysty; średnica: 30 mm;
klamra mocująca: max. 10 mm
24.0188.1
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Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

„SIGN CLIP“
klamra z małą podstawką magnetyczną

kolor: przezroczysty; średnica: 16 mm;
całkowita wysokość: 63 mm;
klamra mocująca: max. 10 mm
24.0075.2

„SIGN CLIP“
duża szpilka z uchwytem na cenę

kolor: przezroczysty;
całkowita długość: 180 mm;
szerokość wsuwu: ok. 1 mm;
szerokość uchwytu: 50 mm
24.0293.3
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Inne wykonania na zapytanie.

Uchwyt na informację
lekko zagięty;

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty

szerokość: 15 mm; głębokość: 28 mm; szerokość wsuwu: 0,4 mm
65.0010.1

szerokość: 20 mm; głębokość: 35 mm; szerokość wsuwu: 0,5 mm
65.0010.2

szerokość: 35 mm; głębokość: 70 mm; szerokość wsuwu: 1 mm
65.0010.3

szerokość: 35 mm; głębokość: 90 mm; szerokość wsuwu: 2 mm
65.0010.4

"MEMO SIGN CLIP"
z klamrą typu krokodylek, kształt kostki: 25 x 25 mm (szer. x wys.);
wysokość całkowita: ok. 110 mm

kolorowe wykonanie

cena jednostkowa
40.0003.

opakowanie: 10 szt.
40.0003.

opakowanie: 50 szt.
40.0003.

opakowanie: 100 szt.
40.0003.

wykonanie w kolorze srebrnym

cena jednostkowa
40.0003.4

opakowanie: 10 szt.
40.0003.4

opakowanie: 50 szt.
40.0003.4

opakowanie: 100 szt.
40.0003.4
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Uchwyt
materiał: polistyren; średnica: 35 mm; wysokość: 95 mm;
szerokość wsuwu: 3 mm

kolor: przezroczysty
65.0103.1

kolor: niebieski / przezroczysty
65.0103.2

kolor: czerwony / przezroczysty
65.0103.3

Uchwyt "Display Clip"
na tabliczki cenowe o grubości do 0,5 mm, do mocowania
na skrzyniach lub koszach o grubości max. do 10 mm;

materiał: polipropylen; kolor: zielony; szerokość: 45 mm;
wysokość: 60 mm
53.0021.1

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Inne kolory na zapytanie!

Ramki „Klick“- dodatki
komplet składa się z podstawki, nóżki oraz ruchomego uchwytu,
możliwość 3-stopniowej regulacji, cena bez ramki;

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty

Stojaczek cenowy 100 mm
cena jednostkowa
53.0056.10

opakowanie: 100 szt.
53.0056.10

Stojaczek cenowy 200 mm
cena jednostkowa
53.0056.11

opakowanie: 100 szt.
53.0056.11
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Ramki „Klick“- dodatki
Uchwyt do kasetek cenowych "Klick"
uniwersalne zastosowanie, klamra o szerokości 20 mm,
możliwość dowolnego ustawienia pozycji kasetki cenowej
dzięki przegubowi kulkowemu.

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały / przezroczysty
53.0056.21

Ramki „Klick“- dodatki
Uchwyt do kasetek cenowych "Klick"
uniwersalne zastosowanie, klamra o szerokości 30 mm,
możliwość dowolnego ustawienia pozycji kasetki cenowej
dzięki przegubowi kulkowemu.

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały / przezroczysty
53.0056.2

Ramki „Klick“- dodatki
Podwójna szpilka
obrotowa, do bezpośredniego oznaczenia
ceny na wybranym artykule;

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały

cena jednostkowa
53.0056.17

opakowanie: 100 szt.
53.0056.17

Ramki „Klick“- dodatki
Kotwa montażowa
materiał: tworzywo sztuczne;
kolor: przezroczysty

cena jednostkowa
53.0056.71

opakowanie: 100 szt.
53.0056.71

Uchwyt do kartek
praktyczny i dekoracyjny uchwyt do
obrazków, etykiek lub wizytówek;
opak: 12 sztuk; szerokość wsuwu: 1,5 mm;

materiał: szkło akrylowe;
kolor: przezroczysty; szerokość: 30 mm;
wysokość: 30 mm; głębokość: 30 mm;
dodatki: z 60 białymi kartami do opisu

wykonanie: Kostka
60.0613.3

wykonanie: Cylinder
60.0613.4
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Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Kasetki cenowe
kolorowa ścianka tylna oraz przezroczysta część przednia;

wyposażenie: z szybą frontową

kolor: zielony; szerokość: 80 mm; wysokość: 54 mm
53.0074.1

kolor: czerwony; szerokość: 80 mm; wysokość: 54 mm
53.0074.2

kolor: biały; szerokość: 80 mm; wysokość: 54 mm
53.0074.3

kolor: zielony; szerokość: 110 mm; wysokość: 56 mm
53.0075.1

kolor: czerwony; szerokość: 110 mm; wysokość: 56 mm
53.0075.2

kolor: biały; szerokość: 110 mm; wysokość: 56 mm
53.0075.3
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Podkładka

Podkładka „Magneto“
powierzchnia naszej podkładki malowana
proszkowo na kolor siwy jest odporna na
zasysowania oraz zabrudzenia co sprawia,
że można ją również stosować na zewnątrz,
podkładka jest bezproblemowa w
utrzymaniu, 2 magnesy z tylnej strony oraz
otwór umożliwiają montaż ścienny naszej
podkładki, dodatkowo podkładka
wyposażona jest w 110 mm aluminiowy
profil zaciskowy.

format: A4 (210 x 297 mm);
format: pionowy;
materiał: metal/aluminium/tworzywo
sztuczne; kolor: szary / srebrny
50.0240.1

Metalowe mocowanie do podkładki
„Magneto“
metalowe paski malowane proszkowo oraz
dwustronnie wyposażone w taśmę klejącą
gwarantują możliwość dodatkowego
montażu podkładki "Magneto" bez
wykonywania dodatkowych otworów na
"niemetalicznych" powierzchniach.

materiał: metal; kolor: siwy;
wysokość: 35 mm

odpowiednie do: 2 podkładki „Magneto“;
długość: 600 mm
50.0241.1

odpowiednie do: 3 podkładki „Magneto“;
długość: 900 mm
50.0241.2

odpowiednie do: 4 podkładki „Magneto“;
długość: 1200 mm
50.0241.3

Nowość
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Listwa zaciskowa.

Listwa zaciskowa „Poster-Catch“
aluminiowa listwa zaciskowa w kolorze
srebrnym anodowanym, z siwymi rolkami z
tworzywa sztucznego, do mocowania
notatek, karteczek informacyjnych,
zamówień itd... , bez użycia magnesów lub
szpilek; by zamocować potrzebną informację
wystrczy wsunąć ją w uchwyt od dołu;
rolki z tworzywa sztucznego gwarantują,
że nasze materiały będą odpowiednio
trzymane; za pomocą dostarczonego
kompletu montażowego lub taśmy klejącej
do listwy przytwierdzany jest uchwyt na
prezentowane materiały o wymiarach
51 x 16 mm (szer. x gł.); siwe zatyczki
maskują powstałe otwory.

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;
kolor profila: srebrny anodowany;
zatyczki: siwy

długość profila: 1204 mm
(format A0 poziomy)
50.0167.9

długość profila: 857 mm
(format A0 pionowy/ A1 poziomy)
50.0167.8

długość profila: 600 mm
(format A1 pionowy/A2 poziomy)
50.0167.1

długość profila: 434 mm
(format A2 pionowy/A3 poziomy)
50.0167.2

długość profila: 298 mm
(format A3 pionowy/ A4 poziomy)
50.0167.3

długość profila: 222 mm
(format A4 pionowy / A5 poziomy)
50.0167.4

długość profila: 1008 mm
50.0167.7

długość profila: 706 mm
50.0167.6

długość profila: 509 mm
50.0167.5

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Podstawka „Asarum“
podstawa z okienkiem, materiał: przezroczyste tworzywo sztuczne
(polistyren), format wsuwu: 90 x 135 mm (szer. x wys.);

cena jednostkowa
65.0163.1

opakowanie: 100 szt.
65.0163.1

Uchwyt „Regia“
spawany ultradźwiękiem; materiał: przezroczyste szkło akrylowe;

cena jednostkowa
65.0163.2

opakowanie: 84 szt.
65.0163.2

Podstawka „Canina“
podstawa z okienkiem, materiał: przezroczyste szkło akrylowe,
format wsuwu: 90 x 135 mm (szer. x wys.);

cena jednostkowa
65.0163.3

opakowanie: 100 szt.
65.0163.3

Stojaczek na podstawki do piwa
podstawa oraz 2 wkładki (kształtki) do wsunięcia w podstawę;
podstawa z wgłębieniem na kształtki; materiał podstawy: towrzywo
sztuczne w kolorze siwym (zbliżonym do RAL 7001);
średnica: 130 mm; całkowita głębokość: 21 mm;
materiał wkładki (kształtki): polikarbonat (przezroczysty).

wersja: szkło; wysokość: 210 mm
65.0095.9

wersja: butelka; wysokość: 265 mm
65.0095.10
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Koszyk na produkty
materiał: wiklina; kolor: naturalny; szerokość: 450 mm;
wysokość: 100 mm; głębokość: 310 mm
40.0005.1

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

Stojaki spożywcze

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Koszyk na chleb
wykonanie: wykonanie prostokątne; materiał: wiklina;
kolor: naturalny

szerokość: 220 mm; wysokość: 75 mm; głębokość: 160 mm
40.0005.18

szerokość: 230 mm; wysokość: 80 mm; głębokość: 170 mm
40.0005.19

szerokość: 260 mm; wysokość: 85 mm; głębokość: 180 mm
40.0005.20

Koszyk na bagietki
materiał: wiklina; kolor: naturalny; szerokość: 480 mm;
wysokość: 600 mm; głębokość: 320 mm
40.0005.21



89

4

Stojaki spożywcze

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Puławska 48 • 05-500 Piaseczno • Tel./Fax: +48 (0) 22 / 750 63 35, 750 63 36, 737 14 25 • www.vkf-renzel.pl • warszawa@vkf-renzel.pl

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Owalny koszyk na produkty
z dwoma uchwtami;

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

Mały koszyk na produkty
z dwiema rączkami;

materiał: wiklina; kolor: naturalny; szerokość: 310 mm;
wysokość: 70 mm; głębokość: 190 mm
40.0005.7

Koszyk na produkty
materiał: wiklina; kolor: naturalny; szerokość: 300 mm;
wysokość części przedniej: 50 mm; wysokość części tylnej: 100 mm;
głębokość: 300 mm
40.0005.8

Duży koszyk na produkty
z dwoma uchwtami;

materiał: wiklina; kolor: naturalny; szerokość: 600 mm;
wysokość: 200 mm; głębokość: 400 mm
40.0005.9
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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

Koszyk na produkty
materiał: wiklina; kolor: naturalny

średnica części górnej: 350 mm; średnica części dolnej: 280 mm;
wysokość: 180 mm
40.0006.5

średnica części górnej: 400 mm; średnica części dolnej: 300 mm;
wysokość: 240 mm
40.0006.6

średnica części górnej: 500 mm; średnica części dolnej: 320 mm;
wysokość: 300 mm
40.0006.4

Koszyk na zakupy „Grauweide“
ze składaną rączką oraz wyjmowalną, piankową wkładką,
wymiary: ok. 450 x 300 x 190 mm (szer. x wys. x gł.);

materiał: wiklina
40.0954.1

Kosz na zakupy „Shopping“
stabilnie spleciony, z aluminiową obwódką oraz 2 rączkami,
wymiary: ok. 460 x 280 x 220 mm (szer. x wys. x gł.);

materiał: wiklina

cena jednostkowa
40.0954.2

opakowanie: 5 szt.
40.0954.2
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Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Koszyk na butelki
na 6 butelek, wymiary: ok. 360 x 270 x 210 mm (szer. x wys. x gł.),
bez zawartości;

materiał: wiklina; ilość przegródek: 6
40.0955.1

Skrzynka drewniana „Rustikal“
zamykana, z metalowym zamknięciem

wersja: na 1 butelkę
40.0956.1

wersja: na 2 butelki
40.0956.2

Stojak na produkty
czarna konstrukcja z 8 mm stalowego profila;
rozkładany, konstrukcja złożona z okrągłego uchwytu na kosz oraz
3 nóżek; wysokość konstrukcji: 720 mm; dodatkowo wiklinowy,
lakierowany kosz na towary o średnicy 650 mm (góra) i 330 mm
(dół); wysokość kosza: 300 mm
40.0957.1

Koszyk upominkowy
z wikliny, naturalnie lakierowanej,
wymiary ok. 530 x 320 x 240 mm (szer. x wys. x gł.), bez zawartości
40.0958.1
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Dostawa również w postaci do samodzielnego składania.

Stojak na warzywa „Construct Basket I“
profile „Construct“ (powierzchnia srebrna anodowana),
łączniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym;
ukośnie wkładane 20-litrowe kosze sklepowe z czarnym uchwytem
(na życzenie w różnych kolorach) z możliwością piętrowania.

materiał ramy: aluminium / tworzywo sztuczne; ilość koszy: 4;
kolor kosza: zielony; szerokość: 490 mm; wysokość: 1440 mm;
głębokość: 330 mm
51.0172.1

Produkty z naszej serii "Construct" dostępne w indywidualnych
wykonaniach nawet przy zamówieniu 1 sztuki.
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Dostawa również w postaci do samodzielnego składania.

Stojak na warzywa
„Construct Basket II“
profile „Construct" (powierzchnia srebrna
anodowana), łączniki z tworzywa sztucznego
(kolor czarny), ukośnie wkładane 20-litrowe
kosze sklepowe (na życzenie w różnych
kolorach) z czarnym uchwytem; możliwość
piętrowania.

materiał ramy: aluminium / tworzywo
sztuczne; ilość koszy: 2x 4;
kolor kosza: 4x żółty, 4x czerwony;
szerokość: 952 mm; wysokość: 1440 mm;
głębokość: 330 mm
51.0172.2

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Produkty z naszej serii "Construct" dostępne
w indywidualnych wykonaniach nawet przy
zamówieniu 1 sztuki.

Stojak na warzywa
„Construct Basket III“
profile „Construct" (powierzchnia srebrna
anodowana), łączniki z tworzywa sztucznego
(kolor czarny), ukośnie wkładane 20-litrowe
kosze sklepowe (na życzenie w różnych
kolorach) z czarnym uchwytem;
możliwość piętrowania.

materiał ramy: aluminium / tworzywo
sztuczne; ilość koszy: 3x 4;
kolor kosza: 4x żółty, 4x czerwony,
4x niebieski; szerokość: 1416 mm;
wysokość: 1440 mm; głębokość: 330 mm
51.0172.3

Produkty z naszej serii "Construct" dostępne
w indywidualnych wykonaniach nawet przy
zamówieniu 1 sztuki.
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Dostawa również
w postaci do

samodzielnego składania.

Stojak na warzywa
„Construct Basket IV“
profile „Construct" (powierzchnia srebrna
anodowana), łączniki z tworzywa sztucznego
(kolor czarny), ukośnie wkładane 20-litrowe
kosze sklepowe (na życzenie w różnych
kolorach) z czarnym uchwytem;
możliwość piętrowania.

materiał ramy: aluminium / tworzywo
sztuczne; ilość koszy: 4x 4;
kolor kosza: 4x żółty, 4x czerwony,
4x niebieski, 4x zielony;
szerokość: 1880 mm; wysokość: 1440 mm;
głębokość: 330 mm
51.0172.4

Dostawa również w postaci
do samodzielnego składania.

Stojak skrzynkowy „Construct“
lekki, stabilny o wysokiej jakości.
Składa się z aluminiowych profili
"Construct" o anodowanej powierzchni.
W połączeniu z czarnymi łącznikami z
tworzywa sztucznego stanowią one
wytrzymały nośnik do 3 skrzynek do napoi.
Ze względu na wysoką estetykę wykonania,
produkt idealnie spełni się w miejscu
sprzedaży.

materiał ramy: aluminium / tworzywo
sztuczne; szerokość: 510 mm;
wysokość: 950 mm; głębokość: 360 mm
51.0183.1

Produkty z naszej serii "Construct" dostępne
w indywidualnych wykonaniach nawet przy
zamówieniu 1 sztuki.

Dostępne również w wymiarach
niestandardowych
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Stojak degustacyjny
z uchwytami na serwetki, wykałaczki oraz prospekty w formacie
1/3 A4, dodatkowo pokrywa o średnicy 380 mm, pojemnik na
śmieci oraz tacka ze stali szlachetnej; bez napisów i grafiki;
kolor: konstrukcja srebrna (zbliżona do RAL 9006),
pojemnik na śmieci srebrny lub antracyt
57.0110.1

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Stojaczek degustacyjny
z pokrywą o średnicy 380 mm oraz tacką ze stali szlachetnej;
materiał: metal malowany proszkowo; kolor: srebrny (zbliżony
do RAL 9006); wysokość: ok. 100 mm (bez pokrywy)
57.0110.3

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Puławska 48 • 05-500 Piaseczno • Tel./Fax: +48 (0) 22 / 750 63 35, 750 63 36, 737 14 25 • www.vkf-renzel.pl • warszawa@vkf-renzel.pl
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Uchwyt ścienny do butelek
do prezentacji butelek wina

materiał: blacha / drut;
powierzchnia: ocynkowany lśniący;
szerokość uchwytu ściennego: 60 mm;
całkowita wysokość: 290 mm; głębokość:
ok. 90 mm; średnica pierścienia: 112 mm;
ilość otworów: 2
59.0496.1

Obrotowy stojak pod
obwarzanki - precle
8 zawieszek, z osłonką, artykuł dostarczany
w formie niezmontowanej,
do samodzielnego złożenia.

materiał: szkło akrylowe;
kolor: przezroczysty; szerokość: 320 mm;
wysokość: 450 mm; głębokość: 320 mm
60.0057.3

Pokrywa „Fagus“
z 4 przyssawkami;

materiał: szkło akrylowe;
grubość materiału: 4 mm;
kolor: przezroczysty; szerokość: 620 mm;
wysokość: 200 mm; głębokość: 260 mm
60.0059.1

Osłonka „Cepa“
materiał: szkło akrylowe;
grubość materiału: 6 mm;
kolor: przezroczysty; szerokość: 630 mm;
wysokość: 410 mm; głębokość: 300 mm
60.0168.1
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Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Podstawka prezentacyjna
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.

Pojemnik 3-poziomowy „Arvens“
materiał: szkło akrylowe;
grubość materiału: 4 + 8 mm;
kolor: przezroczysty; szerokość: 638 mm;
wysokość: 435 mm; głębokość: 340 mm
60.0167.2

Pokrywa „Asidis“
materiał: szkło akrylowe;
grubość materiału: 3 + 4 mm;
kolor: przezroczysty;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 582 mm;
głębokość (wymiar zewnętrzny): 386 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 105 mm
60.0106.3
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Taca degustacyjna „SUPINA“
materiał: szkło akrylowe;
kolor: przezroczysty; szerokość: 280 mm;
głębokość: 224 mm; format wsuwu: A5;
format: pionowy
60.0169.1

Pokrywa „Pinata“
materiał: szkło akrylowe;
grubość materiału: 4 mm;
kolor: przezroczysty; szerokość: 585 mm;
wysokość: 102 mm; głębokość: 375 mm
60.0170.1

Prezenter do butelek „Doron“
materiał: szkło akrylowe;
grubość materiału: 4 mm;
kolor: przezroczysty; szerokość: 150 mm;
wysokość: 132 mm; głębokość: 206 mm
60.0236.1
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Stojaczek na dodatki do kawy
„Kiwan“
z wyjmowalną przegródką na patyczki do
mieszania, kostki cukru oraz śmietankę;
szerokość podstawy: 120 mm

materiał: szkło akrylowe;
grubość materiału: 3 mm;
kolor: przezroczysty; średnica: 100 mm;
wysokość: 100 mm
60.0239.1

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

Prezenter do pieczywa „Solida“
z 3 półkami;

materiał: szkło akrylowe;
grubość materiału: 5 mm;
kolor: przezroczysty; szerokość: 250 mm;
wysokość: 530 mm; głębokość: 250 mm
60.0254.1

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Podstawka na pieczywo
grubość materiału: 4 mm;
materiał: szkło akrylowe;
kolor: przezroczysty;
szerokość: 900 mm; głębokość: 200 mm;
wysokość: 236 mm / 200 mm
Możliwość pozyskania dodatkowej
powierzchni prezentacyjnej !
60.0393.19

Pojemnik na pieczywo „Borago“
z taśmą antypoślizgową, do tacki 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

Pojemnik "Candy"
na różnego rodzaju towary; z przykrywką;

materiał: szkło akrylowe;
kolor: przezroczysty; szerokość: 200 mm;
wysokość: 200 mm; głębokość: 300 mm;
wersja: z pokrywą
60.0062.1

Przy większych ilościach proszę
poprosić o ofertę cenową!



101

4

Witryny chłodnicze

Witryna chłodnicza "SC 70"
mini-witryna chłodnicza, 4-stronnie
podwójne szyby, 3 półki z drutu
powlekanego tworzywem sztucznym
(regulowana wysokość), oświetlenie
wewnętrzne 1 x 11 W (świetlówka),
pojemność około 70 litrów,
temperatura: +2 °C / +10 °C,
kompresor firmy Zanussi, automatyczne
odszranianie, temperatura regulowana
termostatem, środek chłodniczy: R600A -
bez FCKW i FKW, zasilanie: 230 V / 1 Ph /
0,17 kW; waga: 37 kg

szerokość (wymiar zewnętrzny): 427 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 855 mm;
głębokość (wymiar zewnętrzny): 384 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 390 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 535 mm;
głębokość (wymiar wewnętrzny): 340 mm;
podłączenie: 230 V / 1 Ph / 0,17 kW;
zawartość: ok. 70 l; oświetlenie: 1 x 11 W;
zakres temperatury: 2° - 10° C;
poziom hałasu w dB: 42 dB

kolor: czarny
10.0120.4

kolor: biały
10.0120.5

Witryna chłodnicza "Katrin"
stołowa witryna chłodnicza, 4-stronne
podwójne szyby, 2 półki z drutu pokrytego
tworzywem (regulowana wysokość),
oświetlenie wewnętrzne: 1 x 16 W
(świetlówka), pojemność: ok. 100 litrów,
temperatura: +2/+12°C, kompresor firmy
"Zanussi", automatyczne odszranianie,
temperatura regulowana termostatem,
środek chłodniczy: R600A - bez FCKW i FKW,
zasilanie: 230 V / 1 Ph / 0,16 kW,
waga: 39 kg

szerokość (wymiar zewnętrzny): 682 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 675 mm;
głębokość (wymiar zewnętrzny): 450 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 600 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 380 mm;
głębokość (wymiar wewnętrzny): 385 mm;
podłączenie: 230 V / 1Ph / 0,16 kW;
zawartość: ok. 100 l; oświetlenie: 1 x 16 W;
zakres temperatury: 2° - 12° C;
poziom hałasu w dB: 42 dB

kolor: czarny
10.0120.6

kolor: biały
10.0120.7

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Puławska 48 • 05-500 Piaseczno • Tel./Fax: +48 (0) 22 / 750 63 35, 750 63 36, 737 14 25 • www.vkf-renzel.pl • warszawa@vkf-renzel.pl

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Ścianka "FlexiSlot"
system profili z tworzywa sztucznego w aluminiowej ramce w
kolorze srebrnym anodowanym; bardzo lekki i stabilny! wiele
możliwości zastosowania; wiele możliwości prezentacyjnych dzięki
różnorodnym i korzystnym cenowo elementom dodatkowym.

szerokość (wymiar zew.) 1000 mm;
wysokość (wymiar zew.): 1800 mm

indywidualne wykonania
51.0036.

kolor FlexiSlot: beżowy, zbliżony do RAL 1015
51.0036.572

kolor FlexiSlot: czerwony, zbliżony do RAL 3003
51.0036.573

kolor FlexiSlot: siwy, zbliżony do RAL 7004
51.0036.571

kolor FlexiSlot: biały, zbliżony do RAL 9010
51.0036.570

kolor FlexiSlot: czarny, zbliżony do RAL 9004
51.0036.574

kolor FlexiSlot: imitacja ciemnego drewna
51.0036.575

kolor FlexiSlot: imitacja kamienia
51.0036.576

kolor FlexiSlot: żółty, zbliżony do RAL 1018
51.0036.577

Stylowy element Państwa sklepu lub stoiska wystawowego.

1. Kolory indywidualne wg palety RAL możliwe do
zrealizowania od 500 mb !

2. Na życzenie klienta istnieje możliwość uzupełnienia
systemu o akcesoria typu mocowanie "Tego",
oświetlenie czy też różne uchwyty montażowe.

Wykonanie w indywidualnych rozmiarach!
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Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Świetnie sprawdza
się jako słup informacyjny
oraz na wszelkiego rodzaju
imprezach promocyjnych!

Inne wymiary na zapytanie!

1. Możliwość rozszerzenia o Mediaplayer 2x 7".
2. Możliwość kombinacji z witryną

ze szkła akrylowego.
3. Możliwość wyposażenia w

mechanizm obrotowy.

Słupek ekspozycyjny FlexiSlot
„York“
profil "FlexiSlot" z tworzywa sztucznego,
marmurowa podstawa gwarantująca dużą
stabilność, krawędzie pokryte aluminiowymi
profilami w kolorze srebrnym anodowanym.

szerokość: 276 mm; wysokość: 1845 mm;
głębokość: 276 mm; materiał podstawy:
marmur; kolor podstawy: czarny / siwy;
średnica podstawy: 350 mm

kolor FlexiSlot: beżowy,
zbliżony do RAL 1015
51.0037.1

kolor FlexiSlot: czerwony,
zbliżony do RAL 3003
51.0037.2

kolor FlexiSlot: siwy, zbliżony do RAL 7004
51.0037.4

kolor FlexiSlot: biały, zbliżony do RAL 9010
51.0037.6

kolor FlexiSlot: czarny, zbliżony do RAL 9004
51.0037.21

kolor FlexiSlot: imitacja ciemnego drewna
51.0037.80

kolor FlexiSlot: imitacja kamienia
51.0037.81

kolor FlexiSlot: żółty, zbliżony do RAL 1018
51.0037.83
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Dostępne również

w wymiarach
niestandardowych

Prezenter „Construct“
do produktów sypkich
składa się z aluminiowych profili
"Construct" z szarymi łącznikami z
tworzywa sztucznego oraz nośnika
towarów z przezroczystego, odpornego
na uderzenia tworzywa sztucznego.
Górna część ekspozytora wyposażona
jest w przezroczyste ścianki boczne,
w ten sposób widać wypełnienie.
Towar uzupełniamy od góry, ujmujemy
natomiast w dolnej części. Na zapytanie
istnieje możliwość uzupełnienia dolnej
części w grafikę reklamową.

materiał ramy: aluminium / tworzywo
sztuczne; kolor ścianki: przezroczysty;
średnica półki: 860 mm;
szerokość podstawki: 290 mm;
wysokość: 1770 mm;
głębokość podstawki: 290 mm
51.0163.1
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Stojaki uniwersalne
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Słupek FlexiSlot „Triflex Mirror“
kolor FlexiSlot: biały, zbliżony do RAL 9010; długość boku: 250 mm;
średnica podstawy: 400 mm; element obrotowy: tak;
wyposażenie: z 3 pow. lustrzanymi w części górnej (wys. 450 mm);
całkowita wysokość: 1800 mm
51.0213.2

Stojaki uniwersalne

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Puławska 48 • 05-500 Piaseczno • Tel./Fax: +48 (0) 22 / 750 63 35, 750 63 36, 737 14 25 • www.vkf-renzel.pl • warszawa@vkf-renzel.pl

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojak FlexiSlot „Slant“
lekka i przy tym bardzo stabilna konstrukcja z profili "Construct",
składany podczas transportu, optymalny kąt postrzegania
prezentowanych produktów, wysokiej jakości wykonanie dzięki
aluminiowym elementom.

szerokość: 600 mm; wysokość: 1600 mm; głębokość: 775 mm

kolor FlexiSlot: beżowy, zbliżony do RAL 1015
51.0217.4

kolor FlexiSlot: czerwony, zbliżony do RAL 3003
51.0217.6

kolor FlexiSlot: siwy, zbliżony do RAL 7004
51.0217.1

kolor FlexiSlot: biały, zbliżony do RAL 9010
51.0217.3

kolor FlexiSlot: czarny, zbliżony do RAL 9004
51.0217.7

kolor FlexiSlot: imitacja ciemnego drewna
51.0217.8

kolor FlexiSlot: imitacja kamienia
51.0217.9

kolor FlexiSlot: żółty, zbliżony do RAL 1018
51.0217.5

Stojaki uniwersalne

Nowość

Specjalna konstrukcja naszego stojaka ze zmiennym kątem nachylenia.
Prosimy o uwzględnienie tego faktu, podczas wyboru elementów
dodatkowych.

1. Przykład zastosowania z 5 pojemnikami "FlexiSlot"- 60.0423.3.
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Dostępne również w
wymiarach niestandardowych

Stojaczek "FlexiSlot"
profil "FlexiSlot" z tworzywa sztucznego w aluminiowej
ramce w kolorze srebrnym anodowanym, dodatkowo
drewniana podstawa o wymiarach 300 x 200 mm (szer. x gł.)
w kolorze białym gwarantująca dużą stabilność.

Profil "FlexiSlot" oraz podstawa mogą zostać dostarczone
w wybranym przez Państwa kolorze (na zapytanie).

wersja: 1- stronny/-a; kolor FlexiSlot: biały, zbliżony do RAL 9010;
szerokość: 300 mm; wysokość: 450 mm; głębokość: 200 mm
51.0223.2

Kosz promocyjny
materiał: drut; powierzchnia: ocynkowana; pojemność: 217 l;
szerokość: 530 mm; wysokość: 775 mm; głębokość: 530 mm
55.0007.1

Kosz promocyjny
materiał: drut; powierzchnia: ocynkowana; pojemność: 155 l;
szerokość: 530 mm; wysokość: 775 mm; głębokość: 380 mm
55.0007.2

Stojaki uniwersalne

Nowość

Prezentacja Państwa produktów dzięki naszemu szerokiemu
asortymentowi elementów dodatkowych.

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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System regałowy „Gamma II“
prostokątny, wciskane elementy, montaż bez
narzędzi, przy zamówieniu powyżej 10000
sztuk dostępny w różnych kolorach
(wg palety barw RAL); materiał: tworzywo
sztuczne;

ilość półek: 4; 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
55.0029.2

Kosz promocyjny "XL"
materiał: drut / profil 4-kątny;
powierzchnia: ocynkowana;
szerokość: 1200 mm; wysokość: 850 mm;
głębokość: 800 mm;
całkowita wysokość: 650 mm;
wersja: z przegródką i dowolnie zawieszaną
półką; obszar zastosowania: do 200 kg
55.0069.1

Stojaki uniwersalne
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Podajnik z akrylu „Banca“
elegancki akrylowy pojemnik, świetnie sprawdza
się w perfumeriach oraz drogeriach.

materiał: szkło akrylowe / metal; kolor: przezroczysty / chrom;
średnica: 600 mm; średnica podstawy: 420 mm; wysokość: ok.
1400 mm; wysokość ramy bez tablicy informacyjnej: 900 mm;
całkowita wysokość: 300 mm; wyposażenie: z uchwytem
plakatowym; format plakatu: A4 pionowy
55.0074.1

Stojak "Tondo" z pojemnikami akrylowymi
konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor srebrny,
na życzenie podstawa marmurowa (czarno-siwa),
średnica podstawy: 350 mm, półokrągłe pojemniki ze szkła
akrylowego z uchwytem w kolorze czarnym,
średnica pojemnika: 300 mm;

wysokość: 1500 mm

liczba akrylowych pojemników: 3
57.0012.1

liczba akrylowych pojemników: 4
57.0012.2

Stojaki uniwersalne

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojak podłogowy do ściany perforowanej "Flexos"
wykonanie: 2- stronny/-a; szerokość: 400 mm; wysokość: 1490 mm;
głębokość: 400 mm; rozstaw otworów powierzchni
perforowanej: 25 mm; materiał: Blacha / Aluminium;
kolor: srebrny / RAL 9006
58.0215.2

Pojemnik akrylowy „Compact“
z przesuwną pokrywą z tworzywa sztucznego (PET), z otworem o
wymiarach: 140 x 90 mm (szer. x wys.); materiał: 3 mm szkło akrylowe;

kolor: przezroczysty; szerokość: 150 mm;
wysokość: 250 mm; głębokość: 400 mm
60.0061.1

Stojaki uniwersalne

Podstawka na przybory do pisania
materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm;
kolor: przezroczysty; szerokość: 264 mm; wysokość: 167 mm;
głębokość: 100 mm
60.0055.1
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Podajnik towarów
materiał: szkło akrylowe; grubość
materiału: 4 mm; kolor: przezroczysty

wymiary wylotu podajnika:
180 x 110 mm (szer. x wys.);
szerokość: 200 mm; wysokość: 550 mm;
głębokość: 295 mm
60.0063.1

wymiary wylotu podajnika:
140 x 95 mm (szer. x wys.);
szerokość: 150 mm; wysokość: 370 mm;
głębokość: 240 mm
60.0063.2

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Stojaki uniwersalne

Podajniki na towary można zastosować w
wersji stojącej lub wiszącej. Kształt podajnika
gwarantuje samoczynne przesuwanie się towaru.

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

Stojaczek „ERIN“
półkula na podstawce;
materiał: szkło akrylowe;
kolor: przezroczysty;
średnica: 200 mm
60.0316.1
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Podajnik na słodycze „Serata“
na różnego rodzaju produkty; z przykrywką; dzięki kątowi
nachylenia 15°, towar automatycznie przesuwa się do przodu;

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 6 mm;
kolor: przezroczysty; szerokość: 262 mm; wysokość: 432 mm;
głębokość: 525 mm; średnica rury: 200 mm
60.0375.1

Mały pojemnik na produkty
idealny na cukierki! Z otwieranym podajnikiem na dole.

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm;
kolor: przezroczysty; szerokość: 100 mm; wysokość: 210 mm;
głębokość: 90 mm
60.0489.1

Stojaki uniwersalne

Podstawka pod talerze „Lubinus“
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty;
szerokość: 100 mm; wysokość: 115 mm

do użytku: do ekspozycji 3 talerzy; głębokość: 170 mm
65.0038.1

do użytku: do ekspozycji 6-ciu talerzy; głębokość: 300 mm
65.0038.2
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Stojaki uniwersalne

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Podstawka pod zastawę stołową „Moringa“
do ekspozycji 5-elementowej zastawy;

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty
65.0040.1

Pojemnik z tworzywa sztucznego
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty;
szerokość: 136 mm; wysokość: 180 mm; głębokość: 115 mm

cena jednostkowa
65.0044.2

opakowanie: 28 szt.
65.0044.2

Prezenter kulowy „Samolus“
składa się z 2 półkul; otwór ø 112 mm;

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty;
średnica: 200 mm; wyposażenie: z uchwytem do kart
65.0046.1
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Dostępny również z tabliczką informacyjną!

Stojaczek na wyroby z tytoniu
możliwość łączenia i piętrowania,
dodatkowo z tabliczką informacyjną;

materiał: polistyren; kolor: przezroczysty; szerokość: 102 mm;
wysokość: 125 mm; głębokość: 115 mm
65.0073.1

Pojemnik akrylowy
materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty;
średnica: 150 mm; wysokość: 216 mm

cena jednostkowa
65.0101.1

opakowanie: 16 szt.
65.0101.1
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Kula promocyjna „Cornus“
2 półkule o krawędzi 15 mm, z otworem oraz małą
podstawką z taśmą klejącą; kolor: przezroczysty;

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 3 mm; wersja: standard

średnica: 300 mm
65.0175.1

średnica: 400 mm
65.0175.2

średnica: 500 mm
65.0175.3

Półkula
do prezentacji małych i dużych towarów;

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 6 mm;
kolor: przezroczysty; wersja: standard

średnica: 400 mm
65.0176.1

średnica: 500 mm
65.0176.2

średnica: 600 mm
65.0176.3

średnica: 800 mm
65.0176.4

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Nasze kule z tworzywa sztucznego świetnie sprawdzają się przy
ekspozycji małych artykułów. Posiadają one otwór, dzięki któremu
klient ma łatwy dostęp do towaru.
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Skrzynka składana
kolor: czarny/niebieski, czarny/czerwony
lub czarny/siwy; pojemność: 32 l;
wymiary: 475 x 235 x 345 mm
(szer. x wys. x gł.)

cena jednostkowa
68.0005.

opakowanie: 5 szt.
68.0005.

kolor: siwy; szerokość: 490 mm;
wysokość: 240 mm; głębokość: 320 mm;
materiał: polipropylen
68.0005.3

Skrzynka składana „BIG“
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

Witryna „Syringa“
zamykana;

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
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Organizacja i bezpieczeństwo

• Tablice prezentacyjne
• Identyfikatory
• Tabliczki na drzwi
• Tablice informacyjne
• Odgrodzenie
• Oznaczniki informacyjne/Oznaczniki bezpieczeństwa
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Tablice w specjalnych rozmiarach oraz wykonaniach na zapytanie!

Whiteboard
wysokiej jakości tablica magnetyczna,
wykonana ze stali malowanej emaliowo na
kolor biały, przeznaczona do długotrwałego
użytkowania, dodatkowo aluminiowe profile
z siwymi narożnikami z tworzywa
sztucznego, z półeczką na pisaki

szerokość: 450 mm; wysokość: 300 mm
12.0092.1

szerokość: 600 mm; wysokość: 450 mm
12.0092.2

szerokość: 900 mm; wysokość: 600 mm
12.0092.3

szerokość: 1000 mm; wysokość: 750 mm
12.0092.8

szerokość: 1200 mm; wysokość: 900 mm
12.0092.4

szerokość: 1500 mm; wysokość: 1000 mm
12.0092.6

szerokość: 1800 mm; wysokość: 1200 mm
12.0092.10

szerokość: 2000 mm; wysokość: 1200 mm
12.0092.11

szerokość: 2400 mm; wysokość: 1200 mm
12.0092.12

Zestaw "Magic Wipe"
do czyszczenia tablic magnetycznych; usuwa nawet najcięższe
zabrudzenia; z mikrofazy (możliwość prania w 60 °C);
w komplecie 2 czyściki "Magic Wipes" oraz 1 ściereczka
12.0448.1

Tablice prezentacyjne

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl
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Tablice prezentacyjne
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Pisak "Boardmarker"
do tablic magnetycznych oraz "Flipchartów",
łatwo zmywalny z większości powierzchni;

grubość: 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: czarny, czerwony, niebieski, zielony
12.0449.5

kolor: 10 posortowanych kolorów
12.0449.6

Tablica na kółkach
stalowa konstrukcja w kolorze białym na
4 kółkach (2 z hamulcem), możliwość regulacji wysokości,
wymiary tablicy: 1500 x 1000 mm (szer. x wys.);

materiał: stal; całkowita wysokość: 1500 mm; szerokość: 840 mm
12.0353.2

Obrotowy statyw
powierzchnia górna pokryta dwustronnie emaliowaną stalą,
obrotowy o 360°, na 4 czarnych kółkach, z 1000 mm półeczką;

całkowita wysokość: 1960 mm

szerokość: 900 mm; wysokość: 1200 mm
12.0447.1

szerokość: 1000 mm; wysokość: 1500 mm
12.0447.2

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Flipchart "Budget"
tablica z uchwytem do wszystkich rodzajów papieru
"Flipchart", panel tylny z lakierowanej stali, dodatkowo
teleskopowe nogi oraz półeczka.

szerokość: 700 mm; wysokość: 1000 mm;
całkowita wysokość: 1800 mm
12.0410.1

Papier "Flipchart"
papier do tablic o gramaturze 70 g/m³; do dwustronnego
wykorzystania, jedna strona jest w "kratkę", druga jest biała,
wymiary: 1000 x 650 mm (szer. x wys.)
10.0083.6

Tablice prezentacyjne

Flipchart "Standard"
tablica z uchwytem do wszystkich rodzajów papieru
"Flipchart", panel tylny z lakierowanej stali, dodatkowo
teleskopowe nogi oraz półeczka.

szerokość: 700 mm; wysokość: 1050 mm;
całkowita wysokość: 1850 mm
12.0410.2

Flipchart "Vario"
tablica z opaskami do zawieszenia oraz elastycznymi zawieszkami,
panel tylny z lakierowanej blachy stalowej, mechanizm sprężynowy
do regulacji wysokości, dwa wysięgniki boczne, okrągła podstawa na
5 kółkach (3 z hamulcem).

szerokość: 700 mm; wysokość: 1050 mm;
całkowita wysokość: 1830 mm
12.0410.3
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Tablica informacyjna „Look“
solidna tablica do pisania oraz tablica magnetyczna w jednym,
z miejscem na 8 kartek w formacie A4, do opisu zmywalnymi
markerami, aluminiowe ramy, powierzchnia górna z satynowego
szkła, stalowa ścianka tylna, dodatkowo półeczka na przybory
do pisania, wymiary tablicy: 900 x 700 mm (szer. x wys.),
wymiary całkowite: 1060 x 840 mm (szer. x wys.)
12.0092.18

Magnesy do tablicy "Look"
12.0372.1

Tablica szklana
stylowa, szklana tablica z właściwością przyciągania magnesu,
do opisu oraz czyszczenia na sucho, możliwość zamocowania na
każdej kolorowej powierzchni, wykonana ze szkła hartowanego;
dodatkowo szklana półeczka, 1 magnetyczma kostka ścierająca
oraz 5 magnesów.

materiał: szkło hartowane; grubość: 4 mm; kolor: biały

szerokość: 1200 mm; wysokość: 900 mm; format: 1.200 x 900 mm
12.0411.1

szerokość: 900 mm; wysokość: 600 mm; format: 900 x 600 mm
12.0411.2

szerokość: 600 mm; wysokość: 450 mm; format: 600 x 450 mm
12.0411.3

Tablica informacyjna na kółkach
tablica w aluminiowej ramie; mobilna dzięki kompletowi kół
(4 koła w komplecie); stabilna dzięki hamulcom na kołach;

szerokość: 1200 mm; wysokość: 1500 mm;
całkowita wysokość: 1950 mm;
materiał: sztywne tworzywo piankowe;
grubość płyty: 15 mm; powierzchnia: pokryta materiałem filcowym

kolor: niebiesko-siwy
12.0100.15

kolor: siwy
12.0100.16

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Ramki "Duraframe ®"
ramki magnetyczne z samoprzylepną ścianką
tylną, możliwość mocowania na każdej
gładkiej i wytrzymałej powierzchni, szybka
wymiana informacji od strony przedniej;
proste mocowanie w różnych miejscach,
materiał: PCV;

kolor: zielony; format plakatu: A3
12.0346.23

kolor: czarny; format plakatu: A3
12.0346.7

kolor: czarny; format plakatu: A3
12.0346.22

kolor: srebrny; format plakatu: A3
12.0346.8

kolor: srebrny; format plakatu: A3
12.0346.24

kolor: ciemnoniebieski; format plakatu: A4
12.0346.10

kolor: niebieski; format plakatu: A4
12.0346.18

kolor: złoty; format plakatu: A4
12.0346.13

kolor: zielony; format plakatu: A4
12.0346.12

kolor: zielony; format plakatu: A4
12.0346.17

kolor: pomarańczowy; format plakatu: A4
12.0346.11

kolor: pomarańczowy; format plakatu: A4
12.0346.19

kolor: czarny; format plakatu: A4
12.0346.5

kolor: czarny; format plakatu: A4
12.0346.15

kolor: srebrny; format plakatu: A4
12.0346.6

kolor: srebrny; format plakatu: A4
12.0346.14

kolor: czerwony; format plakatu: A4
12.0346.9

kolor: czerwony; format plakatu: A4
12.0346.16

kolor: czarny; format plakatu: A5
12.0346.3

kolor: czarny; format plakatu: A5
12.0346.20

kolor: srebrny; format plakatu: A5
12.0346.4

kolor: srebrny; format plakatu: A5
12.0346.21

kolor: czarny; format plakatu: A6
12.0346.1

kolor: srebrny; format plakatu: A6
12.0346.2

kolor: czarny; format plakatu: A2
12.0346.28

kolor: srebrny; format plakatu: A2
12.0346.29

kolor: czarny; format plakatu: 500 x 700 mm
12.0346.30

kolor: srebrny; format
plakatu: 500 x 700 mm
12.0346.31

kolor: czarny; format plakatu: A1
12.0346.32

kolor: srebrny; format plakatu: A1
12.0346.33
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Tablica prezentacyjna „Multi Construct“
wysokiej jakości tablica prezentacyjna, składa się z aluminiowych
profili "Construct" oraz czarnych elementów łączących z tworzywa
sztucznego, całość dopełnia aluminiowa ramka "Multi",
ramkę można wypełnić wybiórczo czarną tabliczką kredową lub
arkuszem z przezroczystego PCV, ścianka tylna w kolorze białym,
obie wersje można opisywać pisakami kredowymi.

materiał ramy: aluminium / tworzywo sztuczne;
materiał ramki: aluminium; format: A1 (594 x 841 mm);
całkowita szerokość: 690 mm; całkowita wysokość: 1860 mm

materiał powierzchni do opisu: tabliczka kredowa;
kolor powierzchni do opisu: czarny
51.0185.1

materiał powierzchni do opisu: PCV;
kolor powierzchni do opisu: biały
51.0185.2

Tablica „Construct“
tablica do dwustronnego opisu pisakami kredowymi, stabilna
konstrukcja z aluminiowego profila "Construct" w kolorze srebrnym
anodowanym, z czarnymi łącznikami, możliwość obrotu tablicy,
konstrukcja na 4 kółkach gwarantuje Państwu wiele możliwości
zastosowania naszej tablicy, dodatkowo półeczka na pisaki lub
przybory czyszczące.

materiał powierzchni do opisu: płyta warstwowa aluminiowa;
kolor powierzchni do opisu: biały; szerokość pola opisu: 1000 mm;
wysokość pola opisu: 700 mm; wersja: 2- stronny/-a; wymiary
półki: 240 x 95 mm (szer. x wys.); całkowita szerokość: 1160 mm;
całkowita wysokość: 1920 mm; głębokość: 640 mm
51.0194.1

Dostępne również w wymiarach niestandardowych (od 1 szt.)

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Auch in Sonderabmessungen durch Eigenfertigung ab 1 Stück erhältlich!
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Identyfikator
do samodzielnego opisu, papierowa wkładka z możliwością wymiany,
metalowy klips ze szpilką; materiał: folia twarda;
kolor: przezroczysty, opakowanie: 50 sztuk

szerokość: 70 mm; wysokość: 35 mm

cena jednostkowa
44.0003.2

opakowanie: 2 opak.
44.0003.2

opakowanie: 10 opak.
44.0003.2

szerokość: 80 mm; wysokość: 50 mm

cena jednostkowa
44.0003.1

opakowanie: 2 opak.
44.0003.1

opakowanie: 10 opak.
44.0003.1

szerokość: 90 mm; wysokość: 55 mm

cena jednostkowa
44.0003.3

opakowanie: 2 opak.
44.0003.3

opakowanie: 10 opak.
44.0003.3

szerokość: 100 mm; wysokość: 75 mm

cena jednostkowa
44.0003.4

opakowanie: 2 opak.
44.0003.4

opakowanie: 10 opak.
44.0003.4

Magnetyczny identyfikator z PCV
z bocznym wsuwem oraz magnetycznym klipsem w
oprawie z tworzywa sztucznego, bez papierowej wkładki;
materiał: sztywna folia; kolor: przezroczysty;
mocowanie: z magnesem "Basic Twenty Two".

szerokość wsuwu: 75 mm; wysokość wsuwu: 40 mm

opakowanie: 10 szt.
44.0006.1

opakowanie: 50 szt.
44.0006.1

szerokość wsuwu: 90 mm; wysokość wsuwu: 55 mm

opakowanie: 10 szt.
44.0006.3

opakowanie: 50 szt.
44.0006.3

1. Od lewej do prawej: 44.0003.2, 44.0003.1, 44.0003.3, 44.0003.4.
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Identyfikator „Event“
wysokiej jakości identyfikator o wypukłym kształcie,
łatwa wymiana informacji, dostępny w 2 wymiarach,
cena nie zawiera wkładki papierowej

szerokość: 80 mm; wysokość: 37 mm; mocowanie: ze szpilką

cena jednostkowa
44.0035.1

opakowanie: 50 szt.
44.0035.1

szerokość: 80 mm; wysokość: 37 mm; mocowanie: z magnesem

cena jednostkowa
44.0035.2

opakowanie: 50 szt.
44.0035.2

nadaje się do wizytówek;
szerokość: 90 mm; wysokość: 56 mm; mocowanie: ze szpilką

cena jednostkowa
44.0035.3

opakowanie: 50 szt.
44.0035.3

nadaje się do wizytówek;
szerokość: 90 mm; wysokość: 56 mm; mocowanie: z magnesem

cena jednostkowa
44.0035.4

opakowanie: 50 szt.
44.0035.4

Kieszonka na dokumenty
kieszonka z przezroczystej, miękkiej folii, z perforacją "Euro"
lub otworem, pasuje do smyczy; standardowe wymiary
wewnętrzne: format poziomy 90 x 60 mm (szer. x wys.).

perforacja "Euro"

cena jednostkowa
44.0010.1

opakowanie: 50 szt.
44.0010.1

opakowanie: 100 szt.
44.0010.1

opakowanie: 250 szt.
44.0010.1

opakowanie: 500 szt.
44.0010.1

otwór

cena jednostkowa
44.0010.2

opakowanie: 50 szt.
44.0010.2

opakowanie: 100 szt.
44.0010.2

opakowanie: 250 szt.
44.0010.2

opakowanie: 500 szt.
44.0010.2

Niższe ceny! Inne wymiary na zapytanie!

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Kieszonka na dokumenty "Color"
z przezroczystej miękkiej folii, wymiary wewnętrzne: ok. 90 x 60 mm,
dostępna w formacie pionowym lub poziomym, grzbiet dostępny
w kolorach: niebieskim, czerwonym, zielonym, białym, czarnym,
pomarańczowym lub srebrnym, inne formaty i kolory na zapytanie.

opakowanie: 50 szt.
44.0011.

opakowanie: 100 szt.
44.0011.

opakowanie: 500 szt.
44.0011.

Smycz reklamowa
bez nadruku, na imprezy lub do zamocowania różnorodnych
przepustek wstępu, dostępne w wielu standardowych kolorach w
bardzo krótkim czasie, szerokość 10 mm lub od 20 mm jako płaski
pasek tkany z poliestru, zapinki oraz złączki bezpieczeństwa
możliwe dopiero od szerokości 20 mm; materiał: poliester;
minimalna ilość zamówienia: 10 sztuk

szerokość: 10 mm; wyposażenie: z karabińczykiem

opakowanie: 10 szt.
44.0037.52

opakowanie: 50 szt.
44.0037.52

opakowanie: 100 szt.
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.
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Smycz reklamowa z nadrukiem
do zawieszania i mocowania identyfikatorów, wizytówek itd.,
szerokość taśmy: 10, 15, 20 lub 25 mm, różne końcówki, dostępna
z nadrukiem od 250 sztuk, z haftowanym logo od 1000 sztuk;
materiał: poliester; kolor: na życzenie klienta

W cenę wliczono standardowe zapięcie "karabińczyk", oraz inne
zapięcia, wykonania satynowe i nylonowe na zapytanie.

20 mm tasiemka z 1- kolorowym nadrukiem

opakowanie: 250 szt.
44.0038.28

opakowanie: 500 szt.
44.0038.28

opakowanie: 1.000 szt.
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

1. Od lewej do prawej: 44.0042., 44.0039.1, 44.0040.1.

Etui na karty z wycięciem
wsuw na krótkim boku, format: poziomy,
cena bez uchwytu mocującego

materiał: polistyren

cena jednostkowa
44.0039.1

opakowanie: 50 szt.
44.0039.1

opakowanie: 100 szt.
44.0039.1

opakowanie: 500 szt.
44.0039.1

z przyciskiem do wysuwania karty

opakowanie: 50 szt.
44.0040.1

opakowanie: 100 szt.
44.0040.1

opakowanie: 500 szt.
44.0040.1

Zapięcie zaciskowe w karku redukuje niebezpieczeństwo
podduszenia się "smyczą" reklamową.

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Inne warianty wykonania na www.vkf-renzel.pl.

Identyfikator "Amigo"
nowoczesne wykonanie, na okrągłe lub kwadratowe logo, wkładka z
logo pokryta jest aluminiową płytką lub haftem 3 D, część spodnia
antracytowa lub siwo-biała, wkładka z logo dostępna jest w
wykonaniu metalowym lub z tworzywa sztucznego, w cenę wliczona
jest aluminiowa płytka lub haft 3 D; wymiary: ok. 80 x 22 mm
(szer. x wys.); min. ilość zamówienia: 50 sztuk, min.
ilość zamówienia wersji z aluminiową płytką: 10 sztuk

wersja "Alu-Print", ze szpilką
opakowanie: 50 szt.
44.0045.1

wersja "Doming", ze szpilką
opakowanie: 50 szt.
44.0045.2

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
44.0044.4

przedpłata za nadruk
44.0045.21
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Identyfikator „Amigo- Doming"
nowoczesne wykonanie, na okrągłe lub
kwadratowe logo, wkładka z logo pokryta
drukiem 3D (w cenie); część spodnia w
kolorze siwo-białym; mocowanie za pomocą
magnesu; wymiary: ok. 80 x 22 mm (szer. x wys.)

(druk 3 D kolor nośnika podstawowego:
szary-biały; mocowanie: z magnesem

wersja: "Doming Apotheke";
kształt szyldu: wersja okrągła;
kolor nośnika elementu logo:
chromowany świecący
opakowanie: 10 szt.
44.0045.5

wersja: "Doming Augenmotiv";
kształt szyldu: czworokątny; kolor nośnika
elementu logo: stal szlachetna matowa
opakowanie: 10 szt.
44.0045.6

wersja: "Doming Zahnmotiv";
kształt szyldu: czworokątny; kolor nośnika
elementu logo: stal szlachetna matowa
opakowanie: 10 szt.
44.0045.7

wersja: symbol lekarski / apteczny
"Laska Eskulapa";
kształt szyldu: czworokątny; kolor nośnika
elementu logo: stal szlachetna matowa
opakowanie: 10 szt.
44.0045.8

Konieczne jest zamówienie uchwytów do każdego identyfikatora z osobna.
Wszystkie uchwyty znajdą Państwo na stronie 130.

Identyfikator "Basic Silver 34"
wymienny szyld na nazwisko z folią
ochronną, wykonanie matowe szczotkowane;
powierzchnia nadruku: max. 65 x 13 mm
(szer. x wys.)

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: srebrny;
szerokość: 67 mm; wysokość: 34 mm;
nadruk/motyw: na życzenie klienta
opakowanie: 100 szt.
44.0017.1

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Klips "Magnet Basic One"
2 - częściowy, klips do wszystkich typów naszych
identyfikatorów, nie niszczy odzieży

cena jednostkowa
44.0012.1

opakowanie: 50 szt.
44.0012.1

opakowanie: 100 szt.
44.0012.1

opakowanie: 250 szt.
44.0012.1

opakowanie: 500 szt.
44.0012.1

Szyldy bez nadruku dostarczamy bez konfekcjonowania.
Dodatki takie jak papierowe wkładki, pokrywy i zatyczki dostarczamy osobno.

Koszt nadruku na identyfikatorach
aby umożliwić Państwu nadruk indywidualny na identyfikatorach,
konieczne jest wytworzenie filmów w formacie 1:1 na każdy kolor.
Do nadruków "rastrowych" o wielkości oczka siatki 24 do 40,
potrzebujemy określonych filmów "offsetowych", wielkość min.
10 x 10 cm. Minimalna ilość na nadruk: 20 sztuk na zapytanie.

ilość kolorów: 1
opakowanie: 100 szt.
08.0024.1

ilość kolorów: 2
opakowanie: 100 szt.
08.0024.2

ilość kolorów: 3
opakowanie: 100 szt.
08.0024.3

ilość kolorów: 4
opakowanie: 100 szt.
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

Identyfikator "Basic Silver 40"
okienko do wymiennych informacji z przezroczystą osłoną,
w optyce szczotkowanej stali,
powierzchnia nadruku: max. 65 x 18 mm (szer. x wys.)

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: srebrny; szerokość: 67 mm;
wysokość: 40 mm; nadruk/motyw: na życzenie klienta
opakowanie: 100 szt.
44.0017.2

Nadruk cyfrowy na zapytanie!



131

5

Tabliczki na drzwi

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Puławska 48 • 05-500 Piaseczno • Tel./Fax: +48 (0) 22 / 750 63 35, 750 63 36, 737 14 25 • www.vkf-renzel.pl • warszawa@vkf-renzel.pl

Tabliczka na drzwi "G"
z dwustronnym zaciskowym profilem aluminiowym
i płaską aluminiową płytą;

materiał ścianki tylnej: aluminium; kolor: srebrny;
szerokość profila: 12 mm

wymiary: 155 x 110 mm (szer. x wys.)
12.0064.1

wymiary: 155 x 155 mm (szer. x wys.)
12.0064.2

wymiary: 155 x 210 mm (szer. x wys.)
12.0064.3

wymiary: 225 x 297 mm (szer. x wys.)
12.0064.4

wymiary: 312 x 210 mm (szer. x wys.)
12.0064.5

Tabliczka do sali konferencyjnej „P“
ze stałym grawerowanym symbolem na ruchomej
części środkowej (120 x 120 mm) zakrywającej napisy

grawer: tekst i wzór nadruku

kolor: RAL 7035
12.0067.1

kolor: RAL do wyboru
12.0067.2

Tabliczka na drzwi
2 płyty z 4 mm szkła hartowanego (ESG), krawędzie szlifowane
i polerowane, 2 uchwyty ze stali szlachetnej o średnicy 18 mm
i długości: 20 mm, mocowanie z boku za pomocą śruby;

wymiary: 100 x 160 mm (szer. x wys.)
12.0068.1

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Tabliczki na drzwi
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Tabliczka na drzwi "Sydney"
z profilem zaciskowym i szybką ochronną, wypukły kształt,
głębokość: 15 mm (wymiar liczony od ściany- z prawej strony),
do samodzielnego opisu;

kolor: srebrny; powierzchnia: anodowana

format plakatu: 167 x 148 mm
12.0075.1

format plakatu: 233 x 297 mm
12.0075.2

format plakatu: 320 x 420 mm
12.0075.3

Tabliczka na drzwi "Sydney"- dodatki
Papierowa wkładka do tabliczki na drzwi "Sydney"
szerokość: 167 mm; wysokość: 148 mm
12.0076.1

szerokość: 233 mm; wysokość: 297 mm
12.0076.2

szerokość: 320 mm; wysokość: 420 mm
12.0076.3

Tabliczka na drzwi "Ocean"
materiał ścianki tylnej: ABS- tworzywo sztuczne;
materiał szybki ochronnej: poliwęglan; format plakatu: A3 pionowy
12.0082.1

materiał ścianki tylnej: ABS- tworzywo sztuczne;
materiał szybki ochronnej: poliwęglan; format plakatu: A4 pionowy
12.0082.5

materiał ścianki tylnej: ABS- tworzywo sztuczne;
materiał szybki ochronnej: poliwęglan; format plakatu: A5 poziomy
12.0082.3

materiał ścianki tylnej: ABS- tworzywo sztuczne;
materiał szybki ochronnej: poliwęglan; format plakatu: A6 poziomy
12.0082.2

format plakatu: 149 x 52,5 mm (szer. x wys.)
12.0082.4

Szklana tabliczka
2 płytki z 4 mm szkła hartowanego (ESG); 4 otwory o średnicy
10 mm; 4 uchwyty ze stali szlachetnej; do montażu ściennego

wymiary: 150 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0068.2

wymiary: 210 x 297 mm (szer. x wys.)
12.0068.4

wymiary: 297 x 420 mm (szer. x wys.)
12.0068.5
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Tabliczki na drzwi
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Teraz również do formatu A3

Stojak podłogowy "Unitex"
ze stalową linką zapewniającą odpowiednią stabilność, dodatkowo
tabliczka na drzwi w formacie A3 lub A4 z serii "G", "K", "L", lub "M"
do samodzielnego opisu (prosimy zaznaczyć przy zamówieniu);

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

Tabliczka funkcyjna
z ruchomą częścią środkową: wolne/zajęte;

szerokość (wymiar zewnętrzny): 155 mm

materiał: aluminium; wersja: UNITEX G;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 55 mm
12.0337.1

materiał: szkło akrylowe; wersja: UNITEX K;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 155 mm
12.0337.2

materiał: szkło akrylowe / aluminium; wersja: UNITEX M;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 155 mm
12.0337.3

materiał: szkło akrylowe / aluminium; wersja: UNITEX L;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 155 mm
12.0337.4

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

1. UNITEX „G“.
2. UNITEX „K“.
3. UNITEX „M“.
4. UNITEX „L“.

1. Seria „G“.
2. Seria „K“.
3. Seria „L“.
4. Seria „M“.
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Inne wymiary na zapytanie!

Tablica wolnostojąca
całość składa się z 2 aluminiowych ramek zaciskowych w kolorze
srebrnym anodowanym i skrzynki na korespondencję, ścianka tylna
wykonana z aluminium w kolorze białym, dodatkowo 2 stabilne
aluminiowe profile o wymiarch 60 x 40 mm, możliwość wykonania
nadruku.

format plakatu: 2x 915 x 245 mm (szer. x wys.);
wersja: 1- stronny/-a; wyposażenie: ze skrzynką na listy, kolor biały;
całkowita szerokość: 960 mm; całkowita wysokość: 1950 mm
50.0117.1

Tablica informacyjna l „Quattro“
stabilna tablica informacyjna, konstrukcja z aluminiowych profili
"Quattro" w kolorze srebrnym anodowanym, stalowa tablica jest
obustronnie malowana proszkowo na kolor biały, konstrukcja jest
mobilna dzięki 4 kołom z hamulcami, magnesy oraz magnetyczne
kieszenie do prezentacji dostępne są jako dodatki.

wersja: 2- stronny/-a; szerokość użytkowa: 1600 mm; wysokość
pow. do wykorzystania: 1485 mm; całkowita szerokość: 1660 mm;
całkowita wysokość: 2100 mm; głębokość: 800 mm
51.0212.1

Indywidualne wykonanie możliwe już przy zamówieniu 1 sztuki!
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Tabliczki na drzwi
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Uniwersalny zestaw montażowy
„Fisso ghost“
uchwyty dystansowe, bez konieczności
wykonywania otworów w nośniku informacji,
pozycjonowanie uchwytów odbywa się za
pomocą klejonych punktów pomocniczych,
dostawa z zestawem montażowym.

odstęp od ściany: 20 mm
60.0030.1

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojak ostrzegawczy „Solid“
materiał: polipropylen; kolor: żółty;
szerokość: 230 mm; wysokość: 590 mm

nadruk/motyw: brak
12.0113.2

nadruk/motyw: Piktogram oraz napis
„Uwaga, śliska nawierzchnia“
12.0113.1

Tabliczka "Gaśnica"
powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą;
norma: format: EN ISO 7010;
zalecenie: ASR A1.3

materiał: folia;
wymiary: 100 x 100 mm (szer. x wys.)
12.0437.1

materiał: folia;
wymiary: 150 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0437.2

materiał: aluminium;
wymiary: 150 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0437.3

materiał: folia;
wymiary: 200 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0437.4

materiał: aluminium;
wymiary: 200 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0437.5

materiał: folia;
wymiary: 300 x 300 mm (szer. x wys.)
12.0437.6

materiał: aluminium;
wymiary: 300 x 300 mm (szer. x wys.)
12.0437.7

Tablice informacyjne

Wyjście ewakuacyjne
powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą;
norma: format: EN ISO 7010;
zalecenie: ASR A1.3

materiał: folia;
wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.1

materiał: aluminium;
wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.2

materiał: folia;
wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.3

materiał: aluminium;
wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.4

Wyjście ewakuacyjne
powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą;
norma: format: EN ISO 7010;
zalecenie: ASR A1.3

materiał: folia;
wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.5

materiał: aluminium;
wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.6

materiał: folia;
wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.7

materiał: aluminium;
wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.8

Wyjście ewakuacyjne
powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą;
norma: format: EN ISO 7010;
zalecenie: ASR A1.3

materiał: folia;
wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.13

materiał: aluminium;
wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.14

materiał: folia;
wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.15

materiał: aluminium;
wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.16
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Tablice informacyjne
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Wyjście ewakuacyjne
powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą;
norma: format: EN ISO 7010;
zalecenie: ASR A1.3

materiał: folia;
wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.17

materiał: aluminium;
wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.18

materiał: folia;
wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.19

materiał: aluminium;
wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.20

Wyjście ewakuacyjne
powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą;
norma: format: EN ISO 7010;
zalecenie: ASR A1.3

materiał: folia;
wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.21

materiał: aluminium;
wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.22

materiał: folia;
wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.23

materiał: aluminium;
wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.24

Wyjście ewakuacyjne
powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą;
norma: format: EN ISO 7010;
zalecenie: ASR A1.3

materiał: folia;
wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.25

materiał: aluminium;
wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.26

materiał: folia;
wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.27

materiał: aluminium;
wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.28

Wyjście ewakuacyjne
powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą;
norma: format: EN ISO 7010;
zalecenie: ASR A1.3

materiał: folia;
wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.29

materiał: aluminium;
wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.30

materiał: folia;
wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.31

materiał: aluminium;
wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.32

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Wyjście ewakuacyjne
powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą;
norma: format: EN ISO 7010;
zalecenie: ASR A1.3

materiał: folia;
wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.9

materiał: aluminium;
wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.10

materiał: folia;
wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.11

materiał: aluminium;
wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.12

Wyjście ewakuacyjne
powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą;
norma: format: EN ISO 7010;
zalecenie: ASR A1.3

materiał: folia;
wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.33

materiał: aluminium;
wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.34

materiał: folia;
wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.35

materiał: aluminium;
wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.36
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Palenie zabronione
materiał: folia; średnica: 100 mm;
powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą
12.0443.9

materiał: aluminium; średnica: 100 mm;
powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą
12.0443.10

materiał: folia; średnica: 200 mm;
powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą
12.0443.11

materiał: folia; średnica: 100 mm
12.0443.12

materiał: aluminium; średnica: 200 mm
12.0443.13

materiał: folia; średnica: 200 mm
12.0443.14

materiał: aluminium; średnica: 315 mm
12.0443.15

materiał: aluminium; średnica: 400 mm
12.0443.16

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
materiał: aluminium; średnica: 100 mm
12.0443.17

materiał: folia; średnica: 100 mm
12.0443.18

materiał: aluminium; średnica: 200 mm
12.0443.19

materiał: folia; średnica: 200 mm
12.0443.20

materiał: aluminium; średnica: 315 mm
12.0443.21

materiał: folia; średnica: 315 mm
12.0443.22

materiał: aluminium; średnica: 400 mm
12.0443.23

Tablice informacyjne

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Wyjście ewakuacyjne
powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą;
norma: format: EN ISO 7010; zalecenie: ASR A1.3

materiał: folia; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.37

materiał: aluminium; wymiary: 300 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.38

materiał: folia; wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.39

materiał: aluminium; wymiary: 400 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.40

Zakaz palenia/ Zakaz używania ognia
materiał: aluminium; średnica: 200 mm;
powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą
12.0443.1

materiał: folia; średnica: 200 mm;
powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą
12.0443.2

materiał: aluminium; średnica: 100 mm
12.0443.3

materiał: folia; średnica: 100 mm
12.0443.4

materiał: aluminium; średnica: 200 mm
12.0443.5

materiał: folia; średnica: 200 mm
12.0443.6

materiał: aluminium; średnica: 315 mm
12.0443.7

materiał: aluminium; średnica: 400 mm
12.0443.8
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Tablice informacyjne

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Puławska 48 • 05-500 Piaseczno • Tel./Fax: +48 (0) 22 / 750 63 35, 750 63 36, 737 14 25 • www.vkf-renzel.pl • warszawa@vkf-renzel.pl

Tabliczka "Pierwsza pomoc"
materiał: aluminium; powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą;
norma: format: EN ISO 7010; zalecenie: ASR A1.3

wymiary: 150 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.51

wymiary: 200 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.52

Tabliczka "Pierwsza pomoc"
materiał: aluminium; powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą;
norma: format: EN ISO 7010; zalecenie: ASR A1.3

wymiary: 150 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.53

wymiary: 200 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.54

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Tabliczka "Pierwsza pomoc"
powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą;
norma: format: EN ISO 7010; zalecenie: ASR A1.3

materiał: folia; wymiary: 150 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.55

materiał: aluminium; wymiary: 150 x 150 mm (szer. x wys.)
12.0439.56

materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.57

materiał: aluminium; wymiary: 200 x 200 mm (szer. x wys.)
12.0439.58

materiał: folia; wymiary: 300 x 300 mm (szer. x wys.)
12.0439.59

materiał: aluminium; wymiary: 300 x 300 mm (szer. x wys.)
12.0439.60

Tabliczka "Lekarz"
materiał: folia; wymiary: 200 x 200 mm (szer. x wys.);
powierzchnia: pokryta farbą fosforyzującą;
norma: format: EN ISO 7010; zalecenie: ASR A1.3
12.0439.61
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Słupek odgradzający
waga: ok. 8 kg.

wysokość: 1000 mm;
kształt podstawy: wypukły-/ a

kolor: chrom; gałka: wykonanie prostokątne
80.0007.1

kolor: mosiądz; gałka: wersja okrągła
80.0007.2

Sznur odgradzający
długość: 1500 mm

kolor zatyczek: mosiądz; materiał: konopie; kolor: brązowy
80.0008.1

kolor zatyczek: chrom; materiał: konopie; kolor: brązowy
80.0008.2

kolor zatyczek: mosiądz; materiał: aksamit; kolor: niebieski
80.0008.3

kolor zatyczek: chrom; materiał: aksamit; kolor: niebieski
80.0008.4

kolor zatyczek: mosiądz; materiał: aksamit; kolor: czerwony
80.0008.5

kolor zatyczek: chrom; materiał: aksamit; kolor: czerwony
80.0008.6

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Odgrodzenie

Słupek odgradzający „Guideline 28“
podstawa czarna odlewana (ø 350 mm) i zatyczka z tworzywa
sztucznego, słupek z PCV; wysokość całkowita: ok. 980 mm,
kolory słupka: antracyt, czerwony, żółty, biały lub czarny.

80.0010.

długość taśmy: 2300 mm
80.0010.97

długość taśmy: 4000 mm
80.0010.98

Taśmy odgradzające dostępne w kolorach: czerwonym,
niebieskim, czarnym, czarno-żółtym, czarno-czerwonym,
siwym, ciemnozielonym, żółtym, czerwono-białym,
czerwono-białym ukośnie lub czarno-żółtym ukośnie.

1. Dostępne kolory standardowe do wszystkich słupków „Guideline".
Kolory specjalne na zapytanie.
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Odgrodzenie
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Możliwość wykonania nadruku.

Słupek odgradzający „Guideline 45“
z wyciąganą taśmą i 3 zaczepami, podstawa o wysokości 15 mm
i średnicy 340 mm, wysokość całkowita: 955 mm, waga: 12 kg,
długość taśmy: 2,3 m

kolor słupka: antracyt, czerwony, żółty lub czarny.
80.0011.79

kolor słupka: chrom
80.0011.80

kolor słupka: imitacja stali nierdzewnej
80.0011.81

Słupek odgradzający „Guideline 25“
czarna podstawa o średnicy 400 mm, słupek z tworzywa sztucznego;
wysokość: ok. 980 mm; długość taśmy: 4000 mm; słupek dostępny w
kolorach: antarcytowym, czerwonym, żółtym, białym lub czarnym.
80.0012.

1. Dostępne kolory standardowe do wszystkich słupków „Guideline".
Kolory specjalne na zapytanie.

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Taśmy odgradzające dostępne w kolorach: czerwonym,
niebieskim, czarnym, czarno-żółtym, czarno-czerwonym,
siwym, ciemnozielonym, żółtym, czerwono-białym,
czerwono-białym ukośnie lub czarno-żółtym ukośnie.

1. Dostępne kolory standardowe do wszystkich słupków „Guideline".
Kolory specjalne na zapytanie.

Tabliczka informacyjna
ramka do słupków odgradzających "Guideline".

format: A4; format: pionowy;
wyposażenie: z kieszenią ze szkła akrylowego
80.0014.2
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Taśmy odgradzające do montażu ściennego
„Guideline“
wersja: Guideline 45; długość taśmy: 2300 mm

kolor obudowy: antracyt, czerwony, żółty lub czarny
80.0018.94

kolor obudowy: chrom
80.0018.95

kolor obudowy: imitacja stali nierdzewnej
80.0018.96

Odgrodzenie

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Słupek odgradzający „VKF-Nirosta“
z taśmą; waga: 8 kg;

długość taśmy: 2100 mm; wysokość: 1000 mm

kolor taśmy: niebieski
80.0016.3

kolor taśmy: siwy
80.0016.2

kolor taśmy: czerwony
80.0016.1

kolor taśmy: czarny
80.0016.4

Ścienny zestaw montażowy „VKF-Nirosta“
z taśmą i uchwytem ściennym.

długość taśmy: 2100 mm

kolor taśmy: czerwony
80.0017.1

kolor taśmy: siwy
80.0017.2

Taśmy odgradzające dostępne w kolorach: czerwonym,
niebieskim, czarnym, czarno-żółtym, czarno-czerwonym,
siwym, ciemnozielonym, żółtym, czerwono-białym,
czerwono-białym ukośnie lub czarno-żółtym ukośnie.
1. Dostępne kolory standardowe do wszystkich słupków „Guideline".

Kolory specjalne na zapytanie.
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Odgrodzenie

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Puławska 48 • 05-500 Piaseczno • Tel./Fax: +48 (0) 22 / 750 63 35, 750 63 36, 737 14 25 • www.vkf-renzel.pl • warszawa@vkf-renzel.pl

Klips ścienny „Guideline“
materiał: tworzywo sztuczne
80.0019.2

materiał: imitacja stali nierdzewnej
80.0019.3

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Ogniwa zapasowe
do łańcuchów odgradzających 80.0022.2 i 80.0022.1;
materiał: tworzywo sztuczne; wymiary: ok. 15 x 40 mm (szer. x dł.).

materiał: tworzywo sztuczne; szerokość: 15 mm; długość: 40 mm

kolor: czerwony
80.0021.1

kolor: czarny
80.0021.2

kolor: biały
80.0021.3

kolor: żółty
80.0021.4

Łańcuch z tworzywa sztucznego
odporny na promieniowanie UV,
niską temperaturę (do ok. -10°C) oraz
uszkodzenia mechaniczne.

kolor: czerwony / biały; długość rolki: 30 m;
grubość materiału: 6 mm
80.0022.1

Taśmy odgradzające
możliwość szybkiego odgrodzenia, materiał: tworzywo sztuczne;
szerokość: 80 mm; długość w rolce: 500 m.

długość rolki: 500 m; szerokość: 80 mm; materiał: PE, polietylen

kolor: czerwony / biały
80.0023.1

kolor: czarny / żółty
80.0023.2
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Odgrodzenie
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Słupek odgradzający „Eco“
na 3 taśmy odgradzające, stalowa podstawa pokryta tworzywem
sztucznym w kolorze czarnym lub siwym, obudowa taśmy
odgradzającej w kolorze czarnym; max. długość taśmy: 3000 mm,
grubość taśmy: 0,7 mm, średnica podstawy: 330 mm;
wysokość podstawy: 15 mm; całkowita wysokość: 950 mm.

średnica podstawy: 330 mm; wysokość: 950 mm;
długość taśmy: 3000 mm

kolor słupka: czarny; kolor taśmy: czarny
80.0423.1

kolor słupka: czarny; kolor taśmy: czerwony
80.0423.2

kolor słupka: czarny; kolor taśmy: niebieski
80.0423.3

kolor słupka: czarny; kolor taśmy: siwy
80.0423.4

kolor słupka: siwy; kolor taśmy: czarny
80.0423.5

kolor słupka: siwy; kolor taśmy: czerwony
80.0423.6

kolor słupka: siwy; kolor taśmy: niebieski
80.0423.7

kolor słupka: siwy; kolor taśmy: siwy
80.0423.8Słupek odgradzający, na 2 sznury

na 2 sznury odgradzające, do użytku zewnętrznego i wewnętrznego,
z 2 uchwytami oczkowymi i czarną podstawą, możliwość wypełnienia
podstawy piaskiem (do 1,3 kg); materiał: tworzywo sztuczne;
wymiary podstawy: 280 x 280 mm.

średnica rury: 50 mm; wysokość: 900 mm

kolor: czerwony / biały
80.0492.1

kolor: czarny / żółty
80.0492.2

kolor: biały
80.0492.3

Klips ścienny do słupków "Stopper/Eco"
materiał: mosiądz; powierzchnia: wersja niklowana
80.0404.1
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Odgrodzenie
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Słupek odgradzający „Guideline 55“
szerokość taśmy: 50 mm, taśma dostępna w standardowych
kolorach; materiał: stal szlachetna, szczotkowana;
wysokość: 980 mm

średnica podstawy: 350 mm; długość taśmy: 2300 mm
80.0658.1

Taśmy odgradzające do montażu ściennego
„Guideline 2000“
wersja: "Guideline 2000"; kolor obudowy: czarny;
długość taśmy: 20000 mm; szerokość taśmy: 5 cm

kolor taśmy: czerwony / biały
80.0837.1

kolor taśmy: czarny / żółty
80.0837.2

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Stojak odgradzający „Barato“
waga: 6,58 kg;

wysokość: 1000 mm; średnica podstawy: 360 mm;
powierzchnia: chrom; gałka: wersja okrągła;
kształt podstawy: wypukły-/ a
80.0839.1

Sznur odgradzający „Barato“
waga: 0,71 kg;

kolor zatyczek: srebrny; materiał: aksamit;
długość: 1500 mm; zatyczki: tak; średnica: 38 mm

kolor: czerwony
80.0840.1

kolor: czarny
80.0840.2
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Szafka na klucze
wysokiej jakości szafka w nowoczesnym wykonaniu,
w dostawie z przykładowym kompletem breloczków do kluczy
(2 szt w kolorze czerwonym i żółtym) oraz zamkiem bezpieczeństwa
(Key Box 12 z obrotowym przyciskiem); kolor: srebrny metalik

materiał: aluminium; kolor: srebrny;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 302 mm;
głębokość (wymiar zewnętrzny): 118 mm

szerokość (wymiar zewnętrzny): 160 mm; do użytku: dla 12 kluczy;
wyposażenie: z obrotową główką
12.0212.1

szerokość (wymiar zewnętrzny): 280 mm; do użytku: dla 18 kluczy;
wyposażenie: z zamkiem bezpieczeństwa
12.0212.2

szerokość (wymiar zewnętrzny): 280 mm; do użytku: dla 36 kluczy;
wyposażenie: z zamkiem bezpieczeństwa
12.0212.3

szerokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm; do użytku: dla 72 kluczy;
wyposażenie: z zamkiem bezpieczeństwa
12.0212.4

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Oznaczniki informacyjne/Oznaczniki bezpieczeństwa
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Oznaczniki informacyjne/Oznaczniki bezpieczeństwa
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Tablica informacyjna „PN“
do zastosowania wewnątrz jak i na zewnątrz; idealne rozwiązanie na
ciasnych klatkach schodowych itd.; drzwiczki boczne (przy formacie
poziomym otwierane do góry); elementy szklane z 4 mm szkła
hartowanego (przy formacie A0 elementy ze szkła akrylowego);

materiał: aluminium; głębokość (wymiar zewnętrzny): 30 mm;
kolor: srebrny; materiał ścianki tylnej: tablica magnetyczna;
kolor ścianki tylnej: srebrny; powierzchnia: anodowana;
wykonanie: 1- stronny/-a; format: pionowy; wodoszczelna: tak

format: A0; wysokość (wymiar zewnętrzny): 1268 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 920 mm
12.0001.1

format: A1; wysokość (wymiar zewnętrzny): 920 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 674 mm
12.0001.2

format: A2; wysokość (wymiar zewnętrzny): 674 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm
12.0001.3

format: A3; wysokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 377 mm
12.0001.4

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Certyfikat B1

Tablica świetlna „SN“
głębokość wewnętrzna: 33 mm; wygodny i bezpieczny system
otwieranych drzwi, wbudowane uchwytu z odlewu cynkowego,
szklane drzwiczki z zabezpieczeniem przed kradzieżą, elementy
szklane ze szkła ESG; dodatkowo zamek z 2 kluczykami;

materiał: aluminium; głębokość (wymiar zewnętrzny): 60 mm;
kolor: srebrny; materiał ścianki tylnej: tablica magnetyczna;
powierzchnia: anodowana; wykonanie: 1- stronny/-a

format: do formatu 6x A4; wysokość (wymiar zewnętrzny): 790 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 790 mm
12.0001.281

format: do formatu 8x A4; wysokość (wymiar zewnętrzny): 820 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 970 mm
12.0001.282

format: do formatu 18x A4; wysokość (wymiar
zewnętrzny): 1060 mm; szerokość (wymiar zewnętrzny): 1350 mm
12.0001.283

format: do formatu 21x A4; wysokość (wymiar
zewnętrzny): 1060 mm; szerokość (wymiar zewnętrzny): 1600 mm
12.0001.284

format: do formatu 27x A4; wysokość (wymiar
zewnętrzny): 1060 mm; szerokość (wymiar zewnętrzny): 2000 mm
12.0001.285
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Tablica informacyjna „SC 332“
do zastosowania wewnątrz; ramka anodowana na kolor srebrny;
zamykana; głębokość wewnętrzna użytkowa: 6 mm

materiał: aluminium; głębokość (wymiar zewnętrzny): 34 mm;
kolor: srebrny; materiał ścianki tylnej: metal; kolor ścianki
tylnej: biały; powierzchnia: anodowana; wykonanie: 1- stronny/-a

format: A0; wysokość (wymiar zewnętrzny): 929 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 1278 mm; format: poziomy;
obszar zastosowania: do użytku wewnętrznego
12.0001.47

format: A1; wysokość (wymiar zewnętrzny): 682 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 930 mm; format: poziomy
12.0001.46

format: A2; wysokość (wymiar zewnętrzny): 484 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 658 mm; format: poziomy
12.0001.45

format: A3; wysokość (wymiar zewnętrzny): 361 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 484 mm; format: pionowy
12.0001.44

format: do 27x A4 (1998 x 940 mm);
wysokość (wymiar zewnętrzny): 979 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 1978 mm; format: pionowy
12.0001.49

format: do 21x A4 (1558 x 940 mm);
wysokość (wymiar zewnętrzny): 979 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 1558 mm; format: pionowy
12.0001.48

Oznaczniki informacyjne/Oznaczniki bezpieczeństwa

Apteczka pierwszej pomocy „M“
pierwsza pomoc w nowoczesnej formie. Obudowa zewnętrzna
z aluminium oraz odpornego na łamanie poliamidu.
Apteczka pierwszej pomocy "M" ma 2 wysuwane szuflady wewnątrz,
dlatego ma odpowiednio dużo miejsca na artykuły opatrunkowe
(np. wg DIN 13 164). Lista zawartości zamieszczona wewnątrz na
drzwiach, ułatwia dodatkowo szybki dostęp.
Dostawa wraz z zamkiem oraz 2 kluczami jak i zestawem
montażowym naściennym; kolor: srebrny metalik;

szerokość (wymiar zewnętrzny): 280 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 302 mm;
głębokość (wymiar zewnętrzny): 118 mm

bez zawartości
12.0210.1

zawartość: zgodna z normą DIN 13 164
12.0210.2

1. bez wyposażenia
2. z wyposażeniem
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Oznaczniki informacyjne/Oznaczniki bezpieczeństwa
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Apteczka pierwszej pomocy „L“
pierwsza pomoc w nowoczesnej formie. Obudowa zewnętrzna
z aluminium oraz odpornego na łamanie poliamidu.
Apteczka pierwszej pomocy "L" ma 3 wysuwane szuflady wewnątrz,
dlatego ma odpowiednio dużo miejsca na artykuły opatrunkowe
(np. wg DIN 13 157). Lista zawartości zamieszczona wewnątrz na
drzwiach, ułatwia dodatkowo szybki dostęp. Dostawa wraz z
zamkiem oraz 2 kluczami jak i zestawem montażowym naściennym;
kolor: srebrny metalik; wymiary: 400 x 302 x 118 mm
(szer. x wys. x gł.);

szerokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm; wysokość (wymiar
zewnętrzny): 302 mm; głębokość (wymiar zewnętrzny): 118 mm

bez zawartości
12.0210.3

zawartość: zgodna z normą DIN 13 157
12.0210.4

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

1. bez wyposażenia
2. z wyposażeniem
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Stołek "TWIN LIFT"
stołek z tworzywa sztucznego, stabilny,
na 3 kółkach; max. obciążenie: 150 kg;

ilość poziomów: 2; wysokość: 410 mm

kolor: siwy
12.0314.1

kolor: niebieski
12.0314.2

kolor: czarny
12.0314.4

kolor: czerwony
12.0314.5

Stołek "TWIN STEEL"
stołek z metalu malowanego proszkowo;
z pokryciem antypoślizgowym; na 3 kółkach;
max. obciążenie: 150 kg

ilość poziomów: 2; wysokość: 410 mm

kolor: niebieski
12.0314.3

kolor: czarny
12.0314.6

kolor: czerwony
12.0314.7

kolor: siwy
12.0314.8

Oznaczniki informacyjne/Oznaczniki bezpieczeństwa
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Reklama zewnętrzna

• Stojaki plakatowe
• Flagi & Maszty flagowe
• Namioty & Parasole
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Stojak z tablicą kredową „Mono“
stabilna konstrukcja; jednostronna; do zastosowania wewnątrz
i zewnątrz; możliwość opisu markerami kredowymi i kredą.

materiał: drewno; kolor ramki: mahoń; szerokość (wymiar
zewnętrzny): 550 mm; wysokość (wymiar zewnętrzny): 850 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 487 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 685 mm
12.0102.1

Stojaki plakatowe

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Odpowiednie pisaki znajdą Państwo na stronie 72.

Stojak z tablicą kredową
2- stronny; do opisu markerami kredowymi oraz kredą.

materiał: drewno; szerokość (wymiar zewnętrzny): 550 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 850 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 484 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 684 mm

kolor ramki: buk, naturalny
12.0101.1

kolor ramki: mahoń
12.0101.2

Tablica kredowa
do zastosowania wewnątrz i zewnątrz, dwustronna powierzchnia
prezentacyjna z płyty "MDF" pokrytej melaminą, do opisu markerami
kredowymi i kredą, ramy wykonane z drewna piniowego (powinny
być chronione przd wilgocią).

kolor ramki: jasnobrązowy-/ a;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 850 mm
w dostawie z 4 kredami (jasnozielona, jasnoniebieska, różowa, żółta)
oraz 1 pisakiem kredowym w kolorze białym;
wymiary powierzchni do opisu: 425 x 645 mm
12.0101.9
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Stojaki plakatowe
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Stojak z tablicą kredową „Sandwich“
do zastosowania wewnątrz jak i zewnątrz, dwustronny;
możliwość opisu markerami kredowymi i kredą.

materiał: drewno / tworzywo sztuczne;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 750 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1350 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 585 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 1005 mm

kolor ramki: buk, naturalny
12.0108.1

kolor ramki: mahoń
12.0108.2

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Narożniki ścięte
narożniki typu: skos; format: pionowy;
kolor profila: srebrny anodowany;
kolor podstawy: srebrny anodowany

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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Wzór zastrzeżony.

Wykonanie wodoszczelne
optymalna ochrona materiałów informacyjnych przed niepogodą
dzięki specjalnej taśmie uszczelkowej na tylnej ściance z metalu
oraz na folii.

narożniki typu: skos; format: pionowy;
kolor profila: srebrny anodowany; kolor podstawy:
srebrny anodowany; wykonanie wodoszczelne: tak

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0055.10

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0055.6

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0055.7

format plakatu: 500 x 700 mm
50.0055.8

format plakatu: 700 x 1000 mm
50.0055.9

Stojaki plakatowe

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Narożniki ścięte
narożniki typu: skos; format: pionowy; kolor profila:
srebrny anodowany; kolor podstawy: srebrny anodowany

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0055.5

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0055.1

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0055.2



155

6

Stojaki plakatowe
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Bestseller

Narożniki okrągłe
narożniki typu: zaokrąglone; format: pionowy;
kolor profila: srebrny anodowany; kolor narożników: chrom;
kolor podstawy: srebrny anodowany

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0059.5

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0059.1

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0059.2

format plakatu: 500 x 700 mm
50.0059.3

format plakatu: 700 x 1000 mm
50.0059.4

Wodoszczelny stojak plakatowy „Topic“,
profil 25 mm
wbudowana tablica informacyjna z wymiennymi płytami z srebrnego
aluminium, specjalna technika uszczelniająca gwarantuje optymalną
ochronę Państwa materiałów informacyjnych przed niepogodą.

2- stronne wykonanie z ścianką tylną z polistyrenu, gumową
uszczelką oraz antyrefleksyjną folią ochronną, odporną na
promieniowanie UV.

narożniki typu: skos; kolor profila: srebrny anodowany;
format: pionowy; kolor podstawy: srebrny anodowany;
wykonanie wodoszczelne: tak;
wysokość tabliczki informacyjnej: 150 mm

format plakatu: A1 (594 x 841 mm);
szerokość tabliczki informacyjnej: 642 mm
50.0061.10

format plakatu: A2 (420 x 594 mm);
szerokość tabliczki informacyjnej: 468 mm
50.0061.11

format plakatu: 500 x 700 mm;
szerokość tabliczki informacyjnej: 548 mm
50.0061.12

format plakatu: 700 x 1000 mm;
szerokość tabliczki informacyjnej: 748 mm
50.0061.13

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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6 Dodatki do stojaków plakatowych
zewnętrznych

Uchwyt do tablicy informacyjnej
materiał: drut; powierzchnia: ocynkowana
50.0067.1

Tablica informacyjna
materiał: PCV (sztywne tworzywo
piankowe); kolor: biały;
szerokość powierzchni widocznej: 640 mm;
wysokość widocznej powierzchni: 300 mm
50.0068.86

Szyld 50.0068.86 z nadrukiem
2-stronnym
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy
50.0068.12

Stojaki plakatowe

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Wodoszczelny stojak plakatowy „Smart“,
profil 25 mm
wbudowana tabliczka informacyjna w kolorze srebrnym
anodowanym gwarantuje optymalny sposób prezentacji Państwa
materiałów informacyjnych; specjalne gumowe uszczelki chronią
Państwa materiały przed deszczem.

2- stronne wykonanie, z ściankami z polistyrenu, gumową uszczelką
oraz antyrefleksyjną folią ochronną odporną na promieniowanie UV.

narożniki typu: skos; kolor profila: srebrny anodowany;
format: pionowy; kolor podstawy: srebrny anodowany; wykonanie
wodoszczelne: tak; wysokość tabliczki informacyjnej: ok. 200 mm

format plakatu: A1 (594 x 841 mm);
szerokość tabliczki informacyjnej: 638 mm
50.0061.4

format plakatu: A2 (420 x 594 mm);
szerokość tabliczki informacyjnej: 420 mm
50.0061.6

Dostarczane przez Państwa dane powinny
być odpowiednio przygotowane do druku.
Więcej potrzebnych informacji znajdą
Państwo na naszej stronie internetowej
www.vkf-renzel.pl w zakładce "Serwis".
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Stojaki plakatowe

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Puławska 48 • 05-500 Piaseczno • Tel./Fax: +48 (0) 22 / 750 63 35, 750 63 36, 737 14 25 • www.vkf-renzel.pl • warszawa@vkf-renzel.pl

Zestaw tabliczek kredowych
do stojaków A1.

Składa się z: 2 czarnych tabliczek kredowych A1 ( 594 x 841 mm )
i 3 ilumigrafów, szerokość 15mm, w kororze; białym, czerwonym i
zielonym. Pisaki zmywalne za pomocą nawilżonej ścierki.
50.0071.1

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Ochrona przed promieniami słonecznymi!

Stojak WindSign „Spezial II“, profil 45 mm
bezproblemowy montaż bez narzędzi dzięki
specjalnemu mechanizmowi na "wcisk".

2- stronne wykonanie z ścianką tylną z niełamliwego
tworzywa sztucznego (ABS) oraz antyrefleksyjną folią
ochronną, odporną na promieniowanie UV.

narożniki typu: skos; format: pionowy

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0072.1

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0072.2

format plakatu: 700 x 1000 mm
50.0072.3

Wodoszczelny stojak plakatowy "Eco 35"
narożniki typu: skos; format: pionowy;
kolor profila: srebrny anodowany; kolor podstawy:
srebrny anodowany; wykonanie wodoszczelne: tak

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0155.3

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0155.1

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0155.2

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0155.4

format plakatu: 700 x 1000 mm
50.0155.6

format plakatu: 500 x 700 mm
50.0155.5
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Stojak plakatowy „RT“
specjalne wykonanie naszego stojaka dzięki wbudowanym
aluminiowym powierzchniom reklamowym o wymiarach
250 x 230 mm (szer. x wys.).

narożniki typu: skos; format plakatu: A1 (594 x 841 mm);
format: pionowy; kolor profila: srebrny anodowany;
kolor podstawy: srebrny anodowany; wykonanie wodoszczelne: tak
50.0155.14

Kolor: srebrny / szary
kolor: srebrny / siwy; narożniki typu: narożniki ścięte pod kątem
z siwymi napami; format: pionowy; wykonanie wodoszczelne: tak

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0187.1

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0187.2

format plakatu: 700 x 1000 mm
50.0187.3

Stojaki plakatowe

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Stojak "Poly III"
części boczne zaokrąglone, do opisu pisakami kredowymi i kredą.

materiał: polistyren; grubość materiału: 3 mm; kolor: biały;
całkowita szerokość: 640 mm; całkowita wysokość: 1000 mm;
wyposażenie: tabliczka kredowa, format: A1, pionowy
53.0091.1

Bez możliwości zastosowania z tablicami informacyjnymi.

Wyłącznie na papierowe wkładki.
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VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Puławska 48 • 05-500 Piaseczno • Tel./Fax: +48 (0) 22 / 750 63 35, 750 63 36, 737 14 25 • www.vkf-renzel.pl • warszawa@vkf-renzel.pl

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Flagi & Maszty flagowe

Flaga reklamowa-komplet
komplet składa się z rury na flagę o długości
700 mm, 1 uchwytu, zatyczki, pierścienia
oraz flagi w formacie A3 poziomy,
dostępne kolory: biały, czerwony, zielony,
niebieski, żółty lub różowy
24.0036.

Flagi z nadrukiem jedno-
lub wielokolorowym.
Cena na zapytanie.

Flaga
wersja ukośna, odporna na warunki
atmosferyczne, kolor: biały,
wymiary: 460 x 500/550 mm (szer. x dł.),
w skład kompletu wchodzą ponadto: rura na
flagę o długości 700 mm, zatyczka,
pierścień, uchwyt ścienny (samoprzylepny)
z 4 otworami montażowymi (do mocowania
za pomocą śrub), z nadrukiem
24.0246.

Inne formaty na zapytanie!
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Flagi & Maszty flagowe
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Uchwyt do latarni i masztów.

Uchwyt plakatowy
wysięgnik malowany proszkowo, plakatowa
kieszeń z pręcikiem, tekturowa wkładka w
kolorze białym oraz zatyczka z PCV, do
mocowania na latarniach, masztach lub
drzewach przy użyciu taśmy klejącej lub
opcjonalnie dostępnej opasce taśmowej.

format wsuwu: A1 (594 x 841 mm);
długość wysięgnika: 670 mm
50.0157.2
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Flagi & Maszty flagowe
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Maszt flagowy "Beachflag"

"Beachflag", 3M
materiał: włókno szklane / aluminium; wyposażenie: z torbą
transportową; kolor: czarny; długość rury: 3300 mm
80.0451.1

Nadruk na "Beachflag", 3M
wysokość z nadrukiem: ok. 2300 mm
materiał: tkanina poliestrowa 90 g/m2; szerokość: 1047 mm;
wysokość: 1.872 mm; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy
80.0452.1

"Beachflag", 4M
materiał: włókno szklane / aluminium; wyposażenie: z torbą
transportową; kolor: czarny; długość rury: 4300 mm
80.0451.2

Nadruk na "Beachflag", 4M
wysokość z nadrukiem: ok. 3300 mm
materiał: tkanina poliestrowa 90 g/m2; szerokość: 1.138 mm;
wysokość: 2812 mm; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy
80.0452.2

"Beachflag", 5M
materiał: włókno szklane / aluminium; wyposażenie: z torbą
transportową; kolor: czarny; długość rury: 5200 mm
80.0451.3

Nadruk na "Beachflag", 5M
wysokość z nadrukiem: ok. 4200 mm
materiał: tkanina poliestrowa 90 g/m2; szerokość: 1157 mm;
wysokość: 3760 mm; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy
80.0452.3

"Beachflag", 6M
materiał: włókno szklane / aluminium; wyposażenie: z torbą
transportową; kolor: czarny; długość rury: 5600 mm
80.0451.4

Nadruk na "Beachflag", 6M
wysokość z nadrukiem: ok. 5000 mm
materiał: tkanina poliestrowa 90 g/m2; szerokość: 1170 mm;
wysokość: 4033 mm; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy
80.0452.4

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Nowość

Maszt flagowy „Eckige Version“
pasuje do wszystkich konstrukcji z numerem artykułu. 80.0451;

materiał: tkanina poliestrowa 90 g/m2; rodzaj nadruku: nadruk
cyfrowy

Nadruk do masztu flagowego „Eckige Version“ 3M
wysokość wraz z nadrukiem: ok. 3000 mm
szerokość: 620 mm; wysokość: 1950 mm
80.0452.6

Nadruk do masztu flagowego „Eckige Version“ 4M
wysokość z nadrukiem: ok. 4000 mm.
szerokość: 720 mm; wysokość: 2600 mm
80.0452.7

Nadruk do masztu flagowego „Eckige Version“ 5M
wysokość z nadrukiem: ok. 5000 mm
szerokość: 870 mm; wysokość: 3800 mm
80.0452.8

Flagi & Maszty flagowe

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

1. Instrukcja montażu.
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Podstawa do masztu flagowego
waga: ok. 12 kg.

wykonanie: wersja okrągła;
średnica: 480 mm; materiał: stal;
powierzchnia: malowana proszkowo;
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
wyposażenie: z elementem obrotowym;
Waga: 12,5 kg
80.0453.1

Flagi & Maszty flagowe
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Podstawa do masztu flagowego
waga: ok. 15 kg.

wykonanie: wykonanie prostokątne;
szerokość: 480 mm; długość: 480 mm;
materiał: stal; powierzchnia: malowana
proszkowo; kolor: srebrny, zbliżony do
RAL 9006; wyposażenie: z elementem
obrotowym; Waga: 15 kg
80.0454.1

Podstawa pod palety do
"Beachflag"
długość: 580 mm; materiał: stal;
powierzchnia: malowana proszkowo;
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
do użytku: do mocowania pod paletą Euro;
wyposażenie: z elementem obrotowym
80.0455.1

Krzyżak do "Beachflag"
długość wysięgnika: 360 mm; materiał: stal;
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
wyposażenie: z elementem obrotowym
80.0456.1

Worek z wodą do obciążenia
krzyżaka
pojemność: do 5 l;
do użytku: do obciążenia krzyżaka
80.0457.1

Wkrętak
do mocowania w miękkim podłożu.

materiał: stal; kolor: srebrny;
długość: 790 mm;
wyposażenie: z elementem obrotowym
80.0461.1

Wkrętak
z gwintem oraz uchwytami do wkręcenia w
trwałe podłoże.

materiał: stal; kolor: srebrny;
długość: 560 mm;
wyposażenie: z elementem obrotowym
80.0461.2

Maszt flagowy "Beachflag"
Podstawa do " Beachflag", 2M
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: siwy;
szerokość: 350 mm; wysokość: 140 mm;
pojemność: ok. 4 l;
odpowiednie do: do użytku wewnętrznego
80.0806.1

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Namiot promocyjny „8 x 4 m“
konstrukcja aluminiowa, wodoszczelny, poliestrowy dach;
dostępne kolory: ciemnoniebieski, żółty, siwy, zielony, czerwony,
piaskowy, niebieski, pomarańczowy, bordowy, czarny lub biały;
profil: 43 x 49 mm; wymiary: 8000 x 4000 mm (szer. x gł.);
wysokość przejścia: 2150 mm; całkowita wysokość: 3800 mm;
waga: 81,0 kg
82.0001.108

Namioty & Parasole

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Nadruk na zapytanie!

Namiot promocyjny „3 x 1,5 m“
konstrukcja aluminiowa, wodoszczelny, poliestrowy dach;
dostępne kolory: ciemnoniebieski, żółty, zielony, czerwony,
piaskowy, niebieski, pomarańczowy, bordowy, czarny lub biały;
profil: 33 x 39 mm; wymiary: 3000 x 1500 mm (szer. x gł.);
wysokość przejścia: 2010 mm; całkowita wysokość: 3130 mm;
waga: 19,20 kg
82.0001.104

Kolorowe konstrukcje na zapytanie!

Namiot promocyjny „6 x 3 m“
konstrukcja aluminiowa, wodoszczelny, poliestrowy dach;
dostępne kolory: ciemnoniebieski, żółty, zielony, czerwony,
piaskowy, niebieski, pomarańczowy, bordowy, czarny lub biały;
profil: 33 x 39 mm; wymiary: 6000 x 3000 mm (szer. x gł.);
wysokość przejścia: 2010 mm; całkowita wysokość: 3250 mm;
waga: 42,70 kg
82.0001.107
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Namioty & Parasole
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Montaż w ciągu 60 sekund bez narzędzi! 2- letnia gwarancja ! Korzystna cena !

Namiot promocyjny „VKF-Renzel, 3 x 3 m“
konstrukcja z profili aluminiowych o średnicy 30 mm
(powierzchnia: anodowana, kolor srebrny) i elementów łączących
z tworzywa sztucznego powlekanego włóknem szklanym (GFK).
Łączenie profili za pomocą ocynkowanych śrub i samozaciskających
nakrętek. Nogi namiotu tworzą podstawy aluminiowe o
wymiarach: 100 x 100 mm. W zestawie zawarty jest daszek
z poliestru, osłona z gumy piankowej i torba transportowa;
materiał: aluminium

szerokość: 3000 mm; materiał ramy: aluminium;
powierzchnia: anodowana; kolor podstawy: srebrny;
wysokość przejscia: 2010 mm; całkowita wysokość: 3310 mm;
głębokość: 3000 mm

kolor: czerwony
82.0010.1

kolor: żółty
82.0010.2

kolor: niebieski
82.0010.3

kolor: biały
82.0010.4

kolor: pomarańczowy
82.0010.5

kolor: zielony
82.0010.6

kolor: czarny
82.0010.7

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Ściana boczna z drzwiami
do namiotu promocyjnego
"VKF Renzel"
materiał: poliester; szerokość: 3000 mm;
kolor: biały
82.0013.1

1. Drewniana podłoga.
2. Plandeka nocna.

Namiot promocyjny, czworokątny
ocynkowana konstrukcja stalowa, trudnopalny daszek z PCV, lada ze
sklejki, front z płyt poliwęglanowych (dwuwarstwowych), wejście,
pojemnik do transportu; panele frontowe w kolorze białym
(możliwość nadruku); daszek w kolorze: białym, żółtym, czerwonym,
ciemnoniebieskim, zielonym, szarym, czarnym lub piaskowym;
szerokość daszka: 3240 mm; szerokość wewnętrzna: 1640 mm;
wymiary lady: 300 x 1000 mm (szer. x wys.); markiza: 570 mm;
waga: 226,70 kg., z pojemnikiem transportowym.

Podłoga do pawilonu czworokątnego
82.0016.2

Plandeka nocna do pawilonu czworokątnego
82.0017.2

Namioty & Parasole

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Nadruk na namiotach na zapytanie !

Ściana boczna do namiotu
promocyjnego "VKF Renzel"
materiał: poliester; szerokość: 3000 mm;
kolor: biały
82.0011.1

Ściana boczna z 2 oknami
do namiotu promocyjnego
"VKF Renzel"
materiał: poliester; szerokość: 3000 mm;
kolor: biały
82.0012.1
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Namioty & Parasole
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Namiot promocyjny
ocynkowana, stalowa konstrukcja,
trudnopalny daszek z PCV, płyty ladowe z
drewna wielowarstwowego, panele frontowe
z płyt poliwęglanowych, element wejściowy,
dodatkowo wbudowany kontakt oraz
pojemnik transportowy, możliwość
wykonania nadruku na białych, frontowych
panelach; dostępne kolory daszku: biały,
żółty, ciemnoniebieski, zielony, siwy, czarny
lub piaskowy; szerokość daszku: 5760 mm;
szerokość wewnętrzna: 2810 mm;
wymiary lady: 400 x 1000 mm (szer. x wys.);
markiza: 810 mm; waga: 384 kg z
pojemnikiem transportowym

Podłoga drewniana do pawilonu
sześciokątnego
82.0016.1

Plandeka nocna do pawilonu
sześciokątnego
82.0017.1

Panele do pawilonu sześciokątnego
82.0116.1

Namiot promocyjny, ośmiokątny
ocynkowana konstrukcja stalowa,
trudnopalny daszek z PCV, lada ze sklejki,
front z płyt poliwęglanowych
(dwuwarstwowych), wejście, pojemnik
do transportu; panele frontowe w
kolorze białym (możliwość nadruku);
daszek w kolorze: białym, żółtym,
czerwonym, ciemnoniebieskim, zielonym,
szarym, czarnym lub piaskowym;
szerokość daszka: 6120 mm;
szerokość wewnętrzna: 3380 mm;
wymiary lady: 400 x 1000 mm (szer. x wys.);
markiza: 810 mm; waga: 427 kg.,
z pojemnikiem transportowym.

Podłoga drewniana na pawilonu
ośmiokątnego
82.0016.3

Plandeka nocna do pawilonu
ośmiokątnego
82.0017.3

Panele do pawilonu ośmiokątnego
82.0116.2

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Nadruk na zapytanie!

Parasol 2 M
wysokiej jakości 8- segmentowy parasol wykonany z tkaniny
poliestrowej "Premium" 180 g/m2 pokrytej powłoką teflonową
"DuPont" oraz nacinaną falbanką (wysokość: ok. 140 mm), 8
stalowych wsporników o średnicy 3,8 mm, 2- częściowy stalowy
stelaż o średnicy 22/25mm ( profil dolny: 1200mm/profil
górny: 1150 mm), możliwość regulacji wysokości, łamany na "kulkę",
całość malowana proszkowo.

materiał: poliester; średnica: 2000 mm

kolor: biały
82.0018.7

kolor: żółty
82.0018.8

kolor: czerwony
82.0018.9

kolor: niebieski
82.0018.10

kolor: zielony
82.0018.13

Namioty & Parasole

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Stojak na parasole
do parasoli o średnicy od 1800-2000 mm oraz średnicy pręta
od 18-38 mm; ze stabilnym uchwytem ułatwiającym transport,
waga: niewypełniony: 0,95 kg, wypełniony 20 kg.

materiał: PE, polietylen; szerokość: 450 mm; wysokość: 140 mm;
kolor: biały
82.0021.1
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Namioty & Parasole
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Nadruk na zapytanie!

Parasol - Alu
materiał: poliester, wodoodporny i odporny na kurz,
dostępne kolory: żółty, zielony, czerwony lub niebieski;

średnica: 3000 mm
82.0020.7

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Stojak pod parasol do parasola "Alu"
system na "wcisk", do parasoli o średnicy 3000-4000 mm
oraz o średnicy pręta od 26-55mm, wypełniony 52 kg piasku.

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
82.0023.1
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Parasol „Gastro“ 3 x 3 m
Stojak pod parasol „Gastro“
materiał: metal; powierzchnia: ocynkowana;
do użytku: do płyt 400 x 400 mm lub 500 x 500 mm
82.0089.1

Namioty & Parasole

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl
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Przyjęcia & Katering

• Banery & Ścianki wystawowe
• Krzesła i stoły
• Katering & Transport
• Pozostałe artykuły promocyjne
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Składana ścianka „VKF 33“ oraz „43 - 2.0“
wysokość: 2380 mm; oświetlenie: 2 sztuki halogenów po 100 Wat

„VKF 33“ 2.0
wersja: 3 x 3; szerokość: 2700 mm; głębokość: 630 mm;
rodzaj nadruku: bez nadruku
80.0062.8

dodatkowo nadruk cyfrowy
wersja: 3 x 3; szerokość: 2700 mm; głębokość: 630 mm;
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy
80.0062.6

„VKF 43“ 2.0
wersja: 4 x 3; szerokość: 3300 mm; głębokość: 900 mm;
rodzaj nadruku: bez nadruku
80.0062.9

dodatkowo nadruk cyfrowy
wersja: 4 x 3; szerokość: 3300 mm; głębokość: 900 mm;
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy
80.0062.7

Kufer do ścianek „VKF 33“ oraz „VKF 43 - 2.0“
kufer do transportu ścianki ekspozycyjnej oraz do przebudowy na
ladę promocyjną. W zestawie: kufer transportowy, wkładka ochronna
dla grafiki. Wymiary w formie zamkniętej: 650 x 975 x 435 mm
(szer. x wys. x gł.).

Kufer do ścianki ekspozycyjnej „VKF“, bez nadruku
kolor: ciemnosiwy
80.0063.4

Kufer do ścianki ekspozycyjnej „VKF“, z nadrukiem
kolor: ciemnosiwy; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy
80.0063.5

Blat do kufra „VKF“
kolor: dąb; szerokość: 650 mm; głębokość: 435 mm
80.0064.3

kolor: srebrny; szerokość: 650 mm; głębokość: 435 mm
80.0064.4

Banery & Ścianki wystawowe

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl
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Banery & Ścianki wystawowe
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Prezenter rolkowy „Simple“ i „Double“
czarna torba transportowa, teleskopowy profil, kasetka z
wysuwanym materiałem banerowym oraz profile zaciskowe,
w których mocowany jest baner (nie dostarczany w komplecie);
dzięki temu praktycznemu rozwiązaniu nasz prezenter jest prostym
i elastycznym nośnikiem informacji z możliwością bezproblemowej
wymiany grafiki.

wysokość: regulowana do 2.300 mm;
materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;
wykonanie: nowa wersja; wersja: bez materiału banerowego

Prezenter rolkowy „Simple“, NG, 600 mm
szerokość: 600 mm; wyposażenie: 2 listwy zaciskowe do
naciągnięcia baneru; kolor: srebrny anodowany
80.0835.1

Prezenter rolkowy „Simple“, NG, 800 mm
szerokość: 800 mm; wyposażenie: 2 listwy zaciskowe do
naciągnięcia baneru; kolor: srebrny anodowany
80.0835.2

Prezenter rolkowy „Simple“, NG, 1.000 mm
szerokość: 1000 mm; wyposażenie: 2 listwy zaciskowe do
naciągnięcia baneru; kolor: srebrny anodowany
80.0835.3

Prezenter rolkowy „Simple“, NG, 1200 mm
szerokość: 1200 mm; wyposażenie: 2 listwy zaciskowe do
naciągnięcia baneru; kolor: srebrny anodowany
80.0835.4

Prezenter rolkowy „Simple“, NG, 1500 mm
szerokość: 1500 mm; wyposażenie: 2 listwy zaciskowe do
naciągnięcia baneru; kolor: srebrny anodowany
80.0835.5

Prezenter rolkowy „Double“, NG, 600 mm
szerokość: 600 mm; wyposażenie: 4 listwy zaciskowe do
naciągnięcia baneru; kolor: srebrny
80.0836.1

Prezenter rolkowy „Double“, NG, 800 mm
szerokość: 800 mm; wyposażenie: 4 listwy zaciskowe do
naciągnięcia baneru; kolor: srebrny
80.0836.2

Prezenter rolkowy „Double“, NG, 1000 mm
szerokość: 1000 mm; wyposażenie: 4 listwy zaciskowe do
naciągnięcia baneru; kolor: srebrny
80.0836.3

Baner z nadrukiem cyfrowym
do prezentera rolkowego „Simple“ i „Double“,

wysokość powierzchni widocznej: 2000 mm;
całkowita wysokość: 2100 mm; materiał: Frontlit;
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy; gramatura [g/m²]: 450 g/m²

szerokość: 600 mm
80.0125.2

szerokość: 800 mm
80.0125.1

szerokość: 1000 mm
80.0125.3

szerokość: 1200 mm
80.0125.23

szerokość: 1500 mm
80.0125.18

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Inne materiały do druku na zapytanie!
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Prezenter rolkowy „Stick“
mocowanie materiału banerowego w górnej części za pomocą listwy
zaciskowej, w dolnej części za pomocą kleju, taki system umożliwia
szybkie ustawienie prezentera, 2 składane podstawy, 3- częściowa
konstrukcja z gumową linką, dodatkowo torba transportowa;
bez materiału banerowego (bez możliwości wymiany); waga: 3 kg.

materiał obudowy: aluminium; wysokość: 2000 mm;
głębokość: 300 mm; wersja: bez materiału banerowego;
dodatki: Torba transportowa

kolor obudowy: srebrny; szerokość: 600 mm
80.0126.4

kolor obudowy: srebrny; szerokość: 850 mm
80.0126.1

kolor obudowy: srebrny; szerokość: 1000 mm
80.0126.5

kolor obudowy: srebrny; szerokość: 1200 mm
80.0126.9

kolor obudowy: czarny; szerokość: 600 mm
80.0126.10

kolor obudowy: czarny; szerokość: 850 mm
80.0126.11

kolor obudowy: czarny; szerokość: 1000 mm
80.0126.12

kolor obudowy: czarny; szerokość: 1200 mm
80.0126.13

Banery & Ścianki wystawowe

Baner z nadrukiem cyfrowym
do prezentera rolkowego „Stick“;

materiał: Frontlit; rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy;
wysokość powierzchni widocznej: 2000 mm;
całkowita wysokość: 2100 mm; gramatura [g/m²]: 450 g/m²

szerokość: 600 mm
80.0131.13

szerokość: 850 mm
80.0131.1

szerokość: 1000 mm
80.0131.14

szerokość: 1200 mm
80.0131.16
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Banery & Ścianki wystawowe
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•Różnorodne wysokości, max. 2000 mm.

•Prezenter rolkowy "Stick" dostępny
w różnych szerokościach.

Prezenter rolkowy „Kontur“
prezentacja Państwa materiałów reklamowych
w niecodziennym wydaniu!

szerokość: 850 mm; wysokość: max. 2000 mm; wyposażenie:
z prętem mocującym; kolor: srebrny; wersja: z banerem;
rodzaj druku: nadruk cyfrowy na szczelnych materiałach
80.0841.1

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Nadruk na zapytanie!

Stojak banerowy „Mini“
świetnie sprawdza się w obszarach kas
oraz lad, do zastosowania na różnorodnych
stoiskach promocyjnych; mały stojak
o dużym działaniu.

Stojak banerowy „Mini X-Version"
szerokość stojaczka: 240 mm;
wysokość stojaczka: 430 mm;
głębokość: 250 mm; wersja: "Mini X-Banner"
80.0648.1

Stojak banerowy „Mini Roll Up A4"
szerokość stojaczka: 230 mm; wysokość
stojaczka: 350 mm; głębokość: 80 mm;
wersja: "Mini Roll Up", aluminium
80.0648.2

Stojak banerowy „Mini Beachflag"
szerokość stojaczka: 100 mm; wysokość
stojaczka: 350 mm; głębokość: 100 mm;
wersja: "Mini Beachflag"
80.0648.3

Stojak banerowy „Mini Roll Up Wood"
szerokość stojaczka: 230 mm;
wysokość stojaczka: 350 mm; dodatki:
Torba transportowa; głębokość: 90 mm;
wersja: "Mini Roll Up", drewniany
80.0648.4

Stojak banerowy „Mini Easy"
szerokość stojaczka: 230 mm;
szerokość nadruku: 210 mm;
wysokość stojaczka: 350 mm;
wysokość nadruku: 300 mm;
dodatki: 2 szyny zaciskowe;
głębokość: 100 mm; wersja: "Mini Easy"
80.0648.5

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Banery & Ścianki wystawowe

1. 80.0648.1.
2. 80.0648.2.
3. 80.0648.3.
4. 80.0648.5.
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Baner do systemu „Cafe“
materiał: tkanina "PVC-Blockoutplane" 720-760 g/m²;
obszar zastosowania: do użytku wewnętrznego i zewnętrznego;
konfekcjonowanie: tunelik (od góry i doło) na profil o ø 20 mm

wymiary baneru: 910 x 750 mm (szer. x wys.);
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy, 1-stronny;
do użytku: do długości 1.000 mm
14.0092.208

wymiary baneru: 910 x 750 mm (szer. x wys.);
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy, 2- stronny;
do użytku: do długości 1.000 mm
14.0092.209

wymiary baneru: 1.410 x 750 mm (szer. x wys.);
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy, 1-stronny;
do użytku: do długości 1.500 mm
14.0092.210

wymiary baneru: 1.410 x 750 mm (szer. x wys.);
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy, 2- stronny;
do użytku: do długości 1.500 mm
14.0092.211

Słupek ogradzający „Café“
wysokość: 1000 mm; materiał: stal szlachetna;
średnica podstawy: 320 mm; kształt podstawy: płaski;
gałka: wykonanie prostokątne
1 komplet = 2 szt.
80.0479.4

Uchwyt banerowy do systemu "Cafe"
średnica: 20 mm; materiał: stal szlachetna

1 komplet = 2 szt.
długość: 1000 mm
80.0881.1

1 komplet = 2 szt.
długość: 1500 mm
80.0881.2

Banery & Ścianki wystawowe

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Puławska 48 • 05-500 Piaseczno • Tel./Fax: +48 (0) 22 / 750 63 35, 750 63 36, 737 14 25 • www.vkf-renzel.pl • warszawa@vkf-renzel.pl

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojak banerowy „Public“
powierzchnia reklamowa 4m2 gotowa w ciągu kilku sekund.

szerokość: 2000 mm; wysokość: 800 mm; głębokość: 860 mm;
dodatki: z śledziami i torbą transportową;
materiał zewnętrzny: włókno szklane;
rodzaj druku: 2- stronny nadruk na tkaninie Canvas 205 g/m²
80.0650.1

Banery & Ścianki wystawowe
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Parawan „Naomi“
te praktyczne parawany są idealne dla nadania
charakteru w pomieszczeniu, 3-częściowy.

materiał: drewno masywne / papier; kolor: czarny;
szerokość: 1310 mm; wysokość: 1790 mm; głębokość: 20 mm
80.0720.1

Parawan „Naomi“
4- częściowy

materiał: drewno masywne / papier; kolor: naturalny;
szerokość: 1820 mm; wysokość: 1790 mm; głębokość: 20 mm
80.0720.3

Banery & Ścianki wystawowe

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stołek barowy „Leonie“
możliwość regulacji wysokości, podpórka
na nogi; dostępne w kolorze czarnym lub
białym; min. ilość zamówienia: 2 sztuki
w danym kolorze.

materiał ramy: stal; powierzchnia: chrom;
materiał siedziska: metal, obity;
szerokość: 540 mm; głębokość: 470 mm;
wysokość (możliwość regulacji):
810-1030 mm; obciążenie: max. 90 kg

kolor: czarny
80.0715.1

kolor: biały
80.0715.2

Stołek barowy „Fancy“
materiał ramy: stal szlachetna;
powierzchnia: skóra; szerokość: 490 mm;
całkowita wysokość: 1000 mm;
wysokość siedziska: 750 mm;
głębokość: 530 mm

minimalna ilość zamówienia: 2 szt
kolor: czarny
80.0825.1

minimalna ilość zamówienia: 2 szt
kolor: biały
80.0825.2

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Krzesła i stoły
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Krzesła i stoły
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Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Krzesło „Laura“
nasze krzesło "Laura" odznacza się
nowoczesnym, stylowym wykonaniem,
jak również dużą wygodą siedzenia,
siedzisko oraz oparcie z drewna sklejkowego,
możliwość ustawienia kilku krzeseł w "stos".

materiał ramy: chromowana stalowa rura;
materiał: drewno;
szerokość siedziska: 440 mm;
wysokość siedziska: 460 mm;
głębokość siedziska: 410 mm;
całkowita wysokość: 830 mm;
nośność: do 130 kg

kolor: biały
80.0832.1

kolor: czerwony
80.0832.2

kolor: czarny
80.0832.3

kolor: niebieski
80.0832.4

kolor: siwy
80.0832.5

kolor: zielony
80.0832.6

kolor: żółty
80.0832.7

Fotel „Safari“
elegancki mebel świetnie sprawdzający się w wszelkiego rodzaju
pomieszczeniach, konstrukcja wykonana z drewna wyściełanego
tworzywem piankowym i obitego sztuczną skórą;
dostępne kolory: czarny, beżowy, czerwony, bordowy lub brązowy;
wymiary siedziska: 470 x 440 x 500 mm (szer. x wys. x gł.);
wymiary całkowite: 670 x 750 x 680 mm (szer. x wys. x gł.).
80.0348.



182

7

Fotel- worek „RelaxX“
nasz fotel-worek "RelaxX" świetnie sprawdza się na wszelkiego
rodzaju imprezach takich jak: targi, wystawy, eventy oraz imprezy
gastronomiczne, wyjątkowo wygodny i estetyczny, wykonany z 100%
tkaniny poliestrowej, odporny na działanie wody oraz
promieniowania UV, wypełniony perełkami EPS; powłoka łatwa do
zdjęcia z możliwością prania, dostępna w kolorach: niebieskim,
żółtym, zielonym, fioletowym, pomarańczowym, różowym, czarnym
oraz białym; wymiary: 1400 x 1800 mm (szer.x wys.)
80.0674.

Fotel- worek „RelaxX“ z nadrukiem 4c
rodzaj nadruku: 4- kolorowy nadruk termosublimacyjny, 1- stronny
80.0674.3

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Pufa „Kubix“
Konstrukcja z drewna z powłoką piankową, Obicie ze skóry tekstylnej

materiał: drewno blokujace z piankow mit Schaumstoffauflage;
naciąg materiału: skóra ekologiczna; szerokość: 450 mm;
wysokość: 450 mm; głębokość: 450 mm

kolor: antyczny brązowy
80.0347.1

kolor: kol: beżowy
80.0347.2

kolor: czerwony
80.0347.3

kolor: czarny
80.0347.4

kolor: ciemnoczerwony
80.0347.5

kolor: biały
80.0347.6

Krzesła i stoły
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Krzesła i stoły
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Leżanka „Beach“
materiał ramy: drewno; materiał miejsca do leżenia: poliester;
kolor konstrukcji: powleczona pokostem (kol: czerwono-brązowy);
szerokość siedziska: ok. 900-1000 mm; wysokość: ok. 780-1050 mm;
głębokość siedziska: 560 mm; możliwość regulacji
wysokości: trzystopniowa regulacja wysokości siedzenia

kolor miejsca do leżenia: niebieski
80.0833.4

kolor miejsca do leżenia: żółty
80.0833.1

kolor miejsca do leżenia: zielony
80.0833.3

kolor miejsca do leżenia: czerwony
80.0833.2

kolor miejsca do leżenia: czarny
80.0833.6

kolor miejsca do leżenia: biały
80.0833.5

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stolik „Cube“
materiał: szkło hartowane; grubość: 5 mm;
szerokość: 400 mm; wysokość: 400 mm; głębokość: 400 mm

kolor: czerwony
80.0827.3

kolor: czarny
80.0827.1

kolor: biały
80.0827.2

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl

Stolik LED „RelaxX“
ciekawy stół z bio-degradalnego materiału (polietylen), odpornego
na promieniowanie UV, również do użytku zewnętrznego (do -20 °C),
LED: 16 x 0,03 W MCD, 7 zmieniających się kolorów, akumulator
ładuje się w ciągu 5 godzin, żywotność od 8-10 godzin, regulacja
pilota: on/off, regulacja zmiany kolorów: szybko/wolno, możliwość
wyboru stałego koloru; kolor podstawowy: przezroczysto-mleczny;
wymiary: 600 x 360 mm (śred. x wys.).
80.0675.1

Blat do stołu LED „RelaxX“
rodzaj nadruku: naklejka w 4 kolorach, ochrona przed zarysowaniem
80.0444.2

Krzesła i stoły
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Stół „Ares 1“
materiał: konstrukcja chromowana, blat z MDF;
wymiary: 600 x 1020 mm (ø x wys.).

materiał ramy: stal; powierzchnia: chrom; materiał płyty: MDF;
średnica: 600 mm; wysokość: 1020 mm

kolor: biały
80.0469.1

kolor: czarny
80.0469.2

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Stolik „Klappbar I“
konstrukcja z rury stalowej owalnej, lakierowanej na
kolor biały, możliwość regulowania rozstawu nóżek, składany,
możliwość wykonania wersji z otworem na parasol
(do parasoli o średnicy 2000 mm)

wysokość: 1000 mm

średnica: 700 mm; wersja: bez otworu na parasol
80.0164.1

średnica: 700 mm; wersja: z otworem na parasol
80.0164.2

średnica: 850 mm; wersja: bez otworu na parasol
80.0164.3

średnica: 850 mm; wersja: z otworem na parasol
80.0164.4
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Krzesła i stoły

Pokrycie na stolik "Galactica"
do pokrycia na stół „Galactica“ 80.0558, chroni tkaninę,
możliwość prania w 30-40 °C; materiał: poliester (jersey);
dostępne kolory: niebieski, kremowy, biały, czerwony lub czarny.
80.0557.

Pokrycie na stolik „Galactica“
pasuje do stolików o średnicy blatu 850 mm, możliwość prania w
30-40 °C; materiał: poliester (jersey); dostępne kolory: niebieski,
kremowy, biały, czerwony lub czarny.
80.0558.

Dużo innych kolorów dostępnych!

1. Nadruk na zapytanie!
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Stolik „POS“
nasz stolik "POS" to idealny nośnik reklamy! Możliwość wykonania
indywidualnego projektu, nadruk może być wykonany na blacie oraz
na podstawie, stół składa się z 3 części, które można łatwo i szybko
zmontować bez użycia narzędzi, wszystkie elementy stołu są
wodoszczelne oraz odporne na światło słoneczne, blat o średnicy
850 mm pokryty warstwą melaminy, krawędzie wzmocnione
polipropylenem, odporny na promieniowanie UV, z zabezpieczeniem
przed porysowaniem, podstawa z tworzywa sztucznego (ASA)
o wadze 14 kg; całkowita waga: 30 kg

wysokość: 1100 mm

kolor: czerwony
80.0679.1

kolor: czarny
80.0679.2

kolor: srebrny
80.0679.3

kolor: biały
80.0679.4

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Stolik „Praktisch“
zastosowany, praktyczny system ułatwia przechowywanie i transport
naszego stolika, technika na "wcisk" umożliwia wykorzystanie
stolika w 2 wysokościach: a) z jednym profilem o wysokości 720 mm
(jako stolik do siedzenia), b) z dwoma profilami o wysokości
1200 mm (jako wysoki stolik), możliwość chowania
niewykorzystanych profili po blatem, chromowane profile,
stabilna podstawa, malowana proszkowo spawana konstrukcja oraz
blat o średnicy 700 mm (wykonany z oryginalnego wercalitu), waga
stolika to zaledwie 13,5 kg, szybki i łatwy montaż bez narzędzi.
80.0155.1

Inne kolory płyt
stołowych na zapytanie.

Możliwość wykonania nadruku.

Idealne do użycia w gastronomii, na imprezach,
na targach i uroczystościach.



188

7

Krzesła i stoły

Stoisko degustacyjne "Quick"
z tablicą informacyjną o wymiarach: 830 x 350 mm (szer. x wys.),
1 półka, 1 podstawa oraz torba transportowa; materiał: polistyren;
kolor: biały; wymiary: 900 x 910 x 470 mm (szer. x wys. x gł.).
80.0375.1

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin • Tel.: +48 (0) 63 /240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 /240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl
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Produkty z naszej serii "Construct" dostępne w
indywidualnych wykonaniach nawet przy zamówieniu 1 sztuki.

Elastyczny stół prezentacyjny „Construct“
aluminiowe profile "Construct" w kolorze srebrnym anodowanym,
czarne łączniki z tworzywa sztucznego; praktyczny w transporcie
dzięki płasko składanej konstrukcji

materiał ramy: aluminium / tworzywo sztuczne; materiał
płyty: drewno; kolor płyty: ciemno brązowy, krawędzie w jaśniejszym
brązie; szerokość: 1500 mm; wysokość: 760 mm; głębokość: 600 mm
51.0162.1
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Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Dostępne również w wymiarach niestandardowych

Wózek serwisowy „Construct“
aluminiowe profile „Construct“ i 10 półek z kątowników
aluminiowych (wykończenie powierzchni: srebrna anodowana);
łączniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, 4 stabilne kółka
skrętne; miejsce na 10 tac o wymiarach 320 x 435 mm,
możliwość nadruku na bocznych powierzchniach

materiał ramy: aluminium / tworzywo sztuczne; materiał
ścianek: płyta warstwowa aluminiowa; odpowiednie do: do 10 tac;
szerokość: 390 mm; wysokość: 1710 mm; głębokość: 510 mm
51.0161.1
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Indywidualne wykonanie!

Katering & Transport
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Produkty z naszej serii "Construct" dostępne w indywidualnych
wykonaniach nawet przy zamówieniu 1 sztuki.

Wózek serwisowy „Construct-Duo“
aluminiowe profile „Construct“ i 10 półek z kątowników
aluminiowych (wykończenie powierzchni: srebrna anodowana);
łączniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, 4 stabilne kółka
skrętne; miejsce na 20 tac o wymiarach 320 x 435 mm,
możliwość nadruku na bocznych powierzchniach

materiał ramy: aluminium / tworzywo sztuczne; materiał
ścianek: płyta warstwowa aluminiowa; odpowiednie do: 20 półek;
szerokość: 510 mm; wysokość: 1710 mm; głębokość: 700 mm
51.0161.2
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Dostępne również
w wymiarach

niestandardowych

Wózek „Construct“
aluminiowe profile "Construct" w kolorze
srebrnym anodowanym, łączniki z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym,
4 kółka skrętne wyposażone w hamulce;
dodatkowo drążek do wieszania ubrań.

materiał ramy: aluminium / tworzywo
sztuczne; szerokość: 900 mm;
wysokość: 1900 mm; głębokość: 600 mm
51.0164.1

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Katering & Transport
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Druciany kosz do serii „Construct“
możliwość łączenia drucianych koszy ze stojakami z serii "Construct".

Kosze dostępne są w różnych rozmiarach!

materiał: drut; kolor: biały; szerokość: 527 mm; głębokość: 427 mm

wysokość: 85 mm
51.0201.1

wysokość: 185 mm
51.0201.2

wysokość: 285 mm
51.0201.3

1. Przykład zastosowania wraz z stojakiem „Construct-Slide“ (51.0191.1)

Stojak koszowy „Construct-Rack“
składa się z aluminiowych profili
"Construct" anodowanych oraz czarnych
elementów łączących, szare elementy
boczne wyposażone są w 14 miejsc do
wsunięcia koszy drucianych, kółka (4 sztuki,
z tego 2 sztuki z hamulcami) zapewniają
mobilność naszemu koszowi

materiał ramy: aluminium / tworzywo
sztuczne; ilość możliwości wsuwu: 14;
szerokość: 490 mm; wysokość: 1475 mm;
głębokość: 535 mm; ilość rolek: 4, 2 z
hamulcem
51.0191.3

1. Przykład zastosowania z drucianymi koszami



193

7

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Puławska 48 • 05-500 Piaseczno • Tel./Fax: +48 (0) 22 / 750 63 35, 750 63 36, 737 14 25 • www.vkf-renzel.pl • warszawa@vkf-renzel.pl

Wózek serwisowy „Butler“
z 3 półeczkami- nośność każdej z półek to ok. 120 kg, na 4 kółkach
(2 z hamulcem), dostawa w formie niezmontowanej; waga: 15,5 kg.

materiał: stal szlachetna; szerokość: 860 mm; głębokość: 540 mm;
wysokość: 940 mm
80.0638.1

Wózek serwisowy „Alex“
z 2 półeczkami- nośność każdej z półek to ok. 120 kg, na 4 kółkach
(2 z hamulcem), dostawa w formie niezmontowanej; waga: 14,5 kg.

materiał: stal szlachetna; szerokość: 860 mm; głębokość: 540 mm

wysokość: 940 mm
80.0638.2

wysokość: 1540 mm
80.0638.3

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Pozostałe artykuły promocyjne
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Tablica informacyjna do stoiska degustacyjnego
„Merit“
4- elementowa, stalowa rura o średnicy 25 mm;
tablica informacyjna z 3 mm forexu; kolor: biały lub czarny;
wymiary: 795 x 345 mm (szer. x wys.); waga: ok. 2,5 kg.
80.0320.

Torba transportowa do promotorów
„Budget“ und „Merit“
z pasami transportowymi.

materiał: nylon; kolor: czarny; szerokość: 850 mm;
wysokość: 940 mm; głębokość: 85 mm
80.0322.1

Stoisko degustacyjne „Merit“
blat z 2 otworami, półka i podstawa z polistyrenu
o grubości 3 mm , korpus polypropylenu o grubości 3 mm;
wymiary: 790 x 900 x 490 mm (szer. x wys. x gł.); waga: ca. 9 kg.

szerokość: 790 mm; wysokość: 900 mm; głębokość: 490 mm;
grubość materiału: 3 mm; materiał: polistyren / polipropylen;
wyposażenie: bez tablicy informacyjnej

kolor: biały
80.0319.1

kolor: czarny
80.0319.2

Nadruk na zapytanie!

1. Stoisko degustacyjne „Merit“ z tablicą informacyjną.



195

7

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Puławska 48 • 05-500 Piaseczno • Tel./Fax: +48 (0) 22 / 750 63 35, 750 63 36, 737 14 25 • www.vkf-renzel.pl • warszawa@vkf-renzel.pl

Stoisko degustacyjne „Swift 360“
składa się z: podstawy, blatu, nakładki
frontowej oraz torby transportowej.

materiał: polipropylen; wysokość: 900 mm; średnica: 480 mm;
kolor: biały
80.0698.1

Stoisko degustacyjne "Quick"
z tablicą informacyjną o wymiarach: 830 x 350 mm (szer. x wys.),
1 półka, 1 podstawa oraz torba transportowa; materiał: polistyren;
kolor: biały; wymiary: 900 x 910 x 470 mm (szer. x wys. x gł.).
80.0375.1

Stoisko degustacyjne "Uni"
składa się z blatu, podstawy, półki oraz torby
transportowej w kolorze czarnym; waga: 8 kg.

materiał: polistyren; grubość materiału: 3 mm; kolor: biały;
szerokość: 880 mm; wysokość: 900 mm; głębokość: 450 mm
80.0330.1

Kółka skrętne do stoiska „Uni“
Kółka do stoiska "Uni"
kolor: czarny
80.0552.1

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Pozostałe artykuły promocyjne
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Stojak informacyjny „Counter“
owalna metalowa konstrukcja z drewnianym
blatem (imitacja buku), możliwość
dwustronnego wyposażenia stojaka
w pojemniki i kieszenie na prospekty.

kolor: srebrny / buk; szerokość: 900 mm;
wysokość: 1100 mm; głębokość: 400 mm
54.0020.1

Koło fortuny „Trend“
wytrzymała konstrukcja,
nadruk na zapytanie.

materiał: konstrukcja z rury / krążek z
blachy, obrotowy; kolor: biały; średnica
koła: 900 mm; wysokość: 1800 mm;
wyposażenie: 18 pól
55.0012.1

Torba transportowa „Trend“
wyścielona 6 mm pianką welurową,
z zamkiem błyskawicznym i
stabilnymi rączkami.

materiał: tkanina poliestrowa; kolor: czarny;
szerokość: 1100 mm; wysokość: 1100 mm;
głębokość: 210 mm
55.0013.1
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Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Skrzyneczka informacyjna
do wrzucania propozycji, pomysłów,
zażaleń oraz życzeń, zamykana, dodatkowo
25 karteczek na sugestie, 2 kluczyki oraz
2 otwory do montażu ściennego.

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 wrzucania propozycji, pomysłów,
zażaleń oraz życzeń, zamykana, dodatkowo
25 karteczek na sugestie, 2 kluczyki
oraz 2 otwory do montażu ściennego;
wymiary wsuwu: 139 x 215 mm
(szer. x wys.);

materiał: tworzywo sztuczne;
kolor: jasnosiwy; szerokość: 127 mm;
wysokość: 356 mm; głębokość: 102 mm;
szerokość wsuwu: 90 mm
65.0145.1

Pojemnik na losy, duży
grubość materiału: stojak: 8 mm;
bęben: 5 mm;

materiał: szkło akrylowe;
kolor: przezroczysty; szerokość: 610 mm;
wysokość: 450 mm; głębokość: 595 mm
60.0090.1

Pozostałe artykuły promocyjne
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Pojemnik na losy
materiał: szkło akrylowe;
grubość materiału: 4 mm;
kolor: przezroczysty;
szerokość wsuwu: 6 mm

długość boku: 200 mm;
długość wsuwu: 145 mm; wersja: standard
60.0078.1

długość boku: 200 mm;
długość wsuwu: 145 mm;
wersja: z zamkiem oraz 2 zawiasami
60.0078.2

długość boku: 300 mm;
długość wsuwu: 155 mm; wersja: standard
60.0079.1

długość boku: 300 mm;
długość wsuwu: 155 mm;
wersja: z zamkiem oraz 2 zawiasami
60.0079.2

1. Wersja standardowa.
2. Wersja z zamkiem i 2 zawiasami.
3. Wersja z nadrukiem.
4. Wersja z długopisem 40.0278.1.

Możliwość
wykonania nadruku!

Konstrukcja "Tondo",
bez pojemnika
materiał: metal; powierzchnia: malowana
proszkowo; kolor: biały, zbliżony do
RAL 9016; wysokość: ok. 950 mm;
średnica podstawy: 350 mm;
wykonanie: wersja 4- stronna

wyposażenie: z uchwytem do 200 mm
pojemnika na losy
57.0019.1

wyposażenie: z uchwytem do 300 mm
pojemnika na losy
57.0019.2
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Pojemnik na losy z wsuwem na informację
format pojemnika na prospekty: 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 śrubki z nakrętkami chronią przykrywkę przed niepożądanym
zdjęciem, opcjonalnie możliwość wykorzystania kartki formatu
A4 jako banderoli, wymiary wsuwu: 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)

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Pozostałe artykuły promocyjne
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• Produkty z naszej serii "Construct"
dostępne w indywidualnych wykonaniach
nawet przy zamówieniu 1 sztuki.

• Dostawa również w postaci do
samodzielnego składania.

Przenośna przebieralnia „Construct“
modna przebieralnia w prostym wykonaniu, możliwość wykonania
indywidualnego nadruku na zewnętrznych banerach mocowanych
za pomocą taśmy flauszowej oraz rzepowej, oraz nadruku na tablicy
informacyjnej, konstrukcja złożona z aluminiowych profili
"Construct" oraz czarnych łączników z tworzywa sztucznego,
całość stabilizowana przez kółka z możliwością blokady.

materiał ramy: aluminium / tworzywo sztuczne; materiał
ścianek: baner "Blockout" z taśmą rzepową i flauszową; kolor
ścianki: biały; kolor zasłony: biały; ilość haczyków odzieżowych: 4;
szerokość: 1100 mm; wysokość: 2200 mm; głębokość: 1100 mm
51.0145.1
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Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Dostawa również w postaci do samodzielnego składania.

Ścianka ekspozycyjna „Construct“
nasza lekka rama do prezentacji banerów
składa się z aluminiowych profili
"Construct" oraz czarnych elementów
łączących z tworzywa sztucznego.
Istnieje możliwość zastosowania profili
zaciskowych Poster-Snap do 3 banerów o
wymiarach 1000 x 2200 mm (szer x wys).
Skrzydła boczne, służące do montażu mają
każdorazowo szerokość 500 mm, a fakt, iż
dostarczane są "na płasko" umożliwia łatwy
transport systemu prezentacyjnego.
Wymiary poszczególnych elementów
wynoszą 1000 x 2000 mm. W postaci
zmontowanej uzyskujemy powierzchnię
reklamową o wymiarach 3000 x 2200 mm
(szer x wys).

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;
wymiary baneru: 3x 1000 x 2200 mm;
całkowita szerokość: 3070 mm; całkowita
wysokość: 2200 mm; głębokość: 500 mm;
wyposażenie: bez materiału banerowego
51.0173.1

Pozostałe artykuły promocyjne
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Pozostałe artykuły promocyjne
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Dywan promocyjny „Sauberlauf“
materiał: Poliamid; kolor: czerwony;
format: szerokość: 2000 mm;
wersja: do użytku zewnętrznego/
wewnętrznego; wyposażenie: gumowy spód;
grubość: 7,5 mm
80.0577.3
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Strefa wejścia

• Stojaki odzieżowe
• Popielnice
• Kasy
• Pozostałe artykuły w "strefie wejścia"
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Stojaki odzieżowe
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Stojak odzieżowy „Straight-Line“
wykonany ze stali szlachetnej, duża
stabilność dzięki owalnej podstawie z płyty
"Multiplex" w imitacji buku, dodatkowe
uchwyty w środkowej części konstrukcji
na dodatkowe akcesoria.

długość wysięgnika: 800 mm;
ilość haków: 2;
wymiary podstawy: 900 x 500 mm
(szer. x gł.); całkowita wysokość: 1900 mm
51.0187.1

Made by Renzel !

Stojak odzieżowy „Construct“
ta lekka, ale stabilna konstrukcja składa
się z anodowanych profili aluminiowych
i czarnych narożników z tworzywa
sztucznego. Posiada drążek poprzeczny o
długości 540 mm do zawieszania garderoby.
Składana konstrukcja ułatwia transport.

wysokość poprzeczki odzieżowej: 1400 mm;
szerokość: 600 mm; wysokość: 1600 mm;
głębokość: 750 mm
51.0197.1

Dostępne również w wymiarach
niestandardowych (od 1 szt.)
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Stojaki odzieżowe
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Stojak odzieżowy „M 60“
multifunkcjonalny stojak odzieżowy
z możliwością prezentacji prospektów,
pojemniki na prospekty mocowane
w poziomie oraz ukośnie

materiał: stal; kolor: aluminiowo- srebrny;
powierzchnia: malowana proszkowo;
szerokość półki: 300 mm;
wysokość półki: 240 mm;
całkowita głębokość: 40 mm;
ilość przegródek: 5;
długość wieszaka na odzież: 625 mm;
całkowita szerokość: 950 mm;
głębokość całkowita: 380 mm;
całkowita wysokość: 1800 mm
55.0086.1

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

W dostawie bez wieszaków, odpowiednie
wieszaki znajdą Państwo pod numerem
artykułu: 55.0053.1
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Stojaki odzieżowe
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Wieszak odzieżowy „Public“
bardzo funkcjonalny, stalowa konstrukcja,
wieszaki z tworzywa sztucznego;

kolor: aluminiowo- srebrny;
wysokość: 170 mm; głębokość: 110 mm

„Public 3“
szerokość: 400 mm;
wyposażenie: z 3 hakami
55.0025.2

„Public 5“
szerokość: 650 mm;
wyposażenie: z 5 hakami
55.0025.3

Stojak odzieżowy „Ästhet“
stabilność dzięki ciężkiej podstawie;
waga całkowita: ok. 8 kg.

materiał: stal; kolor: aluminiowo- srebrny;
powierzchnia: malowana proszkowo;
szerokość: 370 mm; wysokość: 1700 mm;
głębokość: 370 mm;
wyposażenie: z 8 uchwytami na garderobę i
uchwytem na parasol
55.0052.1
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Stojaki odzieżowe
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Stojak odzieżowy na kółkach
na 4 kółkach, 2 z hamulcem.

materiał ramy: stal; kolor: chrom;
szerokość: 900 mm; wysokość: 1870 mm;
głębokość: 450 mm
80.0722.1

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojaki odzieżowe
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Stojak odzieżowy
składany, mobilny;

materiał: rura czterokątna; 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

Lustro
obrotowe;

materiał ramy: rura okrągła; powierzchnia: chrom;
szerokość: 520 mm; wysokość: 1550 mm; głębokość: 400 mm;
wyposażenie: na 4 rolkach (ø 50 mm)
57.0035.1
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Haczyk składany
wykonanie samoprzylepne;

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: naturalny; szerokość: 60 mm;
wysokość: 88 mm; taśma: tekstylna
opakowanie: 1000 sztuk w pudełku
24.0384.4

Stojak odzieżowy
materiał: metal; powierzchnia: chrom;
wyposażenie: z 5-ramienną podstawą na rolkach

średnica pierścienia: 800 mm; całkowita wysokość: 1300 mm
57.0042.1

średnica pierścienia: 1000 mm; całkowita wysokość: 1300 mm
57.0042.2

średnica pierścienia: 800 mm;
wysokość (możliwość regulacji): 1300-2000 mm
57.0043.1

średnica pierścienia: 1000 mm;
wysokość (możliwość regulacji): 1300-2000 mm
57.0043.2

Zaczep haczykowy
wykonanie samoprzylepne;

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: naturalny

opakowanie: 1000 sztuk w pudełku
szerokość: 95 mm; wysokość: 67 mm
24.0384.1

szerokość: 65 mm; wysokość: 50 mm
24.0384.2

szerokość: 170 mm; wysokość: 67 mm
24.0384.3

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Stojaki odzieżowe
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Popielnice

Popielnica „Trichter“
szczególnie stabilna konstrukcja, do zastosowania wewnątrz,
malowana proszkowo w 10 różnych kolorach, z ocynkowanym sitkiem
na piasek; dostępne kolory: biały, czerwony, niebieski, antracyt,
grafitowy, srebrny, zielony, antyczny srebrny, żółty oraz stal
szlachetna, wymiary: 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 „Basic“
obudowa z ocynkowanej blachy malowanej proszkowo; lejek w
kolorze czarnym, dodatkowo aluminiowy pojemnik na niedopałki,
dostępne kolory: biały, czerwony, niebieski, srebrny, siwy, antracyt
lub stal szlachetna; przy zamówieniu powyżej 10 sztuk, kolory
specjalne; wymiary: ok. 250 x 610 mm (szer. x wys.)

kolor standardowy
40.0035.

stal szlachetna
40.0035.3



211

8
VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o. • ul. Puławska 48 • 05-500 Piaseczno • Tel./Fax: +48 (0) 22 / 750 63 35, 750 63 36, 737 14 25 • www.vkf-renzel.pl • warszawa@vkf-renzel.pl

Popielnica „Säule“
smukły kształt, idealna przy wejściu do budynków, wykonana z
blachy stalowej, wkład, podstawa z zestawem montażowym;
wymiary: wersja okrągła 365 x 1005 mm (ø x wys.), wersja
kwadratowa o wymiarach: 300 x 300 x 1005 mm (szer. x wys. x gł.)

materiał: blacha stalowa; szerokość: 300 mm; wysokość: 1005 mm;
głębokość: 300 mm

kolor elementu górnego: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
kolor korpusu: antracyt, zbliżony do RAL 7021;
wersja: wykonanie prostokątne
40.0031.2

kolor elementu górnego: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
kolor korpusu: niebieski, zbliżony do RAL 5010;
wersja: wykonanie prostokątne
40.0031.3

kolor elementu górnego: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
kolor korpusu: czerwony, zbliżony do RAL 3000;
wersja: wykonanie prostokątne
40.0031.4

kolor elementu górnego: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
kolor korpusu: zielony, zbliżony do RAL 6005;
wersja: wykonanie prostokątne
40.0031.5

kolor elementu górnego: żółty, zbliżony do RAL 1023;
kolor korpusu: biały, zbliżony do RAL 9010;
wersja: wykonanie prostokątne
40.0031.6

kolor elementu górnego: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
kolor korpusu: antracyt, zbliżony do RAL 7021; wersja: forma okrągła
40.0031.8

Popielnice

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Popielnice

Popielnica „Säule“
powierzchnia odporna na warunki atmosferyczne (łącznie z wodą
morską), atrakcyjny wygląd dzięki przetłoczeniom na obudowie,
zamek oraz samozamykające się klapki, z podstawą oraz akcesoriami
montażowymi, 2 osobne wewnętrzne wkłady na popiół (ok. 2 litry)
oraz odpady (ok. 5 litrów); materiał: aluminium;
wymiary: ok. 180 x 1150 x 150 mm (szer. x wys. x gł.)

kolor: aluminium
40.0847.1

kolor: antyczny - srebrny
40.0847.2

Popielnica naścienna
stabilna popielnica ścienna ze stali
malowanej proszkowo, z uchwytem
ściennym, dostępne kolory: niebieski,
czerwony, biały, srebrny,
czarny lub stal szlachetna;
wymiary: ok. 155 x 160 mm (ø x H)

kolor standardowy
40.0030.

stal szlachetna
40.0030.7

Popielnica „DIN A4“
do zamocowania na ścianach lub na konstrukcji "Dispenser Rack",
zamykana, z okienkiem ze szkła akrylowego do wsunięcia kartki
formatu A4, otwory w części frontowej pasują tylko do papierosów
lub cygar, zapobiegają w ten sposób możliwości wrzucenia innych
odpadów, pojemność: 3,3 litra.

materiał: stal; powierzchnia: galwanizowana i malowana proszkowo;
kolor: siwy zbliżony do RAL 9007; szerokość: 245 mm;
wysokość: 445 mm; głębokość: 65 mm
55.0079.1

Również do użytku zewnętrznego!

Odpowiednie stojaki znajdą Państwo
pod symbolami artykułów 55.0077.1 -2.
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Kasy
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Podstawka na pieniądze „Sorbus“
grubość materiału: 6 mm; materiał: szkło akrylowe;
kolor: przezroczysty; szerokość: 220 mm; głębokość: 147 mm
60.0077.1

Podstawki na pieniądze
z dużą powierzchnią reklamową, materiał: tworzywo sztuczne;
dostępne kolory: niebieski, żółty, czerwony lub biały;
wymiary: 220 x 150 mm (szer. x gł.);
wkładki papierowe z nadrukiem na zapytanie

cena jednostkowa
40.0015.

opakowanie: 50 szt.
40.0015.

opakowanie: 100 szt.
40.0015.

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!

Podstawki na pieniądze
z 4 gumowymi stopkami antypoślizgowymi,
na zapytanie dostarczamy również papierowe wkładki

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 210 mm;
długość (wymiar zewnętrzny): 175 mm

cena jednostkowa
40.0016.1

opakowanie: 10 szt.
40.0016.1

opakowanie: 50 szt.
40.0016.1

opakowanie: 500 szt.
40.0016.1

opakowanie: 750 szt.
40.0016.1

opakowanie: 1.000 szt.
40.0016.1

Podstawka na pieniądze „Isatis“
z 4 stópkami ochronnymi;

materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty; szerokość: 175 mm;
głębokość: 210 mm
65.0049.1

Nadruk reklamowy na zapytanie!
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Podstawka na pieniądze „Milium“
materiał: szkło akrylowe; kolor: siwy / przezroczysty;
szerokość wsuwu: 210 mm; wysokość wsuwu: 132 mm
65.0059.1

Stojaczek na długopisy „Office“
długopis na spirali z tworzywa sztucznego lub na metalowym
łańcuszku, stabilna podstawka z dużą powierzchnią reklamową,
dostępne kolory: biały/niebieski, biały/czerwony, czarny/czarny,
biały/czarny lub żółty/czarny;

ze spiralą z tworzywa sztucznego

opakowanie: 5 szt.
40.0113.

opakowanie: 10 szt.
40.0113.

opakowanie: 50 szt.
40.0113.

zaciskowe zapięcia za dopłatą
40.0113.6

Kolory niestandardowe przy zamówieniu powyżej 1000 sztuk.

Kasy
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Pozostałe artykuły w "strefie wejścia"
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Stojak na rowery
stabilny stojak, do 2-stronnego wstawienia rowerów,
tablica informacyjna do samodzielnego opisu.

materiał: stal; kolor: siwy zbliżony do Pantone 422;
ilość rowerów do wstawienia: 6; szerokość: 1140 mm;
wysokość: 1300 mm; głębokość: 530 mm;
powierzchnia reklamowa: 980 x 300 mm (szer. x wys.)
53.0045.1

Stojak na rowery
z powierzchnią reklamową do samodzielnego opisu, z możliwością
1- lub 2- stronnego wstawienia rowerów, odporny na korozję
(ocynk), na kółkach.

materiał: metal; powierzchnia: ocynkowana; ilość rowerów do
wstawienia: 6; szerokość: 1050 mm; wysokość: 1750 mm;
głębokość: 390 mm; powierzchnia reklamowa: 2-stronna,
format: A1 poziomy;
wyposażenie: z aluminiową ramką zaciskową oraz zabezpieczeniem
53.0179.1

Stojak na rowery „Bügelparker“
stabilna konstrukcja ze stali, odkręcane przegrody,
możliwość łączenia szeregowego i przykręcenia do podłoża, odporny
na korozję (ocynk), przegrody na szerokość opony do 55 mm;
odstęp między rowerami: 350 mm;

materiał: stal; powierzchnia: ocynkowana;
wymagana głębokość: 1850 mm

ilość rowerów do wstawienia: 2; szerokość: 700 mm
53.0044.1

ilość rowerów do wstawienia: 3; szerokość: 1050 mm
53.0044.2

ilość rowerów do wstawienia: 5; szerokość: 1750 mm
53.0044.3

ilość rowerów do wstawienia: 6; szerokość: 2100 mm
53.0044.4

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojak na parasole „Tec-Art“
z jakościowej stali; waga: ok. 4 kg.

kolor: aluminiowo- srebrny;
szerokość: 300 mm; wysokość: 550 mm;
głębokość: 300 mm; wyposażenie: z
wyjmowaną tacką ociekową
55.0023.2

Stojak na parasole „Basic“
dekoracyjny stojak na parasole, w wykonaniu
z blachy perforowanej, z elementami
zabezpieczającymi na krawędziach,
materiał: stal malowana proszkowo;
dostępne kolory: antracyt, niebieski, srebrny,
biały, czerwony, siwy lub w wykonaniu ze
stali szlachetnej; wymiary: ok. 270 x 610 mm
(szer. x wys.)

kolor standardowy
40.0846.

stal szlachetna
40.0846.2

Również do użytku
zewnętrznego!

Skrzynka na listy
do montażu naściennego lub do zawieszenia
na stojakach, zamykana, z okienkiem
akrylowym do wsunięcia kartki formatu A4,
możliwość szybkiego otwarcia pojemnika za
pomocą kluczyka.

materiał: stal / szkło akrylowe;
powierzchnia: galwanizowana i malowana
proszkowo; kolor: czarny;
szerokość: 245 mm; wysokość: 445 mm;
głębokość: 65 mm
55.0078.1

Odpowiednie stojaki znajdą Państwo pod
symbolami artykułów 55.0077.1 -2.
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Stojak informacyjny „PRO 10“
stojak podłogowy z obrotową przeglądarką
informacyjną, do zastosowania w formacie
pionowym lub poziomym.

materiał ramy: żeliwo/aluminium;
kolor podstawy: czarny / srebrny;
materiał ramki: polipropylen;
liczba ramek: 10; kolor ramki: czarny;
format wsuwu: A4; szerokość: 520 mm;
wysokość: 1050 mm; głębokość: 350 mm
53.0350.1

System ram wystawowych
„Feko-Eco“
korzystny cenowo, alternatywny system
ram wystawowych; rama jest mocowana
na wewnętrznej stronie okna za pomocą
dwustronnej taśmy klejącej, następnie
wystarczy jedynie otworzyć ramę, wymienić
plakat a następnie zamknąć przy użyciu
specjalnego mechanizmu magnetycznego;
dodatkowo dostarczamy płaską ramkę
kontrującą aby przysłonić widoczną od
zewnątrz taśmę klejącą .

szerokość profila: 17 mm;
format plakatu: A4 (210 x 297 mm);
format: pionowy

kolor: siwy;
opakowanie: pakowane indywidualnie
50.0247.3

kolor: czarny;
opakowanie: pakowane indywidualnie
50.0247.4

kolor: siwy; opakowanie: opak:10 sztuk
50.0247.1

kolor: czarny; opakowanie: opak:10 sztuk
50.0247.2

Nasze aktualne ceny znjadą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl!
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Pozostałe artykuły w "strefie wejścia"
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Urządzenie do czyszczenia butów
2 szczotki polerujące, 1 szczotka do czyszczenia, 1 mata gumowa,
włącznik nożny, zasilanie: 230 V / 1Ph / 0,12 kW.

szerokość: 400 mm; wysokość: 258 mm; głębokość: 240 mm
80.0642.1

Krem do butów
dla maszyny do czyszczenia butów (80.0642.1),
bezbarwne, w butelce o pojemności 1 litra.
80.0643.1
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VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o.
ul. Objazdowa 25
62-500 Konin

+48 63/240 35 00

+48 63/240 35 20-22

info@vkf-renzel.pl

www.vkf-renzel.pl

VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o.
ul. Puławska 48
05-500 Piaseczno

+48 22/750 63 35 | +48 22/750 63 36

+48 22/737 14 25

warszawa@vkf-renzel.pl

www.vkf-renzel.pl

+

Przedstawiciele handlowi:

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

2 Tomasz Bącela
tel. 609 192 542
tomasz.bacela@vkf-renzel.pl

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

3 Andrzej Doskocz
tel. 517 541 521
andrzej.doskocz@vkf-renzel.pl

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

Nasze Bestsellery.

Stojak L "Klassik"
materiał: szkło akrylowe; kolor: przezroczysty

grubość materiału: 3 mm; format: A3; format: pionowy
60.0010.1

Profil górny w kolorze srebrnym anodowanym
narożniki typu: skos; kolor profila: srebrny anodowany;
format: pionowy / poziomy

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0003.1

Stojaczek do kart menu„Zia“
podstawa stojaczka do kart menu z odlewu
cynkowo-aluminiowego, waga ok. 360 g

kolor podstawy: srebrny; powierzchnia: lakierowana;
szerokość: 145 mm; wysokość: 40 mm; głębokość: 70 mm
50.0210.2
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