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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.diskocz@vkf-renzel.pl

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

Zamówienia realizujemy od wartości minimalnej 100 zł.
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Międzynarodowa sieć sprzedaży

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

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 / 823 15
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.com
pos@posdk.com

Misue Soluciones Globales, S.L.
C/Marceliano Coquillat, 17 Bajo
03203 Elche
Hiszpania
Tel: +34 966 442 404
www.vkf-renzel.es
info@misue.es

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

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 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.
1st klm NR Katerini - Larisa
60100 Katerini
Grecja
Tel.: +30 23510 479-10/12/13
Fax: +30 23510 479-11
www.vkf-renzel.gr
info@vkf-renzel.gr

VKF Renzel Magyarország Kft.
Szakura köz 1
2510 Dorog
Węgry
Tel.: +36 (33) 200 920
Fax: +36 (33) 200 959
www.vkf-renzel.hu
info@vkf-renzel.hu

VKF Renzel Bulgarien
Produktion EOOD
„Sveti Kliment Ohridski“ Blvd. 125
1756 - Sofia
Bułgaria
Tel.: +359 (2) 903 75 42
Fax: +359 (2) 903 75 46
www.vkf-renzel.bg
info@vkf-renzel.bg

VKF Renzel GmbH
Pod Višňovkou 1662/21
Budova B1
CZ-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

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.
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

VKF Renzel Ukraine
Cherwonotkatzka, bud.88 kor.20
02660 Kiew
Ukraina
Tel.: +380 44 209 70 06

+380 67 516 67 67
www.vkf-renzel.com.ua
lure@vkf- renzel.com.ua

VKF Vacuümvormtechniek B.V.
Akkermansbeekweg 7
7061 ZA Terborg (NL)
Holandia
Tel.: +31 (0) 315 / 39 58 20
Fax: +31 (0) 315 / 39 58 29
www.vkf-vacuumvormtechniek.nl
verkoop@vkf-vacuumvormtechniek.nl

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

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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Spis treści

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

Powierzchnie zewnętrzne

• Stojaki zewnętrzne i akcesoria
• Grzejniki promiennikowe
• Gabloty Economy i akcesoria
• Popielnice stojące
• Parasole i akcesoria
• Namioty

5-24

02

Pokój gościnny

• Stojaczki stołowe i uchwyty do kart menu
• Tablice ścienne i ramy wystawowe
• Stojak podłogowy
• Maty podłogowe
• System prowadzenia klienta
• Stojaki na parasole

25-48

03

Lady i pomieszczenia służbowe

• Karty menu i akcesoria
• Kasetki na rachunki
• Portmonetki z podajnikiem na monety
• Testery banknotów i akcesoria
• Liczarki monet
• Podstawki na pieniądze
• Kosze witrynowe i ladowe
• Witryny chłodnicze
• Wózki serwisowe

49-66
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Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

Powierzchnie zewnętrzne

• Stojaki zewnętrzne i akcesoria
• Grzejniki promiennikowe
• Gabloty Economy i akcesoria
• Popielnice stojące
• Parasole i akcesoria
• Namioty 1
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Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Stojaki zewnętrzne i akcesoria

1
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VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Stojak z tablicą kredową „Mono“
stabilne wykonanie, wersja jednostronna, zastosowanie do
powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, do markerów
kredowych / pisaków "Illumigraph" oraz kredy;

materiał: drewno; kolor: mahoń;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 550 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 850 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 487 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 685 mm
12.0102.1

Stojak z tablicą kredową "Duplo Top Tafel"
wersja dwustronna, zastosowanie do powierzchni
wewnętrznych i zewnętrznych, do markerów kredowych /
pisaków "Illumigraph" oraz kredy;

materiał: drewno / tworzywo sztuczne;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 550 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 470 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 670 mm;
format tablicy informacyjnej: 470 x 270 mm (S x W);
odporność na warunki podogowe: tak

kolor: naturalny
12.0496.1

kolor: mahoń
12.0496.2

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

Stojaki zewnętrzne i akcesoria
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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 informacyjny
wersja dwustronna, płaska rama z drewna, kolory odporne na
promieniowanie ultrafioletowe, zawiasy stalowe cynkowane
ogniowo, zastosowanie do powierzchni wewnętrznych i
zewnętrznych, do markerów kredowych / pisaków "Illumigraph"
i kredy;

materiał: drewno / tworzywo sztuczne

kolor: jasnobrązowy;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 550 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 850 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 470 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 660 mm
12.0499.1

kolor: jasnobrązowy;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 680 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 600 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 1010 mm
12.0499.2

kolor: czarny;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 550 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 850 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 470 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 660 mm
12.0499.3

kolor: czarny;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 680 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 600 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 1010 mm
12.0499.4

Stojak informacyjny z tablicą informacyjną
wersja dwustronna, płaska rama z drewna, kolory odporne na
promieniowanie ultrafioletowe, zawiasy stalowe cynkowane
ogniowo, zastosowanie do powierzchni wewnętrznych i
zewnętrznych, do markerów kredowych / pisaków "Illumigraph"
i kredy;

materiał: drewno / tworzywo sztuczne

kolor: jasnobrązowy;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 550 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 850 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 470 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 700 mm
12.0500.1

kolor: jasnobrązowy;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 680 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 600 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 1050 mm
12.0500.2

kolor: czarny;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 550 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 850 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 470 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 700 mm
12.0500.3

kolor: czarny;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 680 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 600 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 1050 mm
12.0500.4
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Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

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

Tablica kredowa
wersja dwustronna, powierzchnia do pisania
z płyty MDF melaminowej, zastosowanie do
powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych,
rama z drewna piniowego (chronić przed
wilgocią); do kredy i pisaków zmywalnych;

kolor: jasnobrązowy;
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

Stojąca tablica kredowa „Woody“
wersja dwustronna, zastosowanie do
powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych,
do markerów kredowych / pisaków
"Illumigraph" oraz kredy; z zawiasami
ze stali szlachetnej i łańcuszkiem;

materiał: drewno / tworzywo sztuczne;
odporność na warunki podogowe: tak

kolor: czarny;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 550 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 850 mm
12.0497.1

kolor: kolor drewna teak;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 550 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 850 mm
12.0497.2

kolor: czarny;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 700 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1250 mm
12.0497.3

kolor: kolor drewna teak;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 700 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1250 mm
12.0497.4

kolor: mahoń;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 700 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1250 mm
12.0497.5
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Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

Stojaki zewnętrzne i akcesoria
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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 od strony 11.

Stojak promocyjny
zastosowanie do powierzchni wewnętrznych
i zewnętrznych, do markerów kredowych /
pisaków "Illumigraph" i kredy. Wymiary
zewnętrzne: 690 x 1280 mm (S x W);

materiał: tworzywo sztuczne / drewno wiąz;
kolor: jasnobrązowy

Stojak promocyjny, pojedynczy
12.0102.2

Stojak promocyjny, dwustronny
12.0101.4

Nowość
Sztaluga „Easel“
bez tablicy kredowej, 3 ustawienia
wysokości, zastosowanie do powierzchni
wewnętrznych i zewnętrznych; pasuje
do tablic kredowych od 600 x 800 mm;

materiał: drewno; całkowita
wysokość: 1650 mm

kolor: naturalny
12.0498.1

kolor: kolor drewna teak
12.0498.2

kolor: mahoń
12.0498.3

kolor: ciemnobrązowy
12.0498.4

kolor: czarny
12.0498.5
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Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

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

Sztaluga
bez tablicy kredowej, pasuje do wymiarów
400 x 500 mm i 500 x 600 mm (S x W);

materiał: drewno; całkowita wysokość: 650 mm

kolor: buk, naturalny
12.0109.2

kolor: mahoń
12.0109.5

Wkładka do tablicy kredowej
wraz z zatyczką z drewna i białym markerem kredowym

materiał: tworzywo sztuczne / drewno;
kolor: czarny; szerokość: 730 mm

Wkładka do tablicy kredowej
wysokość: 450 mm
12.0490.1

Wkładka - strzałka do tablicy kredowej
wysokość: 500 mm
12.0490.2
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Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

Stojaki zewnętrzne i akcesoria
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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

Nowość
Komplet markerów kredowych
szerokość pisma: 1 - 2 mm; wyposażenie: ścięta końcówka

kolor: 4-kolorowy sortowany
12.0027.6

kolor: 1- kolorowa
12.0027.7

Pisak wodoodporny "Posterman"
Nadaje się do różnych materiałów: np. szkło, folia, papier
i tablice kredowe. Kolor: czarny, niebieski, czerwony, żółty,
biały, różowy lub zielony.

szerokość pisma: 5 mm
12.0025.43

szerokość pisma: 15 mm
12.0025.44

Pisak kredowy "Illumigraph"
Nadaje się do różnych materiałów: np. szkło, folia, papier
i tablice kredowe; ścieralny za pomocą nawilżonej chusteczki.
Kolor: niebieski, czerwony, żółty, biały, różowy lub zielony.

szerokość pisma: 5 mm
12.0026.36

szerokość pisma: 15 mm
12.0026.37
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Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

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

Pisak kredowy "Illumigraph"
Nadaje się do różnych materiałów:
np. szkło, folia, papier i tablice kredowe;
ścieralny za pomocą nawilżonej chusteczki.
Kolor: niebieski, żółty, biały, różowy,
czerwony, pomarańczowy lub zielony.

szerokość pisma: 50 mm
12.0026.38

Pisak kredowy "Illumigraph"
Nadaje się do różnych materiałów:
np. szkło, folia, papier i tablice kredowe;
ścieralny za pomocą nawilżonej chusteczki.
Kolor: żółty, biały, pomarańczowy, czerwony,
niebieski, zielony, różowy lub fioletowy.

szerokość pisma: 30 mm
12.0026.39

Pisak kredowy "Illumigraph"
Nadaje się do różnych materiałów:
np. szkło, folia, papier i tablice kredowe;
ścieralny za pomocą nawilżonej chusteczki.
W zestawie 8 kolorów: niebieski, żółty, biały,
różowy, czerwony, pomarańczowy, fioletowy
i zielony.

wyposażenie: ścięta końcówka

szerokość pisma: 5 mm
12.0027.1

szerokość pisma: 15 mm
12.0027.2
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Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

Stojaki zewnętrzne i akcesoria
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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

Komplet markerów kredowych „Earth Colors“
Nadaje się do różnych materiałów: np. szkło, folia, papier i tablice
kredowe; ścieralny za pomocą nawilżonej chusteczki. W zestawie
8 kolorów: Jubilee Cherry, Honey Suckle, Burnt Sienna, Moss Green,
Buttercup, Golden Yarrow, Forget me not, Slate Gray.

wyposażenie: ścięta końcówka

szerokość pisma: 5 mm
12.0027.4

szerokość pisma: 15 mm
12.0027.5

Nowość

Środek czyszczący w sprayu
Stworzony specjalnie do pisaków kredowych "Illumigraph"
celem łatwego i szybkiego czyszczenia powierzchni tablicy.

zawartość: 500 ml
12.0028.1

zawartość: 1000 ml
12.0028.2

Nowość
Gąbka do tablicy kredowej
zawartość: 2 szt
do łatwego i szybkiego czyszczenia powierzchni tablicy.
12.0028.4
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Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

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

Promiennik podczerwieni / grzejnik tarasowy
Błogie ciepło na tarasie. Krótkofalowe promienie podczerwieni
ogrzewają tylko miejsca, na które są skierowane. Duży tarasowy
promiennik podczerwieni z wysoką mocą grzewczą standardowo
przewidziany jest do mocowania na ścianie. Opcjonalnie domówić
można stabilny trójnożny stojak ze stali. Dzięki bordowym rurkom
promienie podczerwieni nie świecą tak ostro, lecz na
ciemnoczerwono i są przy tym bardzo przyjemne w ciemności.
Promiennik tarasowy wyposażony jest dodatkowo w pilot do
zdalnego sterowania.

podłączenie: kabel 1,8 m z wtyczką z uziemieniem

Promiennik tarasowy Fraro HR-IR-D-2000
materiał: aluminium; długość: 790 mm;
wysokość: 90 mm; szerokość: 150 mm; kolor: srebrny / czarny;
pobór prądu [W]: 2.000 W; napięcie [V]: 220 / 230 V
75.0008.2

Stojak do tarasowego parasola grzewczego Fraro
materiał: stal; wysokość: maks. 1800 mm; kolor: czarny
75.0008.3

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

Grzejniki promiennikowe
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Stolik z promiennikiem grzewczym podczerwieni
Nowoczesny stolik z promiennikiem grzewczym podczerwieni
wyróżnia się od pozostałych modeli dużym blatem i relingiem
podstawy ze stali szlachetnej. Stolik można opcjonalnie zamówić
z blatem ze szkła lub z metalu. Grzejnik promiennikowy z podporą
stolika regulowany jest dwustopniowo i odznacza się powierzchnią
cool touch, dzięki czemu pokrywa nie nagrzewa się.

całkowita wysokość: 1100 mm; średnica blatu: 800 mm;
materiał konstrukcji: aluminium / stal szlachetna;
średnica podstawy: 500 mm; pobór prądu [W]: 800 W / 1600 W;
rodzaj zabezpieczenia: IP 55;
podłączenie: kabel 1,8 m z wtyczką z uziemieniem

materiał płyty: szkło
10.0421.1

materiał płyty: drewno w kolorze metalu
10.0421.2

Nowość
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Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Nowość
Stolik bistro z promiennikiem
grzewczym podczerwieni
Stolik bistro z grzejnikiem promiennikowym
można połączyć ze wszystkimi tradycyjnymi
krzesłami. Duży blat ze szkła o średnicy
800 mm wystarczy dla 4 osób. Promiennik
z podporą stolika można ustawiać
dwustopniowo i odznacza się powierzchnią
cool touch, dzięki czemu pokrywa nie
nagrzewa się.

całkowita wysokość: 750 mm;
średnica blatu: 800 mm;
materiał płyty: szkło; materiał
konstrukcji: aluminium / stal szlachetna;
średnica podstawy: 400 mm;
pobór prądu [W]: 800 W / 1600 W;
rodzaj zabezpieczenia: IP 55;
podłączenie: kabel 1,8 m z wtyczką
z uziemieniem
10.0421.3

Nowość
Przenośny promiennik grzewczy
podczerwieni
Mobilny promiennik grzewczy podczerwieni
pasuje niemalże pod każdy stolik i daje
ciepło w zimne dni. Jest to urządzenie
wolnostojące posiadające powierzchnię
cool touch.

całkowita wysokość: 600 mm;
materiał konstrukcji: aluminium / stal
szlachetna; średnica podstawy: 280 mm;
pobór prądu [W]: 700 W;
rodzaj zabezpieczenia: IP 24;
podłączenie: kabel 1,8 m z wtyczką
z uziemieniem
10.0422.1

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

Gabloty Economy i akcesoria
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Gablota „Economy“
materiał: aluminium anodowane;
głębokość (wymiar zewnętrzny): 70 mm; kolor: srebrny;
materiał ścianki tylnej: płyta stalowa; kolor ścianki tylnej: biały;
powierzchnia: anodowana; wykonanie: jednostronnie;
format: poziomy; wodoszczelna: tak

wersja E3
format: do formatu 3 x A4; wysokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 750 mm
12.0001.310

wersja E6
format: do formatu 6x A4; wysokość (wymiar zewnętrzny): 1000 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 750 mm
12.0001.311

wersja E8
format: do formatu 8x A4; wysokość (wymiar zewnętrzny): 1000 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 1000 mm
12.0001.312

wersja E9
format: do 9 x DIN A4; wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 750 mm
12.0001.313

wersja E12
format: do 12 x DIN A4; wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 1000 mm
12.0001.314

wersja E15
format: do 15 x DIN A4; wysokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 1200 mm
12.0001.315

Nowość
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Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Gabloty Economy i akcesoria

Listwa tekstowa do gabloty „Economy“
napis maksymalnie dwudziestoliterowy

materiał: szkło akrylowe; kolor: biały

wersja: na format 9 x DIN A4
12.0002.31

wersja: na format 12 x DIN A4
12.0002.32

Nowość

Oświetlenie LED do gabloty „Economy“
oświetlenie: moduł LED

pasuje do wersji E3 i E6
pobór prądu [W]: 9 W
10.0157.5

pasuje do wersji E8, E9, E12, E15, E21 i E27
pobór prądu [W]: 18 W
10.0157.6

Para stojaków do gabloty „Economy“
profil czterokątny do zabetonowania

materiał: aluminium; powierzchnia: anodowana;
kolor: aluminiowo-srebrny; szerokość: 70 mm; głębokość: 70 mm

wysokość: 2400 mm
12.0002.36

wysokość: 2150 mm
12.0002.37
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Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Popielnice stojące

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 W),
wersja kwadratowa: 300 x 300 x 1005 mm (S x W x G)

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: wersja okrągła
40.0031.8

kolor elementu górnego: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
kolor korpusu: niebieski, zbliżony do RAL 5010;
wersja: wersja okrągła
40.0031.9

kolor elementu górnego: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
kolor korpusu: zielony, zbliżony do RAL 6005; wersja: wersja okrągła
40.0031.10

kolor elementu górnego: żółty, zbliżony do RAL 1023;
kolor korpusu: biały; wersja: wersja okrągła
40.0031.11

kolor elementu górnego: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
kolor korpusu: czerwony, zbliżony do RAL 3000;
wersja: wersja okrągła
40.0031.12
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Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Parasole i akcesoria

Nadruk na zapytanie!

Parasol przeciwsłoneczny 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, dwuczęściowy
stalowy stelaż o średnicy 22/25mm (profil dolny: 1200 mm /
profil górny: 1150 mm), możliwość regulacji wysokości, łamany
na "kulkę", całość malowana proszkowo.

materiał: poliester; średnica: 2000 mm

kolor: niebieski
82.0018.10

kolor: żółty
82.0018.8

kolor: zielony
82.0018.13

kolor: czerwony
82.0018.9

kolor: biały
82.0018.7

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

Parasole i akcesoria
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Stojak pod parasol „Gastro“
materiał: metal; powierzchnia: ocynkowana;
zastosowanie: do płyt 400 x 400 mm lub 500 x 500 mm
82.0089.1

Parasol przeciwsłoneczny „Gastro“ 3 x 3 m
4 segmenty z ok. 280 mm falbanką, oblamowanie dopasowane
kolorystycznie, wraz z otworem kominowym "AIRVENT"
(przepust powietrza), obicie poliestrowe premium (220 g / m²)
niewodochłonne / odporne na zabrudzenia, wzmocnione podpory
aluminiowe malowane proszkowo w kolorze białym, dwuczęściowy
grubościenny masz aluminiowy o średnicy 50 mm i grubości ścianki
1,5 mm, otwór na cięgło; długość dolnego masztu: 750 mm;
długość górnego masztu: 2150 mm

materiał: Poliester (220g/qm); szerokość: 3000 mm;
głębokość: 3000 mm; wodoodporność: tak

kolor: niebieski
82.0088.1

kolor: żółty
82.0088.2

kolor: zielony
82.0088.3

kolor: czerwony
82.0088.4

kolor: biały
82.0088.5
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VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Parasole i akcesoria

Duży parasol aluminiowy
8-segmentowy parasol, z 28 cm falbanką dopasowaną
kolorystycznie, z otworem wentylacyjnym 'Airvent", stelaż pokryty
tkaniną poliestrową "Premium" 220 g/m² odporną na wodę oraz
brud, wzmocnione aluminiowe żebra malowane proszkowo na kolor
biały (18 x 29 x 1,2 mm ø), 2- częściowy aluminiowy maszt
(50 x 1,5 mm ø); długość masztu dolnego; 95 cm, długość masztu
górnego: 155 cm, maszty malowane proszkowo na kolor biały.

średnica: 3000 mm; wodoodporność: tak

kolor: niebieski
82.0020.2

kolor: żółty
82.0020.3

kolor: zielony
82.0020.4

kolor: czerwony
82.0020.5

kolor: biały
82.0020.1

Stojak do dużego parasola aluminiowego
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

Nadruk na zapytanie!
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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

Pozostałe namioty znajdą Państwo na www.vkf-renzel.pl!

Namiot promocyjny „3 x 3 m“
konstrukcja aluminiowa, wodoszczelny, poliestrowy dach;
dostępne kolory: ciemnoniebieski, żółty, siwy, zielony, czerwony,
piaskowy, niebieski, pomarańczowy, bordowy, czarny lub biały;
profil: 33 x 39 mm; wymiary: 3000 x 3000 mm (szer. x gł.);
wysokość przejścia: 2010 mm; całkowita wysokość: 3250 mm;
waga: 24,9 kg
82.0001.105

Namiot promocyjny „4 x 2 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: 4000 x 2000 mm (szer. x gł.);
wysokość przejścia: 2150 mm; całkowita wysokość: 3570 mm;
waga: 31 kg
82.0001.111
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Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Montaż w ciągu 60 sekund bez narzędzi!
2- letnia gwarancja ! Korzystna cena !

Namiot promocyjny „VKF-Renzel, 3 x 3 m“
wykonany z konstrukcji aluminiowej anodowanej na srebrno
(podpory ø 30 mm) oraz z elementów łączących z czarnego
tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
Podpory połączone są ze sobą za pomocą śrub ocynkowanych
i nakrętek samozabezpieczających. Stopki namiotu zaopatrzone
są w podstawy aluminiowe 100 x 100 mm. Zakres dostawy obejmuje
daszek poliestrowy, osłonę dachową z gumy piankowej oraz torbę
namiotową; materiał: aluminium

szerokość: 3000 mm; materiał konstrukcji: aluminium;
powierzchnia: anodowana; kolor podstawy: srebrny;
wysokość przejścia: 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
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VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Namioty

1
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Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!

Pokój gościnny

• Stojaczki stołowe i uchwyty do kart menu
• Tablice ścienne i ramy wystawowe
• Stojak podłogowy
• Maty podłogowe
• System prowadzenia klienta
• Stojaki na parasole 2
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Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Stołowa tablica kredowa
z aluminiowym cokołem, wraz z białym markerem kredowym;

kolor: czarny

Stołowa tablica kredowa „Blanko“
szerokość: 210 mm; wysokość: 290 mm
12.0104.23

Stołowa tablica kredowa „Menu“
szerokość: 210 mm; wysokość: 340 mm
12.0104.24

Stołowa tablica kredowa „Wino“
szerokość: 330 mm; wysokość: 350 mm
12.0104.26

Stołowa tablica kredowa „Koktail“
szerokość: 210 mm; wysokość: 350 mm
12.0104.27

Stołowa tablica kredowa „Szef“
szerokość: 220 mm; wysokość: 350 mm
12.0104.28

Stołowa tablica kredowa „Lody“
szerokość: 250 mm; wysokość: 270 mm
12.0104.29

Stołowa tablica kredowa „Piwo“
szerokość: 220 mm; wysokość: 340 mm
12.0104.30

Stołowa tablica kredowa „Filiżanka“
szerokość: 340 mm; wysokość: 210 mm
12.0104.31

Stołowa tablica kredowa „Talerzyk“
szerokość: 340 mm; wysokość: 210 mm
12.0104.32

Stołowa tablica kredowa „Szampan“
szerokość: 230 mm; wysokość: 350 mm
12.0104.33

Stołowa tablica kredowa „Pizza“
szerokość: 430 mm; wysokość: 250 mm
12.0104.34

Stołowa tablica kredowa „Burger“
szerokość: 270 mm; wysokość: 250 mm
12.0104.35

Stołowa tablica kredowa „Kanapka“
szerokość: 330 mm; wysokość: 250 mm
12.0104.36

2

Stojaczki stołowe i uchwyty do kart menu
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VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

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

Stojaczki stołowe i uchwyty do kart menu
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Nowość

Stołowa tablica kredowa
z drewnianym cokołem, wraz z białym markerem kredowym;

kolor: czarny

Stołowa tablica kredowa „Memo“
szerokość: 210 mm; wysokość: 350 mm
12.0104.25

Stołowa tablica kredowa „Talerzyk“
szerokość: 250 mm; wysokość: 240 mm
12.0104.37

Stołowa tablica kredowa „Dom“
szerokość: 210 mm; wysokość: 330 mm
12.0104.38

Stołowa tablica kredowa „Dzbanek do herbaty“
szerokość: 240 mm; wysokość: 330 mm
12.0104.39

Stołowa tablica kredowa „Filiżanka“
szerokość: 220 mm; wysokość: 330 mm
12.0104.40

Stołowa tablica kredowa „Świnka“
szerokość: 240 mm; wysokość: 300 mm
12.0104.41
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Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

2

Tablica stołowa „Elegant“
masywne drewno bukowe wyposażone w tabliczki z tworzywa
sztucznego (łatwy sposób demontażu uchwytu), do markerów
kredowych / pisaków "Illumigraph" i kredy;

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: kolor drewna teak; szerokość: 150 mm; wysokość: 210 mm
12.0104.43

Tablica stołowa „Twister“
kolor: mahoń; szerokość: 260 mm; wysokość: 470 mm;
wersja: obrót 360°
12.0104.45

Nowość Nowość

Sztalugowa tablica kredowa „Mini“
sztaluga z masywnego drewna bukowego wyposażona w
tablicę z tworzywa sztucznego, zastosowanie do powierzchni
wewnętrznych i zewnętrznych, do markerów kredowych /
pisaków "Illumigraph" i kredy;

szerokość: 110 mm; wysokość: 240 mm

kolor: buk, naturalny
12.0104.46

kolor: czarny
12.0104.47

kolor: mahoń
12.0104.48

Stojaczki stołowe i uchwyty do kart menu
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VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Odpowiednie pisaki znajdą Państwo od strony 11.
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Stojaczki stołowe i uchwyty do kart menu

2
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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

Nowość
Stojaczek stołowy
z możliwością piętrowania, zmywalne,
białe stojaki z czarnym sitodrukiem;

materiał: tworzywo sztuczne;
szerokość: 100 mm; wysokość: 50 mm

nadruk / motyw: ''RESERVED''
12.0091.14

nadruk / motyw: ''zarezerwowane''
12.0091.16

Numery stołów
z możliwością piętrowania, zmywalne,
białe stojaki z czarnym sitodrukiem;

szerokość: 50 mm; wysokość: 50 mm

nadruk / motyw: Liczby od 1 do 10
12.0091.8

nadruk / motyw: Liczby od 11 do 20
12.0091.9

nadruk / motyw: Liczby od 21 do 30
12.0091.10

nadruk / motyw: Liczby od 31 do 40
12.0091.11

nadruk / motyw: Liczby od 41 do 50
12.0091.12

nadruk / motyw: Liczby od 51 do 60
12.0091.13

Nowość

Tablica LED "Menu"
do zastosowania w wersji stojącej lub
wiszącej, do użytku wewnętrznego i
zewnętrznego, możliwość wykonania
indywidualnego nadruku w górnej części,
z akumulatorem 10.0250.4;
materiał: szkło akrylowe / aluminium;
kolor: czarny; format plakatu: 2 x A4;
oświetlenie: diody LED; podłączenie: kabel
z wtyczką; wyposażenie: z stojaczkiem;
mocowanie: na stół lub do montażu
ściennego
10.0250.1
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Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

2

Stojaczek do karty dań "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

Stojaczek do kart menu „Taxus“
materiał: szkło akrylowe / aluminium;
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

Stojaczki stołowe i uchwyty do kart menu
Po
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y

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

Extra wytrzymałość dzięki metalowej podstawie.

Stojaczek do kart menu „Outdoor“
idealny do kart dań i napojów;

materiał: szkło akrylowe; grubość materiału: 2 mm;
kolor: czarny; szerokość: 120 mm
60.0751.1

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

Stojaczki stołowe i uchwyty do kart menu

2

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

Stojaczek do kart menu
„Universum“, dwustronny
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty

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

szerokość: 210 mm; szerokość wsuwu: 2 mm

cena jednostkowa
65.0008.3

opakowanie: 50 szt.
65.0008.3
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1. Szkic 60.0023.1.

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

Tablice ścienne i ramy wystawowe

Ścienna tablica kredowa
zastosowanie do powierzchni
wewnętrznych i zewnętrznych,
do markerów kredowych / pisaków
"Illumigraph" i kredy, wraz z
markerem kredowym;

materiał: tworzywo sztuczne

Tablica kredowa „Dymek“
szerokość (wymiar zewnętrzny): 470 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 320 mm;
wykonanie: chmurka
12.0105.127

Tablica kredowa „Szkło“
szerokość (wymiar zewnętrzny): 230 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm;
wykonanie: szkło
12.0105.128

Tablica kredowa „Owal“
szerokość (wymiar zewnętrzny): 300 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 380 mm;
wykonanie: owalny
12.0105.129

Tablica kredowa „Butelka“
szerokość (wymiar zewnętrzny): 190 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm;
wykonanie: butelka
12.0105.130

Tablica kredowa „Kieliszek“
szerokość (wymiar zewnętrzny): 440 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 290 mm;
wykonanie: filiżanka
12.0105.131

Nowość
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2

Ścienna tablica kredowa
pokryta lakierem ochronnym odpornym na działanie czynników
atmosferycznych, do montażu na ścianie i pod sufitem, do markerów
kredowych / pisaków "Illumigraph" i kredy; wraz z hakami do ściany
i gwoździami;

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

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

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

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

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

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

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

Nowość

Tablice ścienne i ramy wystawowe

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

Ścienna tablica kredowa „Budget“
wraz z białym markerem kredowym, hakiem montażowym i prętem;
do zawieszenia w formacie pionowym i poziomym; do markerów
kredowych / pisaków "Illumigraph" i kredy;

materiał: drewno / tworzywo sztuczne; szerokość ramki: 23 mm

kolor: czarny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 200 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 240 mm
12.0105.116

kolor: czarny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 200 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm
12.0105.117

kolor: czarny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 300 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm
12.0105.118

kolor: czarny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 600 mm
12.0105.119

kolor: czarny; szerokość (wymiar zewnętrzny): 600 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 800 mm
12.0105.120

Tablice ścienne i ramy wystawowe
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Tablice ścienne i ramy wystawowe
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Ścienna tablica kredowa „Dark Brown Range“
wysklepiona rama z drewna bukowego, do markerów
kredowych / pisaków "Illumigraph" i kredy;

kolor: 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

NowośćNowość

Odpowiednie pisaki znajdą Państwo od strony 11.

Ścienna tablica kredowa „Teak Range“
wysklepiona rama z drewna bukowego, do markerów
kredowych / pisaków "Illumigraph" i kredy;

kolor: 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

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin
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Ledowa tablica kredowa
ze sterowaniem RGB
10 stopni jasności, 5 efektów świetlnych,
16 różnych kolorów. Powierzchnia
przeznaczona jest do markerów kredowych
i pisaków "Illumigraph". Można ją stosować
w formacie pionowym lub poziomym;
wraz ze sterowaniem RGB; także z
możliwością zasilania bez kabla z
akumulatorkiem 10.0250.4.

materiał: szkło akrylowe;
materiał ramki: drewno;
szerokość ramki: 40 mm;
oświetlenie: diody LED;
podłączenie: kabel z wtyczką

szerokość (wymiar zewnętrzny): 400 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 500 mm
10.0249.1

szerokość (wymiar zewnętrzny): 560 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 700 mm
10.0249.2

szerokość (wymiar zewnętrzny): 620 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1000 mm
10.0249.3

Tablice ścienne i ramy wystawowe
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Ramka akrylowa "LED"
materiał: szkło akrylowe; kolor: siwy; oświetlenie: diody LED;
podłączenie: kabel z wtyczką; mocowanie: uchwyt ścienny;
odstęp od ściany: 12 mm

format plakatu: A4
10.0247.1

format plakatu: A3
10.0247.2

format plakatu: A2
10.0247.3

System ram wystawowych „Feko-Eco“
szerokość profilu: 32 mm; typ narożników: skos;
kolor profilu: srebrny anodowany; format: pionowy / poziomy

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0014.6

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0014.1

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0014.2

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0014.3

format plakatu: 700 x 1000 mm
50.0014.5

Tablice ścienne i ramy wystawowe

2

1. 1. Profil kontrujący.
2. Profil 32 mm.
3. Dwustronna taśma klejąca.
4. Szklana szybka.
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VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin
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System ram wystawowych „Feko-Eco", profil 17 mm
Wyróżniającym w przypadku tego alternatywnego systemu
ram wystawowych jest bardzo dobry stosunek cen do usług.
Po wewnętrznej stronie witryny montowana jest właściwa rama z
dwustronną taśmą klejącą. Można ją po prostu otworzyć i umieścić
w niej dwustronną reklamę. W końcowej fazie ramka zamykana jest
za pomocą systemu magnetycznego. W celu zakrycia widocznej od
strony zewnętrznej taśmy klejącej zakres dostawy obejmuje również
płaską ramkę z tworzywa sztucznego, dzięki czemu klient widzi
ramę z reklamą z obydwu stron.

szerokość profilu: 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

Tablice ścienne i ramy wystawowe

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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2

System "Duraframe"

Ramka "Duraframe", A6 opak: 2 szt
kolor: czarny
12.0346.1

kolor: srebrny
12.0346.2

Ramka "Duraframe", A5 opak: 2 szt
kolor: czarny
12.0346.3

kolor: srebrny
12.0346.4

Ramka "Duraframe", A5 opak: 10 szt
kolor: czarny
12.0346.20

kolor: srebrny
12.0346.21

Ramka "Duraframe", A4 opak: 2 szt
kolor: ciemnoniebieski
12.0346.10

kolor: zielony
12.0346.12

kolor: pomarańczowy
12.0346.11

kolor: czarny
12.0346.5

kolor: srebrny
12.0346.6

kolor: czerwony
12.0346.9

Tablice ścienne i ramy wystawowe

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

Magnetyczna ramka z samoprzylepną ścianką tylną, możliwość mocowania na każdej gładkiej i wytrzymałej powierzchni,
szybka wymiana informacji od strony przedniej; proste mocowanie w różnych miejscach; materiały informacyjne można
przygotować indywidualnie, materiał: PCV

Duraframe®
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Stojak podłogowy

2

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

Tablica LED "Menu"
do zastosowania w wersji stojącej lub
wiszącej, do użytku wewnętrznego i
zewnętrznego, możliwość wykonania
indywidualnego nadruku w górnej części,
z akumulatorem 10.0250.4;

materiał: szkło akrylowe / aluminium;
kolor: czarny; format plakatu: 2 x A4;
oświetlenie: diody LED;
podłączenie: kabel z wtyczką;
wyposażenie: z stojaczkiem;
mocowanie: na stół lub do montażu
ściennego
10.0250.1

Stojak do gabloty informacyjnej LED
materiał: stal; kolor: antracyt;
wysokość: 1350 mm
10.0250.2

materiał: stal; kolor: srebrny;
wysokość: 950 mm
10.0250.3

Akumulatorek
czas ładowania wynosi mniej niż 2 godziny,
trzyma do 12 godzin.
10.0250.4

Stojak z ramką magnetyczną LED
wolnostojący stojak z anodowanego
aluminium, dodatkowo magnetyczne
ramki LED oraz stabilna, stalowa podstawa.

materiał: aluminium / szkło akrylowe / stal;
wysokość: 1150 mm; kolor: srebrny;
powierzchnia: anodowana;
podłączenie: kabel z wtyczką

format plakatu: A3 pionowy;
wyposażenie: z ramką magnetyczną LED A3
10.0406.1

format plakatu: A4 pion/poziom;
wyposażenie: z ramką magnetyczną LED A4
10.0406.2
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VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Stojak informacyjny LED
wolnostojący stojak z chromowanej stali; dodatkowo magnetyczne
ramki LED; ramka z logo nie jest dostarczana w komplecie.

materiał: szkło akrylowe/stal; wysokość: 1150 mm; kolor: srebrny;
powierzchnia: chrom; podłączenie: kabel z wtyczką

format plakatu: A3 pionowy;
wyposażenie: z ramką magnetyczną LED A3
10.0406.3

format plakatu: A4 pion/poziom;
wyposażenie: z ramką magnetyczną LED A4
10.0406.4
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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

Tabele z kolorami można pobrać na stronie www.vkf-renzel.pl.

Maty promocyjne z indywidualnym nadrukiem
Matę z logiem można zadrukować w 30 podstawowych kolorach
i oddawać do regularnego prania w temperaturze 50°C.
Oprócz podanych standardowych formatów produkujemy również
na życzenie specjalne formaty wraz z czarną obramówką z gumy
(ok. 20 mm szerokości). Tył nie zawiera PCV, lecz wykonany jest z
NBR, co zapobiega ślizganiu się maty na gładkich powierzchniach.
Powierzchnia maty wykonana jest z poliamidu 6.6, posiada
certyfikat bezpieczeństwa pożarowego B1 i oprócz dużej zdolności
zbierania brudu charakteryzuje się nasiąkliwością ok. 4 litry / m².
Ciężar tiulu wynosi ok. 700 g/m². Ceny zawierają już w sobie druk
i koszty projektowe. Tolerancja wielkości wynosi +/- 3%!

rodzaj nadruku: chromo JET

format: 600 x 850 mm
16.0036.12

format: 850 x 1150 mm
16.0036.7

format: 850 x 1500 mm
16.0036.3

format: 1150 x 1800 mm
16.0036.4

format: 1150 x 2000 mm
16.0036.9

format: 1150 x 2400 mm
16.0036.11

format: 1500 x 2400 mm
16.0036.5

format: 2000 x 3000 mm
16.0036.16

format: 2000 x 4000 mm
16.0036.17

format: 2000 x 6000 mm
16.0036.18

Mata dostępna w pionie lub w poziomie.
Kolory niestandardowe na zapytanie.
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VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

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

Mata promocyjna z nadrukiem
cyfrowym
mata podłogowa z możliwością prania,
do indywidualnego nadruku, 2 cm boki oraz
antypoślizgowa powierzchnia PCV; miękka
powierzchnia górna absorbuje kurz oraz
ciecz; w zależności od tego, gdzie mata jest
używana jej wytrzymałość to 4- 12 miesięcy;

cena uzależniona jest od rodzaju
nadruku i wykonania.

materiał: poliamid / winyl gumowy;
grubość materiału: ok. 6 mm;
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy;
gramatura [g/m²]: 350 g/m²;
wersja: bez certyfikatu B1

wymiary: 600 x 400 mm (szer. x wys.)

cena jednostkowa
16.0037.11

opakowanie: 5 szt.
16.0037.11

wymiary: 700 x 500 mm (szer. x wys.)

cena jednostkowa
16.0037.12

opakowanie: 5 szt.
16.0037.12

wymiary: 900 x 600 mm (szer. x wys.)

cena jednostkowa
16.0037.13

opakowanie: 5 szt.
16.0037.13
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Nasz system odgradzający "Cafe" to prawdziwy hit! Spełnia zarówno funkcję odgradzająca jak i dekoracyjną.
System "Cafe" charakteryzuje się różnorodnością zastosowań oraz możliwością rozbudowywania.

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

Baner do systemu „Café“
materiał: materiał PCV "Blockoutplane" 600-650 g/m²;
obszar zastosowania: do użytku wewnętrznego i zewnętrznego;
konfekcjonowanie: tunel od góry i dołu na pręt o ø 40 mm

wymiary baneru: 910 x 750 mm (szer. x wys.);
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy, 1-stronny;
zastosowanie: do długości 1.000 mm
14.0092.208

wymiary baneru: 910 x 750 mm (szer. x wys.);
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy, 2- stronny;
zastosowanie: do długości 1.000 mm
14.0092.209

wymiary baneru: 1.410 x 750 mm (szer. x wys.);
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy, 1-stronny;
zastosowanie: do długości 1.500 mm
14.0092.210

wymiary baneru: 1.410 x 750 mm (szer. x wys.);
rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy, 2- stronny;
zastosowanie: do długości 1.500 mm
14.0092.211
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VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Słupek odgradzający
waga: ok. 8 kg.

wysokość: 1000 mm; kształt podstawy: wypukły

kolor: chrom; gałka: wykonanie prostokątne
80.0007.1

kolor: mosiądz; gałka: wersja okrągła
80.0007.2

Inne długości sznurów odgradzających na zapytanie!

Sznur odgradzający
do słupków odgradzających; materiał: konopie; kolor: zielony,
naturalny lub bordowy oraz wersja powleczona aksamitem w
kolorze czerwonym, niebieskim lub czarnym; długość: 1500 mm.

kolor zatyczek: chrom
80.0005.56

kolor zatyczek: mosiądz
80.0005.57

Stojak odgradzający „Barato“
waga: 6,58 kg;

wysokość: 1000 mm; średnica podstawy: 360 mm;
powierzchnia: chrom; gałka: wersja okrągła;
kształt podstawy: wypukły
80.0839.1
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Sznur odgradzający
zakończony 2 zatyczkami z karabińczykami ze stali szlachetnej V2A,
wykończenie powierzchni: matowe szczotkowane;
materiał: konopie (powleczone aksamitem).

długość: 1500 mm; średnica: 40 mm

kolor: niebieski
80.0005.24

kolor: czarny
80.0005.27

kolor: czerwony
80.0005.26

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

Uchwyt ścienny
do sznurów odgradzających

wysokość: 50 mm; szerokość: 35 mm

kolor: mosiądz
80.0009.2

kolor: chrom
80.0009.1

Uchwyt ścienny
wraz ze śrubami i kołkami

kolor: chrom; średnica: 30 mm; głębokość: 20 mm
80.0004.1
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Stojak na parasole „Basic“
Dekoracyjny stojak na parasole z blachy perforowanej;
dno z osłoną krawędziową. Materiał: blacha stalowa
malowana proszkowo; wymiary ok. 270 x 610 mm (S x W).

materiał: blacha stalowa; kolor: antracyt, zbliżony do RAL 7021
40.0846.1

materiał: stal szlachetna
40.0846.2

materiał: blacha stalowa; kolor: siwy, zbliżony do RAL 7035
40.0846.3

materiał: blacha stalowa; kolor: czerwony, zbliżony do RAL 3000
40.0846.4

materiał: blacha stalowa; kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006
40.0846.5

materiał: blacha stalowa; kolor: biały, zbliżony do RAL 9016
40.0846.6

materiał: blacha stalowa; kolor: niebieski, zbliżony do RAL 5010
40.0846.7
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Lady i pomieszczenia służbowe

• Karty menu i akcesoria
• Kasetki na rachunki
• Portmonetki z podajnikiem na monety
• Testery banknotów i akcesoria
• Liczarki monet
• Podstawki na pieniądze
• Kosze witrynowe i ladowe
• Witryny chłodnicze
• Wózki serwisowe 3
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Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !

Nowość
Karta menu „Trendy“
Optyka skóry, zszywane krawędzie i
wytłoczony tekst; wraz z wkładką do
4 stron. Dostępne również: karta win
i kasetka na rachunki.

format: pionowy; tłoczenie: Menu

kolor: jasnobrązowy; format: A4
12.0143.1

kolor: ciemnoczerwony; format: A4
12.0143.2

kolor: czarny; format: A4
12.0143.3

kolor: zielony; format: A4
12.0143.4

kolor: niebieski; format: A4
12.0143.5

kolor: jasnobrązowy; format: A5
12.0143.11

kolor: ciemnoczerwony; format: A5
12.0143.12

kolor: czarny; format: A5
12.0143.13

Nowość
Pudełko do kart menu „Trendy“
wraz z 20 kartami menu,
każda z jedną wkładką

format: dla formatu A4;
format: pionowy; tłoczenie: Menu

kolor: czarny
12.0143.19

kolor: zielony
12.0143.20

kolor: niebieski
12.0143.21

Karty menu i akcesoria

VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin
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Nowość
Karta menu „Classic“
Optyka skóry, złote metalowe narożniki
ochronne, zszywane krawędzie, tekst
nadrukowany w kolorze złotym; wraz z
wkładką do 4 stron. Dostępne również:
karta win i kasetka na rachunki.

tłoczenie: Menu

format: A4; kolor: brazowy
12.0141.1

format: A4; kolor: kol: beżowy
12.0141.2

format: A4; kolor: ciemnoczerwony
12.0141.3

format: A4; kolor: czarny
12.0141.4

format: A5; kolor: brazowy
12.0141.5

format: A5; kolor: kol: beżowy
12.0141.6

format: A5; kolor: ciemnoczerwony
12.0141.7

format: A5; kolor: czarny
12.0141.8
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3

Pudełko do kart menu „Classic“
wraz z 20 kartami menu, każda z jedną wkładką

format: dla formatu A4

kolor: brazowy
12.0141.11

kolor: kol: beżowy
12.0141.12

kolor: ciemnoczerwony
12.0141.13

kolor: czarny
12.0141.14

Nowość

Wkładka do kart menu
Podwójna przezroczysta wkładka każdorazowo na 4 strony;
zastosowanie do kart menu „Classic“ i „Trendy“.

kolor: przezroczysty; format: pionowy

format: A5
12.0144.1

format: A4
12.0144.2

Nowość

Nowość

Karta win „Classic“
Optyka skóry, złote metalowe narożniki ochronne,
zszywane krawędzie, motyw zadruku w kolorze złotym;
wraz z 2 wkładkami do 8 stron.

format: A4; kolor: czarny; tłoczenie: zarys butelki wina i kieliszka
12.0141.9

Karty menu i akcesoria
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VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin
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Karta menu „Basic“
Optyka skóry, złote metalowe narożniki ochronne,
tekst nadrukowany; wraz z 4 wkładkami do 8 stron.
Dostępne również: karta win i kasetka na rachunki.

format: pionowy

kolor: ciemnoczerwony; format: A4; nadruk / motyw: Menu
12.0495.1

kolor: ciemnoczerwony; format: A5; nadruk / motyw: Menu
12.0495.2

kolor: czarny; format: A4; nadruk / motyw: Menu
12.0495.3

kolor: czarny; format: A5; nadruk / motyw: Menu
12.0495.4

kolor: czarny; format: A4; nadruk / motyw: butelka wina z kieliszkiem
12.0495.5

Nowość
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3

Nowość
Pudełko do kart menu „Wood“
wraz z 20 kartami menu

kolor: naturalny; format: dla formatu A4
12.0137.13

Nowość

Karta menu „Wood“
z drewnianą listwą, złotymi metalowymi narożnikami ochronnymi,
okienko z powłoką antyrefleksyjną, złote śrubki do dołączenia lub
usunięcia wkładek; wraz z 2 dwustronnymi okienkami

kolor: brazowy; format: A4
12.0137.1

kolor: kol: beżowy; format: A4
12.0137.2

kolor: ciemnoczerwony; format: A4
12.0137.3

kolor: czarny; format: A4
12.0137.4

kolor: zielony; format: A4
12.0137.5

kolor: niebieski; format: A4
12.0137.6

kolor: czarny; format: A5
12.0137.7

kolor: brazowy; format: A5
12.0137.8

kolor: kol: beżowy; format: A5
12.0137.9

kolor: ciemnoczerwony; format: A5
12.0137.10

kolor: zielony; format: A5
12.0137.11

kolor: niebieski; format: A5
12.0137.12

Karty menu i akcesoria

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

Wkładka do karty menu „Wood“
format: pionowy

kolor: brazowy; format: A4
12.0139.1

kolor: kol: beżowy; format: A4
12.0139.2

kolor: ciemnoczerwony; format: A4
12.0139.3

kolor: czarny; format: A4
12.0139.4

kolor: zielony; format: A4
12.0139.5

kolor: niebieski; format: A4
12.0139.6

kolor: brazowy; format: A5
12.0138.1

kolor: kol: beżowy; format: A5
12.0138.2

kolor: ciemnoczerwony; format: A5
12.0138.3

kolor: czarny; format: A5
12.0138.4

kolor: zielony; format: A5
12.0138.5

kolor: niebieski; format: A5
12.0138.6
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Karta menu LED
bez karty z jasnym oświetleniem tła. Oświetlenie włącza się
zaraz po otwarciu karty. Wyposażenie wraz z kablem ładowarki USB;
wersja jednostronna z włącznikiem / wyłącznikiem.

format: pionowy; materiał: skóra; oświetlenie: diody LED,
kolor: biały; żywotność światła: do 8 godzin;
zaopatrzenie w energię elektryczną: zasilanie z baterii

kolor: miedziany; format: 2 x A4
10.0423.1

kolor: srebrny; format: 2 x A4
10.0423.2

kolor: czarny; format: 2 x A4
10.0423.3

kolor: miedziany; wymiary: 200 x 350 mm
10.0423.4

kolor: srebrny; wymiary: 200 x 350 mm
10.0423.5

kolor: czarny; wymiary: 200 x 350 mm
10.0423.6

kolor: miedziany; format: A4
10.0423.7

kolor: srebrny; format: A4
10.0423.8

kolor: czarny; format: A4
10.0423.9

Wkładka do karty menu LED
kolor: przezroczysty; format: A4; format: pionowy;
materiał: folia; wersja: do drukarek atramentowych
10.0423.10

kolor: przezroczysty; format: A4; format: pionowy;
materiał: folia; wersja: do drukarek laserowych
10.0423.11

kolor: czarny; materiał: tworzywo sztuczne;
zaopatrzenie w energię elektryczną: zasilacz
10.0423.12

Nowość

Karty menu i akcesoria

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

Kasetka na rachunki „Trendy“
optyka skóry, zszywane krawędzie

kolor: czarny; format: 130 x 230 mm (S x W)
12.0143.22

Nowość

Kasetka na rachunki „Basic“
Optyka skóry, tekst nadrukowany w kolorze złotym;

kolor: czarny; format: 130 x 230 mm (S x W);
format: pionowy; nadruk / motyw: "Dziękujemy"
12.0495.6

Kasetka na rachunki „Classic“
Optyka skóry, złote metalowe narożniki
ochronne, zszywane krawędzie.

format: 130 x 230 mm (S x W); kolor: czarny
12.0141.10

Nowość
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Nowość
Portmonetka z przezroczystym podajnikiem na monety
materiał: tekstylia; kolor: czarny; pojemność monet: na 8 rodzajów
monet (ok. 100 €); wykonanie: z 4 przegródkami na banknoty;
zamek: magnetyczny; wyposażenie: z elastycznym paskiem na ramię
10.0428.1



59

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

3

La
dy

ip
om

ie
sz

cz
en

ia
słu

żb
ow

e

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

Testery banknotów i akcesoria

Sprawdzone w 100 % - www.ecb.int!

Tester banknotów "Safescan 155i"
• automatyczne sprawdzanie autentyczności monet

• wykrywanie fałszywych banknotów na 6 sposobów:
podczerwień, magnetyczne oraz metalowe zabezpieczenie,
znaki wodne, rozmiar oraz grubość

• alarm po wykryciu fałszywego banknotu

• 100% wynik testu (www.ecb.int).

• sprawdza 5 standardowych walut: EUR, GBP, CHF, PLN oraz HUF

• sprawdza stare jak i nowe banknoty

• wprowadzanie walut w dowolnym kierunku

• pokazuje ilość i wartość całkowitą

• port do aktualizacji walut

• wymiary: 159 x 128 x 83mm

• waga: 620 gram

• moc: AC 220V-240V

• gwarancja: 3 lata, certyfikat CE

"Safescan 155i"
kolor: czarny
10.0059.12

SAFESCAN 155i
kolor: siwy
10.0059.17

"Safescan LB-105"
akumulator do ładowania urządzenia "Safescan 155i";
czas działania do 30 godzin bez przerwy
10.0059.16
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Liczarka monet "Safescan 1200"
• łatwo i szybko liczy i sortuje 220 monet na minutę

• przyjmuje monety do 500 Euro, samoczynnie
wyłącza się, gdy pojemnik na monety jest pełen

• z funkcją dodawania i sortowania

• wyświetla łączną wartość i ilość danego typu

• wymiary: 355 x 330 x 266 mm

• waga: 5 kg

• złącze zasilania: AC 220V

• gwarancja: 3 lata. Certyfikat CE

zastosowanie: dla monet Euro
10.0060.1

Liczarka monet "Safescan 1250"
• do codziennego użytku

• kompatybilna z drukarką Safescan TP-230

• liczy i sortuje 220 monet na minutę

• pojemność pojemnika na 500 monet

• z funkcją sumowania i odliczania określonej kwoty

• możliwość wydruku wynilu drukarką TP-230

• pokazuje wartość całkowitą oraz ilość
monet poszczególnych nominałów

• do wielu walut

• automatyczna funkcja "stop" po zapełnieniu się pojemnika

zastosowanie: dla monet Euro
10.0060.6

1. Dodatkowo tuby na monety.



61

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

3

La
dy

ip
om

ie
sz

cz
en

ia
słu

żb
ow

e

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

Podstawki na pieniądze

Podstawki na pieniądze
z 4 gumowymi stopkami antypoślizgowymi,
zadrukowana wkładka papierowa na zapytanie;

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 „Sorbus“
grubość materiału: 6 mm; materiał: szkło akrylowe;
kolor: przezroczysty; szerokość: 220 mm; głębokość: 147 mm
60.0077.1
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VKF Spork Heinz Renzel Sp. zo.o. • ul. Objazdowa 25 • 62-500 Konin

Bestseller

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

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

Koszyk na produkty
z dwoma uchwytami;

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
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Duży koszyk na produkty
z dwoma uchwytami;

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

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

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

Witryna chłodnicza "SC 70"
Miniwitryna chłodnicza: podwójnie
oszklona z 4 stron, automatyczne
rozmrażanie, regulacja temperatury
poprzez termostat; 3 kratownice o
regulowanej wysokości zawieszenia
powlekane tworzywem sztucznym;
kompresor marki Zanussi; czynnik
chłodzący: R600A (z freonem i bez!);
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: podwójnie
oszklona z 4 stron, automatyczne
rozmrażanie, regulacja temperatury
poprzez termostat; 2 kratownice o
regulowanej wysokości zawieszenia
powlekane tworzywem sztucznym;
kompresor marki Zanussi; czynnik
chłodzący: R600A (z freonem i bez!);
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

Witryny chłodnicze
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Witryny chłodnicze

Witryna chłodnicza "Sven"
Stojąca witryna chłodnicza: podwójnie
oszklona z 4 stron, automatyczne
rozmrażanie, regulacja temperatury
poprzez termostat; 3 kratownice o
regulowanej wysokości zawieszenia
powlekane tworzywem sztucznym;
kompresor marki Zanussi; czynnik
chłodzący: R600A (z freonem i bez!);
waga: 76 kg.

szerokość (wymiar zewnętrzny): 515 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1.689 mm;
głębokość (wymiar zewnętrzny): 485 mm;
szerokość (wymiar wewnętrzny): 470 mm;
wysokość (wymiar wewnętrzny): 1120 mm;
głębokość (wymiar wewnętrzny): 410 mm;
podłączenie: 230 V / 1 Ph / 0,25 kW;
zawartość: ok. 235 l; oświetlenie: 1 x 11 W;
zakres temperatury: 2° - 12° C;
kolor: biały; poziom hałasu w dB: 42 dB
10.0120.8

Witryna chłodnicza "SC 390"
kolor: biały;
szerokość (wymiar zewnętrzny): 590 mm;
wysokość (wymiar zewnętrzny): 1.885 mm;
głębokość (wymiar zewnętrzny): 610 mm;
podłączenie: 230 V / 1 Ph / 0,31 kW;
zawartość: ok. 390 l; oświetlenie: tak;
zakres temperatury: 2° - 10° C;
wyposażenie: 5 półek z możliwością
regulacji wysokości; wyposażenie
dodatkowe: samozamykające się drzwi,
zmienny opór
10.0265.8
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Wózki serwisowe

Wózek serwisowy „Butler“
z 3 półeczkami: nośność każdej z nich 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 nich 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
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Unternehmenszentrale Isselburg

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

A2

A72

A72

A25

A2
VKF Renzel

VKF Renzel

A2
A25

A25
A92 260

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.diskocz@vkf-renzel.pl

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

Zamówienia realizujemy od wartości minimalnej 100 zł.
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