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Nasze usługi
Drukarnia
Wykonamy dla Ciebie każdy rodzaj nadruku; na nośnikach reklamowych. ramach zaciskowych,
potykaczach, stojakach plakatowych, stojakach na ulotki, jak i na przegrodach kasowych.
Korzystamy z techniki sitodruku, druku cyfrowego oraz tamponowego;
dzięki czemu jesteśmy w stanie zrealizować każde życzenie naszego klienta.
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Nasze usługi
Projektowanie i rozwój produktu
Znajdziemy dla Ciebie każde rozwiązanie! Ścisła współpraca doradcy klienta z zespołem wykwalifikowanych
grafików to gwarantowany sukces! Na początku powstaje pomysł, który następnie zostaje zwizualizowany,
przeniesiony na papier i skonsultowany z Tobą.
Następnie wykorzystując technologię CAD, tworzymy opracowanie techniczne.
Dla lepszej wizualizacji tworzymy wirtualne modele końcowego produktu, które zawierają wszystkie szczegóły
dotyczące każdego etapu pracy. Kolejnym krokiem jest wykonanie prototypów, najczęściej z użyciem druku 3D.
Na tym etapie można zobaczyć jak produkt będzie wyglądał finalnie.
Można tu dokonać ostatnich zmian i korekt.
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Profile do ramek zaciskowych
Ramki zaciskowe z 15 mm profilem

• Ramki w rozmiarach standardowych anodowane na kolor
srebrny dostępne na magazynie
• Narożniki ścięte po skosie
• Wykonania indywidualne od 20 sztuk

• Kolory zgodnie z paletą barw RAL od 20 sztuk
• Minimalny format ramek: DIN A6
• Maksymalny rozmiar ramek: 750 x 1.000 mm

Ramki zaciskowe z 25 mm profilem

• Ramki w rozmiarach standardowych anodowane na kolor srebrny,
czarny i z efektem stali nierdzewnej dostępne na magazynie
• Narożniki ścięte po skosie i półokrągłe
• Wykonania indywidualne od 1 sztuki
• Kolory zgodnie z paletą barw RAL od 1 sztuki

• W kolorze chromu, złota I drewna dostępne przy
zamówieniu od 20 sztuk
• Jako profil zabezpieczający bez uchwytu dostępne
przy zamówieniu od 20 sztuk
• Minimalny format ramki: DIN A6
• Maksymalny rozmiar ramki: 1000 x 1400 mm

Ramki zaciskowe z 32 mm profilem

• Ramki w rozmiarach standardowych anodowane
na kolor srebrny dostępne na magazynie
• Narożniki ścięte po skosie I półokrągłe
• Wykonania indywidualne od 1 sztuki
• Kolory z palety barw RAL od 1 sztuki

6

• W kolorze złota od 20 sztuk
• Minimalny format ramki: DIN A5
• Maksymalny rozmiar ramki: 1.400 x 2.000 mm
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Profile do ramek zaciskowych
Ramki zaciskowe z 32 mm profilem „Straight”

• Ramki w rozmiarach standardowych anodowane
na kolor srebrny dostępne na magazynie
• Narożniki ścięte po skosie
• Wykonania indywidualne od 20 sztuk

• Kolory z palety barw RAL od 1 sztuki
• Minimalny format ramki: DIN A5
• Maksymalny rozmiar ramki: 1.400 x 2.000 mm

Ramki zaciskowe 32 mm profilem z tworzywa

• Ramki w kolorze szarym zbliżone do RAL 7035
• Narożniki ścięte po skosie
• Wykonanie indywidualne od 1 sztuki

• Minimalny format ramki: DIN A5
• Maksymalny rozmiar ramki: 1.400 x 2.000 mm

Ramki zaciskowe wodoodporne „Eco”

• Ramki w rozmiarach standardowych dostępne na magazynie
• Z zabezpieczeniem przed kradzieżą dzięki śrubie z łbem
sześciokątnym dostępne na magazynie
• Narożniki ścięte pod kątem

• Wykonanie indywidualne od 20 sztuk
• Kolory z palety barw RAL od 1 sztuki
• Minimalny format ramki: DIN A4
• Maksymalny rozmiar ramki: 1.000 x 1.900 mm

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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Profile do ramek zaciskowych
Ramki zaciskowe z 42 mm profilem zabezpieczającym

• Ramki zaciskowe LKW od 1 sztuki
• Narożniki ścięte po skosie
• Wykonanie indywidualne od 20 sztuk
• Kolory z palety barw RAL od 20 sztul

• Minimalny format ramki: DIN A2
• Maksymalny rozmiar ramki: 1.350 x 2.500 mm
• Do otwarcia profilu wymagany jest specjalny klucz

Ramki zaciskowe z 20 mm profilem

• Minimalna ilość zamówienia: 20 sztuk
• Narożniki ścięte pod skosem
• Anodowane na kolor srebrny lub powlekane proszkowo RAL

• Minimalny format ramek: DIN A6
• maximales Rahmenmaß: 1.000 x 1.400 mm

Ramki zaciskowe z 38 mm profilem

• Minimalna ilość zamówienia: 20 sztuk
• Narożniki ścięte po skosie
• Anodowane na kolor srebrny lub malowane proszkowo
zgodnie z paletą barw RAL
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• Minimalny format ramek: DIN A4
• Maksymalny rozmiar ramek: 1.400 x 2.000 mm
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Profile do ramek zaciskowych
Ramki zaciskowe z 42 mm profilem

• Minimalna ilość zamówienia: 20 sztuk
• Narożniki ścięte po skosie
• Anodowane na kolor srebrny lub powlekane proszkowo
zgodnie z paletą barw RAL

• Minimalny format ramek: DIN A2
• Maksymalny rozmiar ramek: 2.000 x 3.000 mm

Ramki zaciskowe z 70 mm profilem

• Minimalna ilość zamówienia: 20 sztuk
• Narożniki ścięte pod kątem
• Anodowane na kolor srebrny lub powlekane proszkowo

• Minimalny format ramek DIN A2
• Maksymalny rozmiar ramek: 2.000 x 3.000 mm

Ramki zaciskowe z 25 mm profilem zabezpieczającym

• Minimalna ilość zamówienia: 20 sztuk
• Narożniki ścięte po skosie
• Anodowane na kolor srebrny lub powlekane proszkowo RAL
• Minimalny format ramki: DIN A6

• Maksymalny rozmiar ramki: 1.000 x 1.400 mm
• Do otwarcia profilu wymagany jest specjalny klucz

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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Profile do ramek zaciskowych
Ramki zaciskowe z 32 mm profilem zabezpieczającym

• Minimalna ilość zamówienia: 20 sztuk
• Narożniki ścięte pod skosem
• Anodowane na kolor srebrny lub malowane proszkowo RAL
• Minimalny format ramki: DIN A5

10

• Maksymalny rozmiar ramki: 1.400 x 2.000 mm
• Do otwarcia profilu wymagany jest specjalny klucz
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Ramki zaciskowe

1

Ramki zaciskowe
1

Ramki zaciskowe z 15 mm profilem z aluminium

• Ramki w standardowych wymiarach anodowane na srebrno nadające się do magazynowania
• Narożniki ścięte po skosie
• Wykonanie niestandardowe od 20 sztuk
• Kolory RAL od 1 sztuki

• Różne dopasowania możliwe od 20 sztuk,
np. metalowe ścianki tylne, brak folii ochronnej
• Minimalny format ramki: DIN A6
• Maksymalny rozmiar ramki: 750 x 1.000 mm

Ramka zaciskowa, profil 15 mm,
narożniki ścięte pod kątem,
kolor: srebrny anodowany
• Narożniki ścięte pod skosem
• Profile górne anodowane na srebrno
• Wykonanie możliwe w formacie
pionowym i poziomym
• Ścianka tylna z polistyrenu odporna na
warunki atmosferyczne i antyodblaskowa,
folia ochronna odporna na promienie UV
• Z otworami w profilu dolnym do
przykręcenia lub zawieszenia
• Każda ramka spakowana pojedynczo
w stabilny karton
materiał ramki: aluminium
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0001.1

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0001.2

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0001.3

format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0001.4

format plakatu: A5 (148 x 210 mm)
50.0001.5

format plakatu: 500 x 700 mm
50.0001.6

format plakatu: 700 x 1000 mm
50.0001.7

Przykładowe ramki z profilami
malowanymi proszkowo
w barwach RAL
1

2

kolor profilu: malowane proszkowo
wg standardowych kolorów RAL;
kolor profilu bazowego: srebrny surowy;
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0001.45
1. Ramki z profilem górnym anodowanym
na kolor srebrny
2. Ramy z profilem górnym powlekanym
proszkowo zgodnie z paletą barw RAL

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
12

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

Ramki zaciskowe
Ramki zaciskowe z 25 mm aluminiowym profilem

• Ramki w wymiarach standardowych, anodowane na srebrno;
dostępne również anodowane na czarno oraz w kolorze stali
nierdzewnej
• Narożniki ścięte po skosie oraz półokrągłe
• Wykonanie niestandardowe od 1 sztuki
• Kolory RAL dostępne od 1 sztuki
• w barwie chromu, błyszczącego złota i drewna od 20 sztuk

1

• od 1 sztuki możliwe wszelakie dostosowanie,
np: dwustronność, metalowa ścianka tylna,
brak folii ochronnej, montaż specjalnych mocowań, taśma klejąca
• od 20 sztuk dostępny jako profil zabezpieczający bez uchwytu
• najmniejszy możliwy format ramki: DIN A6
• maksymalny rozmiar ramki: 1.000 x 1.400 mm

Ramka zaciskowa, profil 25 mm,
narożniki ścięte pod kątem,
kolor: srebrny anodowany
• Narożniki ścięte po skosie
• Profile górne anodowane na srebrno
• Możliwe zamocowanie w formacie
pionowym oraz poziomym
• Ścianka tylna odporna na warunki
atmosferyczne i folia ochronna
odporna na promienie UV
• Z otworami w profilu dolnym
do przykręcenia lub zawieszenia
• Każda ramka spakowana oddzielnie
w stabilny karton
materiał ramki: aluminium
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

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

Ramka zaciskowa, profil 25 mm,
narożniki ścięte pod kątem,
kolor: czarny anodowany
• Narożniki ścięte pod kątem
• Profile górne anodowane na kolor czarny
• Możliwe wykonanie w formacie pionowym
oraz poziomym
• Ścianka tylna wykonana z polistyrenu
oraz antyodblaskowa folia ochronna
odporna na promienie UV
• Z otworami w profilu dolnym
do przykręcenia lub zawieszenia
• Każda ramka spakowana pojedynczo
w stabilny karton
materiał ramki: aluminium
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

Ramy zaciskowe, profil 25 mm,
z narożnikami ściętymi po skosie,
efekt stali nierdzewnej
• Narożniki ścięte po skosie
• Profile górne w kolorze stali nierdzewnej
• Możliwe wykonanie w formacie pionowym
i poziomym
• Odporna na warunki atmosferyczne
polistyrenowa ścianka tylna oraz folia
ochronna odporna na promienie UV
• Z otworami w profilu dolnym do
przykręcenia lub zawieszenia
• Każda ramka spakowana pojedynczo
w stabilny karton
materiał ramki: aluminium
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

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Ramki zaciskowe
1

Przykładowe ramki z profilami
malowanymi proszkowo w barwach
RAL

Przykładowa ramka z profilem
górnym w kolorze chromu

Przykładowa ramka z profilami
górnymi, w kolorze złota

kolor profilu: chrom;
szerokość profilu: 25 mm;
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)

kolor profilu: pozłacany;
szerokość profilu: 25 mm;
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)

Minimalne zamówienie: 20 sztuk

Minimalne zamówienie: 20 sztuk

50.0003.1121

50.0003.1122

Przykładowa ramka z profilem
górnym : imitacja drewna

Przykładowa ramka z profilem
zabezpieczającym bez uchwytu

Klucz otwierający do profili ramek
zaciskowych bez uchwytu

kolor profilu: imitacja drewna;
szerokość profilu: 25 mm;
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)

kolor profilu: srebrny anodowany;
szerokość profilu: 25 mm Safety;
format plakatu: A1 (594 x 841 mm);
zabezpieczenie przed kradzieżą:
poprzez profil Safety

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: szary

kolor profilu: malowane proszkowo wg
standardowych kolorów RAL;
szerokość profilu: 25 mm;
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0003.1186

Minimalne zamówienie: 20 sztuk
50.0003.549

50.0052.2

Minimalne zamówienie: 20 sztuk
50.0003.512

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

Ramka zaciskowa, profil 25 mm,
narożniki zaokrąglone,
kolor: srebrny anodowany
• Narożniki półokrągłe, kolor: chrom
• Profile górne anodowane na kolor srebrny
• Możliwe wykonanie w formacie pionowym
i poziomym
• Odporna na warunki atmosferyczne
polistyrenowa ścianka tylna oraz folia
ochronna odporna na promienie UV
• Z otworami w profilu dolnym do
przykręcenia lub zawieszenia
• Każda ramka spakowana oddzielnie w
stabilny karton
materiał ramki: aluminium
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

Trudnopalna ramka zaciskowa,
profil 25 mm, z narożnikami
ściętymi po skosie, anodowana
na kolor srebrny
• Antyodblaskowa, trudnopalna folia
ochronna oraz metalowa ścianka tylna
• Narożniki ścięte po skosie
• Profile górne anodowane na kolor srebrny
• Wykonanie możliwe w formacie pionowym
i poziomym
• Z otworami w profilu dolnym do
przykręcenia lub zawieszenia
• Każda rama spakowana oddzielnie w
stabilny karton
materiał ramki: aluminium
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0003.1175

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0003.1176

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0003.1177

format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0003.1178

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Ramki zaciskowe
1

Podwójna ramka zaciskowa,
profil 25 mm, narożniki ścięte pod
kątem, kolor: srebrny anodowany
• Dwustronna z dwoma metalowymi
oczkami do zawieszenia
• Narożniki ścięte po skosie
• Profile górne anodowane na srebrno
• Ścianka tylna wykonana z polistyrenu
odporna na warunki atmosferyczne oraz
folia ochronna odporna na promienie UV
• Każda rama spakowana oddzielnie w
stabilny karton
materiał ramki: aluminium;
format plakatu: A1 (594 x 841 mm);
format: pionowy
50.0003.14

Odpowiednie zestawy mocujące znajdą
Państwo na stronie 82 (50.0041.1)
oraz stronie 87 (80.0932.1).
1. Przykład zastosowania.

1

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

17

Ramki zaciskowe
1

Ramki zaciskowe z 32 mm profilem

Ramki zaciskowe, profil 32 mm
• Ramki w standardowych rozmiarach anodowane
na srebrno dostępne od ręki
• Narożniki ścięte pod kątem oraz półokrągłe
• Specjalne rozwiązania możliwe od 1 sztuki
• Barwy RAL możliwe od 1 sztuki
• W barwie błyszczącego złota od 1 sztuki

• Możliwość wszalakiego dopasowania, np. dwustronność,
metalowa ściana tylna, brak folii ochronnej,
montaż specjalnych mocowań, taśma klejąca
• Z profilem zabezpieczającym bez uchwytu od 20 sztuk
• Minimalny format ramek: DIN A5
• Maksymalny rozmiar ramek: 1.400 x 2.000 mm

Ramka zaciskowa, profil 32 mm,
narożniki ścięte pod kątem,
kolor: srebrny anodowany
• Narożniki ścięte po skosie
• Profile górne anodowane na srebrno
• Możliwe zamocowanie w formacie
pionowym oraz poziomym
• Ścianka tylna odporna na warunki
atmosferyczne i folia ochronna
odporna na promienie UV
• Z otworami w profilu dolnym do
przykręcenia lub zawieszenia
• Każda ramka spakowana oddzielnie
w stabilny karton
materiał ramki: aluminium
format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0005.7

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0005.1

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0005.2

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0005.3

format plakatu: 500 x 700 mm
50.0005.5

format plakatu: 700 x 1000 mm
50.0005.6

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Ramki zaciskowe
1

Przykładowe ramki z profilami malowanymi
proszkowo w barwach RAL

Przykładowa ramka z profilami górnymi,
w kolorze złota

kolor profilu: malowane proszkowo wg standardowych kolorów RAL;
szerokość profilu: 32 mm; format plakatu: A1 (594 x 841 mm)

kolor profilu: pozłacany; szerokość profilu: 32 mm;
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)

50.0005.817

Minimalne zamówienie: 20 sztuk
50.0005.776

Przykładowa ramka z profilem zabezpieczającym
bez uchwytu

Klucz otwierający do profili ramek zaciskowych
bez uchwytu

kolor profilu: srebrny anodowany; szerokość profilu: 32 mm Safety;
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: szary
50.0052.2

Minimalne zamówienie: 20 sztuk
50.0005.777

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

19

Ramki zaciskowe
1

Ramka zaciskowa, profil 32 mm,
narożniki półokrągłe,
kolor: srebrny anodowany
• Narożniki półokrągłe, kolor: chrom
• Profile górne anodowane na kolor srebrny
• Możliwe wykonanie w formacie pionowym
i poziomym
• Odporna na warunki atmosferyczne
polistyrenowa ścianka tylna oraz folia
ochronna odporna na promienie UV
• Z otworami w profilu dolnym do
przykręcenia lub zawieszenia
• Każda ramka spakowana oddzielnie
w stabilny karton
materiał ramki: aluminium
format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0010.7

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0010.1

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0010.2

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0010.3

format plakatu: 500 x 700 mm
50.0010.5

format plakatu: 700 x 1000 mm
50.0010.6

Ramka zaciskowa z uchwytem,
profil 32 mm, narożniki ścięte pod
kątem, kolor: srebrny anodowany
• Z 2 uchwytami i taśmami metalowymi
(ø ok 140-160 mm) do zamocowania
na np. latarniach
• Metalowa ściana tylna w celu zapewnienia
zwiększonej stabilności
• Antyodblaskowa, odporna na działanie
promieni UV folia ochronna
• Narożniki ścięte po skosie
• Profile górne anodowane na kolor srebrny
• Każda ramka spakowana oddzielnie
w stabilny karton
materiał ramki: aluminium; format: pionowy
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0005.219

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0005.220
Ze względu na warunki atmosferyczne panujące
na masztach latarni (przede wszystkim: wiatr)
i powstający w ten sposób ruch ramy,
nie możemy zapewnić wodoodpornych ram
do montażu na latarniach.

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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System ram wystawowych „Feko“
• Samoprzylepne ramki zaciskowe do
montażu na szybach
• Idealne do dwustronnej prezentacji treści
reklamowych (brak ścianki tylnej)
• Ramy mocowane na wewnętrznej
stronie szyby
• Płaski profil aluminiowy kontrujący do
przykrycia taśmy klejącej na zewnętrznej
stronie szyby
• Zastosowanie płyty polistyrenowej
zapobiega prześwitywaniu światła podczas
użycia 2 plakatów
• Możliwe wykonanie w formacie pionowym
i poziomym
• Narożniki ścięte po skosie
• Profile górne oraz kontrujące anodowane
na kolor srebrny
• Antyodblaskowa, odporna na działanie
promieni UV folia ochronna
• Każda rama spakowana pojedynczo
w stabilny karton

Ramy wystawowe „Feko“,
profil 25 mm, narożniki ścięte pod
kątem, kolor: srebrny anodowany
materiał ramki: aluminium;
szerokość profilu: 25 mm;
format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0014.30
1. 1. Profil kontrujący
2. Profil 25 mm (A4)
3. 2- stronna taśma klejąca
4. Szklana szybka

1

Ramy wystawowe „Feko“, profil
32 mm, narożniki ścięte pod
kątem, kolor: srebrny anodowany
materiał ramki: aluminium; szerokość
profilu: 32 mm
format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0014.6

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0014.1

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0014.2

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0014.3

format plakatu: 700 x 1000 mm
50.0014.5
1. 1. Profil kontrujący
2. Profil 32 mm
3. 2- stronna taśma klejąca
4. Szklana szybka

1

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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2. Ramka zaciskowa z 32 mm profilem
z aluminium „Straight“
• Ramki w rozmiarach standardowych anodowane
na kolor srebrny dostępne na magazynie
• Narożniki ścięte pod skosem
• Wykonanie specjalne od 20 sztuk
• Wykonanie w barwach RAL możliwe od 1 sztuki
• Wersja dwustronna lub zastosowanie taśmy
klejącej z tyłu - możliwe od 1 sztuki

• Różne dopasowania możliwe od 20 sztuk,
np. metalowa ściana tylna, brak folii ochronnej,
montaż specjalnych mocowań
• Minimalny format ramki: DIN A5
• Maksymalny rozmiar ramki: 1.400 x 2.000 mm

Ramka zaciskowa „Straight“,
profil 32 mm, narożniki ścięte pod
kątem, kolor: srebrny anodowany
• Narożniki ścięte po skosie
• Profile górne anodowane na srebrno
• Możliwe zamocowanie w formacie
pionowym oraz poziomym
• Ścianka tylna odporna na warunki
atmosferyczne i folia ochronna
odporna na promienie UV
• Z otworami w profilu dolnym do
przykręcenia lub zawieszenia
• Każda ramka spakowana oddzielnie
w stabilny karton
materiał ramki: aluminium
format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0278.4

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0278.1

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0278.2

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0278.3

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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3. ramy zaciskowe z 32 mm profilem
		 z tworzywa sztucznego
• Ramki w kolorze szarym, zbliżonym do RAL 7035
• Narożniki ścięte pod skosem
• Wykonanie specjalne od 1sztuki
• Różne dopasowania możliwe od 1 sztuki;
np: dwustronność, brak folii ochronnej,
montaż specjalnych mocowań, taśma klejąca

• Minimalny format ramek: DIN A5
• Maksymalny rozmiar ramek: 1.400 x 2.000 mm

Ramka zaciskowa, profil 32 mm,
narożniki ścięte pod kątem,
kolor: siwy
• Wykonana w całości z tworzywa
sztucznego
• Możliwe zastosowanie również w polach
elektromagnetycznych
(elektroniczne zabezpieczenie towaru)
• Mniejsza wrażliwość na uderzenia
niż aluminium
• Narożniki ścięte pod kątem
• Profile górne w kolorze szarym,
zbliżonym do RAL 7035
• Możliwe wykonanie w formacie
pionowym i poziomym
• Ściana tylna wykonana z twardego
spienionego PVC, folia ochronna
odporna na promienie UV
• Na zamówienie dostępne różne rodzaje
mocowań
format plakatu: 430 x 1.276 mm
50.0276.9

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0276.10
1. Przykład zastosowania.

1

Komplet z tworzywa sztucznego!
Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Wodoodporne ramki zaciskowe „Eco“ z aluminium

• Ramki w rozmiarach standardowych anodowane
na srebrno dostępne na magazynie
• Z zabezpieczeniem antywłamaniowym dzięki
wkrętom z łbem gniazdowym sześciokątnym
• Narożniki ścięte po skosie
• Specjalne wykonanie od 20 sztuk
• Barwy RAL dostępne od 1 sztuki

• Taśma klejąca z tyłu od 1 sztuki
• Od 20 sztuk możliwe specjalne dopasowania,
np: metalowa ściana tylna,
montaż specjalistycznych mocowań
• Minimalny format ramek: DIN A4
• Maksymalny rozmiar ramek: 1.000 x 1.900 mm

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Wodoszczelna ramka zaciskowa „Eco 35“,
profil 35 mm, narożniki ścięte pod kątem,
kolor: srebrny anodowany
• wodoodporny dzięki wykorzystaniu specjalnej technologii
uszczelnień oraz profilowania
• Narożniki ścięte pod kątem
• Profile górne anodowane na srebrno
• Możliwe wykonanie w formacie pionowym i poziomym
• Ścianka tylna wykonana z polistyrenu, odporna
na warunki atmosferyczne
• Z otworami w profilu dolnym do przykręcenia lub zawieszenia
• Każda ramka spakowana pojedynczo w stabilny karton
materiał ramki: aluminium
format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0151.6

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0151.1

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0151.2

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0151.3

format plakatu: 500 x 700 mm
50.0151.4

format plakatu: 700 x 1000 mm
50.0151.5

Wodoszczelna ramka zaciskowa „Eco 25“,
profil 25 mm, narożniki ścięte pod kątem,
kolor: srebrny anodowany
materiał ramki: aluminium; format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0003.85

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Przykładowe ramki z profilami
malowanymi proszkowo
w barwach RAL
kolor profilu: malowane proszkowo
wg standardowych kolorów RAL;
szerokość profilu: 35 mm;
format plakatu: A1 (594 x 841 mm);
wykonanie wodoszczelne: tak
50.0151.72

Wodoszczelna ramka zaciskowa
„Eco 35“,z zabezpieczeniem przed
kradzieżą, profil 35 mm, narożniki
ścięte pod kątem, kolor: srebrny
anodowany
• Skuteczna ochrona przed nieuprawnionym
otwarciem ramy dzięki użyciu technologii
śrub z łbem sześciokątnym
• W celu zmiany plakatu,
najpierw musi zostać wykręcona
śruba z łbem sześciokątnym
• Wodoodporność dzięki zastosowaniu
specjalnej technologii uszczelniania
oraz profilowania
• Narożniki ścięte pod skosem
• Profile górne anodowane na kolor srebrny
• Możliwość wykonania w formacie
pionowym i poziomym
• Polistyrenowa tylna ścianka odporna
na warunki atmosferyczne oraz folia
ochronna odporna na promienie UV
• Z otworami w profilu dolnym do
ukrytego przykręcenia
• Każda rama spakowana oddzielnie
w stabilny karton
materiał ramki: aluminium
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

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Ramki zaciskowe z 42 mm profilem zabezpieczającym z aluminium

• Narożniki ścięte pod skosem
• Specjalne wykonanie możliwe od 20 sztuk
• Barwy RAL możliwe od 20 sztuk
• Różne dostosowanie możliwe od 20 sztuk,
np:. ścianka tylna z polistyrenu,
montaż specjalnych mocowań, taśma klejąca

• Minimalny format ramek: DIN A2
• Maksymalny format ramek: 1.350 x 2.500 mm

Ramki zaciskowe „LKW“,
profil „Safety“ 42 mm,
z narożnikami ściętymi pod kątem,
kolor: srebrny anodowany
• Specjalne zamocowanie folii ochronnej
przy użyciu zawiasu
• Metalowa ścianka tylna dla większej
stabilności
• Profile górne anodowane na srebrno
• Wykonanie w formacie poziomym
• Folia ochronna antyodblaskowa,
odporna na promienie UV
• Każda ramka zapakowana pojedynczo
w stabilny karton
materiał ramki: aluminium; zabezpieczenie
przed kradzieżą: poprzez profil Safety;
wykonanie wodoszczelne: nie
format plakatu: A0 (1.189 x 1.682 mm)
50.0019.16

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0019.15

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0019.17

Klucz otwierający
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
50.0052.3

Pozostałe rozmiary na zapytanie.
1. Na zdjęciu z akcesoriami:
Klucz otwierający 50.0052.3
2. Mocowanie folii za pomocą systemu
zawiasów.

1

2

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Przy zamówieniu od 20 sztuk, oferujemy systemy ramowe z następującymi profilami

Profil 20 mm

Profil 38 mm

• Materiał: aluminium
• Narożniki ścięte po skosie
• Anodowane na srebrno lub malowane proszkowo w barwach RAL
• Minimalny format ramek: DIN A6
• Maksymalny rozmiar ramek: 1.000 x 1.400 mm

• Materiał: aluminium
• Narożniki ścięte pod kątem
• Anodowane na kolor srebrny lub malowane
proszkowo w barwach RAL
• Minimalny format ramek: DIN A4
• Maksymalny rozmiar ramek: 1.400 x 2.000 mm

Profil 45 mm

Profil 70 mm

• Materiał: aluminium
• Narożniki ścięte pod kątem
• Anodowane na kolor srebrny lub malowany
proszkowo w barwach RAL
• Najmniejszy możliwy format ramek: DIN A2
• Maksymalny rozmiar ramek: 2.000 x 3.000 mm

• Materiał: aluminium
• Narożniki ścięte pod kątem
• Anodowane na kolor srebrny lub malowany
proszkowo w barwach RAL
• Najmniejszy możliwy format ramek: DIN A2
• Maksymalny rozmiar ramek: 2.000 x 3.000 mm

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Listwy zaciskowe do plakatów i banerów

2

Listwy plakatowe oraz zaciskowe

2

Dzięki niezwykle łatwemu użyciu i wykonaniu wysokiej jakości, nasze ramki zaciskowe do plakatów i
banerów idealnie nadają się do zawieszania nośników reklamowych. Lekkie plakaty? Cięzkie banery?
Druk jednostronny? Druk dwustronny? Dostarczymy listwy zaciskowe do każdego rozwiązania!

Aluminiowe listwy zaciskowe do zawieszania
Listwa zaciskowa „Poster-Snap II“
• Optymalna do plakatów
• Zawiera 2 listwy zaciskowe
(1x na górze, 1x na dole do obciążenia)
• Gumowana powierzchnia na listwach
zaciskowych
• Z 2 szarymi haczykami
• Z czarnymi zatyczkami
• Aluminium anodowane na srebrno
• Możliwość wykonania innych długości
(do 3000 mm) przy zamówieniu
co najmniej 1 zestawu
• Kolory z palety barw RAL przy
zamówieniu co najmniej 20 zestawów
• Z taśmą klejącą / magnetyczną
od 1 zestawu
szerokość profilu: 25 mm
długość profilu: 1200 mm
(format A0 poziomy)
50.0095.9

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

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

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

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

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

długość profilu: 500 mm
50.0095.5

długość profilu: 700 mm
50.0095.6

długość profilu: 800 mm
50.0095.17

długość profilu: 1000 mm
50.0095.7

1. Na zapytanie z podwójną taśmą
samoprzylepną lub z taśmą magnetyczną.

1

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Listwy plakatowe oraz zaciskowe
Przykłady indywidualnych wykonań

2

Listwa zaciskowa „Poster-Snap“
Samoprzylepna listwa zaciskowa nadaje się optymalnie do
prezentacji informacji, np. na ścianach informacyjnych. Listwa
składa się z jednego składanego profilu z aluminium z czarnymi
zatyczkami. Listwa jest wyposażona w taśmę klejącą z tyłu.

Wymiana plakatów następuje poprzez otwieranie profili.
Inne wymiary dostępne przy zamówieniu od 1 sztuki.
długość profilu: 210 mm (format A4 pionowy / A5 poziomy);
szerokość profilu: 25 mm; wyposażenie: dwustronna taśma klejąca
na tyłach profili
50.0102.2

Listwa zaciskowa „Poster-Snap II“
Optymalna do cięższych plakatów,
zawiera 2 śruby do zabezpieczenia plakatu,
składa się z 2 profili (1x na górze, 1x na dole
do obciążenia); inne wymiary możliwe przy
zamówieniu od 20 zestawów
długość profilu: 841 mm
(format A0 pionowy / A1 poziomy);
szerokość profilu: 25 mm;
wyposażenie: z zabezpieczeniem plakatu
poprzez 2 śruby
50.0095.348

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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2

Listwa zaciskowa
„Poster- und Banner-Fix II“
• Optymalna do plakatów i banerów
• Z obu stron taki sam wygląd
• Składa się z 2 profili
(1x na górze; 1x na dole do obciążenia)
• Mocowanie plakatu dzięki uchwytom
mocującym z tworzywa, które są wsuwane
z boku do profilu
• Z 2 przezroczystymi haczykami
z tworzywa sztucznego. Haczyki mogą być
umiejscowione w dowolnym miejscu
• Z czarnymi zatyczkami
• Aluminium anodowane na srebrno
• Długości niestandardowe (do 3000 mm)
dostępne przy zamówieniu od 1 zestawu
• Kolory z palety barw RAL możliwe przy
zamówieniu od 20 zestawów
szerokość profilu: 21 mm;
do materiałów o grubości: 10-500 mikronów
długość profilu: 1200 mm
(format A0 poziomy)
50.0099.9

długość profilu: 841 mm
(format A0 pionowy / A1 poziomy)
50.0099.8

długość profilu: 600 mm
(format A1 pionowy / A2 poziomy)
50.0099.1

długość profilu: 420 mm
(format A2 pionowy / A3 poziomy)
50.0099.2

długość profilu: 297 mm
(format A3 pionowy / A4 poziomy)
50.0099.3

długość profilu: 210 mm
(format A4 pionowy / A5 poziomy)
50.0099.4

długość profilu: 500 mm
50.0099.5

długość profilu: 700 mm
50.0099.6

długość profilu: 800 mm
50.0099.13

długość profilu: 1000 mm
50.0099.7

Możliwość optymalnej dwustronnej prezentacji!
Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
32

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

Listwy plakatowe oraz zaciskowe
Listwa zaciskowa „Easy“
• Optymalne do dużych i ciężkich banerów
• Składa się z 2 profili
(1x na górze, 1x na dole do obciążenia)
• Sprawdzony system mocowania
• Z 2 czarnymi haczykami na profilu.
Haczyki można umieszczać
w dowolnym miejscu
• Z czarnymi zatyczkami
• Aluminium anodowane na kolor srebrny
• Długości niestandardowe (do 3000 mm)
możliwe przy zamówieniu co najmniej
1 zestawu
• Kolory wg palety barw RAL możliwe
przy zamówieniu co najmniej 20 zestawów

2

szerokość profilu: 30 mm;
do materiałów o grubości: 50-500 mikronów
długość profilu: 500 mm
50.0103.6

długość profilu: 600 mm
(format A1 pionowy / A2 poziomy)
50.0103.5

długość profilu: 700 mm
50.0103.4

długość profilu: 800 mm
50.0103.3

długość profilu: 900 mm
50.0103.2

długość profilu: 1000 mm
50.0103.1

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Listwy plakatowe oraz zaciskowe
Podstawki na pieniądze

2

Uchwyt do karteczek i bonów
„Poster-Catch“
• Optymalny do mocowania notatek,
zamówień, bonów
• Nie trzeba używać magnesów czy pinezek
• Do mocowania notatek do profilu od dołu
• Dzięki zastosowanym zatyczkom ukryte są
otwory montażowe
• Z tyłu taśma klejąca
• Zawiera śruby oraz kołki
• Długości niestandardowe od 20 sztuk
• Kolory z palety barw RAL od 20 sztuk
materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;
kolor profilu: srebrny anodowany;
zatyczki: szary
długość profilu: 1204 mm
(format A0 poziomy)
50.0167.9

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

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

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

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

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

długość profilu: 1008 mm
50.0167.7

długość profilu: 706 mm
50.0167.6

długość profilu: 509 mm
50.0167.5

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Stojaki podłogowe do użytku wewnętrznego

3

Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz
Przy pomocy naszego stojaka podłogowego masz możliwość zaprezentować plakaty i / lub ulotki
bezpośrednio w miejscu sprzedaży. Poniżej mały wycinek z naszego portfolio:

3
Stojaki na ulotki
Stojak na prospekty Tondo NG
• Stojak na prospekty podłogowy
wykonany z metalu
• Smukły design
• Istnieje możliwość zamontowania
po obu stronach
• Wypukłe pojemniki na prospekty
• Półki na prospekty w następujących
rozmiarach: 6x DIN A4; 8x DIN A5, DL
• Kolor stelaża: srebrny
• Szyld górny dostępny w akcesoriach
• Bezpośrednio od producenta
materiał półki: polistyren; format: pionowy;
średnica podstawy: 320 mm;
całkowita wysokość: 1550 mm;
głębokość całkowita: ok. 35 mm
format przegródki: A4; ilość przegródek: 6
54.0067.5

format przegródki: A5; ilość przegródek: 8
54.0067.8

format przegródki: 1/3 A4; ilość
przegródek: 8
54.0067.11
Dysponujemy stojakiem plakatowym o tym
samym wyglądzie -strona 43.

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz

3

Stojak na prospekty „Brushed“

Stojak na prospekty „Zick Zack“

• nowoczesny a zarazem stylowy wieloprzegrodowy
stojak na prospekty
• optymalna forma prezentacji, dzięki wygiętemu wykonaniu
• aluminiowy korpus, podstawa z płyty MDF lakierowanej
na kolor srebrny
• z 3 półkami ze szkła akrylowego
• na prospekty w formacie A3 poziomy lub 2 x A4 pionowy

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

wersja: wykonanie jednostronne;
wymiary półki: A3 poziomy / 2x A4 pionowy;
głębokość całkowita: 60 mm; całkowita wysokość: 1400 mm

wersja: wykonanie dwustronne;
materiał: szkło akrylowe / aluminium;
wymiary półki: A4 (210 x 297 mm);
głębokość całkowita: 30 mm; wysokość: 1500 mm

50.0258.1

50.0089.2

Posiadamy w swojej ofercie prezenter informacyjny
o tym samym wyglądzie - strona 51

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz

3

Stojak na prospekty „Alice“
• Elegancki podłogowy stojak na prospekty
• Materiał: aluminium anodowane na kolor srebrny
oraz szkło akrylowe
• Do wyboru: 1, 2 lub 3 półki w formacie DIN A4 pionowym

ilość półek: 1; wysokość: 900 mm

wymiary półki: A4 (210 x 297 mm); format: pionowy;
głębokość całkowita: 40 mm; szerokość: 265 mm;
głębokość: 280 mm

50.0089.5

50.0089.3

ilość półek: 2; wysokość: 1200 mm
50.0089.4

ilość półek: 3; wysokość: 1200 mm

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz
Stojak na prospekty „Mars“
• Wieloprzegrodowy stojak na prospekty
z aluminium
• Do użycia również na zewnątrz
jako potykacz
• Z 12 półkami na prospekty „Apollo“
• Do prospektów w formacie DIN A4
pionowymt
• Głębokość każdej półki: 30 mm
• Na zamówienie wersja z półkami
wodoodpornymi

3

wersja: wykonanie dwustronne;
format plakatu: A4 (210 x 297 mm);
format: pionowy;
wymiary: 520 x 1200 x 565 mm
(szer. x wys. x gł.)
50.0087.2

Dostępny również w innych kształtach:
1. 50.0087.1
2. 50.0087.3
3. 50.0088.2

1

2

3

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz
Pulpit „Info Aluminium“
• Półka wykonana z aluminium
anodowanego na kolor srebrny
• Rozmiar półki: 2 x DIN A4 pion lub
DIN A3 poziom
• Do broszur lub pojedynczych arkuszy
• Z lub bez mechanizmu pierścieniowego
• Rura nasadowa anodowana na kolor
srebrny oraz srebrna, stalowa podstawa

3

szerokość półki: 450 mm;
wysokość półki: 320 mm;
głębokość całkowita: 30 mm;
średnica podstawy: 255 mm;
całkowita wysokość: 1100 mm
wymiary półki: A3 poziomy / 2x A4 pionowy;
wyposażenie: bez mechanizmu
pierścieniowego
51.0020.22

wymiary półki: 2x A4 pionowy;
wyposażenie: z mechanizmem
pierścieniowym
51.0020.23

1. Dostępne również z półką akrylową

1

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz
Przykłady rozwiązań indywidualnych

3

Stojaki na prospekty

Stojak na katalogi / książki

2-stronny, z 12 półkami na prospekty formatu A4,
6 tac o rozmiarach: 210 x 150 mm oraz szyldem
na plakaty formatu A4 w poziomie

z 4 kółkami, do katalogów formatu DIN A4 (1. + 2. poziom),
DIN A5 (3. + 4. poziom) oraz DIN A6 (najwyższy poziom) /
można używać również jako stojak na książki

Minimalne zamówienie: 20 sztuk

Minimalne zamówienie: 20 sztuk

50.0182.5

50.0089.24

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz

3

Stojak na prospekty „Ellipse“
2-stronny, 2 wygięte, mleczne płyty
z polistyrenu z 6 pólkami na prospekty
formatu DIN A4, zamknięte w ramie
podstawy wykonanej z aluminium
anodowanego na kolor srebrny;
Stojak ten zawdzięcza swoją stabilność
dzięki stalowej, malowanej proszkowo
podstawie.
Minimalna ilość zamówienia: 30 sztuk
50.0219.3

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz
Stojaki na plakaty i ulotki
Stojak plakatowy „Tondo-XL-NG“
• Jednostronny stojak plakatowy z półką
na prospekty
• Do plakatów w formacie DIN A0,
DIN A1 lub DIN A2, pion
• Rama zaciskowa anodowana
na kolor srebrny z 32 mm profilem
• Rama zawiera polistyrenową ściankę
tylną oraz odporną na promienie UV folię
ochronną
• Srebrny stelaż w kształcie drabinki,
ze stalową podstawą
• Półka na prospekty formatu DIN A4
o głębokości 40 mm
• Dzięki zastosowanym szczeblom w stelażu,
montaż ramy oraz półki na prospekty jest
możliwe na optymalnej wysokości

3

format: pionowy; typ narożników: skos;
średnica podstawy: 320 mm;
format przegródki: A4 (210 x 297 mm)
pionowy; całkowita wysokość: 1850 mm
format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0081.13

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0081.28

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0081.29
Dysponujemy stojakiem plakatowym
wykonanym w podobnym formacie (54.0067.5)
- strona 36.

Dostępne również w wersji dwustronnej oraz w innych formatach

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz
Stojak plakatowy „Info“,
profil 32 mm, z zaokrąglonymi
narożnikami, kolor: srebrny
anodowany

3

• Dwustronny stojak plakatowy
• Do 2 plakatów formatu DIN A1 pion
• Ramy wyposażone w polistyrenowe ścianki
tylne oraz antyodblaskową, odporną
na promienie UV folię ochronną
• Stelaż i ramy wykonane z anodowanego
na srebrno aluminium z półokrągłymi
narożnikami w kolorze chromu
• Kolory wg palety barw RAL od 20 sztuk
• Indywidualne wykonanie od 20 sztuk
• Dwustronna półka na prospekty dostępna
w akcesoriach
format plakatu: A1 (594 x 841 mm);
format przegródki: brak;
całkowita wysokość: 1800 mm
50.0083.2
1. Na zdjęciu z akcesoriami:
półka na prospekty 50.0093.24

1

2- stronna półka na prospekty
do stojaka „Info“
• Do zawieszenia na poziomym pręcie
stojaka
• Z każdej strony można umieścić
po 3 prospekty formatu DIN A4
• Krystaliczne szkło akrylowe
format przegródki: 3x A4 (210 x 297 mm),
wykonanie dwustronne; format: pionowy;
głębokość całkowita: 40 mm
50.0093.24

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
44

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

Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz
Mobilny stojak plakatowy „Info“
z tablicą informacyjną, profil
32 mm, narożniki zaokrąglone,
kolor: srebrny anodowany

3

• Dwustronny stojak plakatowy
z szyldem górnym
• Mobilny dzięki 4 kółkom,
2 zawierają hamulce
• Szyld górny wykonany z 3 mm aluminium
do użycia dwustronnego
• Do plakatów formatu DIN A1 pion
• Ramki zaciskowe zawierają polistyrenowe
ścianki tylne oraz antyodblaskową,
odporną na promienie UV folię ochronną
• Stelaż główny oraz ramy wykonane
z aluminium anodowanego na kolor
srebrny z narożnikami półokrągłymi
w kolorze chromu
• Kolory z palety RAL dostępne od 20 sztuk
• Indywidualne wykonanie od 20 sztuk
• Indywidualne dostosowanie szyldu
głównego dostępne na zamówienie
od 1 sztuki
• Dwustronna półka na prospekty dostępna
w akcesoriach
format plakatu: A1 (594 x 841 mm);
format przegródki: brak;
tablica informacyjna: tak;
ilość rolek: 4, 2 z hamulcem;
całkowita wysokość: 1950 mm
50.0083.20
1. Na zdjęciu z akcesoriami:
półka na prospekty 50.0093.24
2. Indywidualna budowa topera
dostępna już od 1 sztuki.

1

2

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz
Stojak plakatowy „TOMA“,
z magnetycznymi kieszeniami
• Duża stabilność dzięki wadze ok. 40 kg
• Stojak plakatowy dwustronny
• Na 2 plakaty formatu DIN A1 pion
• Metal malowany proszkowo
• 2 antyodblaskowe, odporne na promienie UV folie
ochronne z taśmą magnetyczną
• Półka na prospekty lub podest na produkty dostępny w akcesoriach
• Kolory z palety barw RAL dostępne od 1 sztuki

3

format plakatu: A1 (594 x 841 mm); całkowita szerokość: 624 mm;
całkowita wysokość: 1800 mm; głębokość całkowita: 490 mm
50.0228.1
1. Z ogwintowanym otworem do montowania
pojemników na prospekty 50.0093.12 lub 50.0093.11.

1

1

1

Półka do stojaka plakatowego „TOMA“

Półka na prospekty do stojaka„TOMA“

• Do przykręcenia dzięki otworom w zestawie
• Głębokość regału 120 mm
• Krystaliczne szkło akrylowe

• Do przykręcenia w istniejących otworach
• Na prospekty formatu DIN A4
• Krystaliczne szkło akrylowe

wymiary półki: 624 x 120 mm (szer. x wys.);
głębokość całkowita: 20 mm

format przegródki: A4 (210 x 297 mm);
format: pionowy; głębokość całkowita: 50 mm

50.0093.11

50.0093.12

1. Stojak plakatowy „TOMA“ z zamontowaną półką regałową

1. Stojak plakatowy „TOMA“ z półką na prospekty

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz
Przykłady rozwiązań indywidualnych

3

Stojak plakatowy

Stojaki plakatowe

Dwustronny, do plakatów o rozmiarze: 610 x 2000 mm

2-stronny, z 2 ramami zaciskowymi do plakatów formatu A2,
2 ramy zaciskowe do plakatów formatu A3 i 2 uchwyty
na prospekty formatu A4

Minimalne zamówienie: 20 sztuk
50.0209.1

Minimalne zamówienie: 20 sztuk
50.0234.4

Atrapa telewizora
1-stronny, do plakatów w formacie DIN A1 poziom
Minimalne zamówienie: 20 sztuk
50.0209.3

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

47

Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz

3

Stojak na plakaty i prospekty

Stojak plakatowy

z 2 kieszeniami akrylowymi na plakaty formatu DIN A3 poziom /
DIN A4 pion, 2 kieszeniami na prospekty formatu DIN A4 pion
oraz jednym pojemnikiem na wizytówki

1-stronny, na 6 plakatów w formacie DIN A4 pionowym

Minimalne zamówienie: 20 sztuk

Minimalne zamówienie: 20 sztuk
50.0209.6

50.0234.5

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz
Stojak plakatowy
Aluminiowy stelaż z wbudowaną płytą akrylową oraz
szyldem głównym z aluminiowego materiału kompozytowego.
Plakaty utrzymywane są dzięki 2 foliom ochronnym z taśmą
magnetyczną.
Minimalne zamówienie: 20 sztuk

3

50.0209.8

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz
Stojaki informacyjne
Prezenter informacyjny „Curved“,
profil 25 mm, kolor: srebrny
anodowany

3

• Czytelny pod optymalnym kątem
• Zawiera ramę zaciskową do plakatów
formatu DIN A4 lub DIN A3
• Narożniki ścięte pod kątem lub narożniki
półokrągłe
• Można używać w formacie pionowym
lub poziomym
• Rura nasadowa gotowa do montażu
wklęsłego lub wypukłego
• Rama zawiera ścianę tylną z polistyrenu
oraz antyodblaskową, odporną
na promienię UV folię ochronną
• Aluminiowa rura nasadowa anodowana
na kolor srebrny oraz malowana proszkowo
stalowa podstawa
• Kolory wg palety barw RAL możliwe
od 20 sztuk
• Indywidualne wykonanie możliwe
od 20 sztuk
wymiary podstawy: 245 x 320 mm (S x W);
całkowita wysokość: ok. 1100 mm
typ narożników: skos;
format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0256.1

typ narożników: skos;
format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0256.2

typ narożników: zaokrąglone;
kolor narożników: chrom;
format plakatu: A3 (297 x 420 mm)

1

2

50.0256.3

typ narożników: zaokrąglone;
kolor narożników: chrom;
format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
50.0256.4

Przykładowy prezenter informacyjny „Curved“,
malowany proszkowo na kolor czarny

1. Podgląd detalu- Narożniki ścięte pod kątem.
2. Widok szczegółowy

Prezenter informacyjny „Curved“
typ narożników: skos; format plakatu: A3
(297 x 420 mm); kolor ramki: malowany
proszkowo na czarny, zbliżony do RAL 9005;
kolor podstawy: malowany proszkowo
na czarny, zbliżony do RAL 9005; kolor
podstawy: malowany proszkowo na czarny,
zbliżony do RAL 9005
Minimalne zamówienie: 20 sztuk
50.0256.6

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz
Stojak informacyjny „Brushed“
• Czytelny dzięki optymalnemu
kątowi pochylenia
• Korpus wykonany ze szczotkowanego
aluminium
• Do plakatów formatu DIN A4
• Stabilny, podstawa wykonana
z lakierowanej na srebrno płyty MDF
• Montaż przy użyciu systemu kablowego
• Wykonanie indywidualne od 20 sztuk

3

format wsuwu: A4 (210 x 297 mm);
format: pionowy; materiał wsuwu
plakatu: szkło akrylowe;
wymiary podstawy: 250 x 350 mm (S x G);
całkowita wysokość: 1140 mm
50.0257.1

Posiadamy w swojej ofercie stojak
na prospekty o tym wyglądzie - strona 37
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Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz
Przykłady rozwiązań indywidualnych

3

Prezenter informacyjny

Prezenter informacyjny „Paradies“

chromowany, do plakatów formatu DIN A3 pion/poziom
Minimalna ilość zamówienia: 20 sztuk

Z grawerem laserowym, ramą na plakaty w formacie
DIN A3 pion (inne formaty są również możliwe)
Minimalne zamówienie
bez graweru: 20 sztuk
z grawerem: 100 sztuk
50.0252.5

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz
Przykłady rozwiązań indywidualnych „Stojaki do użytku wewnątrz“

3

System regałowy
Z 6 półkami, każda rozmiaru 300 x 300 mm;
3 z nich zawierają pojemniki akrylowe
Minimalne zamówienie: 20 sztuk
50.0182.7

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz

3

System regałowy

Ekspozytor prezentacyjny

2-stronny, z 3 półkami (każda 700 x 200 mm) i 2 ramami
zaciskowymi do plakatów o wymiarach 700 x 150 mm

z 4 półkami Radius 300 mm; 3 pojemnikami akrylowymi
200 x 200 x 200 mm i szyldem górnym w formacie DIN A4 poziomym

Minimalna ilość zamówienia: 20 sztuk
bez nadruku

Minimalne zamówienie: 20 sztuk
50.0182.6

50.0182.3

Z nadrukiem wedle życzenia klienta
50.0182.4

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
54

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

Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz

3

Stojak
1-stronny, nadaje się do zadrukowanego spienionego PVC
o wymiarach 600 x 1400 mm; zawiera rzep do mocowania;
4 uchwyty na prospekty o formacie DIN A4 pion
Minimalne zamówienie: 20 sztuk
bez powierzchni reklamowej

Z powierzchnią reklamową. Nadruk możliwy na życzenie klienta

50.0309.1

50.0309.3

z powierzchnią reklamową, bez nadruku
50.0309.2

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojaki podłogowe do użycia wewnątrz

3

Pylon „Curved“

Trójkątny stojak na banery

2-stronny, zawiera 4 kółka, podzielone składane profile
do każdej z płyt, kompletny wymiar motywu: 800 x 1800 mm

Obrotowy; na 3 banery o wymiarach: 400 x 1.600 mm

Minimalna ilość zamówienia: 20 sztuk

50.0185.196

Minimalne zamówienie: 20 sztuk

Bez wkładanych płyt
50.0308.1

z płytami, bez nadruku
50.0308.2

z płytami, nadruk na życzenie klienta
50.0308.3

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Potykacze / stojaki plakatowe podłogowe
do użytku na zewnątrz

4

Stojaki plakatowe zewnętrzne
Przedstawiamy Państwu nasze stojaki plakatowe, które z przyjemnością dopasujemy do Państwa potrzeb.

4

Nasze stojaki plakatowe wykonane są standardowo z profili zaciskowych w kolorze srebrnym anodowanym.
Takie wykonanie gwarantuje najwyższą jakość wykonania w korzystnej cenie. W naszej ofercie dysponujemy
wieloma różnorodnymi modelami, od lekkich konstrukcji z 25 mm profilem i ścianki tylnej z tworzywa
sztucznego, po konstrukcje z 32 mm profilem oraz ścianką tylną z metalu. Seria wodoszczelnych stojaków
„WindSign“ dostępna jest w wielu wykonaniach oraz rozmiarach. Oferujemy również stojaki
z zabezpieczeniem przed kradzieżą, z tablicami informacyjnymi, a także wiele innych modeli.
Do naszych stojaków oferujemy szeroki asortyment elementów dodatkowych.
Wymiana plakatu następuje poprzez otwarcie frontowych profili.

Potykacze w kształcie litery „A“

• Stojaki wodoodporne w różnych rozmiarach anodowane
na kolor srebrny dostępne na magazynie
• W profilach: 32 mm, 25 mm oraz 35 mm w różnych
rozmiarach anodowane na kolor srebrny dostępne na magazynie
• Profile: 32 mm i 25 mm z narożnikami ściętymi po skosie
oraz półokrągłymi, Profil: 35 mm z narożnikami ściętymi po skosie

• Indywidualne wykonania profili: 32 mm oraz 25 mm możliwe
od jednej sztuki; Profilu: 25 mm od 20 sztuk
• Profile 32 mm oraz 25 mm w barwach palety RAL możliwe
od 1 sztuki, Profil 35 mm oraz 25 mm „Eco 25“ od 20 sztuk
• Z profilem zabezpieczającym 32 mm lub 25 mm bez uchwytu
od 20 sztuk

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Stojaki plakatowe zewnętrzne
Ramka zaciskowa, profil 32 mm,
narożniki zaokrąglone,
kolor: srebrny anodowany
• Dwustronny
• Narożniki półokrągłe chromowane
• Ocynkowane, metalowe ścianki
tylne i antyodblaskowe, odporne
na promieniowanie UV folie ochronne
• Ramy i stelaż główny anodowane
na srebrno
• Akcesoria takie jak szyld górny czy
druciane kosze dostępne opcjonalnie

4

format: pionowy
format plakatu: A0 (841 x 1189 mm);
całkowita wysokość: 1400 mm
50.0059.5

format plakatu: A1 (594 x 841 mm);
całkowita wysokość: 1200 mm
50.0059.1

format plakatu: A2 (420 x 594 mm);
całkowita wysokość: 900 mm
50.0059.2

format plakatu: 500 x 700 mm;
całkowita wysokość: 910 mm
50.0059.3

format plakatu: 700 x 1000 mm;
całkowita wysokość: 1140 mm
50.0059.4

1. Ilustracja stojaka z dodatkami

1

Bestseller
Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojaki plakatowe zewnętrzne
Ramka zaciskowa, profil 32 mm,
narożniki ścięte pod kątem,
kolor: srebrny anodowany
• 2- stronne wykonanie
• Narożniki ścięte po skosie
• Metalowe ocynkowane ścianki tylne odporne na warunki
atmosferyczne oraz antyodblaskowe,
odporne na promienie UV folie ochronne
• Ramy i stelaż główny anodowane na kolor srebrny
• Akcesoria takie jak szyld górny czy kosze druciane,
dostępne opcjonalnie

4

format: pionowy
format plakatu: A0 (841 x 1189 mm); całkowita wysokość: 1400 mm
50.0055.5

format plakatu: A1 (594 x 841 mm); całkowita wysokość: 1200 mm
50.0055.1

format plakatu: A2 (420 x 594 mm); całkowita wysokość: 1000 mm
50.0055.2

Odpowiednie akcesoria znajdą
Państwo od strony 83.

Przykładowy potykacz malowany
proszkowo zgodnie paletą barw RAL
kolor profilu: malowane proszkowo wg standardowych kolorów RAL;
szerokość profilu: 32 mm; typ narożników: skos;
format plakatu: A1 (594 x 841 mm); format: pionowy
kolor podstawy: srebrny anodowany

Przykładowy potykacz w kolorze złota
kolor profilu: pozłacany; szerokość profilu: 32 mm;
typ narożników: skos; format plakatu: A1 (594 x 841 mm);
format: pionowy; kolor podstawy: srebrny anodowany
Minimalne zamówienie: 20 sztuk
50.0055.57

50.0055.55

Minimalne zamówienie: 20 sztuk
kolor podstawy: malowane proszkowo
wg standardowych kolorów RAL
50.0055.56

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Stojaki plakatowe zewnętrzne
Wodoszczelny stojak plakatowy, profil 32 mm,
z narożnikami ściętymi pod kątem,
kolor: srebrny anodowany
• Wodoodporność dzięki zastosowanej gumie ryflowanej
na ściankach tylnych i foliach
• Dwustronny
• Narożniki ścięte pod kątem
• Ścianki tylne ocynkowane odporne na warunki atmosferyczne
oraz folie ochronne odporne na promienie UV
• Ramy oraz stelaż anodowane na kolor srebrny
• Akcesoria takie jak szyld górny czy kosze druciane
dostępne opcjonalnie

4

format: pionowy; wykonanie wodoszczelne: tak
format plakatu: A0 (841 x 1189 mm); całkowita wysokość: 1450 mm
50.0055.10

format plakatu: A1 (594 x 841 mm); całkowita wysokość: 1150 mm
50.0055.6

format plakatu: A2 (420 x 594 mm); całkowita wysokość: 1000 mm
50.0055.7

format plakatu: 500 x 700 mm; całkowita wysokość: 1000 mm
50.0055.8

format plakatu: 700 x 1000 mm; całkowita wysokość: 1180 mm
50.0055.9
Inne wodoodporne potykacze znajdziesz od strony 64.

Wzór zastrzeżony.

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojaki plakatowe zewnętrzne
Ramka zaciskowa, profil 25 mm, narożniki
zaokrąglone, kolor: srebrny anodowany

4

• Dwustronny
• Narożniki półokrągłe w kolorze chromu
• Ścianki z polistyrenu odporne na warunki atmosferyczne
oraz antyodblaskowe, odporne na promienie UV folie ochronne
• Ramy i stelaż anodowane na kolor srebrny
• Akcesoria takie jak szyld górny czy kosze druciane
dostępne opcjonalnie
format: pionowy
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0057.1

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0057.2

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0057.3

format plakatu: 500 x 700 mm
50.0057.4

Ramka zaciskowa, profil 25 mm,
narożniki ścięte pod kątem,
kolor: srebrny anodowany
• Dwustronny
• Narożniki ścięte pod skosem
• Ścianki tylne z polistyrenu odporne na warunki
atmosferyczne i antyodblaskowe,
odporne na promienie UV folie ochronne
• Ramy i stelaż anodowane na kolor srebrny
• Akcesoria takie jak szyld górny lub kosze druciane
dostępne opcjonalnie
format: pionowy
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0053.1

format plakatu: A2 (420 x 594 mm)
50.0053.2

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)
50.0053.3

format plakatu: 500 x 700 mm
50.0053.4

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Stojaki plakatowe zewnętrzne

4

Przykładowy potykacz malowany
proszkowo zgodnie paletą barw RAL
kolor profilu: malowane proszkowo wg standardowych kolorów RAL;
szerokość profilu: 25 mm; typ narożników: skos;
format plakatu: A1 (594 x 841 mm); format: pionowy
kolor podstawy: srebrny anodowany
50.0053.54

Minimalne zamówienie: 20 sztuk
kolor podstawy: malowane proszkowo
wg standardowych kolorów RAL

Przykładowy potykacz w kolorze chromu
kolor profilu: chrom; szerokość profilu: 25 mm; typ narożników: skos;
format plakatu: A1 (594 x 841 mm); format: pionowy
Minimalne zamówienie: 20 sztuk
kolor podstawy: srebrny anodowany
50.0053.57

kolor podstawy: chrom
50.0053.59

50.0053.55

Przykładowy potykacz w kolorze złota

Przykładowy potykacz w kolorze imitacji drewna

kolor profilu: pozłacany; szerokość profilu: 25 mm;
typ narożników: skos; format plakatu: A1 (594 x 841 mm);
format: pionowy; kolor podstawy: srebrny anodowany

kolor profilu: imitacja drewna; szerokość profilu: 25 mm;
typ narożników: skos; format plakatu: A1 (594 x 841 mm);
format: pionowy; kolor podstawy: srebrny anodowany

Minimalne zamówienie: 20 sztuk

Minimalne zamówienie: 20 sztuk

50.0053.56

50.0053.58

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojaki plakatowe zewnętrzne
Wodoszczelny stojak plakatowy „Eco 35“,
profil 35 mm, narożniki ścięte pod kątem,
kolor: srebrny anodowany
• Wodoodporny dzięki zastosowaniu gumowej uszczelki
na ścianikach tylnich i specjalnej techniki profilowania
• Dwustronny
• Narożniki ścięte pod skosem
• Polistyrenowe ścianki tylne odporne na warunki
atmosferyczne i folie ochronne odporne na działanie promieni UV
• Ramy oraz stelaż anodowane na kolor srebrny
• Akcesoria takie jak: szyld górny lub kosze druciane
dostępne opcjonalnie

4

format: pionowy; wykonanie wodoszczelne: tak
format plakatu: A0 (841 x 1189 mm); całkowita wysokość: 1330 mm
50.0155.3

format plakatu: A1 (594 x 841 mm); całkowita wysokość: 1100 mm
50.0155.1

format plakatu: A2 (420 x 594 mm); całkowita wysokość: 870 mm
50.0155.2

format plakatu: A3 (297 x 420 mm); całkowita wysokość: 910 mm
50.0155.4

format plakatu: 700 x 1000 mm; całkowita wysokość: 1400 mm
50.0155.6

format plakatu: 500 x 700 mm; całkowita wysokość: 1050 mm
50.0155.5

Przykładowy potykacz malowany
proszkowo zgodnie paletą barw RAL
kolor profilu: malowane proszkowo wg standardowych kolorów RAL;
szerokość profilu: 35 mm; typ narożników: skos;
format plakatu: A1 (594 x 841 mm); format: pionowy;
wykonanie wodoszczelne: tak
Minimalne zamówienie: 20 sztuk
kolor podstawy: srebrny anodowany
50.0155.28

kolor podstawy: malowane proszkowo
wg standardowych kolorów RAL
50.0155.29
Pozostałe wodoszczelne stojaki na prospekty znajdą Państwo
na www.vkf-renzel.pl
1. Ramki z profilem górnym anodowanym na kolor srebrny
2. Ramy z profilem górnym powlekanym proszkowo
zgodnie z paletą barw RAL

1

2

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Stojaki plakatowe zewnętrzne
Wodoszczelny stojak plakatowy „RT“,
profil 35 mm, narożniki ścięte pod kątem,
kolor: srebrny anodowany
• Ze zintegrowaną aluminiową powierzchnią reklamową pod
ramą o wymiarach 250 x 230 mm (szer. x wys.)
• Wodoodporny dzięki zastosowaniu gumowej uszczelki
na ścianach tylnich i specjalnej technologii profilowania
• Dwustronny
• Narożniki ścięte po skosie
• Polistyrenowe ścianki tylne odporne na warunki atmosferyczne
oraz folie ochronne odporne na działanie promieni UV
• Ramy i stelaż anodowane na kolor srebrny
• Akcesoria takie jak: szyld górny czy kosze druciane
dostępne opcjonalnie

4

format plakatu: A1 (594 x 841 mm); format: pionowy;
wykonanie wodoszczelne: tak; całkowita wysokość: 1150 mm
50.0155.14

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojaki plakatowe zewnętrzne
Wodoszczelny stojak plakatowy
„Smart“, profil 25 mm,
narożniki ścięte pod kątem,
kolor: srebrny anodowany

4

• Ze zintegrowaną tablicą informacyjną
wykonaną z aluminium anodowanego
na kolor srebrny
• Wodoodporny dzięki gumowej uszczelce
na ściankach tylnich i technologii
profilowania
• Dwustronny
• Narożniki ścięte pod kątem
• Ścianki tylne wykonane z polistyrenu,
folie ochronne odporne na działanie
promieni UV
• Ramy, stelaż i tablica informacyjna
anodowana na kolor srebrny
• Indywidualny projekt tablicy
informacyjnej możliwy od 1 sztuki
• Akcesoria takie jak kosze druciane
dostępne opcjonalnie
format plakatu: A1 (594 x 841 mm);
format: pionowy;
wykonanie wodoszczelne: tak;
szerokość tabliczki informacyjnej: 638 mm;
wysokość tabliczki informacyjnej: ok. 200 mm;
całkowita wysokość: 1450 mm
50.0061.4

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Stojaki plakatowe zewnętrzne
Wodoszczelny stojak plakatowy
„Topic“, profil 25 mm,
narożniki ścięte pod kątem,
kolor: srebrny anodowany
• Ze zintegrowanym szyldem górnym
z wymienianą powierzchnią reklamową
ze srebrnego aluminium kompozytowego
• Wodoszczelny dzięki zastosowaniu
uszczelek na ścianach tylnich i specjalnej
technologii profilowania
• Dwustronny
• Narożniki ścięte po skosie
• Polistyrenowe ścianki tylne odporne
na warunki atmosferyczne i
antyodblaskowe odporne na działanie
promieni UV folie ochronne
• Indywidualne dostosowanie szyldu
górnego możliwe od 1 sztuki
• Akcesoria takie jak kosze druciane
dostępne opcjonalnie

4

format: pionowy;
wykonanie wodoszczelne: tak;
wysokość tabliczki informacyjnej: 150 mm
format plakatu: A1 (594 x 841 mm);
szerokość tabliczki informacyjnej: 642 mm;
całkowita wysokość: 1165 mm
50.0061.10

format plakatu: A2 (420 x 594 mm);
szerokość tabliczki informacyjnej: 468 mm;
całkowita wysokość: 930 mm
50.0061.11

* Druk cyfrowy na obu płytach szyldu.
Nadruk / motyw zgodnie z życzeniem klienta *
format plakatu: A1 (594 x 841 mm);
szerokość tabliczki informacyjnej: 642 mm
50.0061.19

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojaki plakatowe zewnętrzne
Stojaki trójkątne

4

• Z narożnikami ściętymi po skosie
• Wykonanie indywidualne od 1 sztuki
• Kolory zgodnie z paletą barw RAL możliwe od 1 sztuki

• Z 32 mm profilem zabezpieczającym bez uchwytu lub ochrony
przed kradzieżą dzięki użyciu śruby z łbem sześciokątnym
od 1 sztuki

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
68

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

Stojaki plakatowe zewnętrzne
Wodoszczelny stojak trójstronny „Solid - ECO“,
profil 32 mm, narożniki ścięte pod kątem
• Optymalna forma prezentacji Państwa materiałów
reklamowych pod kątem 360 stopni
• Wodoodporny dzięki zastosowaniu gumowej uszczelki
na ścianie tylnej
• Zawiera 3 stabilne aluminiowe nogi - ø 60 mm
• Metalowe ścianki tylne z przyklejoną folią ochronną
(na krótszej stronie)
• Wymiana plakatu dzięki technice zaciskowej,
plakat może być również włożony pomiędzy folię a ściankę tylną
• Narożniki ścięte po skosie
• Metalowe ścianki tylne odporne na warunki atmosferyczne
oraz folie ochronne odporne na promienie UV
• Ramy i nogi anodowane na kolor srebrny

4

format: pionowy; wykonanie wodoszczelne: tak;
całkowita wysokość: 1800 mm
format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0055.45

format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0055.44

Przykładowy stojak trójkątny malowany
proszkowo wg palety barw RAL
kolor profilu: malowane proszkowo wg standardowych kolorów RAL;
format plakatu: A1 (594 x 841 mm); format: pionowy
Minimalne zamówienie od 10 sztuk
kolor podstawy: srebrny anodowany
50.0055.58

kolor podstawy: malowane proszkowo
wg standardowych kolorów RAL
50.0055.59
1. Ramki z profilem górnym anodowanym na kolor srebrny
2. Ramy z profilem górnym powlekanym proszkowo
zgodnie z paletą barw RAL

1

2
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Stojaki plakatowe zewnętrzne
Potykacz WindSign

4

• Nadaje się do „trudnych“ warunków, np: w regionach przybrzeżnych
• Podstawy wypełniane wodą lub piaskiem
• Z technologią sprężynową zapewniającą większą stabilność
• Kółka wbudowane w podstawę
• Ramki zaciskowe w kolorach z palety barw RAL od 20 sztuk

Wodoszczelny stojak plakatowy
Windsign „NT III“
• Nowość: z wodoszczelnymi kieszeniami
foliowymi
• Nowość: jeszcze większa stabilność
dzięki optymalizacji nóżek
• Podstawa wypełniona wodą lub piaskiem
• Ttechnika sprężynowa, świetnie
sprawdzająca się nawet podczas
„burzowej“ pogody
• Ruchomy dzięki wbudowanym kółkom
• Montaż poprzez przykręcenie ramki
do podstawy z tworzywa sztucznego
• 2- stronne wykonanie
• Narożniki ścięte po skosie
• Ścianka tylna odporna na warunki
atmosferyczne, kieszenie foliowe
odporne na działanie promieni UV
• Szara podstawa z tworzywa sztucznego i
aluminiwa rama andowoana na kolor
srebrny
• Montaż następuje przez przykręcenie
ramy do podstawy
• Spakowany w 2 kartony
typ narożników: skos; format: pionowy
format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0290.1

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0290.2

format plakatu: 700 x 1000 mm
50.0290.3

NOWOŚĆ- z podstawą
oraz wodoszczelnymi
kieszeniami foliowymi!

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Stojaki plakatowe zewnętrzne
Wodoodporny potykacz WindSign „Seal“
Najnowsza generacja! Potykacz WindSign QS został ulepszony i jest dostępny aktualnie jako potykacz WindSign „Seal“
• NOWOŚĆ - grubszy materiał
• NOWOŚĆ - folie przytrzymywane za pomocą śrub, nie przesuwają się
• NOWOŚĆ - plakaty przytrzymywane przez 2 powierzchnie klejące wielokrotnego użytku
• NOWOŚĆ - zupełnie zmieniona technika uszczelniania
• Podstawa z tworzywa sztucznego wypełniana wodą lub piaskiem
• Można używać również podczas burzowej pogody
• Łatwe przenoszenie, dzięki kółkom wbudowanym w podstawę
• Dwustronne wykonanie, zawiera: anrtyodblaskowe, stabilizowane na UV folie okrywające oraz ścianki tylnie z tworzywa sztucznego
• Biały, niezadrukowany górny szyld
• Pakowany w 2 opakowania kartonowe

Wodoodporny potykacz WindSign
„Seal“, profil 44 mm,
srebrny / szary

4

NOWOŚĆ

• Wodoodporny dzięki zastosowanej
technologii uszczelnienia
• Podstawa z tworzywa do wypełnienia
wodą lub piaskiem
• Z technologią sprężynową zapewniającą
stabilność nawet przy „burzliwej“
pogodzie
• Mobilny dzięki kółkom zamontowanym
w podstawie
• Dwustronny
• Rama anodowana na kolor srebrny
oraz szara podstawa wykonana z tworzywa
• Narożniki ścięte po skosie ze srebrnymi
narożnikami na czubkach
• Wykonanie dwustronne zawierające
antyodblaskowe, odporne na działanie
promieni UV folie ochronne oraz ściankę
tylną z tworzywa sztucznego
• Montaż następuje poprzez przykręcenie
ramy do podstawy z tworzywa
• Spakowane w 2 kartony
format: pionowy; wykonanie
wodoszczelne: tak
format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0298.1

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0298.2

format plakatu: 700 x 1000 mm
50.0298.3
Wyłącznie na papierowe wkładki.

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojaki plakatowe zewnętrzne
NOWOŚĆ

4

Wodoodporny potykacz WindSign
„Seal“, profil 44 mm, czarny
• Ramy zaciskowe anodowane na kolor
czarny oraz czarna podstawa z tworzywa
sztucznego
• Narożniki ścięte po skosie z czarnymi
końcówkami z tworzywa
format: pionowy; wykonanie
wodoszczelne: tak
format plakatu: A0 (841 x 1189 mm)
50.0298.4

format plakatu: A1 (594 x 841 mm)
50.0298.5

format plakatu: 700 x 1000 mm
50.0298.6
Wyłącznie na papierowe wkładki.

Przykładowy WindSign „Seal“
z profilami górnymi malowanymi
proszkowo zgodnie z paletą
barw RAL
kolor: malowany proszkowo zgodnie paletą
barw RAL / szary; typ narożników: skos ze
srebrnymi narożnikami na wierzchołkach;
format plakatu: A1 (594 x 841 mm);
format: pionowy;
wykonanie wodoszczelne: tak;
kolor podstawy: szary
Minimalne zamówienie: 20 sztuk
50.0298.19

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Stojaki plakatowe zewnętrzne
Wodoodporny potykacz WindSign
„Seal“, profil 44 mm,
srebrny / szary z szyldem
• Zawiera biały, niezadrukowany szyld górny
• Wodoodporny dzięki zastosowanej
technologii uszczelniania
• Podstawa z tworzywa sztucznego
wypełniana wodą lub piaskiem
• Z technologią sprężynową zapewniającą
stabilność nawet przy „burzliwej“
pogodzie
• Mobilny dzięki wbudowanym kółkom
w podstawę
• Dwustronny
• Narożniki ścięte pod kątem ze srebrnymi
narożnikami na czubkach
• Wykonanie 2 stronne zawierające
antyodblaskowe, odporne na promienie
UV folie ochronne i ścianę tylną
z tworzywa sztucznego
• Anodowane na kolor srebrny ramy
zaciskowe oraz podstawa z tworzywa
sztucznego
• Od 1 sztuki dostępny w formacie
DIN A0 oraz w rozmiarze 700 x 1000 mm
• Od 1 sztuki dostępny również w kolorze
czarnym
• Indywidualny nadruk na szyldzie
górnym możliwy od 1 sztuki
• Montaż następuje dzięki przykręceniu
ramy do podstawy z tworzywa sztucznego
• Spakowany w 2 kartony

NOWOŚĆ

4

format plakatu: A1 (594 x 841 mm);
format: pionowy;
wykonanie wodoszczelne: tak;
szerokość tabliczki informacyjnej: 671 mm;
wysokość tabliczki informacyjnej: 214 mm;
kolor szyldu: biały
50.0298.9

Szyld przeznaczony wyłącznie do
wkładek papierowych.

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Stojaki plakatowe zewnętrzne
Wózek do WindSign
„QS I“ & „Seal“
• Pomoc w przenoszeniu WindSign „Seal“
• Potykacz nie musi być już przechylany
50.0208.9

4

Stojak WindSign „Multi“,
profil 30 mm
• Optymalny do płyt wykonanych z materiału
do 4,5 mm (dostawa ich nie obejmuje)
• Wsuwana rama z naszego stabilnego
Profilu „Multi“
• Podstawa z tworzywa sztucznego
wypełniana wodą lub piaskiem
• Z technologią sprężynową zapewniającą
stabilność nawet przy „burzliwej“
pogodzie
• Mobilny dzięki wbudowanym
w podstawę kółkom
• Dwustronny
• Ramy anodowane na kolor srebrny i szara
podstawa z tworzywa
• Montaż następuje dzięki przykręceniu
ramy do podstawy
• Płyty dostępne opcjonalnie
• Dostawa płyt z wykonanym indywidualnie
nadrukiem możliwe od 1 sztuki

1

Przy użyciu plakatu na zewnątrz, nie
możemy dać gwarancji stabilności tegoż.
wersja: wykonanie dwustronne;
format wsuwu: A1 (594 x 841 mm);
format: pionowy; wsuw: na krótkim boku;
materiał konstrukcji: stal;
kolor konstrukcji: czarny;
materiał podstawy: tworzywo sztuczne;
kolor podstawy: szary
51.0188.1

Na zapytanie dostarczamy również
odpowiedni materiał do prezentacji
Państwa reklamy. Oferujemy możliwość
wykonania indywidualnego nadruku.
1. Na zdjęciu z płytą ze spienionego PCV.
2. Na zdjęciu z tablicą kredową DIN A1
(53.0018.1 - chronić przed działaniem
słońca).

2

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Stojaki plakatowe zewnętrzne
Stojak WindSign„Shape“
• Z białym aluminiowym panelem
• Indywidualizacja przez frezowanie
lub nadruk możliwa od 1 sztuki
• Podstawa z tworzywa sztucznego
wypełniana wodą lub piaskiem
• Z technologią sprężynową zapewniającą
stabilność nawet przy „burzliwej“
pogodzie
• Mobilny dzięki wbudowanym
w podstawę kółkom
• Dwustronny
• Montaż następuje poprzez przykręcenie
części górnej z podstawą

4

wersja: wykonanie dwustronne;
szerokość płyty: 680 mm;
wysokość płyty: 1100 mm;
materiał konstrukcji: stal;
kolor podstawy: czarny;
materiał podstawy: tworzywo sztuczne;
kolor podstawy: szary;
całkowita wysokość: 1400 mm
51.0098.1
1. Przykład zastosowania wersja specjalna
z frezowaniem, nadruk na tablicy kredowej,
druk cyfrowy.

1

Dzięki własnej produkcji oferujemy każdą formę indywidualizowania projektu.
Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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

75

Stojaki plakatowe zewnętrzne
Stojaki plakatowe- specjalne wykonania
Stojak plakatowy „Trio“,
profil 30 mm, narożniki ścięte pod
kątem, kolor: srebrny anodowany

4

• Z 3 stronnymi ramkami zaciskowymi
• Z mechanizmem wahadłowym,
oscyluje na wietrze
• Zawiera biały, niezadrukowany szyld
• Narożniki ścięte po skosie
• Polistyrenowe ścianki tylne oraz
antyodblaskowe, odporne na działanie
UV folie ochronne
• Ramy oraz stelaż anodowane
na kolor srebrny
• Indywidualny nadruk na szyldzie możliwy
od 1 sztuki
• Wykonanie w indywidualnych wymiarach
możliwe od 1 sztuki
• Wykonanie w zestawie z wodoodpornymi
kieszeniami plakatowymi możliwe
od 1 sztuki
format plakatu: 3x A3 (297 x 420 mm);
format: poziomy; szerokość tabliczki
informacyjnej: 525 mm;
wysokość tabliczki informacyjnej: ok.
150 mm; całkowita wysokość: ok. 1400 mm
50.0062.4

Pozostałe stojaki z tablicami informacyjnymi
znajdą Państwo na www.vkf-renzel.pl.

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Stojaki plakatowe zewnętrzne
Potykacz składany „Plate“
• Niezwykle elastyczny dzięki składanej
konstrukcji
• Składany bez użycia narzędzi
• Nadaje się do materiałów z płyty
o grubości do 5 mm
• Płyty dostępne w akcesoriach
• Dostawa płyt możliwa od 1 sztuki
• Kolory zgodnie z paletą barw RAL
możliwe od 20 sztuk

4

wersja: wykonanie dwustronne;
materiał: aluminium;
kolor: srebrny anodowany;
do płyt w formacie: A1 (594 x 841 mm);
grubość materiału wsuwanego: maks. 5 mm
50.0272.1
1. Złożone.
2. Na zdjęciu z akcesoriami:
komplet tabliczek 50.0071.1.
3. Na zdjęciu z akcesoriami:
zestaw płyt 50.0071.3.

1

2

3

Komplet płyt do potykacza „Plate“
materiał: spienione PCV; f
ormat: A1 (594 x 841 mm); kolor: biały
50.0071.3
1. Przykład zastosowania

1

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

77

Stojaki plakatowe zewnętrzne
Przykłady rozwiązań indywidualnych „Stojaki do użytku na zewnątrz“
Potykacz „Topic“

4

Całkowicie malowany proszkowo na czarno;
z 2 ramkami zaciskowymi wodoodpornymi
DIN A1; 2 wymienianymi płytami w
szyldzie górnym z alumuniowego materiału
kompozytowego; srebrnego; 642 x 150 mm
oraz 2 wodoodpornymi wieszakami na
prospekty „Nil“ DIN A4
Minimalne zamówienie: 20 sztuk
50.0061.29

Stojak plakatowy
Z wodoodpornymi ramami 391 x 320 mm
i płytą z polistyrenu gotową do nadruku
Minimalne zamówienie: 20 sztuk
50.0053.52

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
78

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

Stojaki plakatowe zewnętrzne
Aluminiowy stojak plakatowy
DIN A1; z 2 bocznymi uchwytami
na np. donice
Minimalne zamówienie: 20 sztuk
50.0055.60

4

Stojak plakatowy
DIN A1; z dekoracyjną podstawą
zawierającą półkę na np. kwiaty
Minimalne zamówienie: 20 sztuk
50.0053.60
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Stojaki plakatowe zewnętrzne
Przy zamówieniu od 20 sztuk, wykonujemy stojaki podłogowe z następującymi profilami

4

Profil 20 mm

Profil 38 mm

• Materiał: aluminium
• Narożniki ścięte po skosie
• Anodowane na srebrno lub malowane proszkowo w barwach RAL
• Minimalny format ramek: DIN A6
• Maksymalny rozmiar ramek: 1.000 x 1.400 mm

• Materiał: aluminium
• Narożniki ścięte pod kątem
• Anodowane na kolor srebrny lub malowane
proszkowo w barwach RAL
• Minimalny format ramek: DIN A4
• Maksymalny rozmiar ramek: 1.400 x 2.000 mm

Profil zabezpieczający 42 mm

Profil 45 mm

• Materiał: aluminium
• Narożniki ścięte po skosie
• Anodowany na kolor srebrny lub malowany
proszkowo w kolorach z palety barw RAL
• Minimalny format ram: DIN A2
• Maksymalny rozmiar ram: 1.350 x 2.500 mm

• Materiał: aluminium
• Narożniki ścięte pod kątem
• Anodowane na kolor srebrny lub malowany
proszkowo w barwach RAL
• Najmniejszy możliwy format ramek: DIN A2
• Maksymalny rozmiar ramek: 2.000 x 3.000 mm

Profil 70 mm
• Materiał: aluminium
• Narożniki ścięte pod kątem
• Anodowane na kolor srebrny lub malowany
proszkowo w barwach RAL
• Najmniejszy możliwy format ramek: DIN A2
• Maksymalny rozmiar ramek: 2.000 x 3.000 mm

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

5

Dodatki
Do ramek zaciskowych
Uchwyt

5

• Łatwy montaż
• Jest zaciśnięty między aluminiowym
profilem dolnym a tylną ścianą
• Nie nadaje się do ramek zaciskowych
z profilem 15 mm i ramek do postawienia
z profilem 14 mm
materiał: blacha stalowa ocynkowana;
kolor: srebrny
50.0110.10

Zestaw do zawieszania
• 2 linki stalowe, ø 1,5 mm,
długość: 1,500 mm, z jednostronną pętlą
• 2 haki do zawieszania ze śrubą
radełkowaną
• Udźwig każdego zestawu: w sumie 5 kg
50.0041.1

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Dodatki
do potykaczy
Uchwyt do tablicy informacyjnej
• Do aluminiowych potykaczy formatu
DIN A1 w kształcie litery A
• Montaż poprzez zaciśnięcie między
dwoma zawiasami
materiał: drut; powierzchnia: ocynkowana

5

50.0067.1
Nie nadaje się do wodoszczelnych stojaków
i stojaków WindSign

Tablica informacyjna
• Do potykaczy formatu DIN A1
w kształcie litery A
• Do zamocowania potrzebny jest
uchwyt do tablicy informacyjnej 50.0067.1
• Montaż poprzez włożenie do uchwytu
od góry
• Indywidualny nadruk od 1 sztuki
materiał: sztywne tworzywo piankowe PCV;
kolor: biały; szerokość powierzchni
widocznej: 640 mm; wysokość powierzchni
widocznej: 300 mm
50.0068.86

rodzaj nadruku: nadruk cyfrowy
50.0068.12
Nie nadaje się do wodoszczelnych stojaków
i stojaków WindSign
1. Z nadrukiem cyfrowym (50.0068.12)

1
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Dodatki
Druciany kosz
• Do zawieszania na klasycznych
stojakach w kształcie litery „A“
• Do zawieszenia na zawiasach
na stojaku na plakaty
• Głębokość: 55 mm
materiał: drut; format: pionowy
format przegródki: A4 (210 x 297 mm)

5

50.0069.1

format przegródki: A5 (148 x 210 mm)
50.0069.3

format przegródki: 1/3 A4 (105 x 210 mm)
50.0069.2
Nie nadaje się do stojaków WindSign
1. Lewy: 50.0069.2,
Środek: 50.0069.3,
Prawy: 50.0069.1

1

Zestaw tabliczek kredowych
• Do potykaczy formatu DIN A1
• 2 czarne tablice kredowe
• 3 pisaki kredowe, o szerokości pisma 15 mm,
w kolorach: białym, czerwonym i zielonym
• Pisaki można zmywać wilgotną szmatką
50.0071.1

Chronić przed promieniami słonecznymi!

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Dodatki
Kieszeń plakatowa „Guard“
• Do wyposażenia ramek nieodpornych
na wilgoć
• Rozmiar zewnętrzny DIN A1
• Łatwa wymiana plakatów dzięki
2 różnym materiałom
(twarde/miękkie PVC)
format: A1 (594 x 841 mm);
zastosowanie: do potykaczy
i ram zaciskowych

5

50.0191.3

Nie nadaje się do naszych
wodoszczelnych stojaków
1. Przykład zastosowania

1

Tuba transportowa do stojaków
plakatowych, A1
do stojaka na prospekty w formacie
A1 pionowy;
materiał zewnętrzny: srebrna folia;
materiał wewnętrzny: folia bąbelkowa;
szerokość: 800 mm; wysokość: 1255 mm
50.0070.1
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Dodatki
do plakatowych listw zaciskowych
„MagFix“
(magnetyczny system podwieszania)

5
1

• Zawieszenie nośników reklamowych
staje się dziecinnie proste
• Bez dodatkowych pomocy montażowych;
np. drabiny
• Nadaje się wszystkich sufitów
z elementami metalowymi (np. OWA)
• Nośniki reklamowe są mocowane na szynie
przy pomocy haków
• Mocowanie magnetyczne całego systemu
przy pomocy rury teleskopowej 50.0227.9
(dostępne w akcesoriach)
• Dostawa obejmuje haczyki w 3 różnych
długościach
materiał: tworzywo sztuczne;
kolor: biały / przezroczysty;
długość szyny magnetycznej: 300 mm;
długość haka: 2x 50 mm, 2x 300 mm,
2x 500 mm; mocowanie: za pomocą
dwóch magnesów
50.0267.1

2

1. Przykład zastosowania.
2. Szyna magnetyczna mocowana jest do sufitu.
3. Odsunąć powoli statyw- uchwyt
automatycznie odczepi się od szyny.

3

Rozsuwany statyw do „MagFix“
materiał: aluminium; kolor: srebrny;
długość: 820-2300 mm
50.0227.9

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Dodatki
Zestaw do zawieszania
• 2 linki stalowe, ø 1,5 mm,
długość: 1,500 mm, z jednostronną pętlą
• 2 haki do zawieszania ze śrubą
radełkowaną
• Udźwig każdego zestawu: w sumie 5 kg
50.0041.1

5

Uchwyt sufitowy
grubość linki: 1,2 mm;
powierzchnia: wersja niklowana;
długość: 1000 mm; nośność: 40 kg;
wyposażenie: z haczykiem
do sufitów podwieszanych
80.0932.1

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Dodatki
Zestaw montażowy „Odenwald“
materiał: stal szlachetna;
grubość linki: 1,2 mm;
długość: 1.000 mm;
wersja: z hakiem sufitowym Odenwald
24.0213.13

5

kompletnie skonfekcjonowany zestaw:
na jednym końcu haczyk do sufitów
podwieszanych z oczkiem na drugim końcu
haczyk typu 12 oraz haczyk z gwintem
nośność: do 35 kg
84.0073.1

Oczka zaciskowe do linki 1,2 mm,
z drucianą linką
materiał: aluminium;
długość linki: 2000 mm;
średnica linki: 1,2 mm;
wersja: z hakiem, otwarty;
nośność: ok. 10 kg
80.0895.1

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

6

Pozostałe artykuły
Podkładka „Magneto“
• Odporność na zadrapania i zabrudzenia
dzięki szorstkiej powierzchni malowanej
proszkowo
• Nadaje się również do nietypowych,
wymagających zastosowań,
np: na zewnątrz
• Łatwe do czyszczenia powierzchnia pisania
• 2 magnesy z tylnej strony oraz otwór
• Montaż podkładki dzięki 110 mm profilowi
• Do formatów DIN A4

6

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

Metalowe mocowanie
do podkładki „Magneto“
• Malowane proszkowo, z tyłu z podwójną
taśmą klejącą
• Do magnetycznego mocowania podkładki
„Magneto“ do powierzchni
niemetalicznych
• Nie wymaga wiercenia
materiał: metal; kolor: szary;
wysokość: 35 mm
odpowiednie do: 2 podkładki „Magneto“;
długość: 470 mm
50.0241.1

odpowiednie do: 3 podkładki „Magneto“;
długość: 700 mm
50.0241.2

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Pozostałe artykuły
Ramka z wsuwem U „Jeździec“
• Do optymalnego oznakowania
metalowych regałów,
• Mocowane na regałach za pomocą
magnesów o średnicy 50 mm,
• Wsuw szyldów i tablic wykonanych
z materiałów o grubości 5 mm
(nie zawarte w dostawie)
• Wykonanie niestandardowych
rozmiarów od 20 sztuk
• Kolory zgodnie z paletą barw
RAL przy zamówieniu minium 20 sztuk
• Tablica ze spienionego PVC bez
nadruku lub z drukiem cyfrowym
od 1 sztuki
materiał ramki: aluminium;
kolor ramki: srebrny anodowany;
wymiary ramy: 700 x 120 mm (szer. x wys.);
mocowanie: 2 srebrne magnesy o średnicy
50 mm; odpowiednie do: tabliczki do
materiałów o grubości do 5 mm

6
1

50.0268.1
1. Na zdjęciu z akcesoriami :
Tablica z piankowego PCV 700 x 150 mm

Przykład indywidualnego
wykonania tablicy informacyjnej
regałowej „Jeździec“
Do wsuwania z obu stron 4 plakatów
w formacie DIN A3 pion
50.0305.1

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Pozostałe artykuły
Przegroda kasowa „Silver“
• Aluminium w kolorze srebrnym
anodowanym
• Czarne, wystające zatyczki
do ochrony profilu
• Bezpośrednio od producenta
• Dostarczana wyłącznie bez nadruku
materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;
rodzaj profilu: czworokątny 25 x 25 mm;
całkowita długość: 310 mm
zatyczki: czarne, wystające

6

51.0066.59

zatyczki: siwe, wystające
51.0066.60

Indywidualne wykonania już przy zamówieniu 1 sztuki!

Przegroda kasowa „Silver-Wato“
• Chroniony znak towarowy
• Specjalna technika mocująca
w zatyczkach na materiał informacyjny
• Bezproblemowa oraz szybka wymiana
materiału informacyjnego
• Aluminium w kolorze srebrnym,
anodowanym
• Wystające zatyczki do ochrony profilu
• Kieszeń „U dostępna jako dodatek
• Wkładki z nadrukiem dostępne
na zapytanie
• Bezpośrednio od producenta
• Wykonania indywidualne już przy
zamówieniu 1 sztuki
• Dostępna wyłącznie bez nadruku
materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;
rodzaj profilu: czworokątny 25 x 25 mm;
szerokość wsuwu: 297 mm;
całkowita długość: 310 mm
zatyczki: czarne, wystające
50.0232.1

zatyczki: siwe, wystające
50.0232.2
Specjalne długości już przy zamówieniu 1 szt.
1. Bezproblemowa wymiana materiałów
reklamowych.
2. Podczas wymiany materiału reklamowego
prosimy nie zdejmować zatyczek.
3. Na zdjęciu z akcesoriami:
Tabliczka z możliwością wsuwu

1

2

3

Zastrzeżony wzór towarowy!
Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Pozostałe artykuły
Kieszeń „U“ do przegrody kasowej
„Silver-Wato“
• Do wsunięcia w przegrodę kasową
„Silver - Wato“
• Dzięki kieszeni „U“ można szybko i łatwo
zaprezentować swoją reklamę
wydrukowaną na papierze a także przy
niskich nakładach regularnie ją wymieniać
bez użycia narzędzi.
materiał: twarde PCV;
grubość materiału: 0,5 mm;
kolor: antyrefleks;
format wsuwu: 297 x 64 mm;
format: poziomy

6

26.0035.498

Stosujemy folie odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV.
1. Kieszeń „U“ w przegrodzie kasowej
„Silver-Wato“.

1

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Pozostałe artykuły
Przegroda kasowa „Square“
• Nowy wygląd dzięki półokrągłym
narożnikom
• Aluminium anodowane na kolor srebrny
• Czarne wystające zatyczki
do ochrony profilu
• Możliwość wykonania indywidualnego
nadruku cyfrowego
• Kolory zgodnie z paletą barw RAL
od 10 sztuk
• Bezpośrednio od producenta
• Długości niestandardowe możliwe
od 1 sztuki

6

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;
rodzaj profilu: czworokątny, 30 x 30 mm;
całkowita długość: 310 mm
50.0284.2
1. Głębsze powierzchnie chronią ewentualny
druk cyfrowy przed zużyciem

1

2

2. Zaokrąglone narożniki dla lepszej trwałości
powłoki proszkowej

Przegroda kasowa / towarowa
„Square-Wato“
• Technologia mocowania dla nośników
reklamowych zintegrowanych z zaślepkami
• Wymiana nośników reklamowych bez
użycia narzędzi
• Do nośników reklamowych wykonanych
z materiałów o grubości ok. 1 mm
• Aluminium anodowane na kolor srebrny
• Możliwość wykonania indywidualnego
nadruku cyfrowego
• Wystające zatyczki do ochrony profilu
• Kieszenie U dostępne w akcesoriach
• Zadrukowane formatki z PVC dostępne
na zamówienie
• Bezpośrednio od producenta
• Długości niestandardowe możliwe
od 1 sztuki
materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;
rodzaj profilu: czworokątny, 30 x 30 mm;
szerokość wsuwu: 297 mm;
całkowita długość: 310 mm;
zatyczki: czarne, wystające
50.0288.1
1. Głębsze powierzchnie chronią ewentualny
druk cyfrowy przed zużyciem
2. Zaokrąglone narożniki dla lepszej trwałości
powłoki proszkowej

1

3

2

4

3. Bezproblemowa wymiana materiałów
reklamowych.
4. Podczas wymiany materiału reklamowego
prosimy nie zdejmować zatyczek.

Zastrzeżony wzór
towarowy!

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Pozostałe artykuły
Kieszeń „U“ do przegrody kasowej
„Square-Wato“
• Do wsunięcia w przegrodę
kasową / towarową „Square-Wato“
• Dzięki kieszeni „U“ można szybko i łatwo
zaprezentować swoją reklamę
wydrukowaną na papierze, a także przy
niskich nakładach regularnie ją wymieniać
bez użycia narzędzi.
materiał: twarde PCV;
grubość materiału: 0,5 mm;
kolor: antyrefleks;
format wsuwu: 297 x 70 mm;
format: poziomy

6

26.0035.765
1. Kieszeń „U“ w przegrodzie kasowej
„Square-Wato“

1

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Pozostałe artykuły
Przegroda kasowa / towarowa
„Delta“
• Nowy wygląd dzięki półokrągłym
narożnikom
• Aluminium anodowane na kolor srebrny
• Czarne wystające zatyczki do ochrony
profilu
• Możliwość wykonania indywidualnego
nadruku cyfrowego
• Kolory zgodnie z paletą barw RAL
od 10 sztuk
• Bezpośrednio od producenta
• Długości niestandardowe możliwe
od 1 sztuki

6

materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;
rodzaj profilu: trójkąt 40 x 40 x 40 mm;
całkowita długość: 310 mm
50.0280.7
1. Głębsze powierzchnie chronią ewentualny
druk cyfrowy przed zużyciem

1

2

2. Zaokrąglone narożniki dla lepszej trwałości
powłoki proszkowej

Przegroda regałowa „Delta-Wato“
• Technologia mocowania dla nośników
reklamowych zintegrowanych z zaślepkami
• Wymiana nośników reklamowych
bez użycia narzędzi
• Do nośników reklamowych wykonanych
z materiałów o grubości ok. 1 mm
• Aluminium anodowane na kolor srebrny
• Możliwość wykonania indywidualnego
nadruku cyfrowego
• Wystające zatyczki do ochrony profilu
• Kieszenie U dostępne w akcesoriach
• Zadrukowane formatki z PVC dostępne
na zamówienie
• Bezpośrednio od producenta
• Długości niestandardowe możliwe
od 1 sztuki
materiał: aluminium / tworzywo sztuczne;
rodzaj profilu: trójkąt 40 x 40 x 40 mm;
szerokość wsuwu: 297 mm;
całkowita długość: 310 mm;
zatyczki: czarne, wystające
50.0291.1
1. Głębsze powierzchnie chronią ewentualny
druk cyfrowy przed zużyciem
2. Zaokrąglone narożniki dla lepszej trwałości
powłoki proszkowej
3. Podczas wymiany materiału reklamowego
prosimy nie zdejmować zatyczek.

1

3

2

4

4. Bezproblemowa wymiana materiałów
reklamowych.

Zastrzeżony wzór
towarowy!

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Pozostałe artykuły
Kieszeń „U“ do przegrody kasowej
„Delta-Wato“
• Do wsunięcia w przegrodę
kasową / towarową „Delta-Wato“
• Dzięki kieszeni „U“ można szybko i łatwo
zaprezentować swoją reklamę
wydrukowaną na papierze, a także przy
niskich nakładach regularnie ją wymieniać
bez użycia narzędzi.
materiał: twarde PCV;
grubość materiału: 0,5 mm;
kolor: antyrefleks;
format wsuwu: 297 x 90 mm;
format: poziomy

6

26.0035.724
1. Kieszeń „U“ w przegrodzie kasowej
„Delta-Wato“

1

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

6

Stojak na kosze sklepowe „Ewer“
• pasuje do 20 l koszyków na zakupy
• na plakaty w formacie DIN A3 poziomo
• kompozytowa płyta aluminowa w kolorze srebrnym
cięta po konturach
• ramka zaciskowa anodowana na srebrno z profilem 25 mm
• stabilna metalowa podstawa powlekana proszkowo
w kolorze srebrnym
• wykonanie specjalne przy zamówieniu minimum 20 sztuk
• inne kolory przy zamówieniu od 20 sztuk
• pasujące koszyki znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym
szerokość: 500 mm; wysokość: 1300 mm; głębokość: 420 mm
50.0253.1

Opcjonalnie dostępne wykonania specjalne z nadrukiem.

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

7

Rozwiązania indywidualne
Przykłady rozwiązań indywidualnych
Stojak „L“ na biurko
Ramka z wsuwem wykonana z aluminium
anodowanego na kolor srebrny wraz
z powierzchnią opisową;
format wsuwu: DIN A3 pionowo

7

Stojak na prospekty wersja na biurko
z metalu powlekanego proszkowo wg palety
kolorów RAL, z 2 uchwytami na prospekty
w formacie 1/3 A4

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Rozwiązania indywidualne
Ramka aluminiowa
z obrotową kieszenią z wkładką;
format kieszeni: DIN A5

7

Tabliczka na drzwi
z aluminium dwustronnie anodowanego
na kolor srebrny wraz z jednokolorowym
nadrukiem z 4 przyssawkami

Inne wersje znajdą Państwo na stronie www.vkf-renzel.pl!
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Rozwiązania indywidualne
Prezenter na opony - wersja 1
składany

7

Prezenter na opony - wersja 2

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Przy zamówieniach poniżej 100 zł naliczamy opłatę w wysokości 20 zł. Do wszystkich cen doliczamy ustawowy podatek VAT oraz koszty transportu.
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