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

Wykonania indywidualne / Nasze usługi
Indywidualne produkty - własna produkcja

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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Przemysł / Produkcja / Warsztat
Tablice informacyjne
Mobilna tablica informacyjna
„Quattro“
Stabilna tablica informacyjna z konstrukcją
wykonaną z anodowanych na srebrno profili
aluminiowych „Quattro“ znajduje szereg
zastosowań. Obramowana stalowa tablica
jest powlekana proszkowo z obu stront.
Magnetyczne kieszenie plakatowe dostępne
jako akcesoria.
rodzaj profilu: czworokątny, 30 x 30 mm;
szerokość użytkowa: 1600 mm;
wysokość użytkowa: 1485 mm;
całkowita szerokość: 1660 mm;
całkowita wysokość: 2100 mm;
głębokość: 800 mm;
ilość rolek: 4 z hamulcem
51.0212.1
Indywidualne wykonanie możliwe
już przy zamówieniu 1 sztuki!

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Przemysł / Produkcja / Warsztat

1

Tablica informacyjna „Quattro-Magnetic“
Biała, powlekana proszkowo tablica ze stali oferuje
obustronną możliwość prezentacji. Zamknięta w stabilną
konstrukcję z anodowanych na kolor srebrny profili „Quattro“.
Boczne, przykręcane trójkątne stalowe nóżki zapewniają
niezbędną stabilność. Na życzenie klienta display może być
zindywidualizowany przez wykonanie dowolnego nadruku.

wersja: wykonanie dwustronne;
rodzaj profilu: czworokątny, 30 x 30 mm;
szerokość użytkowa: 985 mm; wysokość użytkowa: 1985 mm;
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
wymiary podstawy: 600 x 600 mm; całkowita szerokość: 1045 mm;
całkowita wysokość: 2.045 mm
51.0240.5
1. Przykład zastosowania (z akcesoriami magnetycznymi).
Odpowiednie akcesoria znajdziesz na stronie 7

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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Przemysł / Produkcja / Warsztat
NOWOŚĆ

Mobilne stoisko informacyjnel
„Quattro“
Zaprezentuj swoje materiały informacyjne
i numery seryjne przy pomocy tego
mobilnego stojaka „Quattro“. Stalowa
blacha powlekana proszkowo posiada
powierzchnię do magnetycznych
akcesoriów. Płyty są osadzone w
rowkach stabilnych, aluminiowych
profili aluminiowych „Quattro“.
Opcjonalnie stojak może być wykończona
indywidualną etykietą.
wersja: wersja czterostronna;
rodzaj profilu: czworokątny, 30 x 30 mm;
szerokość użytkowa: 485 mm;
wysokość użytkowa: 1985 mm;
całkowita szerokość: 545 mm;
całkowita wysokość: 2145 mm;
głębokość całkowita: 545 mm
51.0270.1
1. Przykład zastosowania (z akcesoriami
magnetycznymi). Odpowiednie akcesoria
znajdziesz na stronie 7

1

Dostępne również w wymiarach niestandardowych
Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Przemysł / Produkcja / Warsztat
Dodatki

Osłonka cenowa „C“, magnetyczna

Magnetyczny uchwyt na prospekty

materiał: twarde PCV; grubość materiału: 0,4 mm;
kolor: antyrefleks; magnes: taśma magnetyczna 2 x 20 mm

z dwoma otworami na klucz; zawiera 2 białe, dekoracyjne magnesy;
Materiał: polistyren; Kolor: przejrzysty; Głębokość: 32 mm

format wsuwu: A4; format: pionowy

format: A4 pionowy

26.0040.235

67.0117.76

format wsuwu: A5; format: pionowy; zagięcie: 25 mm

format: A5 pionowy

26.0040.11

67.0117.77

format wsuwu: A6; format: pionowy
26.0040.33

format wsuwu: A4; format: poziomy
26.0040.150

format wsuwu: A5; format: poziomy
26.0040.315

format wsuwu: A6; format: poziomy
26.0040.37

Listwa cenowa DBR 39
wysokość wsuwu: 39 mm; kolor: biały; długość: 210 mm;
taśma: brak; magnes: taśma magnetyczna 20 mm
20.0007.2999

Listwa cenowa DBR 80 z uchwytem „C“
wysokość wsuwu: 80 mm; kolor: biały; długość: 210 mm;
taśma: brak; magnes: taśma magnetyczna 2 x 20 mm
20.0020.440

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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Przemysł / Produkcja / Warsztat
Stoły

NOWOŚĆ

Mobilny stół produkcyjny
„Quattro“
Dzięki zastosowaniu 4 kółek (w tym dwóch
z funkcją blokady) stół ten znajduje szereg
elastycznych zastosowań. 15 mm płyty
oferują niezwykle dużo miejsca do produkcji
lub magazynowania. Konstrukcja składa się z
aluminiowych profili „Quattro“ z anodowaną
na kolor srebrny powierzchnią.
rodzaj profilu: czterokątny, 45 x 45 mm;
kolor płyty: ciemnobrązowy,
krawędzie jasnobrązowe;
całkowita szerokość: 2000 mm;
całkowita wysokość: 900 mm;
głębokość całkowita: 1000 mm
51.0074.12

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Przemysł / Produkcja / Warsztat

Możliwość wykonania produktów indywidualnych. Zapytaj już teraz!

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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Przemysł / Produkcja / Warsztat
NOWOŚĆ

Mobilny stolik pomocniczy
„Quattro“
Stolik pomocniczy tego typu idealnie
nadaje się jako stanowisko produkcyjne
lub robocze. Płyty z sitodrukiem o grubości
12 mm na 3 poziomach powierzchni
roboczej / półkach. Konstrukcja główna
zbudowana jest z naszego profilu
aluminiowego „Quattro“ o powierzchni
anodowanej na kolor srebrny.
rodzaj profilu: czworokątny, 30 x 30 mm;
kolor płyty: ciemnobrązowy, krawędzie
jasnobrązowe; ilość rolek: 4, 2 z hamulcem;
całkowita szerokość: 600 mm;
całkowita wysokość: 900 mm;
głębokość całkowita: 600 mm
51.0074.14

Indywidualne wymiary - własna produkcja

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

Korzyści:

tablice informacyjne sterowane radiowo

• Dwukierunkowa komunikacja:
• Maksymalna przejrzystość
I wydajność
• Cyfrowe karty
• Możliwość skanowania

ESL-klient

ESL-Software

• Żywotność baterii > 5 lat
• Bezpieczny transfer danych
• Doskonała czytelność
dzięki wysokiemu kontrastowi
• Wiele możliwości montażu

Transmiter

• Ochrona przed
zanieczyszczeniami i
zniszczeniem dzięki
zastosowanej szybce akrylowej
Maszyna 1

Standort
Maschine x

Maszyna 2

Standort
Maschine x

Standort
Maschine y

Standort
Maschine y

Maszyna 3

Standort
Maschine z

• Duża ilość akcesoriów

Standort
Maschine z

Etykieta

Etykiety zasilane bateriami (Seria BL)

BL15 BL21

BL29 BL27 BL42

BL58

VKF Spork
Heinz Renzel Sp. z o.o.

BL75

ul. Objazdowa 25
62-500 Konin
Polen

Zamów bezpłatny

Osoba kontaktowa:
			

Andrzej Drop

			

Tel.: +48 (0) 63 / 240 35 04

			

andrzej.drop@tronitag.com

Member of VKF Renzel-Group

katalog!

+48 (0) 63 / 240 35 04
info.pl@tronitag.com
www.tronitag.com

www.vkf-renzel.pl

Przemysł / Produkcja / Warsztat
Stół podnośny
Stół podnośnikowy, który można ustawić na
dowolną wysokość wykorzystując sterowanie
elektryczne. Stół jest wyposażony w 4 kółka
z hamulcami, Niezwykle duża powierzchnia
do pracy na 2 poziomach. Konstrukcja
składa się z 2 kolumn podnoszących oraz
powlekanych proszkowo rur stalowych.

NOWOŚĆ

rodzaj profilu: profil czterokątny
50 x 50 x 3 mm; kolor: niebieski,
zbliżony do RAL 5010; grubość
płyty: 18 mm; kolor płyty: ciemnobrązowy,
krawędzie jasnobrązowe;
całkowita szerokość: 3000 mm;
całkowita wysokość: 800-1.300 mm;
głębokość całkowita: 1250 mm
51.0074.15

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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Przemysł / Produkcja / Warsztat
Ramki i displaye

1

3

2

Stojak cenowo-informacyjny
Ze względu na kąt nachylenia wyświetlacz ten oferuje optymalną
formę prezentację informacji. Anodowane na srebrno aluminiowe
ramki zaciskowe można stosować zarówno w formacie pionowym jak
i poziomym.
materiał konstrukcji: aluminium; kolor podstawy: srebrny
anodowany; całkowita wysokość: 1000 mm
Podstawa marmurowa
kolor podstawy: czarny/szary,
średnica podstawy: 290 mm
format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
51.0019.1

Podstawa stalowa
Kolor podstawy: srebrny, podobny do RAL 9006
Średnica podstawy: 255 mm
format plakatu: A4 (210 x 297 mm)
51.0019.3

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)

format plakatu: A3 (297 x 420 mm)

51.0019.2

51.0019.4
1. 51.0019.2
2. 51.0019.3
3. 51.0019.4 przykład zastosowania

Dostępne również w wymiarach niestandardowych
Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Przemysł / Produkcja / Warsztat

Ramka zaciskowa z półkami na prospekty
Anodowana na kolor srebrny aluminiowa ramka oferuje obok
prezentacji plakatów w formacie DIN A1 również możliwość
prezentacji materiałów reklamowych.
szerokość profilu: 25 mm; typ narożników: zaokrąglone;
kolor narożników: chrom; format: pionowy
format przegródki: 2x DIN A4 (210 x 297 mm) pionowy
51.0001.1

format przegródki: 3x DL (105 x 210 mm) pionowy
51.0001.2
Dostępne również w wymiarach niestandardowych (od 1 szt.)
1. Zastosowanie wersji specjalnej.

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
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Przemysł / Produkcja / Warsztat

Stojak informacyjny „Como“
Wskaż drogę swoim klientom. 3 formatki
strzałek wydrukowane w dowolny sposób,
mogą zostać przymocowane za pomocą
klamry do aluminiowej rury.Dzięki ciężkiej
stalowej podstawie zapewniona jest
stabilność.
materiał płyty: sztywne tworzywo
piankowe PCV; grubość materiału: 3 mm;
kolor płyty: biały; szerokość płyty: 400 mm;
wysokość płyty: 150 mm;
średnica rury: 20 mm;
kolor podstawy: srebrny, zbliżony do
RAL 9006; średnica podstawy: 400 mm;
całkowita wysokość: 2200 mm
nadruk / motyw: na życzenie klienta
51.0241.1

nadruk / motyw: bez nadruku
51.0241.4
Szybki i bezproblemowy montaż!
1. Zastosowanie wersji specjalnej:
z możliwością przycięcia klipsów do
przenośnego zastosowania na statywie!

1

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Przemysł / Produkcja / Warsztat
System paneli ściennych - FlexiSlot®

Ścianka FlexiSlot®
System paneli ściennych z tworzywa z
ramkami aluminiowymi anodowanymi
na kolor srebrny. Lekkie i stabilne! Kilka
elementów ścienych można ze sobą łączyć.
FlexiSlot oferuje różne opcje prezentacji
dzięki zróżnicowanym, wystandaryzowanym
i tym samym ekonomicznym akcesoriom.
Indywidualne wykonania
51.0036.

kolor FlexiSlot: biały zbliżony do RAL 9016
51.0036.1294

kolor FlexiSlot: biały zbliżony do RAL 9010
51.0036.570

kolor FlexiSlot: jasnoszary,
zbliżony do RAL 7035
51.0036.1021

kolor FlexiSlot: szary sygnałowy
zbliżony do RAL 7004
51.0036.571

kolor FlexiSlot: imitacja kamienia
51.0036.576

kolor FlexiSlot: szary antracytowy
zbliżony do RAL 7016
51.0036.1295

kolor FlexiSlot: czarny zbliżony do RAL 9004
51.0036.574

kolor FlexiSlot: imitacja ciemnego drewna
51.0036.575

kolor FlexiSlot: kość słoniowa jasna
zbliżona do RAL 1015
51.0036.572

kolor FlexiSlot: czerwony purpurowy
zbliżony do RAL 3004
51.0036.573
Stylowy element Państwa sklepu lub
stoiska wystawowego.
1. Montaż ścienny dzięki profilom „FlexiSlot“.
W dostawie bez otworów i materiału
montażowego.
2. Specjalne kolory dostępne na zamówienie

1

2

Potrzebujesz pomocy przy planowaniu? Chętnie pomożemy: info@vkf-renzel.pl.
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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Przemysł / Produkcja / Warsztat
Uchwyt do systemu ściennego
materiał: stal;
powierzchnia: ocynk galwaniczny;
szerokość: 35 mm; wysokość: 50 mm
58.0084.1

Mocowanie do systemów
„FlexiSlot“
do stojaczków na prospekty „Apollo“,
„Perfekt“ oraz do kieszeni akrylowej
z wycięciem.
materiał: polistyren; kolor: przezroczysty
65.0030.1

Stojaczek na prospekty „Apollo“

Pojemnik na prospekty FlexiSlot®

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

do montowania w systemach „FlexiSlot“

format: A4
67.0002.1

format: A5
67.0002.4

format: 1/3 A4
67.0002.7

materiał: blacha stalowa; powierzchnia: malowana proszkowo;
kolor: srebrny; format: pionowy; głębokość całkowita: 62 mm
format: A4 (210 x 297 mm)
51.0086.6

format: A5 (148 x 210 mm)
51.0086.27

format: 1/3 A4 (105 x 210 mm)
51.0086.28
Inne formaty dostępne na zapytanie !

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
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Przemysł / Produkcja / Warsztat

Hak pojedynczy do ściany panelowej

Hak podwójny do ściany panelowej

grubość drutu: 4,8 mm; powierzchnia: ocynk galwaniczny

grubość drutu: 4,8 mm; powierzchnia: ocynk galwaniczny

długość: 100 mm

długość: 100 mm

58.0016.1

58.0017.1

długość: 150 mm

długość: 150 mm

58.0016.2

58.0017.2

długość: 200 mm

długość: 200 mm

58.0016.3

58.0017.3

długość: 250 mm

długość: 250 mm

58.0016.4

58.0017.4

długość: 300 mm

długość: 300 mm

58.0016.5

58.0017.5

Druciana półka do FlexiSlot®
materiał: blacha / drut; grubość blachy: 2 mm;
grubość drutu: 4 mm; wymiary siatki: 50 x 50 mm;
powierzchnia: malowana proszkowo; kolor: srebrny,
zbliżony do RAL 9006; szerokość: 472 mm;
wysokość: 100 mm; głębokość: 328 mm
59.1395.1

Druciana przegroda do FlexiSlot®
materiał: drut; grubość drutu: 4 mm;
powierzchnia: malowana proszkowo;
kolor: srebrny, zbliżony do RAL 9006;
wymiary siatki: 50 x 50 mm; wysokość: 100 mm;
długość: 320 mm
59.1412.1

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
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Przemysł / Produkcja / Warsztat

Prezenter kulowy „Akanthus“
kompatybilny ze ściankami panelowymi, 2-częściowy,
składa się z półkuli oraz uchwytu drucianego.
średnica: 200 mm
65.0091.1

średnica: 300 mm
65.0091.2

Pojemnik „Standard“

Pojemnik „Standard“

materiał: polipropylen; szerokość: 140 mm;
wysokość: 97 mm; głębokość: 130 mm

materiał: polipropylen; szerokość: 140 mm;
wysokość: 98 mm; głębokość: 136 mm

kolor: czarny

kolor: czarny

65.0077.1

65.0081.1

kolor: przezroczysty

kolor: przezroczysty

65.0077.2

65.0081.2

kolor: krystalicznie przezroczysty
65.0077.9

Aktualne ceny znajdą Państwo na naszej stronie www.vkf-renzel.pl !
18

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

Przy zamówieniach poniżej 100 zł naliczamy opłatę w wysokości 20 zł. Do wszystkich cen doliczamy ustawowy podatek VAT oraz koszty transportu.

www.vkf-renzel.pl

