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Przedstawiciele handlowi:
• Patryk Cabaj
tel.: 513 125 980
patryk.cabaj@vkf-renzel.pl
• Marek Zawadzki
tel.: 516 164 103
marek.zawadzki@vkf-renzel.pl
• Tomasz Bącela
tel.: 609 192 542
tomasz.bacela@vkf-renzel.pl
• Łukasz Smolarz
tel.: 517 541 521
lukasz.smolarz @vkf-renzel.pl

• Krzysztof Gadomski
tel.: 502 275 775
krzysztof.gadomski@vkf-renzel.pl

Przy zamówieniach poniżej 50 € doliczamy dodatek w wysokości 5 €. Do wszystkich cen doliczamy ustawowy podatek Vat oraz koszty transportu.
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Międzynarodowa sieć sprzedaży
VKF Renzel GmbH
Im Geer 15
46419 Isselburg
Niemcy
Tel.: +49 (0) 28 74 / 910-0
Fax: +49 (0) 28 74 / 910-101
www.vkf-renzel.de
verkauf@vkf-renzel.de

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

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

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

VKF Renzel (UK) Ltd.
Units 6 & 7 Saxon Business Park
Hanbury Road • Stoke Prior
Bromsgrove • Worcestershire • B60 4AD
Anglia
Tel.: +44 (0) 1527 878 311
Fax: +44 (0) 1527 878 411
www.vkf-renzel.co.uk
sales@vkf-renzel.co.uk

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

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

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

VKF Renzel USA Corp.
1311 Merrillville Road
Crown Point, IN 46307
USA
Tel.: +1 219-661-6300
Fax: +1 219-661-6301
www.vkf-renzel.us
sales@vkf-renzel.us

VKF Renzel d.o.o.
Limbuška cesta 2
2341 Limbuš
Slowenia
Tel.: +386 (0) 2 48 00 602 / 603
Fax: +386 (0) 2 48 00 604
www.vkf-renzel.si
info@vkf-renzel.si

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

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

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

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

VKF Renzel ČR s.r.o.
Pod Višňovkou 1662/21
Budova B1
CZ-140 00 Praha 4
Czechy
Tel./Fax: +420 234 038 120
www.vkf-renzel.cz
info@vkf-renzel.cz

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

VKF Renzel Italien
Via Dandolo 2
21100 Varese
Włochy
Tel.: +39 0332 1954800
www.vkf-renzel.it
contatto.it@vkf-renzel.com

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

VKF Renzel Ukraine
ul. Danyla Apostola 7A
79040 Lviv
Ukraina
Tel.: +380 44 209 70 06
+380 67 516 67 67
www.vkf-renzel.com.ua
lure@vkf- renzel.com.ua

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

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

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

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

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

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

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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Zakres

Projektowanie i tworzenie produktu
Wraz z zapytaniem klienta rozpoczyna się proces poszukiwania
pomysłu. W pierwszej fazie góruje kreatywność, aby zaoferować
klientowi możliwie najlepsze rozwiązanie. Po jego znalezieniu
powstają pierwsze szkice produktu w celu wizualizacji.
Tworzą one podstawę opracowania technicznego. Przy tej okazji
powstają wirtualne modele późniejszego produktu końcowego
zawierające wszystkie szczegóły do kolejnych etapów pracy.
Następny krok to budowa prototypu, przy czym tworzony jest on
najczęściej metodą wydruku 3D. Już na tym etapie klient może
rozpoznać finalny wygląd produktu. Prototypy służą dla kontroli
efektu końcowego i na ich podstawie można jeszcze dokonać ewentualnych poprawek lub zmian. Po zatwierdzeniu przez klienta takie
wzory wykorzystywane są między innymi do zbudowania narzędzia.
W ostatniej fazie powstaje gotowy produkt.

Budowa narzędzia
Aby móc zastosować różnego rodzaju metody obróbki tworzywa
sztucznego, najpierw tworzy się przewidziane w tym celu niezbędne
narzędzia, np. tłoczniki do obróbki PCV, narzędzia ekstruzji,
formy do tłoczenia wgłębnego oraz narzędzia wtryskowe.
Dane do wytworzenia takich narzędzi określane są na podstawie
modeli z etapu tworzenia produktu. Dzięki budowie narzędzia
do naszych maszyn można dopasować i wykorzystać także
narzędzia zewnętrzne.
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Zakres

Ekstruzja
Firma VKF Renzel oprócz mono- i koekstruzji oferuje również
możliwość produkcji profili techniką trój- i czterowarstwową.
Obecnie w ciągłej produkcji posiadamy ponad 250 różnych profili,
a wśród nich także rozmaite listwy do elektronicznego oznaczania
cen. Skorzystajcie Państwo z naszego doświadczenia.
Nasze profile zapewnią Państwu gwarantowane miejsce sprzedaży,
w którym można szczególnie wyróżnić swoją paletę artykułów.

Obróbka szkła akrylowego
Do naszych produktów ze szkła akrylowego stosujemy przeróżne
metody uszlachetniania, aby móc tym samym zapewnić wysoką
jakość. Cięcie laserem, frezowanie CNC, polerowanie, gięcie,
klejenie i montaż pozwalają uzyskać idealną formę z surowego
szkła akrylowego. Po połączeniu precyzji maszyny i wprawnej
pracy ręcznej z półwyrobów powstają przeróżne skomplikowane
formy wyróżniające się swoją długotrwałością i genialnym
wykonaniem. Tak samo możliwość indywidualnej konfekcji
podwyższa poziom obsługi naszych klientów.

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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Zakres

Forma wtryskowa
Formowanie wtryskowe pod względem ekonomicznym pozwala na
produkcję kształtek nadających się już do bezpośredniego użycia w
większych ilościach. Maszyna wtryskuje masę formową do narzędzia.
Pusta przestrzeń narzędzia określa formę i strukturę
powierzchniową gotowego produktu. Wykonujemy produkty
o wadze od kilku gramów do kilkudziesięciu kilogramów.
Na wtryskarkach z siłami zamknięcia w przedziale od 250 kN
do 4200 kN obrabiamy tworzywa termoplastyczne metodą
jedno- i wieloskładnikową do wagi częściowej 1936 g.

Formowanie wgłębne
Formowanie wgłębne lub termoformowanie to metoda obróbki,
podczas której rozgrzane tworzywa sztuczne pod ciśnieniem
dostają się do formy negatywowej produktu.
W trakcie wychładzania tworzywa przechodzą do stanu
stałego i zachowują przewidzianą formę.
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Zakres

Nadruk i uszlachetnianie
Zanim VKF Renzel umieści dany przekaz reklamowy lub Państwa
logo „we właściwym świetle“, na miejscu przygotowywane
są cyfrowe dane obrazów za pomocą najnowszych systemów
komputerowych, po czym trafiają one do naszej drukarni,
gdzie powstaje sitodruk, nadruk cyfrowy, transferowy,
tamponowy i tekstylny. Dzięki temu możemy zadrukować
wiele naszych produktów wg Państwa życzenia i pomysłu.

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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troniTAG
1

Etykieta "troniTAG"

Listwa mocująca troniTAG „Universal“

Listwa mocująca troniTAG „Universal“ z zawiasem

do przyklejenia, bez funkcji zawiasowej, dostępna w
różnych kolorach, na różne typy etykiet od 1,5" do 7,4"

do przyklejenia, z zawiasem, dostępna w różnych
kolorach i dla różnych wielkości etykiety od 1,5" do 7,4"

28.0155.

28.0193.

Listwa mocująca troniTAG „Tego“

Listwa mocująca troniTAG „Tego“ z zawiasem

do regałów "Tego", bez funkcji zawiasowej, dostępna w
różnych kolorach, na różne typy etykiet od 1,5" bis 7,4"

do regałów metalowych TEGO, z zawiasem, dostępna w różnych
kolorach i do różnych wielkości etykiet od 1,5" do 7,4"

28.0164.

28.0192.

Listwa mocująca troniTAG „TLS“

Listwa mocująca troniTAG „TLS“ z zawiasem

do regałów "Storebest", "Tego" oraz "Adams",
bez funkcji zawiasowej, dostępna w różnych kolorach,
na różne typy etykiet od 1,5" do 7,4"

do regałów Linde, Storebest, Tego i Adams, z zawiasem, dostępna
w różnych kolorach i do różnych wielkości etykiet od 1,5" do 7,4"
28.0191.

28.0167.
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troniTAG
1

Listwa mocująca troniTAG „TLS / LED“

Listwa mocująca troniTAG „Wanzl / Wire-Tech“

do regałów Linde, Storebest, Tego i Adams, bez zawiasu,
dostępna w różnych kolorach i do różnych wielkości etykiet
od 1,5" do 7,4"; wraz z możliwością wsuwu listwy LED

do regałów drucianych "Wanzl", "Wire-Tech" z dwoma
poziomymi prętami, bez funkcji zawiasowej, dostępna
w różnych kolorach, na różne typy etykiet od 1,54" bis 7,4"

28.0341.

28.0175.

Listwa mocująca troniTAG „Wanzl / Wire-Tech“
z zawiasem

Listwa mocująca troniTAG „Otto-Kind“

do półek z drutu Wanzl i Wire-Tech z dwoma poziomymi
prętami, z zawiasem, dostępna w różnych kolorach i do
różnych wielkości etykiet od 1,5" do 7,4"

do regałów "Otto-Kind", bez funkcji zawiasowej, dostępna
w różnych kolorach, na różne typy etykiet od 1,5" do 7,4"
28.0161.

28.0194.

Listwa mocująca troniTAG „Otto-Kind“ z zawiasem

Listwa mocująca troniTAG „Madix / Lozier“

do półek regałowych Otto-Kind, z zawiasem, dostępna w różnych
kolorach i do różnych wielkości etykiet od 1,5" do 7,4"

do wsunięcia w szyny typu "C" z metalu lub tworzywa
sztucznego, pasuje do regałów Madix, Lozier, Alser, Linde
i York, bez zawiasu, dostępna w różnych kolorach i do
różnych wielkości etykiet od 1,5" do 7,4"

28.0195.

28.0165.

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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troniTAG
1

Listwa mocująca troniTAG „Madix/Lozier“ z zawiasem

Listwa mocująca troniTAG „HAM“

do wsunięcia w szyny typu "C" z metalu lub tworzywa
sztucznego, pasuje do regałów Madix, Lozier, Alser, Linde
i York, z zawiasem, dostępna w różnych kolorach i do
różnych wielkości etykiet od 1,5" do 7,4"

do półek regałowych ITAB, Hansa Mertens, Hermes,
Detroit i Fortezza, bez zawiasu, dostępna w różnych
kolorach do różnych wielkości etykiet od 1,5" do 7,4"
28.0196.

28.0315.

Listwa mocująca troniTAG „HAM“ z zawiasem

Listwa mocująca troniTAG „GLS“

do półek regałowych ITAB, Hansa Mertens, Hermes,
Detroit i Fortezza, z zawiasem, dostępna w różnych
kolorach do różnych wielkości etykiet od 1,5" do 7,4"

do półek szklanych i drewnianych o grubości od 5-10 mm,
dostępna w różnych kolorach oraz na różne typy etykiet od 1,5"
28.0176.

28.0197.

14

Listwa mocująca troniTAG „GLS“ z zawiasem

Listwa mocująca troniTAG „ANT“

do półek szklanych i drewnianych o grubości 5-10 mm,
z zawiasem, dostępna w różnych kolorach i do różnych
wielkości etykiet od 1,5" do 7,4"

do półek drewnianych i metalowych o grubości
od 18-22 mm, bez funkcji zawiasowej, dostępna w
różnych kolorach, na różne typy etykiet od 1,5" do 7,4"

28.0198.

28.0177.

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

troniTAG
1

Listwa mocująca troniTAG „ANT“ z zawiasem

Listwa mocująca troniTAG „Korb“

do półek drewnianych i metalowych o grubości
18-22 mm, z zawiasem, dostępna w różnych kolorach
i do różnych wielkości etykiet od 1,5" do 7,4"

do regałów "Wanzl", "Siegel" oraz pozostałych regałów drucianych
ze szklanym frontem oraz szafek "TK", bez funkcji zawiasowej,

28.0199.

28.0178.

dostępna w różnych kolorach, na różne typy etykiet od 1,54" bis 7,4"

Pozostałe produkty znajdą Państwo na www.vkf-renzel.pl.
Wszystkie profile dostępne są z funkcją zawiasową.

Listwa mocująca troniTAG „Koszyk“ z kątownikiem
do zawieszanych koszy Wanzl, Siegel i Tego oraz koszy
nastawnych, bez zawiasu, dostępna w różnych kolorach
i do różnych wielkości etykiet od 1,5" do 7,4"
28.0200.

Adapter hakowy do etykiet troniTAG
do haków do ścian perforowanych z górnym
wysięgnikiem cenowym, na różne typy etykiet

1. Za pomocą nastawnika skonfekcjonowanego wstępnie
z tyłu można ustawić kąt nachylenia adapteru haka do
ściany perforowanej w formie ruchomej.

kolor: biały
28.0174.1

Pozostałe akcesoria znajdą Państwo na 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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troniTAG
1

Uchwyt do kasetek cenowych
z 2 mm krystalicznego PET-G
troniTAG 4,2"
63.0164.1

troniTAG 5,8"
63.0164.23

troniTAG 7,4" (format pionowy)
63.0164.2

troniTAG 7,4" (format poziomy)
63.0164.4

Uchwyt do kasetek cenowych
z 2 mm krystalicznego PET-G, wraz z 2 otworami,
dostępny także z naklejoną kieszenią "U"
Etykieta troniTAG 5,8"
63.0168.16

etykieta troniTAG 7,4" (format pionowy)
63.0168.1

etykieta troniTAG 7,4" (format poziomy)
63.0168.2

Inne wykonania na zapytanie.
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troniTAG
Adapter mocujący troniTAG

1

do zamocowania na etykietach troniTAG 1,5"-2,9"
i akcesoriach (S. 61-66); kolor: biały
28.0241.1

Adapter z wczepem na jaskółczy ogon troniTAG 4,2"
do zamocowania na etykiecie troniTAG 4,2" i akcesoriach (S. 61-66);
kolor: biały
28.0241.2

Płytka mocująca z wczepem na jaskółczy
ogon troniTAG 5,8" + 7,4"
do zamocowania na etykietach troniTAG 5,8" + 7,4"
i akcesoriach (S. 61-66); kolor: biały
28.0241.3

Płytka mocująca schematyczna troniTAG 4,2"
do zamocowania na etykiecie troniTAG 4,2", kolor: biały
28.0234.2

Tel.: +48 (0) 63 / 240 35 00/01 • Fax: +48 (0) 63 / 240 35 20/21/22 • www.vkf-renzel.pl • info@vkf-renzel.pl
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troniTAG
1

Dwustopniowy klips Tego do
schematycznej płytki mocującej
kąt patrzenia nastawny na 0 lub 30°,
wsuw pod kątem 45° do schematycznej
płytki mocującej, ustawianie ciągłe
(bezstopniowe), z funkcją obrotową
w zakresie 90°
28.0235.1

Obudowa wymienna troniTAG
dostępna w wielu kolorach i wielkościach,
możliwość indywidualnego nadruku,
do montażu od części przedniej
troniTAG 1,54"
28.0236.4

troniTAG 2,1"
28.0236.5

troniTAG 2,7"
28.0236.7

troniTAG 2,9"
28.0236.1

troniTAG 4,2"
28.0236.2

troniTAG 5,8"
28.0236.6

troniTAG 7,4"
28.0236.3
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Displaydata / Findbox
Etykieta "Displaydata/Findbox"

2
Listwa mocująca Displaydata / Findbox „Universal“
do przyklejenia, bez funkcji zawiasowej, na różne typy etykiet,
dostępna w różnych kolorach
28.0068.

Listwa mocująca Displaydata / Findbox „Tego“
do regałów "Tego", bez funkcji zawiasowej,
dostępna w różnych kolorach, na różne typy etykiet
28.0070.

Listwa mocująca Displaydata / Findbox „TLS“
do regałów "Linde", "Storebest", "Tego" oraz "Adams", bez funkcji
zawiasowej, dostępna w różnych kolorach, na różne typy etykiet
28.0072.

Listwa mocująca Displaydata / Findbox
„Wanzl / Wire-Tech“
do regałów drucianych "Wanzl", "Wire-Tech" z dwoma
poziomymi prętami, bez funkcji zawiasowej, dostępna
w różnych kolorach, na różne typy etykiet
28.0074.
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Displaydata / Findbox

2
Listwa mocująca Displaydata / Findbox „Otto-Kind“
do regałów "Otto-Kind", bez funkcji zawiasowej,
na różne typy etykiet, dostępna w różnych kolorach
28.0076.

Listwa mocująca Displaydata / Findbox
„Madix / Lozier“
do wsunięcia w szyny typu "C" z metalu lub tworzywa sztucznego,
pasuje do regałów Madix, Lozier, Alser, Linde i York, bez zawiasu,
do różnych typów etykiet, dostępna w różnych kolorach
28.0160.

Listwa mocująca Displaydata / Findbox „HAM“
do półek regałowych ITAB, Hansa Mertens, Hermes,
Detroit i Fortezza, bez zawiasu, do różnych typów etykiet,
dostępna w różnych kolorach
28.0078.

Listwa mocująca Displaydata / Findbox „GLS“
do półek szklanych i drewnianych o grubości od 5-10 mm,
bez funkcji zawiasowej, na różne typy etykiet,
dostępna w różnych kolorach
28.0080.
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Displaydata / Findbox
Listwa mocująca Displaydata / Findbox „ANT“
do półek drewnianych i metalowych o grubości od 18-22 mm,
bez funkcji zawiasowej, na różne typy etykiet,
dostepna w różnych kolorach

2

28.0082.

Listwa mocująca Displaydata / Findbox „Korb“
do regałów "Wanzl", "Siegel" oraz pozostałych regałów
drucianych ze szklanym frontem oraz szafek "TK", bez funkcji
zawiasowej, na różne typy etykiet, dostępna w różnych kolorach

Listwa mocująca Displaydata / Findbox
„Korb“ z kątownikiem
do zawieszanych koszy Wanzl, Siegel, Tego i koszy nastawnych, bez
zawiasu, do różnych wielkości etykiet, dostępna w różnych kolorach

28.0084.

28.0086.

Adapter hakowy do etykiet Displaydata / Findbox

1. Za pomocą nastawnika skonfekcjonowanego wstępnie
z tyłu można ustawić kąt nachylenia adapteru haka do
ściany perforowanej w formie ruchomej.

do haków do ścian perforowanych z górnym wysięgnikiem cenowym,
na różne typy etykiet
kolor: przezroczysty
28.0174.2

Pozostałe akcesoria znajdą Państwo na www.vkf-renzel.pl!
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Displaydata / Findbox
Stojak do kasetki cenowej
z 2 mm krystalicznego PET-G

2

Displaydata Aura & Chroma 42
63.0164.7

Displaydata Chroma 60
63.0164.8

Displaydata Chroma 74 (format pionowy)
63.0164.24

Displaydata Chroma 74 (format poziomy)
63.0164.25

Findbox SmartESL 4.2
63.0164.26

Findbox SmartESL 7.5 (format pionowy)
63.0164.27

Findbox SmartESL 7.5 (format poziomy)
63.0164.28

Uchwyt do kasetek cenowych
z 2 mm krystalicznego PET-G, wraz z 2 otworami,
dostępny także z naklejoną kieszenią "U"
Displaydata Chroma 60
63.0168.5

Displaydata Chroma 74 (format pionowy)
63.0168.17

Displaydata Chroma 74 (format poziomy)
63.0168.18

Findbox SmartESL 7.5 (format pionowy)
63.0168.19

Findbox SmartESL 7.5 (format poziomy)
63.0168.20

Inne wykonania na zapytanie.
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Displaydata / Findbox
Płytka mocująca do Displaydata / Findbox

2

do przymocowania na Displaydata 1,6"-2,9" oraz na
wszystkich etykietach Findbox Smart i do zastosowania
elementów osprzętu (S. 61-66); kolor: czarny
28.0186.5

Płytka mocująca z wczepem na jaskółczy
ogon Displaydata Aura / Chroma 42
do przymocowania na Displaydata Aura i Chroma 42 oraz do
zastosowania elementów osprzętu (S. 61-66); kolor: czarny
28.0186.2

Płytka mocująca z wczepem na jaskółczy
ogon Displaydata Chroma 60
do przymocowania na Displaydata Chroma 60 oraz do
zastosowania elementów osprzętu (S. 61-66); kolor: czarny
28.0186.1
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SES
Etykieta "SES"

3

Listwa mocująca SES „Universal“
do przyklejenia, bez funkcji zawiasowej, na różne typy etykiet,
kolor: przezroczysty
28.0159.

Listwa mocująca SES „Tego“
do regałów "Tego", bez funkcji zawiasowej, na różne typy etykiet,
kolor: przezroczysty
28.0179.

Listwa mocująca SES „TLS“
do regałów "Linde", "Storebest", "Tego" oraz "Adams",
bez funkcji zawiasowej, na różne typy etykiet,
kolor: przezroczysty
28.0180.

Listwa mocująca SES „Wanzl / Wire-Tech“
do regałów drucianych "Wanzl", "Wire-Tech" z dwoma
poziomymi prętami, bez funkcji zawiasowej,
na różne typy etykiet, kolor: przezroczysty
28.0181.

26

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

SES

Listwa mocująca SES „Otto-Kind“
do regałów "Otto-Kind", bez funkcji zawiasowej,
na różne typy etykiet, kolor: przezroczysty

3

28.0182.

Listwa mocująca SES „Madix / Lozier“
do wsunięcia w szyny typu "C" z metalu lub tworzywa
sztucznego, pasuje do regałów Madix, Lozier, Alser, Linde i York,
bez zawiasu, do różnych typów etykiet, kolor: przezroczysty
28.0310.

Listwa mocująca SES „HAM“
do półek regałowych ITAB, Hansa Mertens, Hermes,
Detroit i Fortezza, bez zawiasu, do różnych typów etykiet,
kolor: przezroczysty
28.0223.

Listwa mocująca SES „GLS“
do półek drewnianych i szklanych o grubości do 5-10 mm,
bez funkcji zawiasowej, na różne typy etykiet, kolor: przezroczysty
28.0183.
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SES
Listwa mocująca SES „ANT“
do półek drewnianych i metalowych o grubości od 18-22 mm,
bez funkcji zawiasowej, na różne typy etykiet, kolor: przezroczysty
28.0184.

3

Listwa mocująca SES „Korb“
do regałów "Wanzl", "Siegel" oraz pozostałych regałów
drucianych ze szklanym frontem oraz do szafek "TK", na różne
typy etykiet, bez funkcji zawiasowej, kolor: przezroczysty
28.0185.

Listwa mocująca SES „Korb“ z kątownikiem
do koszy z drutu Wanzl, Siegel i Tego oraz koszy nastawnych,
bez zawiasu, do różnych typów etykiet, kolor: przezroczysty
28.0227.

Listwa mocująca SES „Hermes“ z funkcją zawiasową
do regalów "Hermes", bez funkcji zawiasowej, na różne typy etykiet,
kolor: przezroczysty
28.0228.

Pozostałe produkty znajdą Państwo na www.vkf-renzel.pl.
Wszystkie profile dostępne są z funkcją zawiasową.
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SES

3

Adapter hakowy do etykiet SES
do haków do ścian perforowanych z górnym
wysięgnikiem cenowym, na różne typy etykiet

1. Za pomocą nastawnika skonfekcjonowanego wstępnie
z tyłu można ustawić kąt nachylenia adapteru haka do
ściany perforowanej w formie ruchomej.

kolor: przezroczysty
28.0174.4

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

Stojak do kasetki cenowej
z 2 mm krystalicznego PET-G
SES G-TAG 11
63.0164.17

SES G-TAG 18
63.0164.18

SES S-TAG 16
63.0164.19
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SES
Uchwyt do kasetek cenowych
z 2 mm krystalicznego PET-G, wraz z 2 otworami,
dostępny także z naklejoną kieszenią "U"

3

SES G-TAG 11
63.0168.13

SES G-TAG 18
63.0168.14

SES S-TAG 16
63.0168.15

Inne wykonania na zapytanie.

Adapter z wczepem na jaskółczy ogon SES
do zamocowania na etykiecie SES oraz do zastosowania
elementów osprzętu (S. 61-66); kolor: biały
28.0294.1
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iMAGOTAG
Etykieta "iMAGOTAG"
Listwa mocująca iMAGOTAG „Universal“
do przyklejenia, bez funkcji zawiasowej, dostępna w
różnych kolorach, na różne typy etykiet od 2" do 7,4"

4

28.0046.

Listwa mocująca iMAGOTAG „Tego“
do regałów "Tego", bez funkcji zawiasowej, dostępna
w różnych kolorach, na różne typy etykiet od 2" do 7,4"
28.0047.

Listwa mocująca iMAGOTAG „TLS“
do regałów "Linde", "Storebest", "Tego" oraz "Adams",
bez funkcji zawiasowej, dostępna w różnych kolorach,
na różne typy etykiet od 2" bis 7,4"
28.0048.

Listwa mocująca iMAGOTAG „Wanzl / Wire-Tech“
do regałów drucianych "Wanzl", "Wire-Tech" z dwoma
poziomymi prętami, bez funkcji zawiasowej, dostępna
w różnych kolorach, na różne typy etykiet od 2" bis 7,4"
28.0049.
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iMAGOTAG

Listwa mocująca iMAGOTAG „Otto-Kind“
do regałów "Otto-Kind", bez funkcji zawiasowej, dostępna
w różnych kolorach, na różne typy etykiet od 2" do 7,4"
28.0050.

4

Listwa mocująca iMAGOTAG „HAM“
do półek regałowych ITAB, Hansa Mertens, Hermes,
Detroit i Fortezza, bez zawiasu, dostępna w różnych
kolorach do różnych wielkości etykiet od 2" do 7,4"
28.0051.

Listwa mocująca iMAGOTAG „Madix / Lozier“
do wsunięcia w szyny typu "C" z metalu lub tworzywa
sztucznego, pasuje do regałów Madix, Lozier, Alser,
Linde i York, bez zawiasu, dostępna w różnych kolorach
i do różnych wielkości etykiet od 2" do 7,4"
28.0308.

Listwa mocująca iMAGOTAG „GLS“
do półek szklanych i drewnianych o grubości od 5-10 mm,
bez funkcji zawiasowej, dostępna w różnych kolorach i na
różne typy etykiet od 2" do 7,4"
28.0052.
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iMAGOTAG
Listwa mocująca iMAGOTAG „ANT“
do regałów drewnianych i metalowych o grubości od 18-22 mm,
bez funkcji zawiasowej, dostępna w różnych kolorach,
na różne typy etykiet od 2" bis 7,4"
28.0053.

4

Listwa mocująca iMAGOTAG „Korb“

Listwa mocująca iMAGOTAG „Korb“ z kątownikiem

do regałów "Wanzl", "Siegel" oraz pozostałych regałów drucianych
ze szklanym frontem oraz szafek "TK", bez funkcji zawiasowej,
dostępna w różnych kolorach, na różne typy etykiet od 2" bis 7,4"

do zawieszanych koszy Wanzl, Siegel, Tego i koszy nastawnych,
bez zawiasu, dostępna w różnych kolorach i do różnych wielkości
etykiet od 2" do 7,4"

28.0054.

28.0055.

Adapter hakowy do „Click“ do różnych etykiet ESL

1. Za pomocą nastawnika skonfekcjonowanego wstępnie
z tyłu można ustawić kąt nachylenia adapteru haka do
ściany perforowanej w formie ruchomej.

do haków do ścian perforowanych z górnym wysięgnikiem cenowym,
na różne typy etykiet
kolor: przezroczysty
28.0174.3

Pozostałe akcesoria znajdą Państwo na www.vkf-renzel.pl!
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iMAGOTAG
Stojak do kasetki cenowej
z 2 mm krystalicznego PET-G
iMAGOTAG G1 + G1 pro 4.2
63.0164.29

iMAGOTAG G1+ G1 pro 4.4
63.0164.9

4

iMAGOTAG G1 + G1 pro 4.5
63.0164.30

iMAGOTAG G1 + G1 pro 6.0
63.0164.31

iMAGOTAG G1 + G1 pro 7.4 (format pionowy)
63.0164.10

iMAGOTAG G1 + G1 pro 7.4 (format poziomy)
63.0164.11

Uchwyt do kasetek cenowych
z 2 mm krystalicznego PET-G, wraz z 2 otworami,
dostępny także z naklejoną kieszenią "U"
iMAGOTAG G1 + G1 pro 7.4 (format pionowy)
63.0168.6

iMAGOTAG G1 + G1 pro 7.4 (format poziomy)
63.0168.7

Inne wykonania na zapytanie.
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iMAGOTAG
Adapter z jaskółczym ogonem iMAGOTAG 2,2" - 2,9"
do zamocowania na etykiecie iMAGOTAG 2,2"-2,9" oraz do
zastosowania elementów osprzętu (S. 61-66); kolor: czarny
28.0254.1

4

Płytka mocująca z wczepem na jaskółczy
ogon iMAGOTAG 4,4" + 7,4"
do zamocowania i zastosowania elementów osprzętu
(S. 61-66) na etykiecie iMAGOTAG 4,4" i 7,4", kolor: biały
28.0254.2
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Pricer
Etykieta "Pricer"
Listwa mocująca Pricer „Universal“
do przyklejenia, bez funkcji zawiasowej, kolor: przezroczysty
28.0089.

5

Listwa mocująca Pricer „Tego“
do regałów "Tego", bez funkcji zawiasowej, kolor: przezroczysty
28.0095.

Listwa mocująca Pricer „TLS“
do regałów "Linde"-, "Storebest"-, "Tego" oraz "Adams",
bez funkcji zawiasowej, kolor: przezroczysty
28.0101.

Listwa mocująca Pricer „Wanzl / Wire-Tech“
do regałów drucianych "Wanzl", "Wire-Tech" z dwoma poziomymi
prętami, bez funkcji zawiasowej, kolor: przezroczysty
28.0107.
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Pricer

Listwa mocująca Pricer „Otto-Kind“
do regałów "Otto-Kind", bez funkcji zawiasowej, kolor: przezroczysty
28.0113.

5

Listwa mocująca Pricer „Madix / Lozier“
do wsunięcia w szyny typu "C" z metalu lub tworzywa sztucznego,
pasuje do regałów Madix, Lozier, Alser, Linde i York, bez zawiasu,
kolor: przezroczysty
28.0309.

Listwa mocująca Pricer „HAM“
do półek regałowych ITAB, Hansa Mertens, Hermes,
Detroit i Fortezza, bez zawiasu, kolor: przezroczysty
28.0119.

Listwa mocująca Pricer „GLS“
do półek drewnianych i szklanych o grubości do 5-10 mm,
bez funkcji zawiasowej, kolor: przezroczysty
28.0125.
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Pricer
Listwa mocująca Pricer „ANT“
do półek drewnianych i metalowych o grubości do 18-22 mm,
bez funkcji zawiasowej, kolor: przezroczysty
28.0131.

5
Listwa mocująca Pricer „Kosz“
do koszy z drutu Wanzl, Siegel itd., szklanych frontów
i szafek TK, bez zawiasu, kolor: przezroczysty
28.0137.

Listwa mocująca Pricer „Kosz“ z kątownikiem
do koszy i regałów drucianych "Wanzl", "Siegel" oraz "Tego",
bez funkcji zawiasowej, kolor: przezroczysty
28.0143.

Listwa mocująca Pricer / Samsung
„Universal“, pojedyncza
do przyklejenia, bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski
28.0091.
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Pricer
Listwa mocująca Pricer / Samsung
„Universal“, podwójna
do przyklejenia, na 2 etykiety (jedna pod drugą),
bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski
28.0093.

5
Listwa mocująca Pricer / Samsung „Tego“, pojedyncza
do regałów "Tego", bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski
28.0097.

Listwa mocująca Pricer / Samsung „Tego“ podwójna
do regałów "Tego", na 2 etykiety (jedna pod drugą),
bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski
28.0099.

Listwa mocująca Pricer / Samsung „TLS“, podwójna
do regałów "Tego", "Storebest" oraz "Adams", na dwie etykiety
(jedna pod drugą), bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski
28.0105.

Pozostałe produkty znajdą Państwo na www.vkf-renzel.pl.
Wszystkie profile dostępne są z funkcją zawiasową.
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Pricer
Listwa mocująca Pricer / Samsung „TLS“, pojedyncza
do regałów "Linde"-, "Storebest"-, "Tego" oraz "Adams",
bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski
28.0103.

5

Listwa mocująca Pricer / Samsung
„Wanzl / Wire-Tech“, pojedyncza
do regałów drucianych "Wanzl", "Wire-Tech" z dwoma
poziomymi prętami, bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski
28.0109.

Listwa mocująca Pricer / Samsung
„Wanzl / Wire-Tech“, podwójna
do regałów drucianych "Wanzl", "Wire-Tech" z dwoma
poziomymi prętami, na 2 etykiety (jedna nad drugą),
bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski
28.0111.

Listwa mocująca Pricer / Samsung
„Otto-Kind“, pojedyncza
do regałów "Otto-Kind", bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski
28.0115.
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Pricer
Listwa mocująca Pricer / Samsung
„Otto-Kind“, podwójna
do regałów "Otto-Kind", na 2 etykiety (jedna pod drugą),
bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski
28.0117.

5

Listwa mocująca Pricer / Samsung zwykła
„Madix/Lozier“
do wsunięcia w szyny typu "C" z metalu lub tworzywa
sztucznego, pasuje do regałów Madix, Lozier, Alser,
Linde i York, bez zawiasu, kolor: niebieski
28.0311.

Listwa mocująca Pricer / Samsung podwójna
„Madix/Lozier“
do wsunięcia w szyny typu "C" z metalu lub tworzywa
sztucznego, pasuje do regałów Madix, Lozier, Alser, Linde i York,
na dwie etykiety jedna nad drugą, bez zawiasu, kolor: niebieski
28.0312.

Listwa mocująca Pricer / Samsung „HAM“ zwykła
do regałów "ITAB"-, "Hansa Mertens", "Hermes", "Detroit"
oraz "Fortezza", bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski
28.0121.
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Pricer
Listwa mocująca Pricer / Samsung „HAM“ podwójna
do półek regałowych ITAB, Hansa Mertens, Hermes,
Detroit i Fortezza, na dwie etykiety jedna nad drugą,
bez zawiasu, kolor: niebieski
28.0123.

5

Listwa mocująca Pricer / Samsung „GLS“, pojedyncza
do półek drewnianych i szklanych o grubości do 5-10 mm,
bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski
28.0127.

Listwa mocująca Pricer / Samsung „GLS", podwójna
do szklanych i drewnianych półek o grubości
od 5-10 mm; na 2 etykiety (jedna pod drugą),
bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski
28.0129.

Listwa mocująca Pricer / Samsung „ANT“, pojedyncza
do półek drewnianych i metalowych o grubości do 18-22 mm,
bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski
28.0133.
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Pricer
Listwa mocująca Pricer / Samsung „ANT“, podwójna
do półek drewnianych i metalowych o grubości od 18-22 mm,
na 2 etykiety (jedna pod drugą), bez funkcji zawiasowej,
kolor: niebieski
28.0135.

5

Listwa mocująca Pricer / Samsung „Korb“, pojedyncza
do regałów "Wanzl", "Siegel" oraz wszystkich regałów drucianych,
ze szklanym frontem oraz do szafek "TK", bez funkcji zawiasowej,
kolor: niebieski
28.0139.

Listwa mocująca Pricer / Samsung „Korb“, podwójna
do regałów "Wanzl", "Siegel" oraz wszystkich regałów drucianych,
ze szklanym frontem oraz do szafek "TF", na 2 etykiety
(jedna pod drugą), bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski
28.0141.

Listwa mocująca Pricer / Samsung „Kosz“
z kątownikiem, zwykła
do koszy i regałów drucianych "Wanzl", "Siegel" oraz "Tego",
bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski
28.0145.

Pozostałe produkty znajdą Państwo na www.vkf-renzel.pl.
Wszystkie profile dostępne są z funkcją zawiasową.
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Pricer
Listwa mocująca Pricer / Samsung
„Kosz“ z kątownikiem, podwójna
do zawieszanych koszy Wanzl, Siegel, Tego i koszy nastawnych,
na dwie etykiety jedna nad drugą, bez zawiasu, kolor: niebieski
28.0147.

5

Adapter hakowy do etykiet Pricer / Samsung
do haków do ścian perforowanych z górną cenówką,
do różnych typów etykiet,
kolor: przezroczysty

1. Za pomocą nastawnika skonfekcjonowanego wstępnie
z tyłu można ustawić kąt nachylenia adapteru haka do
ściany perforowanej w formie ruchomej.

28.0174.7

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

Uchwyt do haków TE01 do "Pricer Continuum"
kolor: przezroczysty
28.0029.1

Uchwyt „Pricer“ do haków do ścian perforowanych
do haków do ścian perforowanych (wysięgnik w górnej części),
na etykiety HM, kolor: niebieski
65.0095.11
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Pricer
Stojak do kasetki cenowej
z 2 mm krystalicznego PET-G
Pricer Smart-TAG HD110
63.0164.12

Pricer Smart-TAG HD200 (format pionowy)
63.0164.13

Pricer Smart-TAG HD200 (format poziomy)
63.0164.14

5

Uchwyt do kasetek cenowych
z 2 mm krystalicznego PET-G, wraz z 2 otworami,
dostępny także z naklejoną kieszenią "U"
Pricer Smart-TAG HD110
63.0168.8

Pricer Smart-TAG HD200 (format pionowy)
63.0168.9

Pricer Smart-TAG HD200 (format poziomy)
63.0168.10

Inne wykonania na zapytanie.
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Pricer
Adapter z wczepem na jaskółczy ogon Pricer
do zamocowania na Pricer SmartTAG HD S, M+ i L oraz do
zastosowania elementów osprzętu (S. 61-66); kolor: biały
28.0260.2

5

Płytka mocująca z wczepem na jaskółczy
ogon Pricer HD 110 + HD200
do zamocowania i zastosowania elementów osprzętu
(S. 61-66) na etykiecie Pricer HD110 i HD200, kolor: biały
28.0260.1
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Samsung
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Samsung

6

Listwa mocująca Pricer / Samsung
„Universal“, pojedyncza

Listwa mocująca Pricer / Samsung
„Universal“, podwójna

do przyklejenia, bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski

do przyklejenia, na 2 etykiety (jedna pod drugą),
bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski

28.0091.

28.0093.

Listwa mocująca Pricer / Samsung „Tego“,
pojedyncza

50

Listwa mocująca Pricer / Samsung „Tego“ podwójna

do regałów "Tego", bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski

do regałów "Tego", na 2 etykiety (jedna pod drugą),
bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski

28.0097.

28.0099.

Listwa mocująca Pricer / Samsung „TLS“, pojedyncza

Listwa mocująca Pricer / Samsung „TLS“, podwójna

do regałów "Linde"-, "Storebest"-, "Tego" oraz "Adams",
bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski

do regałów "Tego", "Storebest" oraz "Adams", na dwie etykiety
(jedna pod drugą), bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski

28.0103.

28.0105.
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Samsung

Listwa mocująca Pricer / Samsung
„Wanzl / Wire-Tech“, pojedyncza

Listwa mocująca Pricer / Samsung
„Otto-Kind“, pojedyncza

do regałów drucianych "Wanzl", "Wire-Tech" z dwoma
poziomymi prętami, bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski

do regałów "Otto-Kind", bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski

6

28.0115.

28.0109.

Listwa mocująca Pricer / Samsung
„Wanzl / Wire-Tech“, podwójna

Listwa mocująca Pricer / Samsung
„Otto-Kind“, podwójna

do regałów drucianych "Wanzl", "Wire-Tech" z dwoma
poziomymi prętami, na 2 etykiety (jedna nad drugą),
bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski

do regałów "Otto-Kind", na 2 etykiety (jedna pod drugą),
bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski
28.0117.

28.0111.

Listwa mocująca Pricer / Samsung
zwykła „Madix/Lozier“

Listwa mocująca Pricer / Samsung
podwójna „Madix/Lozier“

do wsunięcia w szyny typu "C" z metalu lub tworzywa
sztucznego, pasuje do regałów Madix, Lozier, Alser,
Linde i York, bez zawiasu, kolor: niebieski

do wsunięcia w szyny typu "C" z metalu lub tworzywa
sztucznego, pasuje do regałów Madix, Lozier, Alser, Linde
i York, na dwie etykiety jedna nad drugą, bez zawiasu,
kolor: niebieski

28.0311.

28.0312.
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Samsung

6

Listwa mocująca Pricer / Samsung „HAM“ zwykła

Listwa mocująca Pricer / Samsung „HAM“ podwójna

do regałów "ITAB"-, "Hansa Mertens", "Hermes", "Detroit"
oraz "Fortezza", bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski

do półek regałowych ITAB, Hansa Mertens, Hermes,
Detroit i Fortezza, na dwie etykiety jedna nad drugą,
bez zawiasu, kolor: niebieski

28.0121.

28.0123.

Listwa mocująca Pricer / Samsung „GLS“, pojedyncza

Listwa mocująca Pricer / Samsung „GLS", podwójna

do półek drewnianych i szklanych o grubości do 5-10 mm,
bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski

do szklanych i drewnianych półek o grubości od 5-10 mm;
na 2 etykiety (jedna pod drugą), bez funkcji zawiasowej,
kolor: niebieski

28.0127.

28.0129.

Listwa mocująca Pricer / Samsung „ANT“, pojedyncza

Listwa mocująca Pricer / Samsung „ANT“, podwójna

do półek drewnianych i metalowych o grubości do 18-22 mm,
bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski

do półek drewnianych i metalowych o grubości od 18-22 mm,
na 2 etykiety (jedna pod drugą), bez funkcji zawiasowej,
kolor: niebieski

28.0133.

28.0135.

Pozostałe produkty znajdą Państwo na www.vkf-renzel.pl.
Wszystkie profile dostępne są z funkcją zawiasową.
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Samsung

Listwa mocująca Pricer / Samsung „Korb“, pojedyncza

Listwa mocująca Pricer / Samsung „Korb“, podwójna

do regałów "Wanzl", "Siegel" oraz wszystkich regałów drucianych,
ze szklanym frontem oraz do szafek "TK", bez funkcji zawiasowej,
kolor: niebieski

do regałów "Wanzl", "Siegel" oraz wszystkich regałów
drucianych, ze szklanym frontem oraz do szafek "TF",
na 2 etykiety (jedna pod drugą), bez funkcji zawiasowej,
kolor: niebieski

28.0139.

6

28.0141.

Listwa mocująca Pricer / Samsung
„Kosz“ z kątownikiem, zwykła

Listwa mocująca Pricer / Samsung „Kosz“
z kątownikiem, podwójna

do koszy i regałów drucianych "Wanzl", "Siegel" oraz "Tego",
bez funkcji zawiasowej, kolor: niebieski

do zawieszanych koszy Wanzl, Siegel, Tego i koszy nastawnych,
na dwie etykiety jedna nad drugą, bez zawiasu, kolor: niebieski

28.0145.

28.0147.

Adapter hakowy do etykiet Pricer / Samsung

1. Za pomocą nastawnika skonfekcjonowanego wstępnie
z tyłu można ustawić kąt nachylenia adapteru haka do
ściany perforowanej w formie ruchomej.

do haków do ścian perforowanych z górną cenówką,
do różnych typów etykiet,
kolor: przezroczysty
28.0174.7

Pozostałe akcesoria znajdą Państwo na www.vkf-renzel.pl!
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Samsung
Stojak do kasetki cenowej
z 2 mm krystalicznego PET-G
Samsung 4,2"
63.0164.15

Samsung 5,8"
63.0164.33

Samsung 6,0"
63.0164.16

Samsung 7,4" (format pionowy)

6

63.0164.35

Samsung 7,4" (format poziomy)
63.0164.36

Uchwyt do kasetek cenowych
z 2 mm krystalicznego PET-G, wraz z 2 otworami,
dostępny także z naklejoną kieszenią "U"
Samsung 6,0"
63.0168.12

Samsung 7,4" (format pionowy)
63.0168.22

Samsung 7,4" (format poziomy)
63.0168.23

Inne wykonania na zapytanie.
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Zintegrowane etykiety troniTAG
Zintegrowane etykiety troniTAG
Przy współpracy z firmą troniTAG, udało nam się roziwnąć serię listew mocujących, które świetnie integrują
się z etykietami troniTAG. Nasze listwy chronią przed kurzem, zabrudzeniami oraz wodą, a jednocześnie
umożliwiają bezpośrednie zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez baterię lub listwę zasilającą (S.58).

7

Listwa mocująca troniTAG IL „Universal“ z zawiasem

Listwa mocująca troniTAG IL „Tego“

do przyklejenia, bez funkcji zawiasowej, dostępna w różnych kolorach

do regałów "Tego", bez funkcji zawiasowej, dostępna w różnych kolorach

IL 21 (do etykiet 2,1")

IL 21 (do etykiet 2,1")

28.0156.

28.0202.

IL 29 (do etykiet 1,5" i 2,9")

IL 29 (do etykiet 1,5" i 2,9")

28.0268.

28.0270.

Listwa mocująca troniTAG IL „TLS“

Listwa mocująca troniTAG IL „Wanzl / Wire-Tech“

do regałów "Linde", "Storebest", "Tego" oraz "Adams",
bez funkcji zawiasowej, dostępna w różnych kolorach

do regałów drucianych "Wanzl", "Wire-Tech" z dwoma poziomymi
prętami, bez funkcji zawiasowej, dostępna w różnych kolorach

IL 21 (do etykiet 2,1")

IL 21 (do etykiet 2,1")

28.0204.

28.0206.

IL 29 (do etykiet 1,5" i 2,9")

IL 29 (do etykiet 1,5" i 2,9")

28.0272.

28.0274.

Listwa mocująca troniTAG IL „Otto-Kind“
do regałów "Otto-Kind", bez funkcji zawiasowej,
dostępna w różnych kolorach
IL 21 (do etykiet 2,1")
28.0208.

IL 29 (do etykiet 1,5" i 2,9")
28.0276.
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Zintegrowane etykiety troniTAG

Listwa mocująca troniTAG IL „Madix / Lozier“

Listwa mocująca troniTAG IL „HAM“

do wsunięcia w szyny typu "C" z metalu lub tworzywa sztucznego,
pasuje do regałów Madix, Lozier, Alser, Linde i York, bez zawiasu,
dostępna w różnych kolorach

do półek regałowych ITAB, Hansa Mertens, Hermes, Detroit
i Fortezza, bez zawiasu, dostępna w różnych kolorach

7

IL 21 (do etykiet 2,1")
IL 21 (do etykiet 2,1")
28.0313.

IL 29 (do etykiet 1,5" i 2,9")

28.0210.

IL 29 (do etykiet 1,5" i 2,9")
28.0278.

28.0314.

Listwa mocująca troniTAG IL „GLS“

Listwa mocująca troniTAG IL „ANT“

do półek szklanych i drewnianych o grubości od 5-10 mm,
bez funkcji zawiasowej, dostępna w różnych kolorach

do regałów drewnianych i metalowych o grubości od 18-22 mm,
bez funkcji zawiasowej, dostępna w różnych kolorach

IL 21 (do etykiet 2,1")

IL 21 (do etykiet 2,1")

28.0212.

28.0214.

IL 29 (do etykiet 1,5" i 2,9")

IL 29 (do etykiet 1,5" i 2,9")

28.0280.

28.0282.

Listwa mocująca troniTAG IL „Korb“

Listwa mocująca troniTAG IL „Korb“ z kątownikiem

do regałów "Wanzl", "Siegel" oraz pozostałych regałów
drucianych ze szklanym frontem oraz szafek "TK",
bez funkcji zawiasowej, dostępna w różnych kolorach

do regałów "Wanzl", "Siegel" oraz pozostałych regałów
drucianych ze szklanym frontem oraz szafek "TK",
bez funkcji zawiasowej, dostępna w różnych kolorach

IL 21 (do etykiet 2,1")

IL 21 (do etykiet 2,1")

28.0216.

28.0217.

IL 29 (do etykiet 1,5" i 2,9")

IL 29 (do etykiet 1,5" i 2,9")

28.0284.

28.0285.
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Zintegrowane etykiety troniTAG
Komplet oświetleniowy z listwą zasilającą
• niewidoczne zasilanie do oświetlenia produktów
w „punkcie sprzedaży“
• możliwość montażu bez użycia narzędzi
• prosty montaż, nie ma problemu ze zbyt długim kablem
• mały adapter łączy oświetlenie LED podstawy poprzez
perforację w słupku z listwą zasilającą
• dodatkowo systemy Plug and Go
• gwarancja profesjonalnego oświetlenia do półek
szklanych, drucianych, metalowych oraz drewnianych.
szerokość: 970 mm

7

Komplet oświetlenia dla regału z 5 półkami, 1.000 mm szerokość
regału, 80x30 mm słupek oraz perforacja w kształcie litery "H"
złożony z:
1x INWI wewnętrzna listwa napięciowa o długości
1300 mm + 1 torebka z akcesoriami
5x LED- listwa oświetleniowa o długości 970 mm
5x komplet klipsów mocujących
5x Adapter-Plug 28
1x zasilacz
10.0384.4

Możliwe również inne wykonania odpowiednio
pasujące do Państwa systemów regałowych.
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Dodatki

8
Stopery regałowe ożywią Państwa sklep, dzięki
czemu będzie on ciekawszy dla klientów.
W ten sposób klientela otrzymuje bodziec do zakupu
w korzystnej cenie, a także informację o nowych
produktach. W swojej ofercie posiadamy wiele różnych
stoperów regałowych. Możemy wyprodukować dla
Państwa niemalże wszystkie kształty i kolory.
Nieważne, czy to offset, sitodruk czy też nadruk
cyfrowy - do każdego typu powłoki posiadamy
odpowiednią technikę zadruku! Wystarczy do nas
zadzwonić lub wysłać mailem / faksem swoje szkice.

Adapter hakowy do „Click“ do różnych etykiet ESL
do haków do ścian perforowanych z górnym
wysięgnikiem cenowym, na różne typy etykiet

1. Za pomocą nastawnika skonfekcjonowanego wstępnie
z tyłu można ustawić kąt nachylenia adapteru haka do
ściany perforowanej w formie ruchomej.

kolor: przezroczysty
28.0174.3

Pozostałe akcesoria znajdą Państwo na www.vkf-renzel.pl!
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Dodatki
Płytka samoprzylepna
dwustronnie z taśmą piankową, do bezpośredniego mocowania
na kasetkach cenowych, tabliczkach kredowych itd.;
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.60

Podstawka
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty

8

53.0056.15

Uchwyt
do materiałów o szerokości max. do 10 mm;
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.54

Podpórka
możliwość regulacji kąta nachylenia;
średnica podstawy: 90 mm; wysokość: 150 mm;
materiał: stal szlachetna / tworzywo sztuczne; kolor: srebrny / biały
53.0056.3

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

61

Dodatki
Stojaczek cenowy 100 mm
komplet składa się z podstawki, nóżki oraz ruchomego uchwytu,
możliwość 3-stopniowej regulacji, cena bez ramki;
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty
53.0056.10

8

Klamra uniwersalna
do mocowania kasetek cenowych , szerokość klamry: max. do 20 mm,
z 50 mm łącznikiem oraz uchwytem; wysokość: 150 mm
materiał: POM; kolor: czarny / biały
53.0056.48

Uchwyt do kasetek cenowych "Klick"
uniwersalne zastosowanie, klamra o szerokości 20 mm,
możliwość dowolnego ustawienia pozycji kasetki cenowej
dzięki przegubowi kulkowemu.
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały / przezroczysty
53.0056.21

Uchwyt do kasetek cenowych "Klick"
uniwersalne zastosowanie, klamra o szerokości 30 mm,
możliwość dowolnego ustawienia pozycji kasetki cenowej
dzięki przegubowi kulkowemu.
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały / przezroczysty
53.0056.2
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Dodatki
Uchwyt skrzynkowy
dwuczęściowy, do mocowania na skrzyniach,
koszach oraz kartonach o grubości 20 mm;
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty
53.0056.9

Dwuczęściowa rolka zaciskowa

8

do płyt o grubości max. do 60 mm;
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały / przezroczysty
53.0056.12

Jednoczęściowa rolka napinająca
do płyt o grubości max. do 60 mm;
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.13

Uchwyt regałowy
do materiałów o grubości od ok. 10-15 mm;
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.53
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Dodatki
Uchwyt półkowy
do materiałów o grubości ok. 10 mm;
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.24

8

Klamra do półek "Tego"
do prezentacji kasetek cenowych;
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.18

Stojaczek cenowy
materiał: POM; kolor: biały; wykonanie: dwustopniowy klips Tego;
szerokość uchwytu: do ramek "Klick"
53.0056.103

Hak do podwieszania
do koszyków z drutu, pojemników itd.;
pasuje do prętów do ø 10 mm;
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.14
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Dodatki
Zaczep haczykowy
do regałów drucianych; do grubości drutu 20 mm;
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.49

Zaczep hakowy do rur o średnicy maks. 12 mm

8

materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.7

Uchwyt magnetyczny
materiał: tworzywo sztuczne / magnes; kolor: przezroczysty
53.0056.27

Pionowy uchwyt magnetyczny
materiał: tworzywo sztuczne / magnes; kolor: przezroczysty
53.0056.26

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

65

Dodatki
Podwójna szpilka
obrotowa, do bezpośredniego oznaczenia ceny na wybranym artykule;
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały
53.0056.17

8

Metalowa szpilka ze stali nierdzewnej
materiał: stal nierdzewna / tworzywo sztuczne;
kolor: biały / chromowany
53.0056.32

Kotwa montażowa
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty
53.0056.71

Podstawka 130 mm
możliwość regulacji kąta nachylenia,
wysokość: 130 mm, cena bez ramki;
materiał: tworzywo sztuczne; kolor: przezroczysty
53.0056.93
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Przedstawiciele handlowi:
• Patryk Cabaj
tel.: 513 125 980
patryk.cabaj@vkf-renzel.pl
• Marek Zawadzki
tel.: 516 164 103
marek.zawadzki@vkf-renzel.pl
• Tomasz Bącela
tel.: 609 192 542
tomasz.bacela@vkf-renzel.pl
• Łukasz Smolarz
tel.: 517 541 521
lukasz.smolarz @vkf-renzel.pl

• Krzysztof Gadomski
tel.: 502 275 775
krzysztof.gadomski@vkf-renzel.pl

Przy zamówieniach poniżej 50 € doliczamy dodatek w wysokości 5 €. Do wszystkich cen doliczamy ustawowy podatek Vat oraz koszty transportu.
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