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Profil společnosti
Skupina VKF Renzel, výrobce a dodavatel prostředků podpory prodeje s více
než třicetiletou tradicí a sídlem v německém Isselburgu, je zastoupena sítí
svých dceřinných společností již ve 23 státech Evropy, Severní Ameriky a Asie.
Skupina dosahuje ročního obratu 83 miliónů eur. VKF Renzel GmbH vyrábí a
prodává rozsáhlou škálu produktů k prezentaci zboží a vyznačování cen jako
jsou např. cenovkové lišty, dále nosiče zboží a prospektů, plakátové stojany,
výrobky z akrylátového skla, regálové oddělovače a posunovače, reklamní
předměty, prostředky korporátní identity, klasické i elektronické prezentační
systémy pro vnitřní i venkovní prostředí apod. Vzhledem k vlastním výrobním
možnostem můžeme vyjít vstříc i individuálním požadavkům našich zákazníků.

V tomto katalogu Vám představujeme obsáhlý sortiment našich výrobků
vhodných pro podporu prodeje. Další specializované katalogy si můžete
stáhnout na našich internetových stránkách.
Srdečně Vás zveme k osobní návštěvě kanceláře a vzorkovny v Praze-Krči
(ulice Pod Višňovkou 21, budova B1, Praha 4) a rovněž našich internetových
stránek a e-shopu na adrese www.vkf-renzel.cz.
Bude nám ctí přivítat Vás do širokého portfolia našich spokojených zákazníků
a těšíme se na úspěšnou spolupráci.

Počátkem roku 2007 vznikla v České republice kancelář a vzorkovna, která
nyní sídlí v Praze a zprostředkovává prodej sortimentu společnosti VKF Renzel
na českém a slovenském trhu
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Pokud hodnota objednávky nedosáhne 800 Kč, je účtován příplatek ve výši 135 Kč za zpracování malé objednávky. Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz.
Mindestbestellwert € 10,- | Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten.
Bei Bestellungen unter € 50,- wird ein Mindermengenzuschlag von € 5,- berechnet.

Upevňovací lišty pro přední uchycení bez prostoru na cenovky

Upevňovací lišty pro přední uchycení s prostorem na cenovky

Upevňovací lišta pro zadní uchycení

Regálové oddělovače série MP

Regálové oddělovače série SR

Regálové oddělovače série KD

Regálové oddělovače série MR

Posunovače zboží

Příslušenství

Oddělovače pro police Tegometal

PORTRÉT FIRMY
Vstřikování plastů
Pomocí technologie vstřikování plastů lze regálové oddělovače vyrábět ve velkých sériích.
Lisovací směs se pomocí vstřikovacího lisu vstříkne do formy.
Dutina formy určuje finální tvar a povrchovou strukturu hotového oddělovače.
Takto lze vyrábět produkty od několika málo gramů až po těžké několikakilogramové kusy.
Díky naší dlouholeté tradici máme k dispozici mnoho různých forem pro celou řadu produktů.

Extruze
Stabilně máme na skladě k dispozici 250 různých typů cenovkových
lišt. Využijte našich zkušeností.
Naše profily Vám zajistí pevnou pozici v místě prodeje,
protože je zviditelní.
Materiály:

Zpracování:

• PVC
• PET
• polycarbonát (PC)
• TPE
• PLA
• dřevo
• vláknité materiály

• mono-extruze
• co-extruze
• tri-extruze
• quattro-extruze

VKF Renzel GmbH • Im Geer 15 • D-46419 Isselburg

Upevňovací lišty pro přední uchycení bez prostoru na cenovky
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6 Upevňovací lišty pro přední uchycení bez cenovkové lišty
Dělící lišta PEK
Základní profil pro regálové oddělovače,
bez cenovkové lišty
délka: 1.000 mm; šířka podložky: 13 mm
barva: transparentní;
lepidlo: standardní samolepící páska 12 mm
22.0012.33

barva: transparentní;
magnet: magnetický pásek 10 mm
22.0012.141

barva: bílá;
lepidlo: standardní samolepící páska 12 mm
22.0012.1

barva: bílá;
magnet: magnetický pásek 10 mm
22.0012.54

Dělící lišta „PEK 30“
Základní profil pro regálové oddělovače,
bez cenovkové lišty
délka: 1.000 mm
barva: transparentní;
šířka podložky: 36 mm;
lepidlo: textilní lepící páska 9 mm
22.0013.8

barva: bílá;
šířka podložky: 36 mm;
lepidlo: textilní lepící páska 9 mm
22.0013.14

barva: transparentní;
magnet: magnetický pásek 20 mm,
umístěný pod T profilem
22.0013.24

barva: bílá;
magnet: magnetický pásek 20 mm,
umístěný pod T profilem
22.0013.88

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
VKF Renzel ČR s.r.o. • Pod Višňovkou 1662/21 • Budova B1 • CZ-14000 Praha 4

Upevňovací lišty pro přední uchycení bez cenovkové lišty 7
Dělící lišta PES
zásuvný profil pro kovové žlábky a systémy
regálových oddělovačů,
barva: transparentní.
délka: 990 mm
22.0011.3

Dělicí lišta "PEK 30" s perforací
Základní profil pro regálové oddělovače do
drátěných polic, s oválnými výřezy a vodící
lištou, bez cenovkové lišty, šířka: 30 mm
délka: 1.000 mm
22.0096.9

Reklamní zarážka na zboží
"Perfekta" s možností brandingu
pro Vaši produktovou reklamu na regálu,
s vodící lištou pro systém regálových
oddělovačů, rozměry: 40 x 40 mm (š x v)
délka: 1.000 mm; síla materiálu: 1,2 mm
barva: transparentní;
lepidlo: textilní lepící páska 9 mm
22.0014.15

barva: transparentní; magnet: magnetický
pásek 20 mm, umístěný pod T profilem
22.0014.30

barva: bílá;
lepidlo: textilní lepící páska 9 mm
22.0014.66

barva: bílá; magnet: magnetický pásek
20 mm, umístěný pod T profilem
22.0014.51
Na přání potiskneme čelní lišty Vaším vlastním
reklamním sdělením. Zeptejte se nás!

Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!
Tel./Fax: +420 234 038 120 • www.vkf-renzel.cz • info@vkf-renzel.cz
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8 Upevňovací lišty pro přední uchycení bez cenovkové lišty
Reklamní zarážka na zboží s
možností brandingu pro drátěné
police
s oválnými výřezy a vodící lištou,
rozměry: 57 x 40 mm (š x v)
barva: transparentní; délka: 1.000 mm
22.0015.2

Upevňovací knoflíky pro reklamní
zarážky a lišty pro oddělovače
materiál: polykarbonát; barva: čirá;
síla drátu: 2,8 - 3,2 mm
22.0034.1

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Upevňovací lišty pro přední uchycení s prostorem na cenovky
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10 Upevňovací lišty pro přední uchycení s cenovkovou lištou
Cenovková lišta „HEP 30/WLP“

Novinka

2

pro štítek 30 mm, se zářezy pro regálové
oddělovače, samolepící na kovových,
dřevěných a skleněných policích, výkyvné
barva: transparentní; délka: 1.000 mm;
lepidlo: textilní lepící páska 9 mm
22.0262.16

Cenovková lišta „DBR/MP 26“
s možností adaptéru, pro štítky 26 mm,
s lepící páskou, vybavena ochranou proti
prachu, s vodící lištou pro regálové
oddělovače
barva: transparentní; délka: 1.000 mm;
lepidlo: standardní samolepící páska 19 mm
20.0974.4

Cenovková lišta „DBR/MSP 26“
výkyvná, s možností adaptéru, pro štítky
26 mm, s lepící páskou, vybavena ochranou
proti prachu, s vodící lištou pro regálové
oddělovače
barva: transparentní; délka: 1.000 mm;
lepidlo: standardní samolepící páska 19 mm
20.1044.9

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Upevňovací lišty pro přední uchycení s cenovkovou lištou 11
Cenovková lišta „HEP“
s vodící lištou pro systém regálových
oddělovačů, samolepící na všech kovových,
dřevěných a skleněných policích
délka: 1.000 mm;
lepidlo: textilní lepící páska 9 mm

2

výška vkládaného materiálu: 26 mm;
barva: transparentní
22.0004.49

výška vkládaného materiálu: 26 mm;
barva: bílá
22.0004.135

výška vkládaného materiálu: 39 mm;
barva: transparentní
22.0006.41

výška vkládaného materiálu: 39 mm;
barva: bílá
22.0006.178

Cenovková lišta „WWT/MP 26“
s možností adaptéru, pro štítky 26 mm,
pro drátěné police Wanzl, Wire-Tec s dvěma
horizontálními dráty,
s vodící lištou pro regálové oddělovače
barva: transparentní; délka: 1.000 mm
20.0975.5

Cenovková lišta „WWT/MSP 26“
výkyvná, s možností adaptéru, pro štítky
26 mm, pro drátěné police Wanzl, Wire-Tec
s dvěma horizontálními dráty,
s vodící lištou pro regálové oddělovače
barva: transparentní; délka: 1.000 mm
20.1042.16

Cenovková lišta „GLS/MP 26“
s možností adaptéru, pro štítky 26 mm,
vhodné pro skleněné a dřevěné police o síle
5-10mm, s vodící lištou pro regálové
oddělovače
barva: transparentní; délka: 1.000 mm
20.0976.4

Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!
Tel./Fax: +420 234 038 120 • www.vkf-renzel.cz • info@vkf-renzel.cz

12 Upevňovací lišty pro přední uchycení s cenovkovou lištou
Cenovková lišta „GLS/MSP 26“
výkyvná, s možností adaptéru, pro štítky
26 mm, pro skleněné a dřevěné police o síle
5-10mm, s vodící lištou pro regálové
oddělovače
barva: transparentní; délka: 1.000 mm

2

20.1043.4

Cenovková lišta „GLS 39/ WLP“

Novinka

s vodící lištou pro regálové oddělovače,
pro skleněné a dřevěné police o síle
5-10 mm, s výkyvem
výška vkládaného materiálu: 39 mm;
délka: 1.000 mm
22.0263.7

Cenovková lišta „AL/ WLP“

Novinka

s vodící lištou pro regálové oddělovače,
pro police Linde, Storebest,
Alpos und Tegometall, s výkyvem
výška vkládaného materiálu: 30 mm;
barva: bílá; délka: 985 mm
22.0265.3

výška vkládaného materiálu: 39 mm;
barva: bílá (HI3898AC); délka: 990 mm
22.0264.3

Cenovková lišta RUP 20
pro štítek 20 mm, s vodící lištou pro systém
regálových oddělovačů, samolepící na všech
kovových, dřevěných a skleněných policích
délka: 1.000 mm; lepidlo: standardní
samolepící páska 12 mm
barva: transparentní
22.0010.7

barva: bílá
22.0010.11

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Upevňovací lišta pro zadní uchycení
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14 Upevňovací lišta pro zadní uchycení
Pro regálové oddělovače série SR, KD, MR
Dělící lišta „PEK 30“
Základní profil pro regálové oddělovače,
bez cenovkové lišty
délka: 1.000 mm

3

barva: transparentní;
šířka podložky: 36 mm;
lepidlo: textilní lepící páska 9 mm
22.0013.8

barva: bílá;
šířka podložky: 36 mm;
lepidlo: textilní lepící páska 9 mm
22.0013.14

barva: transparentní;
magnet: magnetický pásek 20 mm,
umístěný pod T profilem
22.0013.24

barva: bílá;
magnet: magnetický pásek 20 mm,
umístěný pod T profilem
22.0013.88

Dělící lišta PEK
Základní profil pro regálové oddělovače,
bez cenovkové lišty
délka: 1.000 mm; šířka podložky: 13 mm
barva: transparentní;
lepidlo: standardní samolepící páska 12 mm
22.0012.33

barva: transparentní;
magnet: magnetický pásek 10 mm
22.0012.141

barva: bílá;
lepidlo: standardní samolepící páska 12 mm
22.0012.1

barva: bílá;
magnet: magnetický pásek 10 mm
22.0012.54

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Upevňovací lišta pro zadní uchycení 15
Pro regálové oddělovače série MP
Dělící lišta „PEK 25“
Základní profil pro regálové oddělovače,
bez cenovkové lišty, včetně úchytu pro
upevnění oddělovačů série „MP“;
délka: 1.000 mm; šířka podložky: 25 mm;
lepidlo: standardní samolepící páska 19 mm
barva: šedá

3

22.0144.35

barva: transparentní
22.0144.31

Dělící lišta „PEK 45“
Základní profil pro regálové oddělovače,
bez cenovkové lišty, včetně úchytu pro
upevnění oddělovačů série „MP“
barva: transparentní; délka: 1.000 mm;
šířka podložky: 45 mm;
lepidlo: textilní lepící páska 9 mm
22.0180.1

Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!
Tel./Fax: +420 234 038 120 • www.vkf-renzel.cz • info@vkf-renzel.cz

16 Upevňovací lišta pro zadní uchycení
Dělící lišta „PEK 45“ s perforací
Základní profil pro regálové oddělovače pro
drátěné police, s oválnou perforací a
úchytkou pro upevnění oddělovačů série
„MP“.
barva: transparentní; délka: 1.000 mm;
šířka podložky: 45 mm;
perforace: s oválnou perforací
22.0172.8

3

Upevňovací knoflíky pro reklamní
zarážky a lišty pro oddělovače
materiál: polykarbonát; barva: čirá;
síla drátu: 2,8 - 3,2 mm
22.0034.1

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Regálové oddělovače série MP

• materiál PET
• dodává se s odlamovacími dílky nebo bez nich
• zjednodušená montáž zadní opěrky

4

18 Regálové oddělovače série MP
Bez odlamovacích dílků
Oddělovač
bez zarážky se zadním upevňovacím prvkem;
výška: 60 mm; materiál: PET;
barva: transparentní
délka: 335 mm
22.0152.7

délka: 385 mm
22.0152.9

délka: 400 mm
22.0152.10

délka: 435 mm
22.0152.12

4

délka: 485 mm
22.0152.14

délka: 500 mm
22.0152.15

délka: 585 mm
22.0152.19

Oddělovač
bez zarážky se zadním upevňovacím prvkem;
výška: 120 mm; materiál: PET;
barva: transparentní
délka: 435 mm
22.0159.12

délka: 485 mm
22.0159.14

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Regálové oddělovače série MP 19

Oddělovač
se zarážkou vlevo se zadním upevňovacím
prvkem;
výška: 60 mm; přední výška: 60 mm;
materiál: PET; barva: transparentní
délka: 400 mm
22.0156.1

délka: 435 mm
22.0156.2

4
Oddělovač
se zarážkou uprostřed se zadním
upevňovacím prvkem;
výška: 60 mm; přední výška: 60 mm;
materiál: PET; barva: transparentní
délka: 400 mm
22.0157.1

délka: 435 mm
22.0157.2

Oddělovač
se zarážkou vpravo se zadním upevňovacím
prvkem;
výška: 60 mm; přední výška: 60 mm;
materiál: PET; barva: transparentní
délka: 400 mm
22.0158.1

délka: 435 mm
22.0158.2

Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!
Tel./Fax: +420 234 038 120 • www.vkf-renzel.cz • info@vkf-renzel.cz

20 Regálové oddělovače série MP
Oddělovač
se zarážkou vlevo se zadním upevňovacím
prvkem;
výška: 120 mm; přední výška: 120 mm;
materiál: PET; barva: transparentní
délka: 400 mm
22.0163.10

délka: 500 mm
22.0163.15

4
Oddělovač
se zarážkou uprostřed se zadním
upevňovacím prvkem;
výška: 120 mm; přední výška: 120 mm;
materiál: PET; barva: transparentní
délka: 400 mm
22.0164.10

délka: 500 mm
22.0164.15

Oddělovač
se zarážkou vpravo se zadním upevňovacím
prvkem;
výška: 120 mm; přední výška: 120 mm;
materiál: PET; barva: transparentní
délka: 400 mm
22.0165.10

délka: 500 mm
22.0165.15

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Regálové oddělovače série MP 21
Oddělovač
bez zarážky se zaoblenou přední částí a
zadním upevňovacím prvkem;
výška: 200 mm; materiál: polykarbonát;
barva: transparentní
délka: 335 mm
22.0166.7

délka: 400 mm
22.0166.10

délka: 585 mm
22.0166.19

délka: 635 mm
22.0166.21

4
Oddělovač
bez zarážky s vysokou přední částí;
výška: 200 mm; materiál: polykarbonát;
barva: transparentní
délka: 335 mm
22.0168.7

délka: 400 mm
22.0168.10

délka: 585 mm
22.0168.19

délka: 635 mm
22.0168.21

Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!
Tel./Fax: +420 234 038 120 • www.vkf-renzel.cz • info@vkf-renzel.cz

22 Regálové oddělovače série MP
S odlamovacími dílky
Oddělovač
bez zarážky, k použití pro různé hloubky
regálů, s 8 odlamovacími dílky;
výška: 60 mm; materiál: PET;
barva: transparentní
délka: 485 mm; varianta: odlamovací dílek
od 185 mm po každých 25 mm
22.0195.1

délka: 585 mm; varianta: odlamovací dílek
od 385 mm po každých 25 mm
22.0195.2

4

Oddělovač
se zarážkou vlevo, k použití pro různé
hloubky regálů, s 8 odlamovacími dílky;
výška: 60 mm; přední výška: 30 mm;
materiál: PET; barva: transparentní
délka: 485 mm; varianta: odlamovací dílek
od 185 mm po každých 25 mm
22.0199.1

délka: 585 mm; varianta: odlamovací dílek
od 385 mm po každých 25 mm
22.0199.2

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Regálové oddělovače série MP 23

Oddělovač
se zarážkou uprostřed, k použití pro různé
hloubky regálů, s 8 odlamovacími dílky;
výška: 60 mm; přední výška: 30 mm;
materiál: PET; barva: transparentní
délka: 485 mm; varianta: odlamovací dílek
od 185 mm po každých 25 mm
22.0200.1

délka: 585 mm; varianta: odlamovací dílek
od 385 mm po každých 25 mm
22.0200.2

4

Oddělovač
se zarážkou vpravo, k použití pro různé
hloubky regálů, s 8 odlamovacími dílky;
výška: 60 mm; přední výška: 30 mm;
materiál: PET; barva: transparentní
délka: 485 mm; varianta: odlamovací dílek
od 185 mm po každých 25 mm
22.0201.1

délka: 585 mm; varianta: odlamovací dílek
od 385 mm po každých 25 mm
22.0201.2

Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!
Tel./Fax: +420 234 038 120 • www.vkf-renzel.cz • info@vkf-renzel.cz

24 Regálové oddělovače série MP
Oddělovač
se zarážkou vlevo, k použití pro různé
hloubky regálů, s 8 odlamovacími dílky;
výška: 60 mm; přední výška: 60 mm;
materiál: PET; barva: transparentní
délka: 485 mm; varianta: odlamovací dílek
od 185 mm po každých 25 mm
22.0196.1

délka: 585 mm; varianta: odlamovací dílek
od 385 mm po každých 25 mm
22.0196.2

4
Oddělovač
se zarážkou uprostřed, k použití pro různé
hloubky regálů, s 8 odlamovacími dílky;
výška: 60 mm; přední výška: 60 mm;
materiál: PET; barva: transparentní
délka: 485 mm; varianta: odlamovací dílek
od 185 mm po každých 25 mm
22.0197.1

délka: 585 mm; varianta: odlamovací dílek
od 385 mm po každých 25 mm
22.0197.2

Oddělovač
se zarážkou vpravo, k použití pro různé
hloubky regálů, s 8 odlamovacími dílky;
výška: 60 mm; přední výška: 60 mm;
materiál: PET; barva: transparentní
délka: 485 mm; varianta: odlamovací dílek
od 185 mm po každých 25 mm
22.0198.1

délka: 585 mm; varianta: odlamovací dílek
od 385 mm po každých 25 mm
22.0198.2

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
VKF Renzel ČR s.r.o. • Pod Višňovkou 1662/21 • Budova B1 • CZ-14000 Praha 4

Regálové oddělovače série MP 25
Oddělovač
bez zarážky, k použití pro různé hloubky
regálů, se 7 odlamovacími dílky;
výška: 120 mm; materiál: PET;
barva: transparentní
délka: 485 mm; varianta: odlamovací dílek
od 310 mm po každých 25 mm
22.0205.1

délka: 560 mm; varianta: odlamovací dílek
od 385 mm po každých 25 mm
22.0205.2

Oddělovač
se zarážkou vlevo, k použití pro různé
hloubky regálů, se 7 odlamovacími dílky;

4

výška: 120 mm; přední výška: 80 mm;
materiál: PET; barva: transparentní
délka: 485 mm; varianta: odlamovací dílek
od 310 mm po každých 25 mm
22.0206.1

délka: 560 mm; varianta: odlamovací dílek
od 385 mm po každých 25 mm
22.0206.2

Oddělovač
se zarážkou uprostřed, k použití pro různé
hloubky regálů, se 7 odlamovacími dílky;
výška: 120 mm; přední výška: 80 mm;
materiál: PET; barva: transparentní
délka: 485 mm; varianta: odlamovací dílek
od 310 mm po každých 25 mm
22.0207.1

délka: 560 mm; varianta: odlamovací dílek
od 385 mm po každých 25 mm
22.0207.2

Oddělovač
se zarážkou vpravo, k použití pro různé
hloubky regálů, se 7 odlamovacími dílky;
výška: 120 mm; přední výška: 80 mm;
materiál: PET; barva: transparentní
délka: 485 mm; varianta: odlamovací dílek
od 310 mm po každých 25 mm
22.0208.1

délka: 560 mm; varianta: odlamovací dílek
od 385 mm po každých 25 mm
22.0208.2

Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!
Tel./Fax: +420 234 038 120 • www.vkf-renzel.cz • info@vkf-renzel.cz

26 Regálové oddělovače série MP
Oddělovač
se zarážkou vlevo, k použití pro různé
hloubky regálů, se 7 odlamovacími dílky;
výška: 120 mm; přední výška: 120 mm;
materiál: PET; barva: transparentní
délka: 485 mm; varianta: odlamovací dílek
od 310 mm po každých 25 mm
22.0209.1

délka: 560 mm; varianta: odlamovací dílek
od 385 mm po každých 25 mm
22.0209.2

4

Oddělovač
se zarážkou uprostřed, k použití pro různé
hloubky regálů, se 7 odlamovacími dílky;
výška: 120 mm; přední výška: 120 mm;
materiál: PET; barva: transparentní
délka: 485 mm; varianta: odlamovací dílek
od 310 mm po každých 25 mm
22.0210.1

délka: 560 mm; varianta: odlamovací dílek
od 385 mm po každých 25 mm
22.0210.2

Oddělovač
se zarážkou vpravo, k použití pro různé
hloubky regálů, se 7 odlamovacími dílky;
výška: 120 mm; přední výška: 120 mm;
materiál: PET; barva: transparentní
délka: 485 mm; varianta: odlamovací dílek
od 310 mm po každých 25 mm
22.0211.1

délka: 560 mm; varianta: odlamovací dílek
od 385 mm po každých 25 mm
22.0211.2

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
VKF Renzel ČR s.r.o. • Pod Višňovkou 1662/21 • Budova B1 • CZ-14000 Praha 4

Regálové oddělovače série SR

• bez odlamovacích dílků
• různé délky od 185 mm po 25 mm
• k dostání s nebo bez zarážky na zboží

5

28 Regálové oddělovače série SR
Oddělovač
bez zarážky;
výška: 25 mm; materiál: polykarbonát;
barva: čirá; varianta: se zadním úchytem
délka: 285 mm
22.0066.17

délka: 335 mm
22.0066.3

délka: 385 mm
22.0066.21

délka: 435 mm
22.0066.11

Oddělovač
bez zarážky;
výška: 60 mm; materiál: polykarbonát;
barva: čirá; varianta: se zadním úchytem
délka: 285 mm
22.0067.10

5

délka: 335 mm
22.0067.14

délka: 385 mm
22.0067.18

délka: 435 mm
22.0067.22

Oddělovač
bez zarážky;
výška: 120 mm; materiál: polykarbonát;
barva: čirá; varianta: se zadním úchytem
délka: 285 mm
22.0074.10

délka: 335 mm
22.0074.14

délka: 385 mm
22.0074.18

délka: 435 mm
22.0074.22

Lze dodat i bez zadního úchytu!
Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
VKF Renzel ČR s.r.o. • Pod Višňovkou 1662/21 • Budova B1 • CZ-14000 Praha 4

Regálové oddělovače série SR 29
Oddělovač
se zarážkou vlevo;
výška: 60 mm; orientace: vlevo;
přední výška: 30 mm;
materiál: polykarbonát; barva: čirá;
varianta: se zadním úchytem
délka: 285 mm
22.0068.10

délka: 335 mm
22.0068.14

délka: 385 mm
22.0068.18

délka: 435 mm
22.0068.22

Oddělovač
se zarážkou uprostřed;
výška: 60 mm; orientace: uprostřed;
přední výška: 30 mm;
materiál: polykarbonát; barva: čirá;
varianta: se zadním úchytem

5

délka: 285 mm
22.0069.10

délka: 335 mm
22.0069.14

délka: 385 mm
22.0069.18

délka: 435 mm
22.0069.22

Oddělovač
se zarážkou vpravo;
výška: 60 mm; orientace: vpravo;
přední výška: 30 mm;
materiál: polykarbonát; barva: čirá;
varianta: se zadním úchytem
délka: 285 mm
22.0070.10

délka: 335 mm
22.0070.14

délka: 385 mm
22.0070.18

délka: 435 mm
22.0070.22

Jiné délky od 185 mm v prodlouženích po 25 mm lze dodat od 1.000 kusů!
Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!
Tel./Fax: +420 234 038 120 • www.vkf-renzel.cz • info@vkf-renzel.cz

30 Regálové oddělovače série SR
Oddělovač
se zarážkou vlevo;
výška: 60 mm; orientace: vlevo;
přední výška: 60 mm;
materiál: polykarbonát; barva: čirá;
varianta: se zadním úchytem
délka: 285 mm
22.0071.10

délka: 335 mm
22.0071.14

délka: 385 mm
22.0071.18

délka: 435 mm
22.0071.22

Oddělovač
se zarážkou uprostřed;
výška: 60 mm; orientace: uprostřed;
přední výška: 60 mm;
materiál: polykarbonát; barva: čirá;
varianta: se zadním úchytem

5

délka: 285 mm
22.0072.10

délka: 335 mm
22.0072.14

délka: 385 mm
22.0072.18

délka: 435 mm
22.0072.22

Oddělovač
se zarážkou vpravo;
výška: 60 mm; orientace: vpravo;
přední výška: 60 mm;
materiál: polykarbonát; barva: čirá;
varianta: se zadním úchytem
délka: 285 mm
22.0073.10

délka: 335 mm
22.0073.14

délka: 385 mm
22.0073.18

délka: 435 mm
22.0073.22

Lze dodat i bez zadního úchytu!
Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
VKF Renzel ČR s.r.o. • Pod Višňovkou 1662/21 • Budova B1 • CZ-14000 Praha 4

Regálové oddělovače série SR 31
Oddělovač
se zarážkou vlevo;
výška: 120 mm; orientace: vlevo;
přední výška: 80 mm;
materiál: polykarbonát; barva: čirá;
varianta: se zadním úchytem
délka: 285 mm
22.0075.10

délka: 335 mm
22.0075.14

délka: 385 mm
22.0075.18

délka: 435 mm
22.0075.22

Oddělovač
se zarážkou uprostřed;
výška: 120 mm; orientace: uprostřed;
přední výška: 80 mm;
materiál: polykarbonát; barva: čirá;
varianta: se zadním úchytem

5

délka: 285 mm
22.0076.10

délka: 335 mm
22.0076.14

délka: 385 mm
22.0076.18

délka: 435 mm
22.0076.22

Oddělovač
se zarážkou vpravo;
výška: 120 mm; orientace: vpravo;
přední výška: 80 mm;
materiál: polykarbonát; barva: čirá;
varianta: se zadním úchytem
délka: 285 mm
22.0077.10

délka: 335 mm
22.0077.14

délka: 385 mm
22.0077.18

délka: 435 mm
22.0077.22

Jiné délky od 185 mm v prodlouženích po 25 mm lze dodat od 1.000 kusů!
Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!
Tel./Fax: +420 234 038 120 • www.vkf-renzel.cz • info@vkf-renzel.cz

32 Regálové oddělovače série SR
Oddělovač
se zarážkou vlevo;
výška: 120 mm; orientace: vlevo;
přední výška: 120 mm;
materiál: polykarbonát; barva: čirá;
varianta: se zadním úchytem
délka: 285 mm
22.0078.10

délka: 335 mm
22.0078.14

délka: 385 mm
22.0078.18

délka: 435 mm
22.0078.22

Oddělovač
se zarážkou uprostřed;
výška: 120 mm; orientace: uprostřed;
přední výška: 120 mm;
materiál: polykarbonát; barva: čirá;
varianta: se zadním úchytem

5

délka: 285 mm
22.0079.10

délka: 335 mm
22.0079.14

délka: 385 mm
22.0079.18

délka: 435 mm
22.0079.22

Oddělovač
se zarážkou vpravo;
výška: 120 mm; orientace: vpravo; přední
výška: 120 mm; materiál: polykarbonát;
barva: čirá; varianta: se zadním úchytem
délka: 285 mm
22.0080.10

délka: 335 mm
22.0080.14

délka: 385 mm
22.0080.18

délka: 435 mm
22.0080.22

Lze dodat i bez zadního úchytu!
Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
VKF Renzel ČR s.r.o. • Pod Višňovkou 1662/21 • Budova B1 • CZ-14000 Praha 4

Regálové oddělovače série KD

• přizpůsobitelný díky odlamovacím dílkům
• lety a používáním ověřená kvalita
• skladová dostupnost

6

34 Regálové oddělovače série KD
Oddělovač
k použití pro různé hloubky regálů,
s 10 odlamovacími dílky, možnost vlastního
zkrácení na délku 460, 435, 410, 360, 330,
290, 240, 220, 190, nebo 150 mm,
materiál: polykarbonát, barva: čirá,
rozměry: 510 x 25 mm (d x v);
délka: 510 mm
22.0016.1

Oddělovač
k použití pro různé hloubky regálů,
se 6 odlamovacími dílky, možnost vlastního
zkrácení na délku 380, 330, 290, 240, 190
nebo 140 mm, materiál: polykarbonát,
barva: čirá, rozměry: 410 x 50 mm (d x v);
délka: 410 mm
22.0017.1

Oddělovač

6

k použití pro různé hloubky regálů,
s 5 odlamovacími dílky, možnost vlastního
zkrácení na délku 410, 370, 330, 290 nebo
250 mm, materiál: polykarbonát, barva: čirá,
rozměry: 450 x 60 mm (d x v);
délka: 450 mm
22.0018.1

Oddělovač
k použití pro různé hloubky regálů,
s 5 odlamovacími dílky, možnost vlastního
zkrácení na délku 410, 370, 330, 290 nebo
250 mm, materiál: polykarbonát, barva: čirá,
rozměry: 450 x 120 mm (d x v);
délka: 450 mm
22.0019.1

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
VKF Renzel ČR s.r.o. • Pod Višňovkou 1662/21 • Budova B1 • CZ-14000 Praha 4

Regálové oddělovače série MR

• přizpůsobitelný díky odlamovacím dílkům
• vhodný pro hluboké regálové police do 600 mm
• lze dodat s i bez zarážky na zboží

7

36 Regálové oddělovače série MR
Oddělovač
bez zarážky, k použití pro různé hloubky
regálů, s 16 odlamovacími dílky od 185 mm
po každých 25 mm,
materiál: polykarbonát, barva: čirá,
rozměry: 585 x 60 mm (d x v);
délka: 585 mm
22.0020.1

Oddělovač
levý, k použití pro různé hloubky regálů,
s 16 odlamovacími dílky od 185 mm po
každých 25 mm, materiál: polykarbonát,
barva: čirá, rozměry: 585 x 60 mm,
čelní výška: 40 mm;
délka: 585 mm
22.0023.1

Oddělovač

7

středový, k použití pro různé hloubky regálů,
s 16 odlamovacími dílky od 185 mm po
každých 25 mm, materiál: polykarbonát,
barva: čirá, rozměry: 585 x 60 mm,
čelní výška: 40 mm;
délka: 585 mm
22.0023.2

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
VKF Renzel ČR s.r.o. • Pod Višňovkou 1662/21 • Budova B1 • CZ-14000 Praha 4

Regálové oddělovače série MR 37
Oddělovač
pravý, k použití pro různé hloubky regálů,
s 16 odlamovacími dílky od 185 mm po
každých 25 mm, materiál: polykarbonát,
barva: čirá, rozměry: 585 x 60 mm,
čelní výška: 40 mm;
délka: 585 mm
22.0023.3

Oddělovač
bez zarážky, k použití pro různé hloubky
regálů, s 16 odlamovacími dílky od 185 mm
po každých 25 mm, materiál: polykarbonát,
barva: čirá, rozměry: 585 x 120 mm (d x v);
délka: 585 mm
22.0024.1

7

Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!
Tel./Fax: +420 234 038 120 • www.vkf-renzel.cz • info@vkf-renzel.cz

38 Regálové oddělovače série MR
Oddělovač
levý, k použití pro různé hloubky regálů,
s 16 odlamovacími dílky od 185 mm po
každých 25 mm, materiál: polykarbonát,
barva: čirá, rozměry: 585 x 120 mm,
čelní výška: 80 mm;
délka: 585 mm
22.0024.2

Oddělovač
středový, k použití pro různé hloubky regálů,
s 16 odlamovacími dílky od 185 mm po
každých 25 mm, materiál: polykarbonát,
barva: čirá, rozměry: 585 x 120 mm,
čelní výška: 80 mm;
délka: 585 mm
22.0024.3

Oddělovač

7

pravý, k použití pro různé hloubky regálů,
s 16 odlamovacími dílky od 185 mm po
každých 25 mm, materiál: polykarbonát,
barva: čirá, rozměry: 585 x 120 mm,
čelní výška: 80 mm;
délka: 585 mm
22.0024.4

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
VKF Renzel ČR s.r.o. • Pod Višňovkou 1662/21 • Budova B1 • CZ-14000 Praha 4

Posunovače zboží

8

40 Posunovače zboží
Posunovač zboží Push VI „Úzký“
s progresivní posunovací silou, k dodání pro
všechny hloubky regálů, bez zarážky,
formát posunovače: 27 x 72 mm (Š x V),
rozměr adaptéru: 28 x 10 mm (Š x V),
síla posunu: 2N, 4N, 6N, 10N nebo 14N.
22.0086.

Posunovač zboží Push VI „Úzký“
s progresivní posunovací silou, k dodání pro
všechny hloubky regálů, se středně vysokou
zarážkou, formát posunovače: 27 x 72 mm
(Š x V), rozměr adaptéru: 28 x 24 mm (Š x V),
síla posunu: 2N, 4N, 6N, 10N nebo 14N.
22.0256.

Posunovač zboží Push VI „Úzký“
s progresivní posunovací silou, k dodání pro
všechny hloubky regálů, s vysokou zarážkou,
formát posunovače: 27 x 72 mm (Š x V),
rozměr adaptéru: 28 x 36 mm (Š x V),
síla posunu: 2N, 4N, 6N, 10N nebo 14N.

8

22.0257.

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Posunovače zboží 41
Posunovač zboží Push VI „Široký“
s progresivní posunovací silou, k dodání pro
všechny hloubky regálů, bez zarážky,
formát posunovače: 40 x 72 mm (Š x V),
rozměr adaptéru: 52 x 10 mm (Š x V),
síla posunu: 2N, 4N, 6N, 10N nebo 14N.
22.0089.

Posunovač zboží Push VI „Široký“
s progresivní posunovací silou, k dodání pro
všechny hloubky regálů, se středně vysokou
zarážkou, formát posunovače: 40 x 72 mm
(Š x V), rozměr adaptéru: 52 x 24 mm (Š x V),
síla posunu: 2N, 4N, 6N, 10N nebo 14N.
22.0258.

Posunovač zboží Push VI „Široký“
s progresivní posunovací silou, k dodání pro
všechny hloubky regálů, s vysokou zarážkou,
formát posunovače: 40 x 72 mm (Š x V),
rozměr adaptéru: 52 x 36 mm (Š x V),
síla posunu: 2N, 4N, 6N, 10N nebo 14N.
22.0259.

8

Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!
Tel./Fax: +420 234 038 120 • www.vkf-renzel.cz • info@vkf-renzel.cz

42

Posunovače zboží

Posunovač zboží „Push VII“
s progresivní posunovací silou, vhodný pro
malé a úzké výrobky, k dodání pro všechny
hloubky regálů, bez zarážky,
formát posunovače: 18 x 60 mm (Š x V),
šířka adaptéru: 17 mm,
síla posunu: 2N, 4N, 6N, 10N nebo 14N.
22.0236.

Posunovač zboží „Push VII“

Novinka

s progresivní posunovací silou, vhodný pro
malé a úzké výrobky, k dodání pro všechny
hloubky regálů, se zarážkou poloviční výšky,
formát posunovače: 18 x 60 mm (Š x V),
rozměr adaptéru: 17 x 24 mm (Š x V),
síla posunu: 2N, 4N, 6N, 10N nebo 14N
22.0295.

Posunovač zboží „Push VII“

Novinka

8

s progresivní posunovací silou, vhodný pro
malé a úzké výrobky, k dodání pro všechny
hloubky regálů, se vysokou zarážkou,
formát posunovače: 18 x 60 mm (Š x V),
rozměr adaptéru: 17 x 36 mm (Š x V),
síla posunu: 2N, 4N, 6N, 10N nebo 14N
22.0296.

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Posunovače zboží 43
Rozšíření pro posunovač zboží
Push VI "Úzké"
materiál: polystyren; síla materiálu: 1,5 mm;
barva: šedá podobná RAL 7035;
šířka: 80 mm; výška: 130 mm;
varianta: 2 rohy zaoblené
22.0121.1

Rozšíření pro posunovač zboží
Push VI "Široké", dvoustupňově
nastavitelné
materiál: ABS; síla materiálu: 2 mm;
barva: šedá podobná RAL 7035;
šířka: 80 mm; výška: 130 mm
22.0121.4

8

Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!
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44 Posunovače zboží
Zadní adaptér pro „Push VI“
pro upevnění posunovače,
vhodný k „PEK 45“ + „PEK 25“
materiál: ABS;
barva: šedá podobná RAL 7035
22.0177.1

Adaptér pro Push VII
k zaháknutí na posunovače zboží,
vhodné pro „PEK 45“ a „PEK 25“;
šířka: 19,5 mm; výška: 9 mm; materiál: ABS;
barva: šedá podobná RAL 7035
22.0282.1

8

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Příslušenství
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46 Příslušenství
Protiskluzová lišta
pro systém oddělovačů Perfekta, se 7 odlamovacími dílky;
barva: transparentní; šířka: 56 mm; délka: 517 mm
22.0036.1

Opěrka na zboží
pro systém oddělovačů Perfekta, pro individuální přizpůsobení
množství zboží;
barva: transparentní; šířka: 60 mm; výška: 120 mm; hloubka: 60 mm
22.0037.1

Opěrka na zboží s manuálně posunovatelným táhlem
barva: transparentní; materiál: ABS
varianta: opěrka na zboží; výška: 130 mm; šířka: 65 mm
22.0147.2

varianta: protiskluzová lišta; délka: 515 mm; odlamovací dílky: 7;
šířka: 55 mm
22.0147.3

varianta: táhlo; délka: 515 mm; odlamovací dílky: 4
22.0147.4

"Perfekta Tray System" pro vystavení zboží
Pro optimalizaci Vaší prezentace, nabízí Vašim zákazníkům pomoc
při orientaci při výběru Vašich značek a zajišťuje Vašim značkám
místo na Point-of-Sale,
materiál: polystyren, barva: bílá nebo transparentní, jiné barvy na
vyžádání (uveďte požadovanou barvu), šířka: k dodání v různých
šířkách (42, 47, 52, 57, 63, 70, 75, 79, 88, 100 nebo 130 mm),
délka: 400 mm, díky odlamovacím dílkům lze uzpůsobit všem
běžným hloubkám regálů (350, 300, 250 nebo 200 mm).
22.0052.

9

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Oddělovače pro police Tegometal
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48 Oddělovače pro police Tegometal

Přední nebo zadní lišta

Pultová zarážka pro police Tegometal

pro police Tegometal;
materiál: plast; barva: čirá; varianta: standard

materiál: plast; barva: čirá; vlastnosti: bez ozubení;
varianta: standard

délka: 665 mm; výška: 45 mm

délka: 200 mm; výška: 45 mm

65.0011.1

65.0012.1

délka: 665 mm; výška: 75 mm

délka: 200 mm; výška: 75 mm

65.0011.2

65.0012.2

délka: 1.000 mm; výška: 45 mm

délka: 250 mm; výška: 45 mm

65.0011.3

65.0012.3

délka: 1.000 mm; výška: 75 mm

délka: 250 mm; výška: 75 mm

65.0011.4

65.0012.4

délka: 1.250 mm; výška: 45 mm

délka: 300 mm; výška: 45 mm

65.0011.5

65.0012.5

délka: 1.250 mm; výška: 75 mm

délka: 300 mm; výška: 75 mm

65.0011.6

65.0012.6

délka: 1.330 mm; výška: 45 mm

délka: 370 mm; výška: 45 mm

65.0011.7

65.0012.7

délka: 1.330 mm; výška: 75 mm

délka: 370 mm; výška: 75 mm

65.0011.8

65.0012.8

délka: 470 mm; výška: 45 mm
65.0012.9

délka: 470 mm; výška: 75 mm
65.0012.10

délka: 570 mm; výška: 45 mm
65.0012.11

délka: 570 mm; výška: 75 mm
65.0012.12

Na přání možnost dodání dělících panelů s ozubením. Zašlete nám svoji poptávku!
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Oddělovače pro police Tegometal 49

Regálový oddělovač pro police Tegometal
materiál: polystyren; barva: čirá
délka: 200 mm; výška: 100 mm; orientace: uprostřed

délka: 200 mm; výška: 100 mm; orientace: vpravo

65.0013.1

65.0013.3

délka: 200 mm; výška: 150 mm; orientace: uprostřed

délka: 200 mm; výška: 150 mm; orientace: vpravo

65.0013.4

65.0013.6

délka: 300 mm; výška: 150 mm; orientace: uprostřed

délka: 300 mm; výška: 150 mm; orientace: vpravo

65.0013.10

65.0013.12

délka: 200 mm; výška: 200 mm; orientace: uprostřed

délka: 200 mm; výška: 200 mm; orientace: vpravo

65.0013.13

65.0013.15

délka: 200 mm; výška: 100 mm; orientace: vlevo
65.0013.2

délka: 200 mm; výška: 150 mm; orientace: vlevo
65.0013.5

1. Informace:
vhodné cenovkové lišty pro police Tegometal:
1) Cenovková lišta „TE“
barva: bílá, k dostání v délkách 653 mm, 988 mm a 1.238 mm.

délka: 300 mm; výška: 150 mm; orientace: vlevo
65.0013.11

délka: 200 mm; výška: 200 mm; orientace: vlevo

2) Cenovková lišta „LS“
barva: bílá, k dostání v délkách 653 mm, 988 mm a 1.238 mm,
2x nastavitelná.

65.0013.14

Vzhledem k vlastní výrobě produktů z akrylátového skla Vám zhotovíme i jiné velikosti!

Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!
Tel./Fax: +420 234 038 120 • www.vkf-renzel.cz • info@vkf-renzel.cz
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50 Řešení na míru
Vaše logo – ukažte tvář Vaší firmy
na oddělovačích s ražbou
Čím častěji spotřebitelé Vaše logo uvidí, tím více se jim vryje do paměti.
Známost značky a povědomí o ní se mnohonásobně zvýší.
Odlište se od konkurence a opatřete regálové odělovače vlastním logem!

Individuální zásobníky - traye
Naše traye se dají přizpůsobit jakékoli velikosti Vašeho produktu.
Díky různým způsobům potisku je lze upravit na míru Vašim požadavkům.
Těšíme se na Vaši poptávku.

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Sídlo Německo/Isselburg

VKF Renzel ČR s.r.o.
Pod Višňovkou 1662/21
Budova B1
CZ - 140 00 Praha 4

PRAHA 1

PRAHA 3

E65

Praha

PRAHA 5

Pod Višňovkou 1662/21

PRAHA 10

+420 234 038 120

PRAHA 4

+420 234 038 120

E65

Vltava

info@vkf-renzel.cz
Jižní
spojka

www.vkf-renzel.cz

E65

Naše zastoupení a náš kontakt
pro Českou republiku a Slovensko

A4

D1

PRAHA 11

Kde nás najdete

E65

Ing. Martin Rösler

Eva Borská

Michal Malý

Pavlína Straková

Poradenství a prodej

Poradenství a prodej

Poradenství a prodej

Marketing & Office Manager

Tel.: +420 602 607 677
E-mail: mro@vkf-renzel.cz

Tel.: +420 602 274 038
E-mail: evbo@vkf-renzel.cz

Tel.: +420 606 554 644
E-mail: mima@vkf-renzel.cz

Tel.: +420 234 038 120
E-mail: past@vkf-renzel.cz

Profil společnosti
Skupina VKF Renzel, výrobce a dodavatel prostředků podpory prodeje s více
než třicetiletou tradicí a sídlem v německém Isselburgu, je zastoupena sítí
svých dceřinných společností již ve 23 státech Evropy, Severní Ameriky a Asie.
Skupina dosahuje ročního obratu 83 miliónů eur. VKF Renzel GmbH vyrábí a
prodává rozsáhlou škálu produktů k prezentaci zboží a vyznačování cen jako
jsou např. cenovkové lišty, dále nosiče zboží a prospektů, plakátové stojany,
výrobky z akrylátového skla, regálové oddělovače a posunovače, reklamní
předměty, prostředky korporátní identity, klasické i elektronické prezentační
systémy pro vnitřní i venkovní prostředí apod. Vzhledem k vlastním výrobním
možnostem můžeme vyjít vstříc i individuálním požadavkům našich zákazníků.

V tomto katalogu Vám představujeme obsáhlý sortiment našich výrobků
vhodných pro podporu prodeje. Další specializované katalogy si můžete
stáhnout na našich internetových stránkách.
Srdečně Vás zveme k osobní návštěvě kanceláře a vzorkovny v Praze-Krči
(ulice Pod Višňovkou 21, budova B1, Praha 4) a rovněž našich internetových
stránek a e-shopu na adrese www.vkf-renzel.cz.
Bude nám ctí přivítat Vás do širokého portfolia našich spokojených zákazníků
a těšíme se na úspěšnou spolupráci.

Počátkem roku 2007 vznikla v České republice kancelář a vzorkovna, která
nyní sídlí v Praze a zprostředkovává prodej sortimentu společnosti VKF Renzel
na českém a slovenském trhu
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Pokud hodnota objednávky nedosáhne 800 Kč, je účtován příplatek ve výši 135 Kč za zpracování malé objednávky. Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz.
Mindestbestellwert € 10,- | Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten.
Bei Bestellungen unter € 50,- wird ein Mindermengenzuschlag von € 5,- berechnet.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

www.vkf-renzel.cz
10

