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Poradenství a prodej

Poradenství a prodej

Poradenství a prodej

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 prodejní stojany a stojany na prospekty, plakátové stojany, výrobky z akrylátového skla, regálové oddělovače a posunovače,
reklamní předměty, klasické i elektronické prezentační systémy pro vnitřní i
venkovní prostředí apod. Vzhledem k vlastním výrobním možnostem můžeme
vyjít vstříc i individuálním požadavkům našich zákazníků.

Poradenství a prodej

Marketing & Office Manager

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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Vlastní výroba / Spektrum činností
Díky vlastní výrobě vyrábíme produkty na míru podle přání zákazníků

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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Průmysl / Výroba / Dílna
Informační tabule
Mobilní informační tabule
„Quattro“
Flexibilně použitelná a stabilní informační
tabule na konstrukci ze stříbrně
eloxovaných hliníkových profilů „Quattro“.
Připevněná tabule z ocelového plechu je
z obou stran práškově nalakována bílou
barvou. Magnety nebo magnetické kapsy
lze objednat v rámci příslušenství.
druh profilu: čtvercový, 30 x 30 mm;
užitná šířka: 1.600 mm;
užitná výška: 1.485 mm;
celková šířka: 1.660 mm;
celková výška: 2.100 mm;
hloubka: 800 mm;
počet koleček: 4 kolečka s brzdou
51.0212.1

†

Vlastní výroba nám umožňuje vyrábět
na zakázku již od 1 kusu!

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Průmysl / Výroba / Dílna

1

Informační tabule „Quattro-Magnetic“
Bíle lakovaná ocelová tabule nabízí možnost prezentace z obou
stran. Je usazena do stabilní konstrukce ze stříbrně eloxovaných
hliníkových profilů „Quattro“. Ze stran našroubované trojúhelníkové
ocelové nohy zajišťují potřebnou stabilitu. Na přání může být stojan
individuálně potištěn podle Vašeho přání.

varianta: oboustranný; druh profilu: čtvercový, 30 x 30 mm;
užitná šířka: 985 mm; užitná výška: 1.985 mm;
barva podstavce: stříbrná podobná RAL 9006;
rozměry podstavce: 600 x 600 mm; celková šířka: 1.045 mm;
celková výška: 2.045 mm
51.0240.5

†

1. Ilustrační obrázek použití v praxi vč. magnetického příslušenství.
Vhodné příslušenství najdete na str. 7.

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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Průmysl / Výroba / Dílna

NOVÉ

Mobilní informační sloupek
„Quattro“
Umístěte přehledně ve své firmě informační
materiály nebo výrobní výsledky za pomoci
tohoto mobilního sloupku „Quattro“.
Bíle práškově lakované ocelové desky
umožňují přichycení materiálů pomocí
magnetů a magnetických doplňků. Desky
jsou upevněny v drážkách stabilního
stříbrně eloxovaného hliníkového profilu
„Quattro“. Na přání je možné sloupek
potisknout motivem dle Vašeho přání.
varianta: čtyřstranný;
druh profilu: čtvercový, 30 x 30 mm;
užitná šířka: 485 mm;
užitná výška: 1.985 mm;
celková šířka: 545 mm;
celková výška: 2.145 mm;
celková hloubka: 545 mm
51.0270.1

†

1. Ilustrační obrázek použití v praxi vč.
magnetického příslušenství. Vhodné
příslušenství najdete na str. 7.

1

Díky vlastní výrobě k dostání i v jiných rozměrech!
Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Průmysl / Výroba / Dílna
Příslušenství

Cenovková C kapsa magnetická

Magnetické držáky na letáky

materiál: tvrdé PVC; síla materiálu: 0,4 mm; barva: antireflexní;
magnet: magnetický pásek 2x 20 mm

vč. 2 klíčových otvorů; vč. 2 dekoračních magnetů v bílé barvě;
materiál: polystyren; barva čirá; plnící hloubka: 32 mm

vkládaný formát: A4; orientace: na výšku

formát: A4 na výšku

26.0040.235

67.0117.76

vkládaný formát: A5; orientace: na výšku; lem: 25 mm

formát: A5 na výšku

26.0040.11

67.0117.77

vkládaný formát: A6; orientace: na výšku
26.0040.33

vkládaný formát: A4; orientace: na šířku
26.0040.150

vkládaný formát: A5; orientace: na šířku
26.0040.315

vkládaný formát: A6; orientace: na šířku
26.0040.37

Cenovková lišta DBR 39
výška vkládaného materiálu: 39 mm; barva: bílá; délka: 210 mm;
lepidlo: bez; magnet: magnetický pásek 20 mm
20.0007.2999

Cenovková lišta DBR 80 s C okrajem
výška vkládaného materiálu: 80 mm; barva: bílá; délka: 210 mm;
lepidlo: bez; magnet: magnetický pásek 2x 20 mm
20.0020.440

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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Průmysl / Výroba / Dílna
Stoly

NOVÉ

Mobilní výrobní stůl „Quattro“
Tento stabilní stůl lze přesouvat pomocí
4 koleček (2 s brzdou). 15 mm silné
sítotiskové desky nabízejí díky 2 patrům
spoustu místa na výrobu nebo uskladnění.
Konstrukce je složena z hliníkového profilu
Quattro se stříbrně eloxovaným povrchem.
druh profilu: čtyřhran, 45 x 45 mm;
barva panelu: tmavě hnědá,
hrany středně hnědá;
celková šířka: 2.000 mm;
celková výška: 900 mm;
celková hloubka: 1.000 mm
51.0074.12

†

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
8

VKF Renzel ČR s.r.o. • Pod Višňovkou 1662/21 • Budova B1 • CZ-14000 Praha 4

Průmysl / Výroba / Dílna

Díky vlastní výrobě lze zhotovit produkty na míru. Kontaktujte 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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Průmysl / Výroba / Dílna

NOVÉ

Mobilní příruční stůl „Quattro“
Tento příruční stolek je ideálním
pomocníkem do výrobních a pracovních
prostor. 12 mm silné desky nabízejí
odkládací nebo úložný prostor ve 3 patrech.
Konstrukce se skládá z našeho hliníkového
profilu Quattro se stříbrně eloxovaným
povrchem.
druh profilu: čtvercový, 30 x 30 mm;
barva panelu: tmavě hnědá,
hrany středně hnědá;
počet koleček: 4, 2 s brzdami;
celková šířka: 600 mm;
celková výška: 900 mm;
celková hloubka: 600 mm
51.0074.14

†

Díky vlastní výrobě je možné dodat v rozměrech na přání!

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Elektronické etikety

Výhody:

dálkově ovládané displeje

• Propojení procesů
• Maximální míra
transparentnosti a efektivity
informací
• Digitální průvodky

ESL-Client

• Možnost skenování

ESL-Software

• Výdrž baterie > 5 let
• Zabezpečený přenos dat
• Výborná čitelnost díky
vysokému kontrastu
Gateway

• Široké možnosti uchycení
• Ochranné akrylátové krycí
sklo brání znečištění a
rozbití cenovky

Stroj 1

Standort
Maschine x

Stroj 2

Standort
Maschine x

Standort
Maschine y

Standort
Maschine y

Stroj 3

Standort
Maschine z

• Rozsáhlé příslušenství

Standort
Maschine z

Cenovka

Bateriové cenovky (série BL)

BL15 BL21

BL29 BL27 BL42

BL58

Zastoupení značky troniTAG pro
Českou republiku a Slovensko:
VKF Renzel ČR s.r.o.
Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4

BL75

Vyžádejte si

Kontaktní osoba:

+420 234 038 120

zdarma náš
katalog.

info.cz@tronitag.com

Michal Malý
Tel.: +420 606 554 644
mima@vkf-renzel.cz

Člen VKF Renzel-Group

www.tronitag.cz

www.vkf-renzel.cz

Průmysl / Výroba / Dílna
Výsuvný stůl
Tento zvedací stůl je možné pomocí
elektrického ovládání nastavit do
požadované pracovní výšky. Stůl je díky
4 bržděným kolečkům flexibilně použitelný.
Velké sítotiskové desky nabízejí spoustu
pracovní plochy ve 2 patrech.
Základní konstrukce se skládá ze
2 zvedacích sloupků a podstavce
z práškově lakovaných ocelových trubek.

NOVÉ

druh profilu: čtyřhranná trubka,
50 x 50 x 3 mm; barva: modrá podobná
RAL 5010; síla panelu: 18 mm;
barva panelu: tmavě hnědá, hrany
středně hnědá; celková šířka: 3.000 mm;
celková výška: 800-1.300 mm;
celková hloubka: 1.250 mm
†
51.0074.15

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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Průmysl / Výroba / Dílna
Stojany a rámy

1

3

2

Informační stojan
Tento stojan nabízí díky svému náklonu optimální prezentaci
Vašich informací. Stříbrně eloxovaný hliníkový kliprám lze použít
ve formátu na výšku i na šířku.
materiál základní konstrukce: hliník;
barva základní konstrukce: stříbrná eloxovaná;
celková výška: 1.000 mm
Mramorový podstavec
Barva stojiny: černá / šedá
Průměr stojiny: 290 mm

Ocelový podstavec
Barva podstavce - stříbrná podobná RAL 9006
Průměr podstavce: 255 mm

vkládaný formát: A4 (210 x 297 mm)

vkládaný formát: A4 (210 x 297 mm)

51.0019.1

51.0019.3

vkládaný formát: A3 (297 x 420 mm)

vkládaný formát: A3 (297 x 420 mm)

51.0019.2

51.0019.4
1. 51.0019.2
2. 51.0019.3
3. 51.0019.4 příklad použití

Díky vlastní výrobě k dostání i v jiných rozměrech!
Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Průmysl / Výroba / Dílna

Hliníkový kliprám se zásobníky na letáky
Tento stříbrně elxovaný hliníkový kliprám nabízí kromě možnosti
umístění plakátu A1 také prostor pro vystavení letáků.
šířka profilu: 25 mm; druh rohů: zaoblený;
barva rohů: pochromován; orientace: na výšku
formát zásobníku: 2x A4 (210 x 297 mm) na výšku
51.0001.1

formát zásobníku: 3x DL (105 x 210 mm) na výšku
51.0001.2
Díky vlastní výrobě k dostání i v jiných rozměrech od 1 kusu!
1. Ilustrační obrázek verze na míru.

1

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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Průmysl / Výroba / Dílna

Ukazatel „Como“
Ukažte Vašim zákazníkům cestu! 3
individuálně potištěné šipky mohou být
plastovými svorkami libovolně upevněny
na stříbrně eloxované hliníkové stojině.
Stabilitu zajišťuje těžký ocelový podstavec.
materiál desky: pěna z tvrdého PVC; síla
materiálu: 3 mm; barva panelu: bílá; šířka
panelu: 400 mm; výška panelu: 150 mm;
průměr trubky: 20 mm; barva
podstavce: stříbrná podobná RAL 9006;
průměr podstavce: 400 mm; celková
výška: 2.200 mm
potisk / motiv: dle přání zákazníka
51.0241.1

potisk / motiv: bez potisku
51.0241.4
Snadná a rychlá montáž!
1. Příklad varianty na míru:
Rádi Vám přiřízneme klip tak, aby bylo
možné střídavé upevnění na stojině!

1

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Průmysl / Výroba / Dílna
FlexiSlot®-systém lamelových stěn

FlexiSlot® - panel
Systém lamelových plastových stěn se
stříbrně eloxovaným hliníkovým rámem.
Lehký a stabilní! Závěsné prvky, které
můžete umístit na zeď, jsou mezi sebou
jednoduše kombinovatelné. Flexislotové
planely Vám umožní vytvořit nápaditou
prezentaci za použití standardního, a díky
tomu i levného, příslušenství.
Lze vyrobit v rozměrech dle Vašeho přání.
51.0036.

barva FlexiSlotu: dopravní bílá
podobná RAL 9016

†

51.0036.1294

barva FlexiSlotu: čistě bílá podobná RAL
9010
51.0036.570

barva FlexiSlotu: světle šedá
podobná RAL 7035

†
†

51.0036.1021

barva FlexiSlotu: signální šedá
podobná RAL 7004

†

51.0036.571

†

barva FlexiSlotu: design kamene
51.0036.576

barva FlexiSlotu: šedá anthracit
podobná RAL 7016
51.0036.1295

barva FlexiSlotu: signální černá
podobná RAL 9004
51.0036.574

†

barva FlexiSlotu: design tmavého dřeva
51.0036.575

barva FlexiSlotu: slonová kost
podobná RAL 1015
51.0036.572

barva FlexiSlotu: purpurová
červená podobná RAL 3004
51.0036.573

†
†
†

Tvořivý prvek Vašich prodejních
prostor nebo veletržního stánku.
1. Na stěnu panel přišroubujete přímo
přes drážky FlexiSlot-profilu. Dodává
se bez otvorů a kotvícího materiálu.

1
2. Speciální barvy jsou
možné na přání.
Potřebujete
pomoc

2

při svém plánování? Rádi Vám poradíme: info@vkf-renzel.cz.

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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Průmysl / Výroba / Dílna
Závěs pro lamelovou stěnu
materiál: ocel; povrch: galvanický pozink;
šířka: 35 mm; výška: 50 mm
58.0084.1

Závěs pro systém lamelových stěn
Závěs do lamelových stěn vhodný pro
prospektové zásobníky „Apollo“, „Perfekt“
a kapsu z akrylátového skla s drážkou.
materiál: polystyren; barva: čirá
65.0030.1

Zásobník na letáky „Apollo“

FlexiSlot® - přihrádka na prospekty

materiál: polystyren; barva: čirá; orientace: na výšku;
hloubka plnění: 30 mm

pro zavěšení do drážek systému lamelových stěn FlexiSlot.

velikost: A4
67.0002.1

velikost: A5
67.0002.4

velikost: DL
67.0002.7

materiál: ocelový plech; povrch: práškově lakovaný;
barva: stříbrná; orientace: na výšku; hloubka plnění: 62 mm
velikost: A4 (210 x 297 mm)
51.0086.6

velikost: A5 (148 x 210 mm)
51.0086.27

velikost: DL (105 x 210 mm)
51.0086.28
Na vyžádání lze dodat i v jiných formátech!

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Jednoduchý hák do lamelové stěny

Dvojitý hák do lamelové stěny

síla drátu: 4,8 mm; povrch: galvanický pozink

síla drátu: 4,8 mm; povrch: galvanický pozink

délka: 100 mm

délka: 100 mm

58.0016.1

58.0017.1

délka: 150 mm

délka: 150 mm

58.0016.2

58.0017.2

délka: 200 mm

délka: 200 mm

58.0016.3

58.0017.3

délka: 250 mm

délka: 250 mm

58.0016.4

58.0017.4

délka: 300 mm

délka: 300 mm

58.0016.5

58.0017.5

Drátěná přihrádka pro FlexiSlot®
materiál: plech / drát; síla plechu: 2 mm; síla drátu: 4 mm;
rozměr mřížky: 50 x 50 mm; povrch: práškově lakovaný;
barva: stříbrná podobná RAL 9006; šířka: 472 mm;
výška: 100 mm; hloubka: 328 mm
59.1395.1

Oddělovač pro drátěnou přihrádku pro FlexiSlot®
materiál: drát; síla drátu: 4 mm; povrch: práškově lakovaný;
barva: stříbrná podobná RAL 9006; rozměr mřížky: 50 x 50 mm;
výška: 100 mm; délka: 320 mm
59.1412.1

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

17

Průmysl / Výroba / Dílna

Držák ve tvaru polokoule „Akanthus“
vhodný pro lamelové stěny, dvoudílný,
skládá se z polokoule a drátěného držáku.
průměr: 200 mm
65.0091.1

průměr: 300 mm
65.0091.2

Storbox „Standard“

Popbox „Standard“

materiál: polypropylen;
šířka: 140 mm; výška: 97 mm; hloubka: 130 mm

materiál: polypropylen;
šířka: 140 mm; výška: 98 mm; hloubka: 136 mm

barva: černá

barva: černá

65.0077.1

65.0081.1

barva: transparentní

barva: transparentní

65.0077.2

65.0081.2

barva: crystal clear, průhledná
65.0077.9

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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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.

www.vkf-renzel.cz

