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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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Budeme Vás provázet od prvního nápadu až po umístění na prodejně!
VKF Renzel ČR s.r.o. • Pod Višňovkou 1662/21 • Budova B1 • CZ-14000 Praha 4

Celosvětová síť
VKF Renzel GmbH
Im Geer 15
46419 Isselburg
Německo
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
Německo
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
Nizozemsko
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
Nizozemsko
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
Velká Británie
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
Polsko
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
Rakousko
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
Turecko
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
Slovinsko
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
Rusko
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
Řecko
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
Maďarsko
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
Bulharsko
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
Česká republika
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
Čína
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
Itálie
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
Francie
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
Ukrajina
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
Estonsko, Lotyšsko, Litva
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
Švýcarsko
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
Švédsko
Tel.: +46 (0) 346 / 555 00
www.pellybutik.se
info@pellybutik.se

POS DK ApS
H.P. Christensens Vej 1D
3000 Helsingør
Dánsko
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
Portugalsko
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
Španělsko
Tel: +34 966 442 404
www.vkf-renzel.es
info@misue.es

Tel./Fax: +420 234 038 120 • www.vkf-renzel.cz • info@vkf-renzel.cz
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LED nástěnné rámy

LED nástěnné rámy
1

LED světelný box „Simple“, jednostranný
materiál: hliník / akrylátové sklo / PVC;
hloubka (vnější rozměr): 18 mm; barva: stříbrná eloxovaná;
připojení: 2,5 m kabel s napájením; Síla osvětlení: 2.200 Lux;
teplota barvy: 6.500 Kelvin

velikost: A1; viditelné rozměry: 573 x 820 mm;
šířka (vnější rozměr): 624 mm; výška (vnější rozměr): 871 mm

velikost: A3; viditelné rozměry: 276 x 399 mm;
šířka (vnější rozměr): 327 mm; výška (vnější rozměr): 450 mm

10.0430.5

10.0430.1

velikost: A4; viditelné rozměry: 189 x 276 mm;
šířka (vnější rozměr): 240 mm; výška (vnější rozměr): 327 mm
10.0430.2

velikost: A2; viditelné rozměry: 399 x 573 mm;
šířka (vnější rozměr): 450 mm; výška (vnější rozměr): 624 mm

10.0430.4

velikost: A0; šířka (vnější rozměr): 871 mm;
výška (vnější rozměr): 1.219 mm
velikost: 500 x 700 mm; viditelné rozměry: 479 x 679 mm;
šířka (vnější rozměr): 530 mm; výška (vnější rozměr): 730 mm
10.0430.6

velikost: 700 x 1.000 mm; viditelné rozměry: 679 x 979 mm;
šířka (vnější rozměr): 730 mm; výška (vnější rozměr): 1.030 mm
10.0430.7

10.0430.3

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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LED nástěnné rámy
1

LED světelný box „Simple“, oboustranný
materiál: hliník / akrylátové sklo / PVC;
hloubka (vnější rozměr): 30 mm; připojení: kabel 220 V;
Síla osvětlení: 2.000 Lux; teplota barvy: 6.500 Kelvin;
varianta: oboustranná; vlastnosti: vč. závěsné sady na kratší straně
velikost: A4; viditelné rozměry: 189 x 276 mm;
šířka (vnější rozměr): 240 mm; výška (vnější rozměr): 327 mm
10.0443.1

velikost: A3; viditelné rozměry: 276 x 399 mm;
šířka (vnější rozměr): 327 mm; výška (vnější rozměr): 450 mm
10.0443.2

velikost: A2; viditelné rozměry: 399 x 573 mm;
šířka (vnější rozměr): 450 mm; výška (vnější rozměr): 624 mm

velikost: A1; viditelné rozměry: 573 x 820 mm;
šířka (vnější rozměr): 624 mm; výška (vnější rozměr): 871 mm
10.0443.4

velikost: A0; viditelné rozměry: 820 x 1.168 mm;
šířka (vnější rozměr): 871 mm; výška (vnější rozměr): 1.219 mm
10.0443.5

velikost: 500 x 700 mm; viditelné rozměry: 479 x 679 mm;
šířka (vnější rozměr): 530 mm; výška (vnější rozměr): 730 mm
10.0443.6

velikost: 700 x 1.000 mm; viditelné rozměry: 679 x 979 mm;
šířka (vnější rozměr): 730 mm; výška (vnější rozměr): 1.030 mm
10.0443.7

10.0443.3

Jiné formáty jsou možné na vyžádání.
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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LED nástěnné rámy
1

LED světelný box „Ecomag“, jednostranný
materiál: hliník / akrylátové sklo; hloubka (vnější rozměr): 13 mm;
Barva hliníkového rámu: černá; Barva pasparty: černá;
připojení: 3,5 m kabel se síťovou zástrčkou; osvětlení: Osram LED;
Síla osvětlení: 2.200 Lux; teplota barvy: 6.500 Kelvin

velikost: A1 (594 x 841 mm);
šířka (vnější rozměr): 633 mm; výška (vnější rozměr): 880 mm

velikost: A4 (210 x 297 mm);
šířka (vnější rozměr): 259 mm; výška (vnější rozměr): 336 mm

10.0435.12

10.0435.8

velikost: A3 (297 x 420 mm);
šířka (vnější rozměr): 336 mm; výška (vnější rozměr): 459 mm
10.0435.9

velikost: A2 (420 x 594 mm);
šířka (vnější rozměr): 459 mm; výška (vnější rozměr): 633 mm

10.0435.11

velikost: A0 (841 x 1.189 mm);
šířka (vnější rozměr): 880 mm; výška (vnější rozměr): 1.228 mm
velikost: B2 (500 x 700 mm);
šířka (vnější rozměr): 539 mm; výška (vnější rozměr): 739 mm
10.0435.13

velikost: B1 (700 x 1.000 mm);
šířka (vnější rozměr): 739 mm; výška (vnější rozměr): 1.039 mm
10.0435.14

10.0435.10

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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LED nástěnné rámy
1

LED světelný box „Ecomag“, oboustranný
materiál: hliník / akrylátové sklo; hloubka (vnější rozměr): 20 mm;
Barva hliníkového rámu: stříbrná; Barva pasparty: černá;
připojení: 3,5 m kabel se síťovou zástrčkou; osvětlení: LED;
Síla osvětlení: 2.200 Lux; teplota barvy: 6.500 Kelvin;
varianta: oboustranná

velikost: A1; viditelné rozměry: 576 x 823 mm;
šířka (vnější rozměr): 634 mm; výška (vnější rozměr): 881 mm
10.0450.4

velikost: A0; viditelné rozměry: 823 x 1.171 mm;
šířka (vnější rozměr): 881 mm; výška (vnější rozměr): 1.229 mm
10.0450.5

velikost: A4; viditelné rozměry: 192 x 279 mm;
šířka (vnější rozměr): 250 mm; výška (vnější rozměr): 337 mm

velikost: 500 x 700 mm; viditelné rozměry: 576 x 823 mm;
šířka (vnější rozměr): 540 mm; výška (vnější rozměr): 740 mm

10.0450.1

10.0450.6

velikost: A3; viditelné rozměry: 279 x 402 mm;
šířka (vnější rozměr): 337 mm; výška (vnější rozměr): 460 mm

velikost: 700 x 1.000 mm; viditelné rozměry: 682 x 982 mm;
šířka (vnější rozměr): 740 mm; výška (vnější rozměr): 1.040 mm

10.0450.2

10.0450.7

velikost: A2; viditelné rozměry: 402 x 576 mm;
šířka (vnější rozměr): 460 mm; výška (vnější rozměr): 634 mm
10.0450.3

Jiné formáty jsou možné na vyžádání.
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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LED nástěnné rámy
1

LED světelný box konvexní, jednostranný

Akrylátový LED rám

materiál: hliník / akrylátové sklo / PVC; barva: stříbrná;
šířka profilu: 25 mm; osvětlení: LED; připojení: kabel 220 V;
upevnění: montáž na stěnu; varianta: jednostranný

materiál: akrylátové sklo; hloubka (vnější rozměr): 12 mm;
barva vkládaného rámu: šedá; osvětlení: LED;
připojení: kabel 220 V; upevnění: montáž na stěnu

vkládaný formát: A1; šířka (vnější rozměr): 592 mm;
výška (vnější rozměr): 844 mm; hloubka (vnější rozměr): 120 mm

vkládaný formát: A4;
šířka (vnější rozměr): 323 mm; výška (vnější rozměr): 410 mm

10.0296.4

10.0247.1

vkládaný formát: A2; šířka (vnější rozměr): 424 mm;
výška (vnější rozměr): 597 mm; hloubka (vnější rozměr): 98 mm

vkládaný formát: A3;
šířka (vnější rozměr): 410 mm; výška (vnější rozměr): 533 mm

10.0296.3

10.0247.2

vkládaný formát: A3; šířka (vnější rozměr): 308 mm;
výška (vnější rozměr): 423 mm; hloubka (vnější rozměr): 82 mm

vkládaný formát: A2;
šířka (vnější rozměr): 533 mm; výška (vnější rozměr): 707 mm

10.0296.2

10.0247.3

vkládaný formát: A4; šířka (vnější rozměr): 221 mm;
výška (vnější rozměr): 300 mm; hloubka (vnější rozměr): 75 mm
10.0296.1

rozměry vkládaného materiálu: 500 x 700 mm;
šířka (vnější rozměr): 500 mm; výška (vnější rozměr): 703 mm;
hloubka (vnější rozměr): 110 mm
10.0296.5

Jiné velikosti na vyžádání!
Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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LED nástěnné rámy
1

Napínací rám s LED osvětlením
Jednostranný napínací textilní rám s LED-osvětlením.
Použitelný ve formátu na výšku i na šířku. Snadná výměna
motivu bez použití nářadí. Textil s potiskem se do rámu
vypne pomocí silikonového lemu. Tisk není součástí ceny.
materiál: hliník; hloubka (vnější rozměr): 34 mm; osvětlení: LED;
připojení: s kabelem a zástrčkou; upevnění: montáž na stěnu

velikost banneru: A3
10.0261.1

velikost banneru: A2
10.0261.2

velikost banneru: A1
10.0261.3

velikost banneru: A0
10.0261.4

rozměry banneru: 500 x 700 mm (š x v)
10.0261.5

rozměry banneru: 700 x 1.000 mm (š x v)
10.0261.6

Digitální potisk materiálu Lighttex
s certifikací B1.
materiál: Polyester Lighttex cca 280 g/m²;
druh tisku: 4/0-c sublimační tisk; druh tisku: jednostranný;
varianta: B1, obtížně vznítitelný
max. šířka tisku: 3.200 mm
16.0138.1

Jiné formáty a provedení jsou možné na vyžádání.
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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LED nástěnné rámy
1

Vodotěsný LED-světelný box, jednostranný
materiál: hliník; hloubka (vnější rozměr): 29 mm; osvětlení: LED;
připojení: kabel 220 V; upevnění: montáž na stěnu
vkládaný formát: A4;
šířka (vnější rozměr): 257 mm; výška (vnější rozměr): 344 mm

vkládaný formát: A0;
šířka (vnější rozměr): 888 mm; výška (vnější rozměr): 1.236 mm

10.0268.1

10.0268.5

vkládaný formát: A3;
šířka (vnější rozměr): 344 mm; výška (vnější rozměr): 467 mm

rozměry vkládaného materiálu: 500 x 700 mm (š x v);
šířka (vnější rozměr): 547 mm; výška (vnější rozměr): 747 mm

10.0268.2

10.0268.6

vkládaný formát: A2;
šířka (vnější rozměr): 467 mm; výška (vnější rozměr): 641 mm

rozměry vkládaného materiálu: 700 x 1.000 mm (š x v);
šířka (vnější rozměr): 747 mm; výška (vnější rozměr): 1.047 mm

10.0268.3

10.0268.7

vkládaný formát: A1;
šířka (vnější rozměr): 641 mm; výška (vnější rozměr): 888 mm

rozměry vkládaného materiálu: 1.000 x 1.400 mm (š x v);
šířka (vnější rozměr): 1.047 mm; výška (vnější rozměr): 1.447 mm

10.0268.4

10.0268.8

Jiné velikosti na vyžádání!

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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LED stojany volně stojící

LED stojany volně stojící

2

LED světelné stojany
materiál: hliník / akrylátové sklo / ocel; výška: 1.500 mm;
rozměry podstavce: 450 x 450 mm; Barva stojanu: stříbrná
eloxovaná; Barva podstavce: stříbrná; připojení: kabel 220 V

vlastnosti: s LED-světelným boxem A2
10.0391.3

vlastnosti: s prosvětleným LED panelem A1
10.0391.2

Modulární systém umožňuje různé kombinace LED-rámů.

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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LED stojany volně stojící

2

LED magnetický „Totem“
• Stejnoměrné podsvícení díky moderní LED-technice.
• Snadná výměna motivu díky systému magnetického rámu
• Stabilní černě lakovaný podstavec
materiál: hliník / akrylátové sklo / ocel; barva: černá;
hloubka (vnější rozměr): 36,6 mm / 300 mm;
provedení: oboustranná; připojení: s kabelem a zástrčkou

vkládaný formát: 594 x 1.682 mm (2x A1 nad sebou);
šířka (vnější rozměr): 600 mm; výška (vnější rozměr): 1.700 mm

†

10.0413.1

vkládaný formát: A3;
šířka (vnější rozměr): 350 mm; výška (vnější rozměr): 1.500 mm
10.0413.2

vkládaný formát: 594 x 841 mm;
šířka (vnější rozměr): 600 mm; výška (vnější rozměr): 1.500 mm
10.0413.3

Jiné formáty a provedení jsou možné na vyžádání.
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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LED stojany volně stojící

2

LED-světelný sloup „Curved“
Konvexně zaoblený světelný sloup s LED technologií
se 46 mm upínacím profilem, stříbrně eloxovaný, spodní
a horní deska z oceli, stříbrně lakovaná (podobná RAL 9006).
materiál: hliník / akrylátové sklo / PVC / ocel;
barva: stříbrná; povrch: eloxovaný;
připojení: s kabelem a zástrčkou; varianta: oboustranná
Vnější rozměr: 654 x 856 mm (Š x V);
Viditelný rozměr: 574 x 841 mm (Š x V);
vkládaný formát: A1; osvětlení: LED-trubice, 36 Watt
10.0011.17

Vnější rozměr: 654 x 1.697 mm (Š x V);
Viditelný rozměr: 574 x 1.682 mm (Š x V);
vkládaný formát: 2x A1 nad sebou;
osvětlení: LED-trubice, 36 Watt

†

10.0011.18

Vnější rozměry: 747 x 2.015 mm (Š x V);
Viditelné rozměry: 680 x 2.000 mm (Š x V);
rozměry vkládaného materiálu: 700 x 2.000 mm;
osvětlení: LED-trubice, 60 Watt

†

10.0011.19

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
16

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

LED stojany volně stojící

2

LED-světelný sloup „Straight“
Světelný sloup se zaklapávacím rámem z obou stran.
Vnitřní osvětlení pomocí světelné LED-lišty.
materiál: hliník / akrylátové sklo / PVC / ocel; barva: stříbrná;
povrch: eloxovaný; připojení: s kabelem a zástrčkou
Vnější rozměr: 694 x 1.742 mm( Š x V);
Viditelný rozměr: 576 x 1.664 mm (Š x V);
vkládaný formát: 2x A1 nad sebou;
osvětlení: LED-Modul 48 Watt

†

10.0011.21

Vnější rozměr: 800 x 2.040 mm (Š x V);
Viditelný rozměr: 682 x 1.982 mm (Š x V);
rozměry vkládaného materiálu: 700 x 2.000 mm;
osvětlení: LED-Modul 60 Watt

†

10.0011.20

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

17

LED stojany volně stojící

2

Informační LED displej Flexible
materiál: hliník; barva: stříbrná; osvětlení: LED;
připojení: kabel 220 V; vlastnosti: s prosvětleným LED panelem;
vlastnosti 2: nastavitelné na výšku a na šířku;
varianta: výškově nastavitelný

vkládaný formát: A4; rozměry podstavce: 330 x 300 mm;
výška (nastavitelná): 865 - 1.205 mm
10.0248.1

vkládaný formát: A3; rozměry podstavce: 420 x 300 mm;
výška (nastavitelná): 910 - 1.310 mm
10.0248.2

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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LED stojany volně stojící

2

Akrylátový informační stojan s LED osvětlením
materiál: hliník / akrylátové sklo; barva: černá;
průměr podstavce: 358 mm; osvětlení: LED;
připojení: kabel 220 V; vlastnosti: s akrylátovým LED rámem;
vlastnosti 2: nastavitelné na výšku a na šířku

vkládaný formát: A4; výška: 1.250 mm
10.0248.3

vkládaný formát: A3; výška: 1.303 mm
10.0248.4

K dostání i ve stříbrném provedení.
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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LED stojany volně stojící

2

WindSign „QS I“ s LED osvětlením, A1
Váš stabilní reklamní partner do každého počasí.
Výrazná dekorace, která je díky LED-osvětlení zdaleka
viditelná. Toho jen tak něco nepřeklopí!
vnější rozměr: 658 x 907 mm;
celková výška (smontováno): 1.223 mm; voděodolný: ano;
barva rámu: stříbrná eloxovaná; barva pasparty: černá;
varianta: oboustranná; barva podstavce: šedá;
osvětlení: LED; příslušenství: včetně aku baterie;
rozměry podstavce: 740 x 190 x 630 mm

†

10.0305.1

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Securit LED „Classic“ rámy
velikost: 4x A4; šířka (vnější rozměr): 530 mm;
výška (vnější rozměr): 700 mm;
hloubka (vnější rozměr): 60 mm;
osvětlení: LED; připojení: 5 m kabel;
oblast použití: vnitřní a venkovní prostředí;
varianta: uzamykatelné

2

materiál: kov / dřevo / sklo; barva rámu: tmavě hnědá
10.0444.1

materiál: kov / sklo; barva rámu: stříbrná
10.0444.2

materiál: kov / dřevo / sklo; barva rámu: teak
10.0444.3

Jiné formáty jsou možné na vyžádání.

Securit stojany pro rámy „Classic“
materiál: ušlechtilá ocel;
barva rámu: stříbrná;
šířka (vnější rozměr): 400 mm;
výška (vnější rozměr): 1.250 mm;
hloubka (vnější rozměr): 400 mm
10.0444.4

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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LED stojany volně stojící
Securit LED informační stojan

2

materiál: kov / sklo;
barva rámu: černá; velikost: 4x A4;
šířka (vnější rozměr): 500 mm;
výška (vnější rozměr): 1.440 mm;
hloubka (vnější rozměr): 500 mm;
osvětlení: LED; připojení: 5 m kabel;
oblast použití: vnitřní a venkovní prostředí;
varianta: uzamykatelné
Lze použít jak na výšku, tak na šířku.
10.0444.5

Aku baterie
Dobíjí se méně než 2 hodiny v provozu vyrdží až 12 hodin.
10.0250.4

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

3

OCTAlumina 120 - Světelná stěna s podstavci
Rámový prvek s rámovou výztuhou, LED modulem a zástrčkou
pro LED světlo, vč. 2 m kabelu se zástrčkou a podstavci,
pro jedno nebo oboustranně podsvícenou grafiku;

šířka (vnější rozměr): 1.000 mm

materiál: hliník; barva: stříbrná; povrchový materiál: eloxovaný;
výška (vnější rozměr): 2.480 mm; hloubka (vnější rozměr): 120 mm;
LED barva: 6000 Kelvin (bílá - denní světlo)

10.0401.2

10.0401.1

šířka (vnější rozměr): 2.000 mm
šířka (vnější rozměr): 3.000 mm
10.0401.3

šířka (vnější rozměr): 4.000 mm
10.0401.4

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

3

OCTAlumina 120 - Světelná stěna
k vertikálnímu zavěšení pod strop

šířka (vnější rozměr): 1.000 mm

Rámový prvek s rámovou výztuhou, LED modulem a zástrčkou pro
LED světlo, vč. 2 m kabelu se zástrčkou a oky pro vertikální zavěšení
ke stropu, pro jedno nebo oboustranně podsvícenou grafiku;

šířka (vnější rozměr): 2.000 mm

materiál: hliník; barva: stříbrná; povrchový materiál: eloxovaný;
výška (vnější rozměr): 2.480 mm; hloubka (vnější rozměr): 120 mm;
LED barva: 6000 Kelvin (bílá - denní světlo);
vlastnosti: vč. upevňovací sady

10.0403.1
10.0403.2

šířka (vnější rozměr): 3.000 mm
10.0403.3

šířka (vnější rozměr): 4.000 mm
10.0403.4

Zvláštní formáty jsou možné na vyžádání.

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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OCTAlumina
OCTAlumina 120 - Světelná
stěna k montáži na zeď

3

Rámový prvek s rámovou výztuhou, LED
modulem a zástrčkou pro LED světlo, vč.
2 m kabelu se zástrčkou, pro jedno nebo
oboustranně podsvícenou grafiku;
materiál: hliník; barva: stříbrná;
povrchový materiál: eloxovaný;
výška (vnější rozměr): 2.480 mm;
hloubka (vnější rozměr): 120 mm;
LED barva: 6000 Kelvin (bílá - denní světlo);
vlastnosti: vč. upevňovací sady
šířka (vnější rozměr): 1.000 mm
10.0402.1

šířka (vnější rozměr): 2.000 mm
10.0402.2

šířka (vnější rozměr): 3.000 mm
10.0402.3

šířka (vnější rozměr): 4.000 mm
10.0402.4

OCTAlumina 120 - světelná stěna
pro horizontální zavěšení u stropu
Rámový prvek s rámovou výztuhou, LED
modulem a zástrčkou pro LED světlo,
vč. 2 m kabelu se zástrčkou a univerzálním
držákem, pro jedno nebo oboustranně
podsvícenou grafiku;
materiál: hliník; barva: stříbrná;
povrchový materiál: eloxovaný;
výška (vnější rozměr): 2.480 mm;
hloubka (vnější rozměr): 120 mm;
LED barva: 6000 Kelvin (bílá - denní světlo);
vlastnosti: vč. upevňovací sady
šířka (vnější rozměr): 1.000 mm
10.0404.1

šířka (vnější rozměr): 2.000 mm
10.0404.2

šířka (vnější rozměr): 3.000 mm
10.0404.3

šířka (vnější rozměr): 4.000 mm
10.0404.4

Při objednávce prosím uveďte
položku pro výstup kabelu.
1. Vyústění kabelu.
2. Zástrčka.
3. Látková plochá lišta.
4. Obal.

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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OCTAlumina
OCTAlumina „Cube“
Světlo budí pozornost: Zvlášť tehdy, když se Vaše prosvětlené
reklamy vznášejí nad hlavami Vašich zákazníků. Nová kostka
Octalumina Cube právě toto umožňuje a navíc vypadá moderně.
Počet a geometrie osvětlení se přizpůsobuje světelné krychli tak,
aby se dosáhlo jednotného prosvícení a vysoké svítivosti.

3

Díky své nízké hmotnosti je vhodná i pro velké
formáty: délka hrany může být až 2,5m!
materiál: Hliník, matně eloxovaný; osvětlení: LED-pásky;
barva světla: 6.000 K (denní světlo - bílé);
Příkon: 100-240 V AC; varianta: k zavěšení pod strop
velikost: 1.000 x 1.000 x 1.000 mm
10.0436.1

velikost: 2.000 x 2.000 x 2.000 mm
10.0436.2

Zvláštní formáty jsou možné na vyžádání.
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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OCTAlumina

3

OCTAlumina 120 mobil
Přenosný svítící stojan s výkyvným podstavcem a nasazovacími
rámy. Základem je osvědčený 120 profil a LED technologie světelné
stěny Octalumina 120, která se dá použít jednostranně i
oboustranně. Pro zjednodušení přepravy lze vše umístit do příruční
vypolstrované tašky. Tak jsou jednotlivé díly nejlépe chráněny.

varianta: jednostranný
10.0437.1

varianta: oboustranná
10.0437.2

velikost: 800 x 1.800 mm; materiál: Hliník, matně eloxovaný;
osvětlení: LED-Modul, napájení hran; barva světla: 6.000 K
(denní světlo - bílé); světelný tok: 3.420 Lumen;
intenzita proudu [A]: 1,5 A; napětí [V]: 24 V;
připojení: vč. 2 m kabelu a zástrčky; vlastnosti: s podstavci

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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LED MAG systémy
Podlahová a nástěnná verze

4

Podlahový systém k upevnění magnetických LED-rámů
Volně stojící stojan z pochromované oceli vhodný pro upevnění
magnetických LED rámů. Volně stojící systém může být z obou stran
použit k zavěšení magnetických LED rámů do max. výkonu 40 W.
Vývod kabelu se nachází v podstavné desce.
materiál: ocel; výška: 2.000 mm; šířka: 250 mm;
hloubka: 400 mm; barva: stříbrná; povrch: pochromován;
použití: k připevnění magnetických LED rámů; příkon [W]: 40 W
10.0408.1

Nástěnná verze systému pro upevnění
magnetických LED-rámů
Nástěnný systém z pochromované oceli. Systém pro
upevnění magnetických LED-rámů na stěnu. Max. výkon 40 W.
Vývod kabelu se nachází ve spodní části. Vyobrazené rámečky
s logem (10.0407.5) nejsou součástí dodávky.
materiál: ocel; výška: 2.000 mm; šířka: 220 mm;
barva: stříbrná; povrch: pochromován;
použití: k připevnění magnetických LED rámů;
příkon [W]: 40 W
10.0408.2

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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4

Magnetický LED rám
Magnetické LED-rámy mohou být na volně stojícím a nástěnném
systému při dodržení celkového výkonu max. 40 W libovolně
kombinovány. Zohledněte prosím údaje o výkonu jednotlivých rámů.
Rámy jsou na systému upevněny pomocí zezadu namontovaných
magnetů a připojeny na elektřinu.

vkládaný formát: A4; orientace: na výšku / na šířku; příkon [W]: 4 W
10.0409.1

vkládaný formát: A3; orientace: na šířku; příkon [W]: 8 W
10.0409.2

vkládaný formát: A3; orientace: na výšku; příkon [W]: 8 W
materiál: akrylátové sklo; oblast použití: pro podlahový i nástěnný
systém; osvětlení: LED; použití: pro výrobek č. 10.0408.1-2

10.0409.3

vkládaný formát: A2; orientace: na šířku; příkon [W]: 16 W
10.0409.6

vkládaný formát: A2; orientace: na výšku; příkon [W]: 16 W
10.0409.7

vkládaný formát: 500 x 700 mm; orientace: na šířku; příkon [W]: 18 W
10.0409.4

vkládaný formát: 500 x 700 mm; orientace: na výšku; příkon [W]: 18 W
10.0409.5

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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LED MAG systémy
Regálová police s podsvícením
Osvětlený regálový modul pro prezentaci Vašeho zboží.
Tento osvětlený regálový modul může být upevněn na
základní konstrukci. Dejte přitom prosím vždy pozor na
požadovaný přikon regálového modulu.
materiál: akrylátové sklo

4

rozměry: 350 x 225 mm; příkon [W]: 8 W
10.0407.1

rozměry: 490 x 290 mm; příkon [W]: 16 W
10.0407.2

Šikmé uchycení magnetických LED-rámů
Může být nainstalován na stojící systém.
Vhodný pro umístění magnetických LED rámů.
materiál: akrylátové sklo / kov
oblast použití: k upevnění 1x A4 LED magnetického rámu
10.0407.3

oblast použití: k upevnění 1x A3 LED magnetického rámu na výšku
10.0407.4

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Magnetický LED rám s logem
materiál: akrylátové sklo / kov; rozměry: 200 x 240 mm;
oblast použití: pro systém LED-magnetických rámů; příkon [W]: 3 W
Zajistíme individuální řešení s Vaším logem.
Vyobrazen je pouze příklad možného použití.
10.0407.5

4

Infostojan s magnetickým LED-rámem
Volně stojící stojan z eloxovaného hliníku vč. magnetických
LED rámů a stabilního ocelového podstavce.
materiál: hliník / akrylátové sklo / ocel; výška: 1.150 mm;
barva: stříbrná; povrch: eloxovaný; připojení: kabel 220 V
vkládaný formát: A3 na výšku;
vlastnosti: vč. 1x A3 LED magnetického rámu
10.0406.1

vkládaný formát: A4 na výšku/na šířku;
vlastnosti: vč. 1x A4 LED magnetického rámu
10.0406.2

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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LED MAG systémy

4

Infostojan s magnetickým LED-rámem
Volně stojící stojan z pochromované oceli vč. magnetických LED
rámů. Vyobrazený rám s logem (10.0407.5) není součástí dodávky.
materiál: akrylátové sklo / ocel; výška: 1.150 mm;
barva: stříbrná; povrch: pochromován; připojení: kabel 220 V
vkládaný formát: A3 na výšku;
vlastnosti: vč. 1x A3 LED magnetického rámu
10.0406.3

vkládaný formát: A4 na výšku/na šířku;
vlastnosti: vč. 1x A4 LED magnetického rámu
10.0406.4

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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LED MAG systémy
Závěsné verze
Závěsná verze systému pro upevnění
magnetických LED-rámů
Závěsný systém z ocelových lanek k zavěšení magnetických
LED rámů. Je třeba dát pozor na stanovení šířky závěsného
systému, který se stanovuje podle vybraných magnetických
LED rámů. Uvedené šířky jsou kompatibilní s následujícími
LED rámy. Přívod elektřiny je umístěn nahoře.

4

- šířka: 360 mm, vhodný pro rámy A4 na výšku
- šířka: 450 mm, vhodný pro rámy A4 na šířku nebo A3 na výšku
- šířka: 580 mm, vhodný pro 2 rámy A4 na výšku nebo A3 na šířku
- šířka: 810 mm, vhodný pro 3 rámy A4 na výšku,
2 rámy A4 na šířku nebo 2 rámy A3 na výšku.
- šířka: 1.100 m, vhodný pro 3 rámy A4
na šířku nebo 2 rámy A3 na šířku.
materiál: ocelové drátěné lano; výška: 4.000 mm;
barva: stříbrná; použití: k připevnění magnetických LED rámů
šířka: 360 mm; příkon [W]: 40 W
10.0408.3

šířka: 450 mm; příkon [W]: 40 W
10.0408.4

šířka: 580 mm; příkon [W]: 40 W
10.0408.5

šířka: 810 mm; příkon [W]: 75 W
10.0408.6

šířka: 1.100 mm; příkon [W]: 75 W
10.0408.7

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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LED MAG systémy

4

Magnetický LED rám
Magnetické LED-rámy mohou být na závěsném systému
při dodržení celkového výkonu libovolně kombinovány.
Zohledněte prosím údaje o výkonu jednotlivých rámů. Rámy jsou
na systému upevněny pomocí držáků a připojeny na elektřinu.
materiál: akrylátové sklo; oblast použití: pro závěsný systém;
osvětlení: LED; použití: pro výrobek č. 10.0408.3 -7
vkládaný formát: A4; orientace: na výšku; příkon [W]: 8 W

vkládaný formát: 3x A4; orientace: na šířku; příkon [W]: 12 W

10.0410.1

10.0410.6

vkládaný formát: 2x A4; orientace: na výšku; příkon [W]: 8 W

vkládaný formát: A3; orientace: na výšku; příkon [W]: 8 W

10.0410.2

10.0410.7

vkládaný formát: 3x A4; orientace: na výšku; příkon [W]: 12 W

vkládaný formát: 2x A3; orientace: na výšku; příkon [W]: 16 W

10.0410.3

10.0410.8

vkládaný formát: A4; orientace: na šířku; příkon [W]: 4 W

vkládaný formát: A3; orientace: na šířku; příkon [W]: 8 W

10.0410.4

10.0410.9

vkládaný formát: 2x A4; orientace: na šířku; příkon [W]: 8 W

vkládaný formát: 2x A3; orientace: na šířku; příkon [W]: 16 W

10.0410.5

10.0410.10

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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LED MAG systémy
Závěsná verze s přísavkami
Systém pro upevnění magnetických LED-rámů do výloh
Okenní systém z pochromované oceli k zavěšení magnetických
LED rámů. Je třeba dát pozor na stanovení šířky závěsného
systému, který se stanovuje podle vybraných magnetických
LED rámů. Uvedené šířky jsou kompatibilní s následujícími
LED rámy. Na okno se upevňuje pomocí přísavek.

4

- šířka: 280 mm, vhodný pro rámy A4 na výšku
- šířka: 370 mm, vhodný pro rámy A4 na šířku nebo A3 na výšku
- šířka: 500 mm, vhodný pro 2 rámy A4 na výšku nebo A3 na šířku
- šířka: 730 mm, vhodný pro 3 rámy A4 na výšku,
2 rámy A4 na šířku nebo 2 rámy A3 na výšku.
- šířka: 1.020 m, vhodný pro 3 rámy A4 na šířku
nebo 2 rámy A3 na šířku.
materiál: ocel; výška: 2.500 mm; barva: stříbrná;
použití: k připevnění magnetických LED rámů
šířka: 280 mm; příkon [W]: 40 W
10.0408.8

šířka: 370 mm; příkon [W]: 40 W
10.0408.9

šířka: 500 mm; příkon [W]: 40 W
10.0408.10

šířka: 730 mm; příkon [W]: 75 W
10.0408.11

šířka: 1.020 mm; příkon [W]: 100 W
10.0408.12

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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LED MAG systémy

4

Magnetický LED rám
Magnetické LED-rámy mohou být na okenním systému při dodržení
celkového výkonu libovolně kombinovány. Zohledněte prosím údaje
o výkonu jednotlivých rámů. Rámy jsou na okně upevněny pomocí
přísavek. Na elektřinu jsou připojeny přes okenní systém.
materiál: akrylátové sklo; oblast použití: pro okenní systém;
osvětlení: LED; použití: pro výrobek č. 10.0408.8 -12
vkládaný formát: A4; orientace: na výšku; příkon [W]: 4 W

vkládaný formát: 3x A4; orientace: na šířku; příkon [W]: 12 W

10.0411.1

10.0411.6

vkládaný formát: 2x A4; orientace: na výšku; příkon [W]: 8 W

vkládaný formát: A3; orientace: na výšku; příkon [W]: 8 W

10.0411.2

10.0411.7

vkládaný formát: 3x A4; orientace: na výšku; příkon [W]: 12 W

vkládaný formát: 2x A3; orientace: na výšku; příkon [W]: 16 W

10.0411.3

10.0411.8

vkládaný formát: A4; orientace: na šířku; příkon [W]: 4 W

vkládaný formát: A3; orientace: na šířku; příkon [W]: 8 W

10.0411.4

10.0411.9

vkládaný formát: 2x A4; orientace: na šířku; příkon [W]: 8 W

vkládaný formát: 2x A3; orientace: na šířku; příkon [W]: 16 W

10.0411.5

10.0411.10

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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LED osvětlení regálu

LED osvětlení regálu

5

LED osvětlení regálu - sada
obsahuje:
4x LED Flatline, 1.150 mm, 4.000 Kelvin
1x kabelová lišta, šedá, 1.200 mm
4x spojovací kabelová lišta / LED lišta 600 mm
1x spojovací kabelová lišta / adaptér 1.000 mm
1x adaptérl, 75W, 24V, barva: bílá

obsahuje:
4x LED Roundline, 1.150 mm, 4.000 Kelvin
1x kabelová lišta, šedá, 1.200 mm
4x spojovací kabelová lišta / LED lišta 600 mm
1x spojovací kabelová lišta / adaptér 1.000 mm
1x adaptérl, 75W, 24V, barva: bílá

10.0453.1

10.0453.2

1. Flatline.
2. Roundline.

Na přání lze dodat jinou barvu světla,
délku nebo individuální sady regálového osvětlení.
Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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LED panel

LED panel
Novinka

6

LED panel
Vyzařováním denního světla se postará
o osvětlení beze stínů a tím o příjemné
pracovní prostředí. Moderní design
a nízké nároky na údržbu
(20.000 provozních hodin) mluví za vše.
- energetická třída: A
- vhodný pro použití ve firmách
- vhodný k zabudování do kazetových stropů
materiál: hliník / PMMA / PC;
rozměry: 620 x 620 x 14 mm (Š x V x H);
barva rámu: bílá krémová; příkon [W]: 40 W;
napětí [V]: AC220～240V;
světelný tok: 3.600 Lumen;
Světelný výkon: 90 lm/W;
druh ochrany: IP 20 pro vnitřní použití

barva světla: neutrální bílá (4.000 K);
faktor oslnění: <22 (práce v průmyslu
a dílnách, vstupy); úhel záření: 110°

barva světla: studená bílá (6.000 K);
faktor oslnění: <22 (práce v průmyslu
a dílnách, vstupy); úhel záření: 110°

jednotková cena

jednotková cena

10.0440.1

10.0440.3

balení: 6 kusů

balení: 6 kusů

10.0440.1

10.0440.3

balení: 102 kusů

balení: 102 kusů

10.0440.1

10.0440.3

balení: 252 kusů

balení: 256 kusů

10.0440.1

10.0440.3

barva světla: neutrální bílá (4.000 K);
faktor oslnění: <19 (učebny, počítačové
místnosti, kanceláře atd.); úhel záření: 80°

barva světla: studená bílá (6.000 K);
faktor oslnění: <19 (učebny, počítačové
místnosti, kanceláře atd.); úhel záření: 80°

jednotková cena

jednotková cena

10.0440.2

10.0440.4

balení: 6 kusů

balení: 6 kusů

10.0440.2

10.0440.4

balení: 102 kusů

balení: 102 kusů

10.0440.2

10.0440.4

balení: 252 kusů

balení: 252 kusů

10.0440.2

10.0440.4

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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LED-SMD moduly a příslušenství

LED-SMD moduly a příslušenství

7

LED SMD moduly
LED barva: bílá; LED typ: SMD; napětí [V]: 12 V; druh ochrany: IP65
šířka: 30 mm; délka: 50 mm; výška: 7,7 mm;
teplota barvy: 7.000 K; počet v sadě: 25 kusů;
příkon [W]: 2,4 W; úhel záření: 160°; faktor oslnění: CRI>70

šířka: 14 mm; délka: 46 mm; výška: 8 mm;
teplota barvy: 6.000 K; počet v sadě: 25 kusů;
příkon [W]: 0,72 W; úhel záření: 160°; faktor oslnění: CRI>75

10.0320.3

10.0320.5

šířka: 30 mm; délka: 50 mm; výška: 13,8 mm;
teplota barvy: 7.000 K; počet v sadě: 25 kusů;
příkon [W]: 2,4 W; úhel záření: 19x32°; faktor oslnění: CRI>70

šířka: 14 mm; délka: 66,5 mm; výška: 8 mm;
teplota barvy: 6.000 K; počet v sadě: 20 kusů;
příkon [W]: 1 W; úhel záření: 160°; faktor oslnění: CRI>75

10.0320.4

10.0320.6

1. 10.0320.3.
2. 10.0320.4.
3. 10.0320.5.
4. 10.0320.6.

WAGO-svorka 221-412

Trafo 12 V

Připojovací svorka, přípojka pro 2 kabely
Je určeno ke snadné montáži modulu LED SMD
se síťovým adaptérem bez použití nářadí.
Svorky se perfektně hodí ke spojování různých vodičů
a oholených kabelů. Uzavřené kabelové lišty zajišťují
plynotěsné prostředí a dobrý kontakt vodičů.

napětí [V]: 12 V

10.0231.67

10.0086.35

intenzita proudu [A]: 2 A
10.0086.33

intenzita proudu [A]: 5 A

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

Řešení na míru
Na těchto stránkách najdete projekty, které jsme
v minulosti úspěšně zrealizovali s našimi zákazníky.

8

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!
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Nezabýváme se jen standardem...
... k našim silným stránkám
patří i řešení na míru a
individuální výroba!
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

2

Budeme Vás provázet od prvního nápadu až po umístění na prodejně!
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