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INHOUD

 Online kopen - bezoek onze webshop!

✓  24 uur - 7 dagen per week 
 
✓   meer dan 19.000 verschillende 

artikelen

✓   verzending van voorraadartikelen 
binnen 24 uur na ontvangst van 
de bestelling

✓   zoeken van artikelen op branche

Hygiëne en veiligheid1. Voor outdoor-gebruik3.Voor op tafel of balie2.
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Hygiëne en veiligheid
| preventieschermen | scheidingswanden | desinfectiedispensers | 

| gezichtsbescherming | afzetsystemen | luchtreinigers | vloerstickers
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Producten voor uw hygiëneconcept

Preventiescherm „Alba“
Het preventiescherm „Alba“ is 3-delig, in elkaar te steken en kan 
desgewenst plaatsbesparend gedemonteerd en opgeslagen worden.

materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 4 mm; kleur: glashelder

breedte: 1.000 mm; hoogte: 750 mm; opening: 300 x 150 mm (B x H)
60.0605.6 € 69,20 / set
breedte: 750 mm; hoogte: 1.000 mm; opening: 300 x 150 mm (B x H)
60.0605.7 € 69,20 / set
breedte: 500 mm; hoogte: 750 mm; opening: 200 x 150 mm (B x H)
60.0605.8 € 46,20 / set

Preventiescherm „Benita“ met doorgifte-opening
Door de geringe diepte van 300 mm is dit preventiescherm ideaal 
voor smalle toonbanken. De opening met een breedte van 300 mm 
en een hoogte van 152 mm kan worden gebruikt voor doorgifte van 
geld en documenten.

materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 6 mm; kleur: glashelder; 
breedte: 750 mm; hoogte: 600 mm; diepte: 300 mm
60.0168.37 € 64,30 / per stuk

Preventiescherm „Construct“
Dit preventiescherm „Construct“ biedt met een breedte van 
1.000 mm en een hoogte van 500 mm precies de juiste hygiënische 
bescherming. De gehele constructie heeft een hoogte van 750 mm, 
waardoor er aan de onderzijde ruimte ontstaat van 250 mm,  
geschikt voor doorgifte van bijvoorbeeld geld of documenten.

materiaal basisframe: aluminium / kunststof;  
profieltype: vierkante buis, 30 x 30 x 1,5 mm;  
kleur basisframe: zilver geëloxeerd / zwart; totale diepte: 250 mm
51.0313.8 € 72,70 / per stuk

Wilt u het product graag in een ander formaat? Geen probleem.  
Neem contact met ons op!
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Producten voor uw hygiëneconcept

Preventiescherm van glas
materiaal: gehard veiligheidsglas; materiaaldikte: 5 mm

zonder uitsparing / doorgifte
breedte: 750 mm; hoogte: 500 mm;  
bevestiging: met roestvrijstalen tafelstandaard
12.0670.1 € 81,10 / per stuk
breedte: 1.000 mm; hoogte: 750 mm;  
bevestiging: met roestvrijstalen tafelstandaard
12.0670.3 € 119,60 / per stuk
breedte: 750 mm; hoogte: 500 mm; bevestiging: met kunststof voet
12.0670.15 € 92,60 / per stuk
breedte: 1.000 mm; hoogte: 750 mm; bevestiging: met kunststof voet
12.0670.17 € 137,70 / per stuk

met uitsparing / doorgifte 300 x 150 mm
breedte: 750 mm; hoogte: 500 mm;  
bevestiging: met roestvrijstalen tafelstandaard
12.0670.2 € 130,00 / per stuk
breedte: 1.000 mm; hoogte: 750 mm;  
bevestiging: met roestvrijstalen tafelstandaard
12.0670.4 € 192,40 / per stuk
breedte: 750 mm; hoogte: 500 mm; bevestiging: met kunststof voet
12.0670.16 € 149,70 / per stuk
breedte: 1.000 mm; hoogte: 750 mm; bevestiging: met kunststof voet
12.0670.18 € 227,80 / per stuk

1. zonder uitsparing

2. met uitsparing

1

2

Intercom „VoiceBridge“
Met deze intercom is het duidelijk en moeiteloos communiceren, 
ondanks mondkapjes en preventieschemen. 
De intercom activeert en deactiveert automatisch wanneer een klant 
in de buurt van het apparaat komt.

materiaal behuizing: kunststof; afmetingen: 86 x 111 x 18 mm; 
kleur: wit; aansluiting: met netvoeding
10.0540.1 € 174,70 / set

Voor het reinigen van acrylglas en andere transparante kunststoffen raden wij aan 
hiervoor „Viral Cleaner Acryl“ (60.0004.2) te gebruiken - nu online ontdekken!
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Producten voor uw hygiëneconcept

Plafondophanging  
„Preventiescherm“ van zeer 
transparant acrylglas
materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 2 mm; 
kleur: glashelder;  
kwaliteit van de rand: zaagrand;  
aantal boorgaten: 2; boordoorsnede: 5 mm; 
boorafstand: 100 mm van de zijkant af, 
10 mm van bovenaf

versie: hoogformaat,  
breedte: 500 mm, hoogte: 1.000 mm
60.0224.834 € 20,50 / per stuk
versie: dwarsformaat,  
breedte: 1.000 mm, hoogte: 500 mm
60.0224.833 € 20,50 / per stuk

Scheidingswand met transp. 
banner plafondhanger

materiaal bannerboordprofiel: aluminium; 
kleur bannerboordprofiel: zilver geëloxeerd; 
bannerformaat: 2.000 x 1.360 mm; afmeting 
bannerboordprofiel: 20 x 28 mm (B x H);  
ophangingen: 2 oogbouten  
incl. 4m kabelophanging;  
toepassing: voor plafondbevestiging
15.0228.21 € 92,60 / set

Ophangset
•  2 staaldraadkabels, ø 1,5 mm;  

lengte 1500 mm; met eenzijdige lus
•  2 ophanghaken met kartelschroef voor 

traploze ophanging
• draaglast per set tot 5,0 kg
50.0041.1 € 5,15 / set

Ideaal voor het ophangen van preventieschermen en scheidingswanden.
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Producten voor uw hygiëneconcept

Rolbanner „Stick“ scheidingswand
Onze rolbanner „Stick“ is een klassieke 
roll-up banner, die dient als bescherming 
tegen overdracht van druppels. In de 
aluminium behuizing zit een PET-doek 
verborgen, die uit de cassette kan worden 
getrokken. U kunt dit doek (banner) 
optioneel door ons laten bedrukken en zo 
dit preventiescherm tevens als reclame- 
of informatievlak gebruiken. Het dunne 
PET kan de overdracht van bacteriën of 
ziekteverwekkers via druppelinfectie 
verminderen. Zo kunnen kantoorpersoneel, 
klanten of servicemedewerkers optimaal 
worden beschermd.

materiaal behuizing: aluminium;  
kleur behuizing: zilver; hoogte: 2.000 mm; 
diepte: 300 mm; versie: scheidingswand; 
uitrusting: incl. transparante banner

breedte: 850 mm
80.0126.77 € 52,50 / per stuk
breedte: 1.000 mm
80.0126.72 € 57,20 / per stuk

Scheidingswand van aluminium 
stretchframe met glasheldere 
banner
De scheidingswand bestaat uit een 
aluminium stretchframe welke twee stabiele 
voetsteunen heeft. Hij wordt geleverd met 
een glasheldere banner van folie, die rondom 
is voorzien van een ingenaaide platte pees. 
 
De optische waarneming van de ruimte 
wordt door de transparantie in stand 
gehouden en beïnvloed deze niet negatief. 
Wij bieden u ook graag een textielbanner 
met eigen opdruk of een geluidsisolerende 
variant aan.

materiaal frames: aluminium; 
framekleur: zilver geëloxeerd; 
framediepte: 44 mm;  
versie: incl. transparante PVC banner  
en 2 hoekige voeten

afmeting: 1.000 x 2.000 mm (B x H)
15.0219.146 € 213,20 / set
afmeting: 1.300 x 2.000 mm (B x H)
15.0219.141 € 218,40 / set
afmeting: 1.700 x 2.000 mm (B x H)
15.0219.148 € 238,20 / set
afmeting: 1.800 x 2.000 mm (B x H)
15.0219.147 € 248,60 / set
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Producten voor uw hygiëneconcept

Uitwasbare logomat / inloopmat / met eigen opdruk
De logomat is te bedrukken in 30 verschillende basiskleuren en 
kan worden gewassen op 50°. De matten zijn op aanvraag ook 
verkrijgbaar in speciale maten en speciale kleuren. Alle matten 
worden geproduceerd met een rubberen rand rondom van ca. 20 mm. 
De PVC-vrije NBR achterkant voorkomt dat de matten wegglijden 
op gladde oppervlakken. Het oppervlak van de mat is gemaakt van 
polyamide 6.6 en is B1 brandveilig gecertificeerd. Naast een hoge 
vuilopnamecapaciteit heeft het een waterabsorptie van 3-4 l/m². 
Het gewicht van de mat is ongeveer 750 g/m² en is ongeveer 8 mm 
hoog. Bij de kosten zijn druk- en ontwerpkosten inbegrepen.  
Er moet rekening worden gehouden met een maattolerantie  
van +/- 3%!

formaat: 850 x 1.150 mm; druktechniek: chromo JET
16.0036.7 € 107,10 / per stuk

De logomat kan zowel in de lengte als in de breedte worden gebruikt. 
Speciale kleuren op aanvraag mogelijk.

Vloersticker
Door de vaste plaats die de vloerstickers krijgen, biedt de klant een 
duidelijke richtlijn en zo blijft de nodige veiligheidsafstand tot de 
volgende klant beter behouden. De stickers zijn voorzien van een 
antislip-laag.

materiaal: zelfklevende folie gelamineerd; oppervlakte: mat; 
afmeting: ø 322 mm; druktechniek: digitaaldruk; 
toepassingsgebied: indoor;  
confectionering: contour gesneden: cirkel;  
uitvoering: Bitte Abstand halten! Please keep your distance!; 
versie: voor gladde ondergronden
14.0059.1568 € 2,63 / per stuk

Minimale bestelhoeveelheid: 10 stuks

De bijbehorende kleurentabel kunt u downloaden via onze website: www.vkf.renzel.nl

Reeds voorbedrukte vloerstickers zijn te vinden in onze webshop.
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Producten voor uw hygiëneconcept

Vloermarkeringstape
materiaal: PVC; rolbreedte: 50 mm; rollengte: 66 m;  
materiaaldikte: 170 my; tape: naturlijk rubber; 
toepassingsgebied: voor in- en outdoorgebruik

kleur: geel / zwart
12.0459.26 € 10,45 / rol
kleur: rood / wit
12.0459.25 € 7,88 / rol

Ticketsysteem
Dit oproepsysteem wordt bestuurd door middel van een 
afstandsbediening. De cliënt / gast verkrijgt zijn oproepnummer  
uit de ticket-dispenser. Deze is door de stevige witte standbuis 
stabiel ergens vrij in de ruimte te plaatsen.  
De digitale nummerweergave is door de voetsteun handig  
op bijvoorbeeld een servicebalie te plaatsen.

materiaal standbuis: aluminium; profieltype: vierkante buis, 
80 x 80 x 2 mm; kleur standbuis: wit, ca.RAL 9016;  
materiaal voet: staal; voetkleur: wit; voetmaat: 300 x 300 mm 
(B x D); totale hoogte: 1.040 mm; uitrusting: incl. oproepsysteem
51.0296.1 € 311,00 / per stuk

Gebruik deze ticketdispenser ook als toegangscontrole voor uw verkoopruimte.
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Producten voor uw hygiëneconcept

Desinfectiezuil „Budget III“
handmatige bediening door armhendel 
navulbaar reservoir 
capaciteit: ca. 1.000 ml 
voor vloeibare en gelachtige ontsmettingsmiddelen 
flexibel toepasbaar 
incl. DIN A4 aluminium kliklijst
50.0359.1 € 91,00 / per stuk

Desinfectiezuil „Sensor-Impression“
• sensorgestuurde, contactloze werking 
• navulbaar reservoir 
• capaciteit: ca. 1.000 ml 
• flexibel inzetbaar 
• incl. DIN A4 aluminium kliklijst voor bijv. hygiëne-maatregelen 
• werkt op 6 AA-batterijen of een netadapter
50.0358.2 € 260,00 / per stuk

U kunt geschikte inlays als gratis download vinden in onze webshop.
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Posterstandaard „Info“
Met een transparante acrylglashouder voor één plakkaat.

materiaal: metaal / acrylglas; oppervlakte: gepoedercoat; 
kleur: zilver, ca. RAL 9006; formaat: DIN A4; 
opstelling: hoogformaat; breedte: 235 mm;  
hoogte: 800 mm; diepte: 325 mm
57.0105.1 € 20,90 / per stuk

1. U kunt geschikte inlays als gratis download vinden in onze webshop.

Beschermkap
Het glasheldere kunststof materiaal biedt een goed zicht, terwijl 
het gezicht volledig beschermd is. Het kunststof paneel heeft een 
breedte van 380 mm en een hoogte van 225 mm en wordt middels 
klittenband om het hoofd bevestigd. De band heeft een lengte van 
800 mm en kan daarom worden aangepast aan elke hoofdmaat,  
zodat het vizier goed op z'n plek blijft zitten. 
 
Het vizier is geen persoonlijk beschermingsmiddel,  
noch een medisch product.

materiaal: PET; kleur: glashelder;  
versie: met klittebandsluiting, lengte 800 mm; gewicht: 90 g

stuksprijs
26.0732.1 € 6,14 / per stuk
VE: 50 stuks
26.0732.1 € 5,51 / per stuk
VE: 250 stuks
26.0732.1 € 4,71 / per stuk

Mondmasker „Visero“
Dit mondvizier kan de overdracht van druppels tegengaan, omdat 
met name de mond en het neusgebied vanaf de kin afgedekt 
worden. Het draagcomfort is hier de grote winst en niet alleen 
voor brildragers en mensen met aandoeningen aan de luchtwegen. 
Liplezen blijft namelijk gewoon mogelijk bij omgang met mensen 
met een beperking. Dit mond- en neusvizier is eenvoudig op te 
zetten middels het bevestigen van twee lussen achter de oren.  
Een kinhouder van kunststof zorgt voor de ideale afstand tot  
het gezicht. 
 
Gelieve de dubbelzijdige beschermfolie voor het gebruik  
te verwijderen. 
 
VKF Renzel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de effectiviteit  
of het juiste gebruik van de vizieren. Het is geen medisch product  
of persoonlijke beschermingsmiddel.

materiaal: kunststof; kleur: transparant / wit; breedte: 140 mm; 
hoogte: 70 mm; versie: geen bedrukking
53.0459.1 € 13,55 / VE (10 stuks)
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Producten voor uw hygiëneconcept

IDEAL „AP30 Pro“ luchtreiniger
Luchtreiniging is een effectieve bijdrage aan de gezondheid 
van uw publiek in vergaderzalen, kantoren, lobby's en andere 
gemeenschappelijke ruimtes. Gefilterde virussen en bacteriën 
blijven volledig achter in de luchtreiniger. 
De compacte luchtreiniger maakt indruk met een gecertificeerd 
hygiëneresultaat bij een laag energieverbruik. Het meerlaagse 
filter verwijdert verontreinigende stoffen en onzuiverheden zoals 
stof, fijnstof (PM10, PM2,5 en kleiner), pollen en ziekteverwekkers 
uit de omgevingslucht. De groei van schimmels wordt in het filter 
voorkomen. Geuren zoals sigarettenrook, uitlaatgassen (waaronder 
NO2), ozon en chemische dampen (formaldehyde, tolueen, n-butaan, 
VOC) worden ook uit de omgevingslucht gefilterd en vormen geen 
verdere belasting meer. 
 
Tussen de afzonderlijke modi kan gemakkelijk worden geswitcht 
middels het bedieningspaneel met Easy-Touch-functie.  
De 3 vermogensniveaus kunnen handmatig worden ingesteld.  
Met de app „IDEAL AIR PRO“ kunt u ze tot in detail aanpassen.  
Het 360° filter moet gemiddeld om de 12 maanden worden vervangen. 
De praktische filterwisselindicator informeert u hierover.

kleur: zwart; afmetingen: 398 x 255 x 298 mm (H x B x D);  
ruimte grootte: 20 - 40 m²; reinigingscapaciteit: tot 310 m³/h; 
geschikt voor: ruimtes van 20 - 40 m², bij hoogte van 2,5meter; 
geluidsniveau in dB: 17 - 54 dB; vermogen: 5 - 30 W; gewicht: 3,6 kg
10.0537.1 € 442,00 / per stuk
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Passende accessoires zijn te vinden op www.vkf-renzel.nl

Professionele luchtreiniger „PLR-Silent“  
met HEPA-filter H14 en UV-C licht

• voor ruimtes tot 150 m² (met 3m plafondhoogte) 
• hoge filtercapaciteit 
• HEPA-filter volgens EN 1822 klasse H14 
• optische indicator voor filtervervanging 
• bediening via display met touchscreen 
• instelbare dag- en nachtmodus 
• UV-C lamp met instelbare in- en uitschakelvertraging 
• traploze vermogensregeling 0-100%. 
• automatische soft-start

materiaal: aluminium; oppervlakte: gepoedercoat;  
kleur: RAL 9003 fijne structuur;  
afmetingen: 393 x 463 x 950 mm (L x B x H);  
ruimte grootte: tot 150 m²;  
reinigingscapaciteit: 1.062 m³/h; filterpercentage: 99,995%; 
filterklasse: HEPA filter H14 volgens EN 1822 + voorfilter; 
filterniveaus: 3 (optioneel 5); filteroppervlak: 150 m²;  
tussentijdse filterwissel: na 8.800 uren;  
uitvoering: met traploze vermogensregeling (0-100%); 
uitrusting: met touchscreen en display voor filterwissel;  
versie: met 3-traps filtersysteem en UV-C licht;  
vermogen: max. 210 W (bij 100%); spanning: 230V; gewicht: 22 kg
10.0537.7 € 2.250,00 / per stuk
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Afzetpaal „Stopper-Point“
materiaal: aluminium; oppervlakte: geëloxeerd;  
materiaal voet: aluminium; paalkleur: zwart;  
bandlengte: 2.500 mm; bandbreedte: 30 mm;  
doorsnede voet: 330 mm; hoogte: 972 mm; gewicht: 7,4 kg

bandkleur: rood
80.0423.28 € 78,00 / per stuk
bandkleur: zwart
80.0423.31 € 78,00 / per stuk

Afzetpaal „Light“
materiaal: kunststof; materiaal voet: kunststof, met water of zand 
te vullen; bandlengte: 3.700 mm; bandbreedte: 5 cm;  
doorsnede voet: 380 mm; totale hoogte: 970 mm; gewicht: 8,0 kg

paalkleur: zwart; bandkleur: blauw
80.0010.162 € 93,10 / per stuk
paalkleur: zwart; bandkleur: zwart
80.0010.163 € 93,10 / per stuk
paalkleur: zwart; bandkleur: rood
80.0010.164 € 93,10 / per stuk
paalkleur: geel; bandkleur: blauw
80.0010.165 € 93,10 / per stuk
paalkleur: geel; bandkleur: zwart
80.0010.167 € 93,10 / per stuk
paalkleur: geel; bandkleur: rood
80.0010.169 € 93,10 / per stuk
paalkleur: rood; bandkleur: blauw
80.0010.166 € 93,10 / per stuk
paalkleur: rood; bandkleur: zwart
80.0010.168 € 93,10 / per stuk
paalkleur: rood; bandkleur: rood
80.0010.170 € 93,10 / per stuk

Artikel is ook geschikt voor outdoor-gebruik.
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Verkoopbalies  
| afdekkappen | artikelboxen | productpresentaties | folderstandaards | L-standaards | 

| menukaarthouders | krijtborden | manden | prijskaarthouders | posterframes | 

| geldtesters | geldschalen | bekers | naambadges
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Producten voor indoor

Flexibele vitrinehanger
Ideaal om extra producten op een hogere 
positie mee te presenteren.

materiaal: PET-G; materiaaldikte: 4 mm; 
kleur: glashelder; breedte: 280 mm; 
hoogte: 218 mm; diepte: 245 mm
63.0185.1 € 24,05 / per stuk

Showkast „Borago“
Met anti-slip, geschikt voor een bakplaat 
met de afmeting 600 x 200 mm (B x H).

materiaal: polystyreen; kleur: glashelder; 
breedte: 635 mm; hoogte: 250 mm; 
diepte: 250 mm
65.0043.1 € 41,50 / per stuk

Afdekkap „Fagus“
met 4 zuignapvoeten;

materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 4 mm; 
kleur: glashelder; breedte: 620 mm; 
hoogte: 200 mm; diepte: 260 mm
60.0059.1 € 23,65 / per stuk
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Producten voor indoor

Preventiescherm „Cepa“
Hoog preventiescherm van acrylglas voor 
gebruik op balies of verkooptafels. De naar 
achteren hellende ruit aan de voorkant en 
6 antislip-noppen zorgen voor een perfecte 
presentatie van uw producten.

materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 6 mm; 
kleur: glashelder; breedte: 630 mm; 
hoogte: 410 mm; diepte: 300 mm
60.0168.1 € 43,95 / per stuk

3-Etages beschermkap „Arvens“
Geschikt voor 3 bakplaten met het formaat 
400 x 600 mm. Ideale beschermkap voor 
op de toonbank. De platen worden er iets 
schuin ingeschoven en twee zuignappen  
aan de onderzijde zorgen ervoor dat de  
kap stevig blijft staan.

materiaal: acrylglas;  
materiaaldikte: 4 + 8 mm;  
kleur: glashelder; breedte: 638 mm; 
hoogte: 435 mm; diepte: 340 mm
60.0167.2 € 93,10 / per stuk
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Testplateau „Supina“
materiaal: acrylglas; kleur: glashelder; 
inschuifformaat: DIN A5; breedte: 280 mm; 
diepte: 224 mm; opstelling: hoogformaat
60.0169.1 € 13,85 / set

Artikelbox „Magnetica“
Deze artikelbox is uitgerust met kleine 
magneten en kan naast en op elkaar worden 
naar wens worden gecombineerd. Ideaal 
voor giveaways en kleine artikelen.

materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 3 mm; 
kleur: glashelder; breedte: 120 mm;  
hoogte achterzijde: 120 mm;  
hoogte voorzijde: 60 mm; diepte: 180 mm

stuksprijs
60.0786.1 € 15,15 / per stuk
VE: 20 stuks
60.0786.1 € 13,60 / per stuk

1. gebruiksvoorbeeld met 4 artikelboxen

Gebakstandaard „Solida“
incl. 3 schappen;

materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 5 mm; 
kleur: glashelder; breedte: 250 mm; 
hoogte: 530 mm; diepte: 250 mm
60.0254.1 € 88,90 / per stuk

NIEUW

1
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Broodjesbrug
materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 4 mm; 
kleur: glashelder; breedte: 900 mm; 
hoogte: 236 mm / 200 mm; diepte: 200 mm

Creeër een extra verkoopschap in uw winkel!
60.0393.19 € 31,40 / per stuk

Product verdeelstrook
materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 3 mm; 
kleur: glashelder; hoogte: 50 mm; 
lengte: 565 mm

breedte: 85 mm
60.0060.1 € 6,88 / per stuk
breedte: 150 mm
60.0060.2 € 8,19 / per stuk

Speciale afmetingen vanaf 50 stuks leverbaar.

Beschermkap „Asidis“
materiaal: acrylglas;  
materiaaldikte: 3 + 4 mm; kleur: glashelder; 
breedte (buitenmaat): 582 mm;  
diepte (buitenmaat): 386 mm;  
hoogte (buitenmaat): 105 mm
60.0106.3 € 31,20 / per stuk
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Folderhouder „Perfekt“
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder; opstelling: hoogformaat

formaat: DIN A4; vuldiepte: 40 mm

stuksprijs
67.0003.1 € 3,57 / per stuk
VE: 12 stuks
67.0003.1 € 3,36 / per stuk

formaat: DIN A5; vuldiepte: 30 mm

stuksprijs
67.0003.2 € 2,09 / per stuk
VE: 20 stuks
67.0003.2 € 1,94 / per stuk

formaat: Lang DIN; vuldiepte: 30 mm

stuksprijs
67.0003.3 € 1,47 / per stuk
VE: 75 stuks
67.0003.3 € 1,37 / per stuk

1. van links naar rechts: art.nr. 67.0003.1, 67.0003.2, 67.0003.3

1

1

Folderhouder „Delta“
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder; opstelling: hoogformaat

formaat: DIN A4; breedte (binnenmaat): 225 mm; vuldiepte: 65 mm

stuksprijs
67.0083.1 € 6,46 / per stuk
VE: 14 stuks
67.0083.1 € 6,20 / per stuk

formaat: DIN A5; breedte (binnenmaat): 156 mm; vuldiepte: 57 mm

stuksprijs
67.0083.3 € 4,04 / per stuk
VE: 32 stuks
67.0083.3 € 3,78 / per stuk

formaat: Lang DIN; breedte (binnenmaat): 105 mm; vuldiepte: 57 mm

stuksprijs
67.0083.5 € 3,14 / per stuk
VE: 54 stuks
67.0083.5 € 2,89 / per stuk

1. Van links naar rechts: art.nr. 67.0083.1, 67.0083.3, 67.0083.5.
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Acryl dakstandaard
materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 2 mm; kleur: glashelder

formaat: DIN A4; opstelling: hoogformaat
60.0013.1 € 5,30 / per stuk
formaat: DIN A4; opstelling: dwarsformaat
60.0013.2 € 5,30 / per stuk
formaat: DIN A5; opstelling: hoogformaat
60.0013.3 € 3,57 / per stuk
formaat: DIN A5; opstelling: dwarsformaat
60.0013.4 € 3,57 / per stuk

formaat: DIN A6; opstelling: hoogformaat
60.0013.5 € 2,57 / per stuk
formaat: DIN A6; opstelling: dwarsformaat
60.0013.6 € 2,57 / per stuk
formaat: DIN A7; opstelling: hoogformaat
60.0013.7 € 2,09 / per stuk
formaat: DIN A7; opstelling: dwarsformaat
60.0013.8 € 2,09 / per stuk

L-standaard Classic DIN formaten
materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 2 mm; kleur: glashelder

formaat: DIN A4; opstelling: hoogformaat
60.0010.3 € 4,19 / per stuk
formaat: DIN A4; opstelling: dwarsformaat
60.0010.4 € 4,19 / per stuk
formaat: DIN A5; opstelling: hoogformaat
60.0010.5 € 2,99 / per stuk
formaat: DIN A5; opstelling: dwarsformaat
60.0010.6 € 2,99 / per stuk
formaat: DIN A6; opstelling: hoogformaat
60.0010.7 € 2,05 / per stuk
formaat: DIN A6; opstelling: dwarsformaat
60.0010.8 € 2,05 / per stuk
formaat: DIN A7; opstelling: hoogformaat
60.0010.9 € 1,67 / per stuk
formaat: DIN A7; opstelling: dwarsformaat
60.0010.10 € 1,67 / per stuk

formaat: DIN A8; opstelling: hoogformaat
60.0010.13 € 1,31 / per stuk
formaat: DIN A8; opstelling: dwarsformaat
60.0010.14 € 1,31 / per stuk
formaat: Lang DIN; opstelling: hoogformaat
60.0010.11 € 2,52 / per stuk
formaat: Lang DIN; opstelling: dwarsformaat
60.0010.12 € 2,52 / per stuk
breedte: 72 mm; inschuifhoogte: 126 mm
60.0092.1 € 1,63 / per stuk
breedte: 80 mm; inschuifhoogte: 155 mm
60.0092.2 € 1,89 / per stuk
breedte: 70 mm; inschuifhoogte: 20 mm
60.0092.6 € 1,52 / per stuk
breedte: 80 mm; inschuifhoogte: 40 mm
60.0092.7 € 1,73 / per stuk
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Acryl Y-standaard
materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 2 mm; 
kleur: glashelder; opstelling: hoogformaat

inschuifformaat: DIN A4 (3x)
60.0023.1 € 5,78 / per stuk
inschuifformaat: DIN A5 (3x)
60.0023.2 € 4,25 / per stuk
inschuifformaat: DIN A6 (3x)
60.0023.3 € 3,31 / per stuk

Menukaarthouder „Arum“
Afgesloten onderzijde.

materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 2 mm; 
kleur: glashelder; opstelling: hoogformaat

formaat: DIN A4
60.0018.1 € 5,46 / per stuk
formaat: DIN A5
60.0018.2 € 3,83 / per stuk
formaat: DIN A6
60.0018.3 € 2,94 / per stuk
formaat: Lang DIN
60.0018.4 € 3,36 / per stuk

opdruk op aanvraag

Menukaarthouder „Gesloten 
vorm“

Met insteekmogelijkheid voor kaarten tot 
2 mm dikte.

materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 2 mm; 
kleur: glashelder;  
formaat: DIN A5 hoogformaat /  
DIN A6 dwarsformaat;  
breedte: 148 mm voor DIN A5-kaarten  
in hoogformaat
60.0022.2 € 2,99 / per stuk
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Menukaarthouder „Outdoor“
Ideaal voor menukaarten.

materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 2 mm; 
kleur: zwart; breedte: 120 mm
60.0751.1 € 5,24 / per stuk

extra stabiliteit dankzij 
metalen plaat

Menukaarthouder „Beuken 
rechthoek“

Houten voet van naturel beuken met 
inschuifhouder van 2 mm acrylglas. 
 
kleur: glashelder

opstelling: hoogformaat; voetvorm: vierkant

inschuifformaat: DIN A4
60.0135.1 € 7,46 / per stuk
inschuifformaat: DIN A5
60.0135.2 € 5,51 / per stuk
inschuifformaat: DIN A6
60.0135.3 € 4,52 / per stuk

opdruk op aanvraag
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Tafelkrijtbord
Gemakkelijk te reinigen en aan beide zijden beschrijfbaar. 
UV-, schok-, vuil- en krasbestendig. Inclusief krijtmarker.

materiaal: kunststof / hout; kleur: zwart

„Memo“
breedte: 210 mm; hoogte: 350 mm
12.0104.25 € 17,75 / per stuk

„Bordje“
breedte: 250 mm; hoogte: 240 mm
12.0104.37 € 16,70 / per stuk

„Theepot“
breedte: 240 mm; hoogte: 330 mm
12.0104.39 € 17,75 / per stuk

„Kopje“
breedte: 220 mm; hoogte: 330 mm
12.0104.40 € 17,75 / per stuk

renzel NATURE
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Tafelkrijtbordje „Elegant“
Gemakkelijk schoon te maken bord, welke aan beide zijden 
beschrijfbaar is. UV-, schok-, vuil- en krasbestendig.

materiaal: rubberhout / kunststof; oppervlakte: gelakt; 
uitvoering: met verwisselbaar paneel;  
uitrusting: incl. krijtmarker, wit

framekleur: beuken naturel; breedte (buitenmaat): 155 mm;  
hoogte (buitenmaat): 175 mm; formaat: DIN A6 (105 x 148 mm)
12.0104.1 € 12,10 / per stuk
framekleur: mahonie; breedte (buitenmaat): 155 mm;  
hoogte (buitenmaat): 175 mm; formaat: DIN A6 (105 x 148 mm)
12.0104.2 € 12,10 / per stuk
framekleur: zwart; breedte (buitenmaat): 155 mm;  
hoogte (buitenmaat): 175 mm; formaat: DIN A6 (105 x 148 mm)
12.0104.13 € 12,10 / per stuk
framekleur: teak; breedte (buitenmaat): 155 mm;  
hoogte (buitenmaat): 175 mm; formaat: DIN A6 (105 x 148 mm)
12.0104.44 € 12,10 / per stuk

framekleur: beuken naturel; breedte (buitenmaat): 206 mm;  
hoogte (buitenmaat): 233 mm; formaat: DIN A5 (148 x 210 mm)
12.0104.3 € 14,20 / per stuk
framekleur: mahonie; breedte (buitenmaat): 206 mm;  
hoogte (buitenmaat): 233 mm; formaat: DIN A5 (148 x 210 mm)
12.0104.4 € 14,20 / per stuk
framekleur: zwart; breedte (buitenmaat): 206 mm;  
hoogte (buitenmaat): 233 mm; breedte schrijfoppervlak: 148 mm; 
hoogte schrijfoppervlak: 210 mm; formaat: DIN A5 (148 x 210 mm)
12.0104.14 € 14,20 / per stuk
framekleur: teak; breedte (buitenmaat): 206 mm;  
hoogte (buitenmaat): 233 mm; formaat: DIN A5 (148 x 210 mm)
12.0104.43 € 14,20 / per stuk

renzel NATURE

Tafeldisplay halve cirkel leisteenlak
materiaal: PET; materiaaldikte: 1 mm; kleur: glashelder; 
opstelling: dwarsformaat; druktechniek: zeefdruk; 
drukstand: 1-zijdig; opdrukmotief: leifolie; aantal buigingen: 1; 
versie: halfrond; voetmaat: 40 mm; hoek: ca. 75°

formaat: DIN A6
26.0725.21 € 1,10 / per stuk
formaat: DIN A7
26.0725.22 € 0,89 / per stuk
formaat: DIN A8
26.0725.23 € 0,84 / per stuk

L-standaard met uitsparing leisteenlak
materiaal: PET; materiaaldikte: 1 mm; kleur: glashelder; 
druktechniek: zeefdruk; drukstand: 1-zijdig; opdrukmotief: leifolie; 
aantal buigingen: 1; versie: L-standaard met uitsparing;  
hoek: ca. 75°

formaat: DIN A6; opstelling: dwarsformaat; voetmaat: 25 mm
26.0725.24 € 1,10 / per stuk
formaat: DIN A5; opstelling: hoogformaat; voetmaat: 40 mm
26.0725.25 € 1,52 / per stuk
formaat: DIN A7; opstelling: dwarsformaat; voetmaat: 25 mm
26.0725.26 € 0,95 / per stuk
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Wandkrijtbord
UV-, schok-, vuil- en krasbestendig oppervlak. 
Beschrijfbaar met krijt en krijtmarkers. 
Weerbestendig frame; inclusief wandmontageset.

materiaal: hardhout / kunststof; oppervlakte: gelakt; 
framekleur: mahonie; omlijsting: vlak; framebreedte: 45 mm;  
diepte (buitenmaat): 20 mm; omvang: 2-zijdig

breedte schrijfoppervlak: 325 mm;  
hoogte schrijfoppervlak: 427 mm; breedte (buitenmaat): 370 mm; 
hoogte (buitenmaat): 472 mm; gewicht: 1,5 kg
12.0105.4 € 28,35 / per stuk
breedte schrijfoppervlak: 425 mm;  
hoogte schrijfoppervlak: 520 mm; breedte (buitenmaat): 470 mm; 
hoogte (buitenmaat): 565 mm; gewicht: 2,1 kg
12.0105.6 € 42,65 / per stuk
breedte schrijfoppervlak: 625 mm;  
hoogte schrijfoppervlak: 825 mm; breedte (buitenmaat): 670 mm; 
hoogte (buitenmaat): 870 mm; gewicht: 3,8 kg
12.0105.10 € 74,90 / per stuk

renzel NATURE
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Displaymand „Polyrotan“
Deze displaykorf, die verweven is op een metalen frame, is gemaakt 
van robuust vlechtwerk in een prachtige natuurlijke tint.  
De mand is afwasbaar.

materiaal: polyrotan, robuust kunststof in natuurlijke tint

formaat: ca. 400 x 400 x 100 mm
40.1962.1 € 17,55 / per stuk
formaat: ca. 600 x 400 x 100 mm
40.1962.2 € 24,70 / per stuk
formaat: ca. 300 x 400 x 100 mm
40.1962.3 € 14,65 / per stuk
formaat: ca. 600 x 400 x 150 mm
40.1962.4 € 17,55 / per stuk

Schapmand „Polyrotan“
Opvallend op een metalen frame geweven schapmand van robuuste 
kunststof in een mooie natuurlijke tint. De mand is aan de 
achterkant wat hoger dan aan de voorzijde en is daarom perfect  
voor de presentatie van allerlei producten. 
Bijvoorbeeld voor bakkerijproducten, groente en fruit.  
Deze schapmand is hygiënisch goed te reinigen en afwasbaar.

materiaal: polyrotan, robuust kunststof in natuurlijke tint;  
breedte: 400 mm; hoogte voorzijde: 120 mm;  
hoogte achterzijde: 200 mm; diepte: 380 mm
40.1961.1 € 17,55 / per stuk

renzel NATURE

renzel NATURE

renzel NATURE

renzel NATURE

Vulmand „Polyrotan“
Opvallend geweven vulmand van robuust kunststof in een mooie 
natuurlijke tint. De mand heeft zijgrepen voor een veilig transport 
en is afwasbaar.

materiaal: polyrotan, robuust kunststof in natuurlijke tint

formaat: doorsnede 280 x 90 mm
40.1959.1 € 3,10 / per stuk
formaat: doorsnede 340 x 100 mm
40.1959.2 € 4,04 / per stuk

Vulmand
materiaal: wilgentakken; kleur: naturel; breedte: 450 mm; 
hoogte: 100 mm; diepte: 310 mm
40.0005.1 € 17,35 / per stuk
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Vulmand
materiaal: wilgentakken; kleur: naturel; breedte: 300 mm;  
hoogte voorzijde: 50 mm; hoogte achterzijde: 100 mm; diepte: 300 mm
40.0005.8 € 13,20 / per stuk

Vulmand hoge variant
Met twee uitsparingen als handgreep.

materiaal: wilgentakken; kleur: naturel; breedte: 600 mm; 
hoogte: 200 mm; diepte: 400 mm
40.0005.9 € 24,85 / per stuk

renzel NATURE renzel NATURE

renzel NATURE

Vulmand
Met handgreep.

materiaal: wilgentakken; kleur: naturel; breedte: 550 mm; 
hoogte: 210 mm; diepte: 400 mm
40.0005.6 € 21,25 / per stuk

Draadmand set
materiaal: draad / rondbuis; draaddikte: 4 + 6 mm; 
buisdoorsnede: 10 x 1,5 mm; oppervlakte: gepoedercoat; 
kleur: zwart, ca.RAL 9005; breedte: 604 mm; diepte: 424 mm; 
versie: stapelbaar en verrijdbaar
59.2687.5 € 129,90 / set



Telefoon: +31 (0) 315  65 99 99 • www.vkf-renzel.nl • info@vkf-renzel.nl

Kijk voor andere uitvoeringen in onze webshop: www.vkf-renzel.nl!

29

2

Producten voor indoor

Prijscassette „Klick“
Bestaande uit een gekleurd achterpaneel en 
een transparant frontpaneel ter inschuiving.

materiaal: kunststof; kleur: zwart; 
breedte: 80 mm; hoogte: 54 mm; 
uitrusting: met frontplaat
53.0074.4 € 1,05 / per stuk

Baliestandaard 130 mm
voor prijsdisplay „Klick“

Door het scharnierelement kan de 
hellingshoek traploos aangepast worden. 
 
hoogte: 130 mm 
prijs is excl. prijsbordje

materiaal: kunststof;  
kleur: transparant / wit

stuksprijs
53.0056.93 € 1,10 / per stuk
VE: 100 stuks
53.0056.93 € 1,05 / per stuk

Sign Clip-klickhouder
voor prijsdisplay „Klick“

Deze houder kan universeel worden gebruikt 
(klemt tot 30 mm). De prijscassettes 
zijn in elke positie verstelbaar door het 
kogelgewricht.

materiaal: kunststof;  
kleur: wit / transparant
53.0056.2 € 2,00 / per stuk
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Prijshouder
Met rechthoekige voet.

kleur: glashelder;  
breedte prijskaarthouder: 27 mm; 
voetmaat: 37 x 30 mm
24.0253.1 € 1,31 / per stuk

Sign Clip klein met knijpklem  
en zuignap

Kleine clip met zuignap. De clip kan zowel 
verticaal als horizontaal bevestigd worden.

kleur: glashelder; doorsnede ogen: 30 mm; 
opnamegrootte: max. 10 mm
24.0188.1 € 1,37 / per stuk

Sign Clip om op te plakken  
met knijpklem

Zelfklevend plaatje met klem.

kleur: glashelder; doorsnede ogen: 20 mm; 
totale hoogte: 60 mm;  
opnamegrootte: max. 10 mm
24.0068.1 € 1,16 / per stuk

Sign Clip met dubbele knijpklem
Dubbele clip met klemmen.

kleur: glashelder; totale hoogte: 91 mm; 
opnamegrootte: max. 10 mm
24.0067.1 € 1,26 / per stuk
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Sign Clip groot met power-klem
Grote prijskaarthouder met power-klem.

kleur: glashelder;  
breedte prijskaarthouder: 54 mm;  
totale hoogte: 160 mm;  
opname prijskaarthouder: ca. 1 mm;  
opname power-klem: max. 30 mm; 
uitvoering: met 50 mm lange staaf
24.0062.2 € 2,63 / per stuk

1 2

Sign Clip met power-klem
Power-prijskaarthouder met power-klem.

kleur: glashelder;  
breedte prijskaarthouder: 80 mm;  
opname prijskaarthouder: ca. 7 mm; 
opname power-klem: max. 30 mm;  
totale hoogte: 110 mm;  
uitvoering: zonder staaf
24.0063.1 € 2,63 / per stuk

Posterframe
materiaal: stevig kunststof; 
kleuren: oranje, rood, groen, grijs, blauw, 
geel, wit of zwart;
formaat: DIN A4
53.0004.47 € 0,95 / per stuk

1. kleurvoorbeelden: 
geel ca. RAL 1018 
rood ca. RAL 3000 
oranje ca. RAL 2008 
groen ca. RAL 6032 
blauw ca. RAL 5015 
wit ca. RAL 9010 
zwart ca. RAL 9005 
grijs ca. RAL 7035

2. speciale kleuren: 
zilver gelakt en transparant

Graag de gewenste kleur doorgeven bij de bestelling.
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U-houder
Voor plakkaatramen. 
U-houders maken het mogelijk reclameplakkaten of speciale 
aanbiedingen snel en veilig te verwisselen. 
De plakkaten zijn in de U-houder beschermd tegen stof en daardoor 
herhaaldelijk opnieuw te gebruiken.

materiaal: hard PVC; materiaaldikte: 0,4 mm; kleur: ontspiegeld; 
opstelling: hoogformaat; voor posterframe: DIN A4
26.0035.8 € 0,90 / per stuk

U-houders zijn ook verkrijgbaar in niet-reflecterend PVC van 0,2 mm. 
 
U-houders zorgen voor een veilige en eenvoudige bediening van 
snelwisselende reclameplakkaten en speciale aanbiedingen. 
De posters worden in de U-houder beschermd tegen stof en zijn  
daarom vaak herbruikbaar. 
 
Wij gebruiken UV-gestabiliseerde folies.

Alle andere inschuifformaten zijn te vinden in onze webshop op vkf-renzel.nl!

Ophangoog
Voor het ophangen van plakkaatramen. 
Oogje evenwijdig aan het frame. 
 
materiaal: stabiel kunststof

kleur: transparant; voor frameformaten: DIN A3-A6

stuksprijs
53.0019.4 € 0,22 / per stuk
VE: 100 stuks
53.0019.4 € 0,20 / per stuk

Voetstuk model „RA 1“
Deze uitvoering is geschikt voor het verticaal kunnen neerzetten 
van posterframes. 
 
materiaal: kunststof

kleur: transparant; voor frameformaten: DIN A3-A6

stuksprijs
53.0019.2 € 0,67 / paar
VE: 50 paar
53.0019.2 € 0,65 / paar

U vindt nog veel meer bevestigingsmogelijkheden in onze webshop: www.vkf-renzel.nl
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Posterframe „Madeira“
Snelle plakkaatwisseling mogelijk zonder demontage.

materiaal: beukenhout naturel; inschuif: aan de korte zijde

formaat: DIN A3
53.0029.3 € 12,10 / per stuk
formaat: DIN A4
53.0029.4 € 10,40 / per stuk
formaat: DIN A5
53.0029.5 € 7,67 / per stuk

Ophangogen voor houten posterframe „Madeira“
voor het ophangen van houten posterframes

materiaal: stevig kunststof; kleur: transparant
53.0030.1 € 0,37 / per stuk

Voetsteunen voor houten posterframe „Madeira“
Geschikt voor houten posterframes (art.nrs. 53.0029.3 - 5).
53.0030.4 € 4,31 / paar

Afdekfolie
Voor kliklijsten, stoepborden, WindSign „Economy II“, afdekkingen, 
... UV-gestabiliseerd 
 
Niet geschikt voor waterdichte kliklijsten en stoepborden.

materiaal: hard PVC; materiaaldikte: 0,4 mm;  
kleur: ontspiegeld; voor formaat: DIN A4
26.0001.5 € 0,63 / per stuk

Leifolie
Beschrijfbaar met krijtmarkers. Zonder lijst. 
Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

materiaal: polystyreen; materiaaldikte: 1 mm;  
oppervlakte: leifolie; kleur: zwart; vorm: afgeronde hoeken

formaat: DIN A3
53.0018.3 € 2,94 / per stuk
formaat: DIN A4
53.0018.4 € 1,58 / per stuk
formaat: DIN A5
53.0018.5 € 1,05 / per stuk

Direct zonlicht vermijden!
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Etalagesysteem „Feko-Eco“ 
kunststof, 17 mm profiel

zelfklevend kunststof frame voor 
bevestiging op ramen; 
ideaal voor dubbelzijdige presentatie van 
reclameboodschappen; 
frame met wisselbare inhoud voor aan de 
binnenkant van de ruit; 
magnetisch sluitmechanisme; 
plat contraframe om de tape zichtbaar aan 
de buitenkant te bedekken; 
aanbrengen in hoogformaat; 
leverbaar in grijs of zwart

materiaal frames: kunststof; 
inschuifformaat: DIN A4 (210 x 297 mm); 
opstelling: hoogformaat;  
verpakking: per stuk verpakt

kleur: grijs
50.0247.3 € 6,20 / per stuk
kleur: zwart
50.0247.4 € 6,20 / per stuk

Duraframe® „Sun“
DIN A4

Infoframe voor glazen oppervlakken die 
worden blootgesteld aan direct zonlicht. 
Eenvoudige bevestiging: door de adhesie 
hecht de rug als vanzelf aan het gladde 
oppervlak. Het magnetische scharnier aan 
de voorzijde zorgt voor het snel invoegen / 
vervangen van documenten.

materiaal: PET-WPVC

kleur: zwart
12.0346.44 € 25,75 / VE (2 stuks)
kleur: zilver
12.0346.45 € 25,75 / VE (2 stuks)

hittebestendig tot ca. 70°C
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Duraframe® inforaam
DIN A4

Uw informatie perfect gepresenteerd: 
Duraframe® - Hét magnetische infoframe 
•  presenteer uw informatie op een 

hoogwaardige en professionele manier
•  snelle invoer en vervanging van 

documenten middels scharnierend 
magneetraam

•  eenvoudige bevestiging op alle 
gebruikelijke oppervlakken zonder 
gereedschap

kleur: zwart
12.0346.5 € 16,75 / VE (2 stuks)
kleur: zilver
12.0346.6 € 16,75 / VE (2 stuks)

Stel het Duraframe® frame niet langdurig bloot aan direct zonlicht, aangezien 
opwarming kan leiden tot vervorming (golfvorming) van het frame - wij adviseren 

dan Duraframe® Sun te gebruiken - kijk hiervoor in onze webshop!

Statische hoes
Zonder te plakken in te zetten voor en 
achter glas. Benut de voordelen van deze 
hoes: eenvoudig aan te brengen, eenvoudig 
te verwijderen, is steeds opnieuw te 
gebruiken, extreem belastbaar  
(tot 120° C hittebestendig).

inschuifformaat: DIN A4;  
opstelling: hoog- / dwarsformaat;  
breedte (buitenmaat): 244 mm;  
hoogte (buitenmaat): 331 mm
26.0026.4 € 3,14 / per stuk

Hechten zonder lijm!
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Geldschaal
Met 4 antislip-noppen om wegglijden te voorkomen. 
Vraag ons naar de mogelijkheden voor bedrukking van papieren 
inlegvellen.

materiaal: acrylglas; kleur: glashelder;  
breedte (buitenmaat): 210 mm; lengte (buitenmaat): 175 mm; 
opdrukmotief: zonder opdruk

stuksprijs
40.0016.1 € 7,88 / per stuk
VE: 10 stuks
40.0016.1 € 5,78 / per stuk
VE: 50 stuks
40.0016.1 € 4,10 / per stuk
VE: 500 stuks
40.0016.1 € 3,14 / per stuk
VE: 750 stuks
40.0016.1 € 2,94 / per stuk
VE: 1.000 stuks
40.0016.1 € 2,89 / per stuk

Geldschaal „Sorbus“
materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 6 mm; kleur: glashelder; 
breedte: 220 mm; diepte: 147 mm
60.0077.1 € 6,46 / per stuk

Valsgelddetector „Safesan 155-S“
Wapen uzelf en uw bedrijf tegen vals geld met de Safescan 155-S.  
Het grote LCD display informeert u over alles wat belangrijk is:  
valutatype en coupure, het aantal gecontroleerde biljetten en 
een totaalbedrag (indien u de add-on-functie hebt geactiveerd). 
Bovendien kost het controleren van een bankbiljet nog minder  
dan een halve seconde.  
7-voudige valsgelddetectie: infraroodinkt, magnetische inkt, 
metaaldraad, kleur, biljetgrootte, biljetdikte en watermerk.

kleur: zwart; breedte: 128 mm; hoogte: 83 mm; diepte: 159 mm; 
standaard valuta: EUR, GBP, CHF, PLN; scansnelheid: 0,5 seconden; 
accu: optioneel; gewicht: 0,62 kg
10.0059.21 € 113,40 / per stuk

DeskWindo „DW 5“
Vlak design, eenvoudig in gebruik, anti-sliplaag voor een betere grip;

materiaal: kunststof; kleur: zwart / transparant;  
diepte (buitenmaat): 3 mm

buitenmaat: 437 x 317 x 3 mm (B x H x D).
inschuifformaat: DIN A3; breedte (buitenmaat): 437 mm; hoogte 
(buitenmaat): 317 mm
53.0039.9 € 15,30 / per stuk
buitenmaat: 313 x 232 x 3 mm (B x H x D).
inschuifformaat: DIN A4; breedte (buitenmaat): 313 mm; hoogte 
(buitenmaat): 232 mm
53.0039.10 € 9,82 / per stuk
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Coffee2go beker „Premium“
Praktische 2Go beker van dubbelwandig kunststof, incl. deksel  
met drinkopening. Het deksel kan worden vastgeschroefd,  
waardoorr deze goed op de beker blijft zitten. 
Hoofdkleur: wit 
• materiaal: kunststof/polypropyleen 
• gewicht: ca. 122 g 
• made in Germany 
De beker is niet geschikt voor koolzuurhoudende dranken!  
Incl. 1-4 kleurige IMould-opdruk volgens Euroscale, plus extra 
drukkosten.

hoogte: 155 mm; doorsnede ogen: 95 mm

inhoud: 350 ml

VE: 500 stuks
40.1591.1 € 4,19 / per stuk
VE: 1.000 stuks
40.1591.1 € 3,52 / per stuk

inhoud: 250 ml

VE: 500 stuks
40.1591.2 € 4,12 / per stuk
VE: 1.000 stuks
40.1591.2 € 3,36 / per stuk

Mok „Madrid“
Made in Germany. 
 
vulinhoud: 0,27 l 
gewicht: 270 g

materiaal: porselein; kleur: wit; capaciteit: 0,32 l;  
hoogte: 103 mm; doorsnede ogen: 82 mm

VE: 100 stuks
40.0131.1 € 2,31 / per stuk
VE: 250 stuks
40.0131.1 € 2,26 / per stuk

Verschillende opdrukmogelijkheden op aanvraag beschikbaar.

Mok „Dallas“
Made in Germany. 
 
vulinhoud: 0,36 l 
gewicht: 378 g

materiaal: porselein; kleur: wit; capaciteit: 0,425 l;  
hoogte: 100 mm; doorsnede ogen: 98 mm

VE: 100 stuks
40.0144.1 € 2,82 / per stuk
VE: 250 stuks
40.0144.1 € 2,76 / per stuk

Verschillende opdrukmogelijkheden op aanvraag beschikbaar.
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Naambadge „Podio Paper“
Deze naambadge is te gebruiken in combinatie met papieren 
inleggers van 76 x 40 mm. De naambadge bestaat uit twee kunststof 
delen en een aangebrachte bevestiging. De bijpassende etiketvellen 
kunnen afzonderlijk worden besteld. Het rugdeel is verkrijgbaar in 
10 standaardkleuren en met 4 verschillende bevestigingen. 
materiaal: kunststof

bevestiging: met magneet „Premium“ (grijs)

VE: 25 stuks
44.0100.33 € 2,93 / per stuk
VE: 100 stuks
44.0100.33 € 2,72 / per stuk

bevestiging: met magneet „Basic TwentyTwo“ (zwart)

VE: 25 stuks
44.0100.34 € 2,61 / per stuk
VE: 100 stuks
44.0100.34 € 2,40 / per stuk

bevestiging: met combi-clip

VE: 25 stuks
44.0100.35 € 1,52 / per stuk
VE: 100 stuks
44.0100.35 € 1,26 / per stuk

bevestiging: met speld

VE: 25 stuks
44.0100.36 € 1,46 / per stuk
VE: 100 stuks
44.0100.36 € 1,67 / per stuk

meerprijs: rugdeel zilver of goud gelakt
44.0100.37 € 0,63 / per stuk

Set labels voor naambadge „Podio Paper“
Een comfortabele beschrijving / bedrukking is mogelijk dankzij de 
etiketvellen met microperforatie. Deze worden geleverd in handige 
sets van 5. Elke set bevat 70 individuele labels.

formaat: DIN A4 hoogformaat; etikettenformaat: 76 x 40 mm; 
etiketten per vel: 14; samenstelling: 120 g/m²;  
opdrukmotief: om zelf te bedrukken
44.0098.1 € 2,09 / VE (5 vel)

1. in verschillende kleuren verkrijgbaar

2. verschillende bevestigingen verkrijgbaar

1

2
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Krijtbord „Natura“
Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. 
Met gegalvaniseerde stalen scharnieren. 
UV-bestendige kleuren. Beschrijfbaar met krijt en krijtmarkers.

materiaal: beukenhout / MFC; oppervlakte: onbehandeld; 
omlijsting: vlak; omvang: 2-zijdig

framekleur: lichtbruin; buitenmaat: 550 x 815 mm; 
schrijfoppervlak: 470 x 660 mm; gewicht: 7,7 kg
12.0499.1 € 82,20 / per stuk
framekleur: lichtbruin; buitenmaat: 680 x 1.148 mm; 
schrijfoppervlak: 600 x 1.010 mm; gewicht: 13,2 kg
12.0499.2 € 118,60 / per stuk
framekleur: zwart; buitenmaat: 550 x 815 mm; 
schrijfoppervlak: 470 x 660 mm; gewicht: 7,7 kg
12.0499.3 € 67,60 / per stuk
framekleur: zwart; buitenmaat: 680 x 1.148 mm; 
schrijfoppervlak: 600 x 1.010 mm; gewicht: 13,2 kg
12.0499.4 € 109,20 / per stuk
framekleur: donkerbruin; buitenmaat: 550 x 815 mm; 
schrijfoppervlak: 470 x 660 mm; gewicht: 9,1 kg
12.0499.5 € 88,40 / per stuk
framekleur: donkerbruin; buitenmaat: 680 x 1.148 mm; 
schrijfoppervlak: 600 x 1.010 mm; gewicht: 15,1 kg
12.0499.6 € 118,60 / per stuk

Krijtbord met ronde bovenkant
Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. 
Met gegalvaniseerde stalen scharnieren. 
UV-bestendige kleuren. Beschrijfbaar met krijt en krijtmarkers. 
Met uitwisselbaar bord.

materiaal: hardhout / HPL / staal; oppervlakte: onbehandeld; 
omlijsting: vlak; omvang: 2-zijdig

framekleur: lichtbruin; buitenmaat: 550 x 862 mm; 
schrijfoppervlak: 470 x 660 mm; gewicht: 5,3 kg
12.0500.1 € 90,50 / per stuk
framekleur: lichtbruin; buitenmaat: 680 x 1.197 mm; 
schrijfoppervlak: 600 x 1.010 mm; gewicht: 8,5 kg
12.0500.2 € 134,20 / per stuk
framekleur: zwart; buitenmaat: 550 x 862 mm; 
schrijfoppervlak: 470 x 660 mm; gewicht: 6,7 kg
12.0500.3 € 81,10 / per stuk
framekleur: zwart; buitenmaat: 680 x 1.197 mm; 
schrijfoppervlak: 600 x 1.010 mm; gewicht: 10,4 kg
12.0500.4 € 133,10 / per stuk
framekleur: donkerbruin; buitenmaat: 550 x 862 mm; 
schrijfoppervlak: 470 x 660 mm; gewicht: 5,3 kg
12.0500.5 € 84,20 / per stuk
framekleur: donkerbruin; buitenmaat: 680 x 1.197 mm; 
schrijfoppervlak: 600 x 1.010 mm; gewicht: 8,5 kg
12.0500.6 € 141,40 / per stuk

renzel NATURE

renzel NATURE
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Krijtbord „Simple“
materiaal: hout; oppervlakte: gelakt; omlijsting: vlak; 
framekleur: noten; buitenmaat: 550 x 1.000 mm; 
schrijfoppervlak: 440 x 660 mm (B x H);  
framebreedte: 55 mm; hout dikte: 20 mm; gewicht: 5,0 kg; 
omvang: 2-zijdig; opdruk: zonder opdruk

stuksprijs
12.0101.36 € 57,20 / per stuk
VE: 10 stuks
12.0101.36 € 51,50 / per stuk
VE: 50 stuks
12.0101.36 € 48,85 / per stuk
VE: 100 stuks
12.0101.36 € 46,55 / per stuk

Krijtbord „Deluxe“
Geschikt voor zowel binnen als buitengebruik. 
Beschrijfbaar met krijt en krijtmarkers.

materiaal: rubber / PP / roestvrij staal; oppervlakte: gelakt; 
buitenmaat: 715 x 1.390 mm; schrijfoppervlak: 580 x 1.000 mm; 
omlijsting: vlak; omvang: 2-zijdig;  
stabiliteit: tot 40 km/h windsnelheid; gewicht: 16,9 kg

framekleur: beuken naturel
12.0496.7 € 150,80 / per stuk
framekleur: mahonie
12.0496.8 € 150,80 / per stuk

Krijtstift │ afwasbaar
Geschikt voor alle gladde oppervlakken. Duidelijk zichtbare, 
dekkende kleur. Veegvast, lichtecht en geurloos. Met beitelvormige 
punt. Gemakkelijk uitwisbaar met een vochtige doek. Verkrijgbaar in 
de kleuren wit, geel, rood, groen, blauw, oranje, paars, roze of zwart.

schrijfbreedte: 1 - 2 mm; uitrusting: met ronde punt
12.0026.67 € 1,68 / per stuk
schrijfbreedte: 2 - 6 mm; uitrusting: met beitelvormige punt
12.0026.88 € 2,52 / per stuk
schrijfbreedte: 7 - 15 mm; uitrusting: met beitelvormige punt
12.0026.89 € 3,78 / per stuk

renzel NATURENIEUW

renzel NATURE

Opdruk op frame 
of bord is op 

aanvraag mogelijk!

Producten voor outdoor
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Krijtbord- scheidingswand „Café“
De krijtbord - scheidingswand „Café“ is de optimale combinatie 
van afscherming en reclame. Het dient als een visueel scherm 
in de horeca en tegelijkertijd kan het bord met krijt worden 
beschreven. Je kunt de panelen zonder gereedschap verbinden. 
Breedte: 600 mm; hoogte: 1.150 mm;

framekleur: zwart; breedte schrijfoppervlak: 580 mm; hoogte 
schrijfoppervlak: 1.000 mm; gewicht: 4,6 kg
80.1006.1 € 47,25 / per stuk
framekleur: zilver; breedte schrijfoppervlak: 580 mm; hoogte 
schrijfoppervlak: 1.000 mm; gewicht: 4,6 kg
80.1006.2 € 47,25 / per stuk
framekleur: wit; breedte schrijfoppervlak: 580 mm; hoogte 
schrijfoppervlak: 1.000 mm; gewicht: 4,6 kg
80.1006.3 € 47,25 / per stuk

Voet voor krijtbord-scheidingswand „Café“
materiaal: staal; breedte: 40 mm; hoogte: 100 mm; diepte: 400 mm; 
inschuifbreedte: 17 mm; gewicht: 2,1 kg
80.1007.1 € 26,25 / VE (2 stuks)
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Regenbestendig stoepbord „Eco 35“
•  regenwaterbestendig door afdichtend rubber op het rugdeel  

en speciale profieltechnologie
•  weersbestendige polystyrene ruggen en anti-reflecterende,  

UV-gestabiliseerde afdekfolies
• accessoires als topbord of draadmand zijn optioneel verkrijgbaar 
• speciale productie vanaf 1 stuk 
• RAL-poedercoating topprofielen en/of basisframe vanaf 1 stuk
versie: 2-zijdig; inschuifformaat: DIN A1 (594 x 841 mm); 
opstelling: hoogformaat; regenbestendig: ja;  
totale hoogte: 1.100 mm
50.0155.1 € 83,10 / per stuk

Andere regenbestendige stoepborden vindt u in onze webshop op  
www.vkf-renzel.nl.

Regenbestendig stoepbord WindSign „Seal“
• kunststof voet te vullen met water of zand 
• met veertechnologie voor stabiliteit, zelfs bij „stormachtig“ weer 
• verplaatsbaar door geïntegreerde wielen in de voet 
• verstekhoeken met zilveren kunststof hoeken aan de uiteinden 
•  2-zijdig design incl. anti-reflecterende, UV-gestabiliseerde 

afdekfolie
• met kunststof rugwand 
• leverbaar met topbord vanaf 1 stuk 
• montage: frame wordt op de kunststof voet geschroefd

inschuifformaat: DIN A1 (594 x 841 mm);  
opstelling: hoogformaat; regenbestendig: ja
50.0298.2 € 114,30 / per stuk

Uitsluitend voor papieren inlegvellen, dan wel posters. 
 
Het achteraf inbouwen van topborden is niet mogelijk. 
Vanaf 1 stuk ook leverbaar met topbord.
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Producten voor outdoor

LED Windsign „Seal plus“
materiaal: aluminium / acrylglas / kunststof; 
oppervlakte: geëloxeerd; kleur: zwart;  
kleur passepartout: zwart; voetkleur: zwart; 
inschuifformaat: DIN A1; zichtformaat: 568 x 817 mm (B x H);  
buitenmaat: 658 x 907 mm (B x H);  
totaal hoogte (gemonteerd): 1.223 mm; 
voetmaat: 740 x 190 x 630 mm (B x H x D); verlichting: LEDs; 
accucapaciteit: ca. 24 uren in eco-modus;  
oplaadtijd: ca. 5 uur; omvang: 2-zijdig; regenbestendig: ja
10.0305.5 € 615,00 / per stuk

1. accuvak

Transporthulpmiddel voor WindSign „QS I“ & „Seal“
Ergonomisch gevormde buis met wielen voor een gemakkelijke 
bevestiging aan de windsign „QS I“ en „Seal“. Zeer geschikt om het 
stoepbord, als het gevuld is met zand of water, te verplaatsen.  
Het gebruikelijke kantelen van de „QS I“ en „Seal“ is dan ook met  
dit hulpmiddel niet meer nodig.
50.0208.9 € 13,15 / per stuk

Stoepbord
Met verzinkte rugwand.

materiaal: rondstaal 25 mm; inschuifformaat: DIN A1;  
totale hoogte: 1.400 mm; reclameruimte: 610 x 320 mm (B x H); 
versie: met half ronde tekstplaat;  
uitrusting: incl. ontspiegelde PET-afdekfolie met magneetband

kleur: wit, ca.RAL 9003
53.0086.1 € 171,60 / per stuk
kleur: rood, ca. RAL 3020
53.0086.2 € 171,60 / per stuk

Tegen meerprijs vanaf 5 stuks ook
verkrijgbaar in andere RAL-kleuren.

Reserve afdekfolies en andere
posterstandaards zijn online te vinden.

LED

1
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Kijk voor andere uitvoeringen in onze webshop: www.vkf-renzel.nl!
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Producten voor outdoor

Afdekfolie
Voor o.a. kliklijsten, stoepborden en de WindSign „Economy II“.
UV-gestabiliseerd; niet geschikt voor waterdichte kliklijsten en 
stoepborden; kleur: ontspiegeld

Geschikt voor art.nrs. 50.0155.1, 50.0151.1, 50.0151.7, 50.0075.7 en 
50.0075.4, vanaf model 06/2012.
materiaal: hard PVC; materiaaldikte: 0,7 mm; breedte: 638 mm; 
hoogte: 885 mm; voor formaat: DIN A1 (594 x 841 mm)
26.0001.44 € 5,15 / per stuk
Geschikt voor de 50.0298.2, 50.0298.9 en de 50.0298.5. 
Daar het artikel passend behoort te zijn voor kliklijst/stoepbord,  
kan de maatvoering die wij leveren iets afwijken van de  
DIN A0 / A1 / A2 maten. 
Heeft u een eigen afmeting beschermfolie nodig, neem dan contact 
met ons op.
materiaal: PET; materiaaldikte: 1 mm; breedte: 625 mm; 
hoogte: 889 mm; voor formaat: DIN A1; aantal boorgaten: 2
26.0246.158 € 8,45 / per stuk

Reclamevlaggen set
Van weerbestendig kunststof, bestaande uit 1 vlaggenstok 
(lengte: 700 mm), 1 vlaggenhouder, 1 afsluitknop, 1 veiligheidsring, 
1 vlag in DIN A3 hoogformaat, zonder bord, leverbaar in de 
kleuren: wit, rood, groen, blauw, geel of roze.

materiaal: kunststof; kleur: wit; inschuifformaat: DIN A3; 
opstelling: hoogformaat
24.0036.9 € 13,60 / set

Beachflag „Druppel“
De klassieker en bestseller onder de beachflags.  
Stel uw eigen beachflag samen.

materiaal buis: fiberglas / aluminium; kleur buis: zwart;  
materiaal vlag: polyesterdoek 90 g/m²;  
druktechniek: digitaaldruk, 1-zijdig; materiaal grondsteun: staal; 
oppervlakte: gepoedercoat; vorm: rond; doorsnede ogen: 480 mm;  
versie: frame incl. tas met digitaaldruk vlag;  
uitrusting: incl. transporttas; uitrusting 2: incl. draaielement; 
grondsteun: bodemplaat rond 12,5 kg, zilver

totale hoogte: 2.300 mm; buislengte: 3.300 mm;  
breedte vlag: 1.047 mm; hoogte vlag: 1.872 mm
80.1010.2 € 159,10 / per stuk
totale hoogte: 3.300 mm; buislengte: 4.300 mm;  
breedte vlag: 1.138 mm; hoogte vlag: 2.812 mm
80.1010.13 € 173,70 / per stuk
totale hoogte: 4.200 mm; buislengte: 5.200 mm;  
breedte vlag: 1.157 mm; hoogte vlag: 3.760 mm
80.1010.20 € 190,30 / per stuk
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Fietsenstandaard
Ideaal voor wisselreclame. Voor het 1- of 2-zijdig plaatsen van 
fietsen (ook geschikt voor mountainbikes). Door verzinking 
beschermt tegen corrosie. Praktisch en eenvoudig te verplaatsen 
d.m.v. de wielen aan de zijkant.

materiaal: metaal; oppervlakte: gegalvaniseerd;  
breedte: 1.050 mm; hoogte: 1.750 mm;  
diepte: 1.250 mm met kantelbeveiliging (diepte: 3200 mm); 
aantal plaatsen: 6; reclameruimte: 2-zijdig DIN A1 dwarsformaat; 
uitrusting: met aluminium kliklijst en kantelbeveiliging
53.0179.1 € 395,00 / per stuk

Fietsenstandaard „BR“
materiaal: staal; oppervlakte: gegalvaniseerd; hoogte: 820 mm; 
diepte: 390 mm; wielbreedte: tot 64 mm; wielafstand: 390 mm; 
wielverstelling: 1-zijdig

breedte: 780 mm; aantal plaatsen: 2
53.0462.1 € 127,90 / per stuk
breedte: 1.170 mm; aantal plaatsen: 3
53.0462.2 € 166,40 / per stuk
breedte: 1.560 mm; aantal plaatsen: 4
53.0462.3 € 217,40 / per stuk
breedte: 1.950 mm; aantal plaatsen: 5
53.0462.4 € 291,00 / per stuk

Aluminium stretchframe outdoor
Het frame, speciaal ontworpen voor outdoor-gebruik, kan eenvoudig 
worden voorzien van een banner met een door u gewenste opdruk. 
De aan alle zijden ingenaaide pezen worden eenvoudigweg in het 
aluminiumprofiel gedrukt, waardoor de banner zonder plooien wordt 
ingespannen. Voor extra bescherming tegen vuil en vandalisme is 
een scharnierend afdekprofiel aangebracht, dat tevens voorkomt 
dat de banner wegglijdt. Het weerbestendige frame wordt door 
schroeven aan de gevel of muur bevestigd. Op verzoek kan het 
profiel worden voorgeboord en is ook de banner met eigen opdruk 
direct mee te leveren.

materiaal frames: aluminium; oppervlakte: geëloxeerd; 
framekleur: zilver; framediepte: 90 mm; ophangingen: zonder; 
versie: zonder banner

buitenmaat frame: 3.000 x 1.500 mm (B x H); 
bannerformaat: 2.995 x 1.495 mm (B x H)
15.0281.10 € 452,00 / per stuk
buitenmaat frame: 3.000 x 2.000 mm (B x H); 
bannerformaat: 2.995 x 1.995 mm (B x H)
15.0281.4 € 484,00 / per stuk
buitenmaat frame: 4.000 x 2.000 mm (B x H); 
bannerformaat: 3.995 x 1.995 mm (B x H)
15.0281.7 € 545,00 / per stuk

Meer varianten zijn te vinden in onze webshop.



 Meer producten? Zie onze webshop!

Bij bestellingen onder de € 30,- berekenen wij € 5,- klein ordertoeslag. Alle prijzen zijn excl. BTW en verzendkosten.
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