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Hygiëne en veiligheid

Beschermen

Desinfectiezuil „Score“ met Steripower 
desinfectiedispenser

Het aluminium display biedt deze hoogwaardige Steripower  
„White Edition" handdesinfectieapparaat een optimale 
standvastigheid. De dispenser voor desinfectiemiddel werkt met 
behulp van een sensor die een sproei-impuls afgeeft bij contactloze 
toepassing, waarbij de overdracht van bacteriën en ziektekiemen 
kan worden vermeden. De sproei-intensiteit kan trapsgewijs worden 
aangepast. De stappen zijn instelbaar van 0,5 ml tot 5 ml.  
De dispenser is geschikt voor alle in de handel te verkrijgen 
vloeibare desinfecteermiddelen met een inhoud tot max. 1.000 ml. 
Het desinfectiemiddel is niet inbegrepen bij de levering. 
 
In de handdesinfectiedispenser zit een geïntegreerde lekbak 
voor de opvang van overtollige vloeistoffen. Optioneel kunnen er 
absorberende 'medische pads' in worden geplaatst (niet inbegrepen), 
die u desgewenst kunt bestellen onder 'accessoires' in onze 
Steripower-set. De praktische en grote opening biedt veel ruimte  
om beide handen tegelijkertijd van een spuitnevel te voorzien. 
 
Het hoogwaardige Steripower apparaat is ook uitgerust met een 
oplaadbare accu. De bijbehorende oplader (+ extra accu) kunt u 
vinden in de Steripower-set (art.nr. 59.2495.12) onder 'accessoires'. 
Het is niet inbegrepen in de leveringsomvang, maar wel nodig voor 
permanente gebruik van de desinfectiedispenser.

materiaal: aluminium / staal / kunststof;  
kleur standbuis: zilver geëloxeerd; voetkleur: zilver, ca. RAL 9006; 
voetmaat: 700 x 450 mm (B x D); totale hoogte: 1.500 mm
51.0129.19 

Compatibel met alle vloeibare handdesinfectiemiddelen!

Steripower-set
Plaats uw desinfectiezuil „Score“ in bijvoorbeeld de entreeruimte 
en rust hem uit met deze bijpassende Steripower set. Met deze set 
ontvangt u praktische en noodzakelijke accessoires voor dagelijks 
gebruik. De bijgeleverde 12 absorberende medische pads worden 
optioneel in de opvangbak van de hygiënedisplay geplaatst om de 
overtollige vloeistof te absorberen. Daarnaast bevat de Steripower 
set een externe oplader met netadapter en oplaadkabel en een 
oplaadbare accu (12V - 7,0 AH).

uitrusting: 12 medische pads, 1 oplaadkabel;  
uitrusting 2: 1x externe oplader, 1x accu (12V - 7.0 AH)
59.2495.12 
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Hygiëne en veiligheid

Desinfectiezuil „Sensor-Tondo“
Flexibele, sensorgestuurde desinfectiemiddeldispenser  
van hoogwaardig materiaal voor het hygiënisch doseren  
van handdesinfectiemiddelen. Onze „Sensor-Tondo" is ideaal voor 
plaatsing op drukbezochte locaties, zoals entrees in supermarkten, 
banken en hotels. Daarnaast wordt onze desinfectiestandaard 
vaak gebruikt op alle plaatsen waar wandmontage niet mogelijk of 
gewenst is. Deze desinfectiedispenser zorgt voor continue hygiëne 
in uw kantoren en andere (werk)ruimtes. De werking is contactloos 
dankzij de geïntegreerde sensor. Houd uw handen gewoon  
2 seconden onder de sensor en uw handen worden besproeid  
met een ontsmettingsmiddel. Bovendien kan de dosering in  
3 stappen worden aangepast. Zo garandeert onze desinfecterende 
standaard te allen tijde een professioneel en hygiënisch gebruik van 
uw werkgebied. 
 
Het is bijzonder praktisch dat onze dispenser niet afhankelijk 
is van een bepaalde flesgrootte of vorm, maar het vloeibare 
desinfectiemiddel (geen gel) is in een bestaand reservoir na te 
vullen. Deze dispenser bestaat uitsluitend uit hoogwaardige 
materialen zoals aluminium, staal en kunststof. Door middel van 
het inschuifframe in DIN A4 dwarsformaat, bovenaan de dispenser, 
kunt u ook de aandacht van uw klanten vestigen op ander belangrijk 
gedrag, zoals bijvoorbeeld de veiligheidsafstand.

materiaal frame: kunststof; inschuifformaat: DIN A4 (210 x 297 mm);  
opstelling: dwarsformaat; framekleur: grijs;  
soort afdekfolie: ontspiegeld, UV-gestabiliseerd;  
materiaal frame: metaal; kleur frame: zilver;  
materiaal voet: metaal; doorsnede voet: 320 mm;  
voetkleur: zilver; totale hoogte: 1.770 mm; 
stroomvoorziening: netvoeding, optioneel 6x AA-batterijen; 
uitrusting: incl. desinfectiedispenser met sensor, 1 liter;  
opdruk / motief: sensorgestuurde sproeitechniek;  
uitrusting 2: zonder desinfectiemiddel;  
Uitrusting 3: batterijen niet meegeleverd
50.0340.1 

in onze webshop vindt u geschikte desinfectiemiddelen voor onze desinfectiezuilen 
u vindt er ook praktische handdesinfecterende gel
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Hygiëne en veiligheid

Preventiescherm „Construct“
Op de plekken waar verkoper en klant elkaar in direct contact 
ontmoeten, moeten in de huidige situatie speciale hygiënische 
voorschriften in acht worden genomen. Het preventiescherm 
„Construct“ is ideaal voor het beschermen van medewerkers 
en klanten.De elegante vierkante aluminium buis houdt het 
transparante kunststof scherm vast. Met een afmeting van 1.000 mm 
breed en 500 mm hoog biedt hij precies de juiste bescherming. 
Het gehele frame heeft een hoogte van 750 mm waardoor er aan 
de onderzijde - tussen scherm en balie - een opening ontstaat 
van 250 mm met de mogelijkheid tot doorgifte. Wij raden aan het 
materiaal te reinigen met een zachte microvezeldoek en warm 
zeepsop.

materiaal frame: aluminium / kunststof;  
profieltype: vierkantbuis, 30 x 30 x 1,5 mm;  
kleur frame: zilver geëloxeerd / zwart; totale diepte: 250 mm
51.0313.8 

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

Preventiescherm „Alba“
Het „Alba“ preventiescherm is 3-delig, eenvoudig in elkaar te 
steken en kan desgewenst ruimtebesparend worden gedemonteerd 
en opgeborgen. De uitsparing (voor doorgifte) heeft een afmeting 
van: 300 x 150 mm (B x H).

materiaal: kunststof; kleur: glashelder

breedte: 1.000 mm; hoogte: 750 mm
60.0605.6 
breedte: 750 mm; hoogte: 1.000 mm
60.0605.7 
breedte: 500 mm; hoogte: 750 mm
60.0605.8 
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Hygiëne en veiligheid

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: dwarsformaat, breedte: 1.000 mm, hoogte: 500 mm
60.0224.833 
versie: hoogformaat, breedte: 500 mm, hoogte: 1.000 mm
60.0224.834 

Intercom „VoiceBridge“
Communiceer duidelijk en moeiteloos met uw klanten.  
Ondanks mondkapjes, gezichtsmaskers en preventieschermen! 
 
Onze Voice Bridge wordt namelijk automatisch geactiveerd en 
gedeactiveerd wanneer een klant voor bij de kassa gaat staan of 
naar een servicebalie komt. Aan weerszijden van het geplaatste 
hygiënische scherm wordt een luidspreker geïnstalleerd. 
 
Voor de installatie van het systeem is geen specialistische kennis 
vereist: de luidsprekers zijn voorzien van dubbelzijdige spiegeltape 
aan de achterzijde. U hoeft alleen maar de beschermfolie er af 
te trekken en de luidspreker aan te brengen op uw hygiënische 
beschermingswand. Steek de stekker in het stopcontact en u kunt 
meteen begrijpelijk en moeiteloos met elkaar communiceren!

materiaal behuizing: kunststof; afmetingen: 86 x 111 x 18 mm; 
kleur: wit; aansluiting: met netvoeding
10.0540.1 

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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Hygiëne en veiligheid

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 
breedte: 1.000 mm
80.0126.72 

Scheidingswand van aluminium stretchframe  
met glasheldere banner

Deze scheidingswand bestaat uit een aluminium stretchframe welke 
op twee stabiele voetplaten staat. Het wordt geleverd met een 
glasheldere banner van folie, die rondom is genaaid met een platte 
naad. De wand is ideaal voor het implementeren van de geldende 
afstandsregels en het afschermen van werkplekken. Tegelijkertijd 
zal door de transparantie de ruimte altijd volledig zichtbaar en te 
overzien blijven. Dit is vooral een voordeel wanneer oogcontact 
belangrijk is, zoals in bijvoorbeeld restaurants. 
Ook de optische waarneming van de ruimte blijft door de 
transparantie behouden en wordt niet negatief beïnvloed. 
 
Op elk moment is er ook de mogelijkheid om een ander soort 
banner in het frame te plaatsen. Wij bieden u graag een individueel 
bedrukte textielbanner of een geluidswerende variant aan. 
 
Wij raden u aan om voor de reiniging een warm zeepsopje  
te gebruiken.

materiaal frame: 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 
afmeting: 1.300 x 2.000 mm (B x H)
15.0219.141 
afmeting: 1.700 x 2.000 mm (B x H)
15.0219.148 
afmeting: 1.800 x 2.000 mm (B x H)
15.0219.147 
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Hygiëne en veiligheid

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; materiaaldikte: 0,5 mm; kleur: glashelder; 
versie: met klittebandsluiting, lengte 800 mm; gewicht: 90,0 g
26.0732.1 

1. beschermfolie aan beide zijden verwijderen

2. het vizier naar voren schuiven

1 2

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

• optische weergave bij filtervervanging 
• bediening via touchscreen 
• filtert 99,995% van de virussen 
• duurzaam HEPA H14 filter 
•  instelbaar vermogen afhankelijk  

van grootte en volume van de ruimte
• voor kleine en grote ruimtes tot 150 m² 
• schakelbare, afgeschermde UV-C lamp 
• mobiel en licht (slechts 22 kg) 
• instelbare dag- en nachtmodus

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

De filtering wordt uitgevoerd via een 3-traps filtersysteem bestaande 
uit een voorfilter, een HEPA-filter (H14) en een handmatig schakelbare 
UV-C lamp. Optioneel kan het apparaat worden uitgerust met een 
actiefkoolstof-filter of een grotere actiefkoolstof-cassette met HEPA-
filter om geuren uit de omgevingslucht te verwijderen.
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Geleiden

Vloerstickers in verschillende uitvoeringen
Hoogwaardige vloerstickers zijn het ideale middel om opvallend 
en beknopt informatie te verstrekken. Het snelle aanbrengen en 
de hoge mate van aandacht die ze trekken, maken de stickers tot 
een geweldig middel voor effectieve vloerreclame. Op de plaats van 
gebruik haalt u gewoon de beschermfolie er van af en brengt u ze 
effectief op de vloeraan. U kunt zo reclame maken voor producten, 
aanbiedingen of klanten informeren over veiligheidsinstructies of 
openingstijden. 

Vloerstickers zijn verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren 
en vormen, die u direct door ons kunt laten drukken. U kunt het 
volledig gevarieerde aanbod ontdekken in onze online shop.  
Of neem vrijblijvend contact met ons op! 

Vielen Dank!

From this point only with a face mask!

Thank you!

Ab hier nur
mit Mundschutz!

Uitwasbare logomat / inloopmat /  
afzonderlijk bedrukbaar

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 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 

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

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

bandkleur: blauw
80.0010.162 
bandkleur: zwart
80.0010.163 
bandkleur: rood
80.0010.164 

Toegangscontrolesysteem „Counter“
Eenvoudig te installeren toegangscontrolesysteem dat geschikt  
is voor de detailhandel, catering, apotheken en dienstverleners.  
De zuil bevindt zich aan de ene kant van de ingang en een reflector 
wordt aan de andere kant geplaatst. Zodra het gewenste maximum 
aantal personen is ingesteld, is het systeem klaar voor gebruik 
zonder dat er een verbinding met een netwerk of het internet  
nodig is. Zodra er meer mensen dan ingesteld de ingang passeren 
wordt dit door een verkeerslichtsysteem op het display aangegeven.

materiaal behuizing: aluminium; kleur: zilver; breedte: 350 mm; 
hoogte: 1.200 mm; diepte: 350 mm; gewicht: 14,0 kg; 
toepassingsgebied: indoor
89.0048.4 

NIEUW
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Informeren

Bannerdisplay „Mini“
materiaal: aluminium; 
bannermateriaal: PVC; 
formaat: 230 x 350 mm (B x H);  
diepte: 80 mm; 
bannerformaat: 210 x 310 mm;  
opdruk: incl. digitaaldruk
80.1102.2 

reeds voorbedrukte 
rolbanners zijn te vinden 

in onze webshop

Posterstandaard „Info“
Kliklijst in staander. Kliklijst incl. 
polystyrene rug en anti-reflecterende,  
UV-gestabiliseerde folies 
RAL poedercoating vanaf 1 stuk mogelijk. 
Speciale productie vanaf 1 stuk mogelijk.

versie: 2-zijdig;  
inschuifformaat: DIN A1 (594 x 841 mm); 
vakformaat: zonder;  
totale hoogte: 1.800 mm
50.0083.2 

1. afbeelding incl. accessoire:  
folderschap (art.nr. 50.0093.24)

voorbedrukte inlays met hygiënische maatregelen zijn te vinden in onze webshop

1
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FlexiSlot® producten

vloerstandaards

FlexiSlot® display „Slim“
Dankzij het smalle model van deze dubbelzijdige display kunt u op 
een kleine ruimte optimaal uw producten presenteren. Het kunststof 
„FlexiSlot“ profiel is aan de zijkanten afgedekt met een zilver 
geëloxeerd aluminium profiel. De voet is naar keuze verkrijgbaar  
in een marmeren of stalen uitvoering.

versie: 2-zijdig; kleur 'FlexiSlot': rood, ca. RAL 3004; 
breedte: 255 mm; te benutten „FlexiSlot“ breedte: 215 mm; 
materiaal voet: staal; voetkleur: zilver, ca. RAL 9006;  
doorsnede voet: 400 mm

hoogte: 1.830 mm; draaielement: nee
51.0038.84 
hoogte: 1.840 mm; draaielement: ja
51.0038.238 

1. ook verkrijgbaar met zwarte gepoedercoate staalplaat

2. uitvoeringen met marmeren voet zijn te vinden in onze webshop

3. Leverbaar in verschillende profielkleuren - kijk in onze webshop!

1 2

3
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FlexiSlot® producten

FlexiSlot® toren „York“
Opgebouwd uit lamellen profielen van kunststof. De stevigheid 
krijgt deze display door een stabiele voet van metaal of marmer. 
De zijkanten van de zuil zijn afgedekt door zilver geëloxeerde 
aluminium profielen.

kleur 'FlexiSlot': wit, ca. RAL 9016; breedte: 276 mm; 
diepte: 276 mm; materiaal voet: staal;  
voetkleur: zilver, ca. RAL 9006; doorsnede voet: 400 mm

hoogte: 1.820 mm; draaielement: nee
51.0037.281 
hoogte: 1.830 mm; draaielement: ja
51.0037.296 

1. Leverbaar in verschillende profielkleuren - kijk in onze webshop!

2. Optioneel verkrijgbaar met zwarte metalen voetplaat!

3. Uitvoering met marmeren voet en uit te breiden met een  
draai-element.

4. onderaanzicht: draaielement incl. krasbescherming

5. ook verkrijgbaar als zuil-bekleding in onze online shop

6. Ook verkrijgbaar als deelbare versie voor mobiel gebruik  
in onze online shop!

Ideaal voor gebruik op beurzen 
of als informatiezuil.

1

2 3

456



VKF Renzel B.V. • Helmkamp 58 • 7091 HR Dinxperlo

Voor meer informatie, actuele prijzen en direct bestellen: www.vkf-renzel.nl!

14

2

FlexiSlot® producten

Mobiele oplossingen

FlexiSlot® schapsysteem „Quattro“
Lichtgewicht schapsysteem bestaand uit 1-zijdig kunststof 
lamellenwandprofiel „FlexiSlot“ met basisframe van stabiel 
aluminium „Quattro“ profiel met zilver geëloxeerd oppervlak. 
Voetelement op basis van witte houten plaat incl. 4 zwenkwielen 
(ø 75 mm). Het flexibele „Quattro“ frame profiel biedt u de 
mogelijkheid meerdere „Rack-Line“ elementen te verbinden en 
biedt u uitbreidingsmogelijkheden met de accessoires van de serie 
„Quattro“.

kleur 'FlexiSlot': zuiver wit, ca.RAL 9010; breedte: 1.000 mm;  
te benutten „FlexiSlot“ breedte: 900 mm; hoogte: 1.800 mm

voor gebruik aan de wand
diepte: 400 mm
51.0152.6 

voor vrijstaand gebruik
diepte: 500 mm
51.0152.7 

Ontwerp uw winkel naar eigen inzicht en flexibel volgens uw wensen! 
Meer artikelen en voorbeelden zijn te vinden op www.vkf-renzel.nl. 
Optioneel is het mogelijk om de elementen aan beide zijden te voorzien 
van FlexiSlot-profielen of om het achterwandoppervlak te bedrukken.

1. wandversie

2. Leverbaar in verschillende profielkleuren - kijk in onze webshop!

3. versie om vrijstaand te gebruiken

1

2

3
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FlexiSlot® producten

Baliedisplays

FlexiSlot® tafeldisplay
Deze lamellenwand display biedt u de mogelijkheid om uw artikelen 
te presenteren op een tafel of toonbank. Kies de kleur die past bij 
uw gebruiksdoel! De „FlexiSlot“ tegel met een zilver geëloxeerde 
aluminium lijst geeft uw producten een mooi decor. Deze display 
staat stevig dankzij de witte houten voet.

versie: 1-zijdig; kleur 'FlexiSlot': zuiver wit, ca.RAL 9010; 
breedte: 300 mm; hoogte: 450 mm; diepte: 200 mm
51.0223.2 

Presenteer uw producten of goederen met behulp van ons brede 
assortiment „FlexiSlot“ accessoires.

1. ook verkrijgbaar als 4-zijdige tafeltoren „York Rotation"  
in onze webshop

2. Leverbaar in verschillende profielkleuren - kijk in onze webshop!

1

2

Lamellenwand - accessoires

Lamellenwand enkelhaak
draaddikte: 4,8 mm; oppervlakte: gegalvaniseerd

lengte: 100 mm
58.0016.1 
lengte: 150 mm
58.0016.2 
lengte: 200 mm
58.0016.3 
lengte: 250 mm
58.0016.4 
lengte: 300 mm
58.0016.5 

Lamellenwand dubbelhaken 100 - 300 mm
draaddikte: 4,8 mm; oppervlakte: gegalvaniseerd

lengte: 100 mm
58.0017.1 
lengte: 150 mm
58.0017.2 
lengte: 200 mm
58.0017.3 
lengte: 250 mm
58.0017.4 
lengte: 300 mm
58.0017.5 



VKF Renzel B.V. • Helmkamp 58 • 7091 HR Dinxperlo

Voor meer informatie, actuele prijzen en direct bestellen: www.vkf-renzel.nl!

16

2

FlexiSlot® producten

FlexiSlot® glazen schap
materiaal: plaatstaal / glas; oppervlakte: gepoedercoat; 
kleur: zilver, ca. RAL 9006; schapformaat: 710 x 300 mm (B x D); 
uitrusting: incl. 4x zuignappen
59.2887.1 

Folderhouder „Perfekt“ wandmodel
De halfronde vorm voorkomt het omvallen van de folders.

materiaal: polystyreen; kleur: glashelder; formaat: DIN A4; 
opstelling: hoogformaat; vuldiepte: 40 mm
67.0003.4 

1. De passende adapter (65.0030.1) vindt u in onze webshop.

1

Boldisplay „Akanthus“
Geschikt voor lamellenwanden. 
2-delig - bestaande uit een halve bol en een draadhouder.

doorsnede: 200 mm
65.0091.1 
doorsnede: 300 mm
65.0091.2 

FlexiSlot® tableau „Lotus“
materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 3 mm; kleur: glashelder; 
diepte: 250 mm

breedte: 200 mm
60.0264.42 
breedte: 250 mm
60.0264.43 
breedte: 450 mm
60.0264.44 

speciale breedte op aanvraag
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Winkelinrichting

PIXLIP POP
PIXLIP POP is de eerste mobiele banner met achtergrondverlichting 
en gegarandeerd succes. Als alternatief voor de conventionele 
rolbanner, is de PIXLIP POPideaal voor gebruik op de POS 
en in de evenementenindustrie. Dankzij de geïntegreerde 
achtergrondverlichting, van zeer efficiënte LED-strips,  
trekt deze nieuwe bannerdisplay de aandacht van iedereen. 
De gemiddelde levensduur van een PIXLIP POP lichtraam is ongeveer 
10 jaar. Het bedrukte reclametextiel kan op elk moment voordelig 
worden vervangen.

materiaal: aluminium; profielkleur: zilver;  
afmeting: 850 x 2.000 mm (B x H); verlichting: LED module; 
versie: 1-zijdig; uitrusting: met tas

opdruk: zonder opdruk
10.0523.1 
opdruk: met opdruk
10.0523.2 

NIEUW

Poster- en artikeldisplay „Construct“
Deze display uit de serie „Construct“ biedt naast de artikelbox ook 
ruimte voor uw reclame middels een aluminium kliklijst. De zilver 
geëloxeerde look van de kliklijst komt terug in de „Construct“ 
profielen van het basisframe. De zijkanten zijn bekleed met witte 
kunststof panelen en kunnen naar wens met uw reclame bedrukt 
worden.

materiaal frame: aluminium / kunststof;  
profieltype: vierkantbuis, 20 x 20 x 1,5 mm;  
inschuifformaat: DIN A2 (420 x 594 mm);  
opstelling: hoogformaat; breedte: 450 mm;  
hoogte: 1.000 / 1.625 mm; diepte: 450 mm;  
vulhoogte: 300 mm

opdrukmotief: zonder opdruk
51.0227.2 
opdrukmotief: naar wens van de klant
51.0227.3 
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Winkelinrichting

FloorWindo „FW 5“
Vlak design, eenvoudig in gebruik, anti-sliplaag voor  
een betere grip; materiaal: kunststof;  
buitenafmeting: 898 x 632 x 4 mm (B x H x D);

kleur: zwart / transparant; inschuifformaat: DIN A1
53.0038.8 

Alleen geschikt voor binnengebruik en op gladde,  
vlakke ondergronden gebruiken.

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

materiaal: kunststof; kleur: zwart / transparant; 
inschuifformaat: DIN A3; breedte (buitenmaat): 437 mm;  
hoogte (buitenmaat): 317 mm; diepte (buitenmaat): 3 mm
buitenmaat: 437 x 317 x 3 mm (B x H x D).
53.0039.9 

Winkelmandje van gerecycled materiaal
Met ons winkelmandje helpt u grondstoffen te besparen en  
bronnen duurzaam te onderhouden. De kunststof voor de productie 
is gemaakt van 100% gerecycled PP zonder gebruik te maken van 
ruwe olie, waardoor grondstoffen bespaard worden. Omdat de mand 
ook volledig kan worden gerecycled, is de materiaalkringloop weer 
rond.

capaciteit: 20 l; materiaal: gerecycled (Systalen Primus); 
breedte: 300 mm; hoogte: 225 mm; lengte: 430 mm;  
aantal handgrepen: 1; kleur handgreep: grijs; versie: standaard

kleur: blauw
68.0173.1 
kleur: grijs
68.0173.2 
kleur: groen
68.0173.3 

NIEUW

Geldschaal „Isatis“
incl. 4 anti-glijnoppen;

materiaal: acrylglas; kleur: glashelder;  
breedte: 175 mm; diepte: 210 mm
65.0049.1 

reclame-opdruk op aanvraag
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Productpresentatiesysteem „EasyCubes“

Snelle en eenvoudige productpresentatie

EasyCubes is een gepatenteerd, modulair displaysysteem, dat bestaat uit slechts drie hoogwaardige basiselementen waarmee eenvoudig 
zonder gereedschap kan worden gevarieerd en geconverteerd. Het ontwikkelde systeem zorgt voor een revolutie in de conventionele  
manier van de veelal statische productpresentaties - decoreer nu binnen een paar minuten, wanneer en hoe u het maar wilt.

EasyCubes „Floor“
materiaal: kunststof High Impact 
polystyreen; breedte: 400 mm; 
hoogte: 50 mm; diepte: 400 mm; 
gewicht: 1,0 kg;  
uitrusting: incl. 2 verbinders;  
draaglast: tot max. 2.000 kg  
in combinatie met een Cover

kleur: wit, hoogglans
80.1024.13 
kleur: mat zwart
80.1024.4 

EasyCubes „Cube“
materiaal: kunststof High Impact 
polystyreen; breedte: 400 mm; 
hoogte: 200 mm; diepte: 400 mm; 
gewicht: 2,0 kg; opdruk: zonder opdruk; 
draaglast: tot max. 70 kg

kleur: mat wit
80.1024.2 
kleur: mat zwart
80.1024.3 

EasyCubes „Cover“
materiaal: kunststof High Impact 
polystyreen; breedte: 400 mm; 
hoogte: 10 mm; diepte: 400 mm; 
gewicht: 0,5 kg; opdruk: zonder opdruk; 
draaglast: tot max, 2.000 kg op een 
vloerpaneel

kleur: wit, hoogglans
80.1024.1 
kleur: mat zwart
80.1024.6 

EasyCubes „Cover“  
met drukmotief

materiaal: kunststof High Impact 
polystyreen; breedte: 400 mm; 
hoogte: 10 mm; diepte: 400 mm; 
gewicht: 0,5 kg; opdruk: digitaaldruk 
vlak; draaglast: tot max, 2.000 kg op een 
vloerpaneel

kleur: wit; drukmotief: kleine straatstenen
80.1024.7 
kleur: wit; drukmotief: kiezelstenen
80.1024.8 
kleur: wit; drukmotief: donker hout
80.1024.9 
kleur: wit; drukmotief: gras
80.1024.10 
kleur: wit; drukmotief: licht hout
80.1024.11 
kleur: zwart; drukmotief: carbon
80.1024.12 
kleur: wit; drukmotief: sale
80.1024.14 
kleur: wit; drukmotief: big sale
80.1024.15 

kleur: wit; drukmotief: naar eigen wens, 
basiskleur cover is wit
80.1024.16 
kleur: zwart; drukmotief: naar eigen wens, 
basiskleur cover is zwart
80.1024.17 
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Productpresentatiesysteem „EasyCubes“

EasyCubes micro-zuignapfolie incl. opdruk
De folie kan volledig naar uw wens worden ontworpen.  
Hiermee kunt u op alle vier de zijden van de kubus adverteren  
of informeren. De opdruk wordt door ons verzorgd en is bij de  
prijs inbegrepen.

materiaal: micro zuignapfolie; kleur: wit; breedte: 1.630 mm; 
hoogte: 185 mm; druktechniek: 4c-digitaal UV-directdruk, 1-zijdig; 
opdrukmotief: naar wens; contour: rechthoekig
14.0073.174 

EasyCubes opbergbox
Gebruik de EasyCubes voor een optimale artikelpresentatie,  
o.a. met behulp van deze praktische opbergbox voor EasyCubes.

materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 4 mm;  
kleur: glashelder; breedte: 400 mm; diepte: 400 mm

hoogte: 200 mm
60.0248.41 
hoogte: 400 mm
60.0248.42 

Tussenschot voor bewaarbox EasyCubes
materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 4 mm; kleur: glashelder

versie: voor dispenserhoogte 200 mm
60.0475.7 
versie: voor dispenserhoogte 400 mm
60.0475.6 
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Productpresentatiesysteem „EasyCubes“

€ 442,-

Etalageconcept 1 (80.0902.9)

*De prijs geldt voor de producten zonder de decoratie.

2x  EasyCubes „Floor“ 
400 x 400 x 50 mm (B x D x H) 
wit (80.1024.13)

7x  EasyCubes „Cubes“ 
400 x 400 x 200 mm (B x D x H) 
wit, mat (80.1024.2)

2x  EasyCubes „Cover“ 
400 x 400 x 10 mm (B x D x H) 
wit, hoogglans (80.1024.1)

5x  Microzuignapfolie voor EasyCubes 
incl. digitaaldruk (14.0073.175) 

1x  Rolbanner „Simple“ 
1.500 x 2.000 mm (B x H) 
(80.0835.5)

1x  Digitaaldrukbanner voor rolbanner 
„Simple“ 
Frontlit - B1 gecertificeerd, 
1.500 x 2.000 mm (B x H) 
(80.0125.18)
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Productpresentatiesysteem „EasyCubes“

De prijs geldt voor de producten zonder de decoratie.

€ 369,-

Etalageconcept 2 (80.0902.10)

SOMMER

FÜSSE
FÜR DIE

3x  EasyCubes „Floor“ 
400 x 400 x 50 mm (B x D x H) 
wit (80.1024.13)

10x  EasyCubes „Cubes“ 
400 x 400 x 200 mm (B x D x H) 
wit, mat (80.1024.2)

3x  EasyCubes „Cover“ 
400 x 400 x 10 mm (B x D x H) 
wit, hoogglans (80.1024.1)

1x  Rolbanner „Stick“ 
850 x 2.000 mm (B x H) 
(80.0126.1)

1x  Digitaaldrukbanner voor rolbanner 
„Stick“ 
850 x 2.000 mm (B x H) 
Frontlit (80.0131.1)
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Productpresentatiesysteem „EasyCubes“

BEAUTYBEAUTY

€ 223,60

Etalageconcept 4 (80.0902.12)

3x  EasyCubes „Floor“ 
400 x 400 x 50 mm (B x D x H) 
zwart (80.1024.4)

  EasyCubes „Cubes“ 
400 x 400 x 200 mm (B x D x H)

2x zwart, mat (80.1024.3)
3x wit, mat (80.1024.2)

  EasyCubes „Cover“ 
400 x 400 x 10 mm (B x D x H)

2x zwart, mat (80.1024.6) 
1x wit, hoogglans (80.1024.1)

1x  Inschuifraam „Multi” 
DIN A1 (594 x 841 mm), 
zonder bevestigingsmateriaal 
(50.0046.1) 

2x  Ophangogen voor posterhouder 
ogen parallel aan het frame, DIN A3-A6 
(53.0019.4)

1m²  Bedrukking op fotopapier 
materiaal: 135g/m², hoogglanzend 
(14.0069.46)

*De prijs geldt voor de producten zonder de decoratie.
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2x  EasyCubes „Floor“ 
400 x 400 x 50 mm (B x D x H) 
zwart (80.1024.4)

  EasyCubes „Cubes“ 
400 x 400 x 200 mm (B x D x H)

5x zwart, mat (80.1024.3)
3x wit, mat (80.1024.2)

2x  EasyCubes „Cover“ 
400 x 400 x 10 mm (B x D x H) 
wit, hoogglans (80.1024.1) 

1x  Rugwand pop-up systeem „Stretch” 
incl. digitaaldruk, dubbelzijdig 
1.520 x 340 x 2.250 mm (B x D x H) 
(80.1052)

3

Productpresentatiesysteem „EasyCubes“

Met deze set creëert u in een handomdraai 
een elegante presentatie van uw 
actieproduct(en) in bijvoorbeeld uw 
etalage. U presenteert uw goederen op 
een hoogwaardige en effectieve manier op 
zwart-witte EasyCubes-zuilen op ooghoogte 
van de klant. De puristische basiselementen 
plaatsen uw product(en) nadrukkelijk op de 
voorgrond. Het zwart-witte ontwerp van de 
presentatiezuil fungeert dan als blikvanger 
voor passerende voorbijgangers. Laat ons uw 
wensen weten.

€ 965,-

Etalageconcept 5 (80.0902.13)

De prijs geldt voor de producten zonder de decoratie.
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Productpresentatiesysteem „EasyCubes“

gebruiksvoorbeeld
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Prijsaanduidingen / schapindeling

Scannerprofielen

Barcode-prijskaartrail „GLS“
Voor glazen en houten schappen  
met een dikte van 5-10 mm. 
 
kleur: transparant of wit
„GLS 39“ 
voor etiketinschuif 39 mm
20.0116. 

Barcode-prijskaartrail „DBR“
Voorzien van tape, leesrand  
en stofbescherming. 
 
kleur: transparant of wit
„DBR 39“ 
voor etiketinschuif 39 mm
20.0007. 

• rails kunnen in gewenste lengtes worden vervaardigd

• ook verkrijgbaar met magneetband - vraag ons naar de mogelijkheden!

Barcode-prijskaartrail „TE“
Voor Tego metaalschappen. 
 
kleur: transparant of wit
„TE 39“ 
voor etiketinschuif 39 mm
20.0041. 

gekleurde profielen 
op aanvraag
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Prijsaanduidingen / schapindeling

Barcode-prijskaartrail „HEP 39“
Met bevestiging voor vakverdelers. 
Zelfklevend voor metalen, houten en/of 
glazen schappen. 
 
kleur: transparant of wit
voor etiketinschuif 39 mm
22.0006. 

Barcode-prijskaartrail „GLSP 26“
Met bevestigingsprofiel voor vakverdeling.  
Geschikt voor glazen en houten schappen 
met een dikte van 5-10 mm. 
 
kleur: transparant en wit 
voor etiketinschuif 26 mm
22.0009. 

Verdeelprofiel „PEK“
Basisprofiel voor vakverdeling,  
zonder barcode-prijskaartrail. 
Verkrijgbaar met tape of magneetband. 
 
kleur: transparant en wit
22.0012. 

Verdeelprofiel „PEK 25“
Basisprofiel voor vakverdelingen, zonder 
barcode-prijskaartrail. Incl. houder voor 
inpluggen in de vakverdelerserie „MP". 
 
leverbaar met tape of magneetband 
kleur: transparant
schapbreedte: 25 mm
22.0144. 
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Prijsaanduidingen / schapindeling

Vakverdeler serie

Vakverdeler
Zonder artikelstopper, met steekvoet  
aan de achterzijde voor bevestiging.

materiaal: PET; kleur: transparant; 
hoogte: 60 mm

lengte: 310 mm
22.0152.6 
lengte: 335 mm
22.0152.7 
lengte: 360 mm
22.0152.8 
lengte: 385 mm
22.0152.9 
lengte: 400 mm
22.0152.10 
lengte: 435 mm
22.0152.12 
lengte: 460 mm
22.0152.13 
lengte: 485 mm
22.0152.14 
lengte: 585 mm
22.0152.19 

Vakverdeler
Zonder artikelstopper. 
Kan worden gebruikt voor verschillende 
schapdieptes, met 8 vooraf bepaalde 
breekpunten.

materiaal: PET; kleur: transparant; 
hoogte: 60 mm

lengte: 485 mm; versie: vanaf 285 mm 
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0195.1 
lengte: 585 mm; versie: vanaf 385 mm 
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0195.2 
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Prijsaanduidingen / schapindeling

Artikelschuivers - pushers

Artikelschuiver „Push VI"  
breed met artikelstopper 90°

Een pusher met progressieve stuwkracht. 
Leverbaar voor alle schapdieptes. Met extra hoge artikelstopper. 
 
afmeting pusher; 40 x 72 mm B x H) 
afmeting adapter: 60 x 75 mm (B x H) 
schuifkracht: 2 N, 4 N, 6 N, 10 N of 14 N
22.0175. 

Artikelschuiver „Push VI“ smal
Een pusher met progressieve stuwkracht. 
Leverbaar voor alle schapdieptes. Met extra hoge artikelstopper. 
 
afmeting pusher: 27 x 72 mm (B x H) 
afmeting adapter: 28 x 36 mm (B x H) 
schuifkracht: 2 N, 4 N, 6 N, 10 N of 14 N
22.0257. 

Artikelschuiver „Push VII“
Een pusher met progressieve stuwkracht. 
Leverbaar voor alle schapdieptes. Met extra hoge artikelstopper. 
 
formaat pusher: 18 x 60 mm (B x H) 
formaat adapter: 17 x 36 mm (B x H) 
schuifkracht: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N
22.0296. 
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Schapoptimalisatie

Schapverlichtingsset „FlexiPower“
Eenvoudig en effectief: dat is onze nieuwe, flexibele verlichtingsset 
voor uw schappen! Benadruk uw parfum-assorti of zet bijvoorbeeld 
uw nieuwe producten alvast in het juiste licht voor Kerst. Breid 
uit met meerdere rails of zet uw highlights in scène met slechts 
één enkele LED-rail. Middels het slimme magneetsysteem kunnen 
de LED-rails in een paar eenvoudige stappen voor- of achterin uw 
metalen schap worden bevestigd. De LED-strips krijgen stroom 
via kleine magnetische pick-ups met elk 2 aansluitmogelijkheden. 
Deze worden door middel van verende contacten bevestigd aan 
een verticaal gemonteerde stroomrail. Indien nodig, kunt u zelf ter 
plaatse eenvoudigweg de rail inkorten op de gewenste lengte voor 
uw schappen. De kleine pick-ups kunnen zonder stroomonderbreking 
langs de verdeelstrip worden verschoven. 
Er kunnen maximaal 3 LED-rails achter elkaar worden aangesloten 
via 1 magnetische pick-up en er kunnen maximaal 8 LED-strips 
worden gebruikt via 1 geleiderail. Voor maximale flexibiliteit  
heeft elke LED-strip 2 aansluitmogelijkheden.  
Start uw verlichtingsproject! 
 
Schapverlichtingsset „Mini“ bestaat uit: 
1 geleiderail (10.0512.15) 
1 voedingseenheid (10.0086.126) 
4 LED-strips van 950 mm (10.0231.363) 
4 magneetklemmen (10.0512.14) 
4 verdeeldozen (10.0512.16) 
4 aansluitkabels van 600 mm (10.0512.26)

bevestiging: magnetisch; aansluiting: 230V;  
spanning: 24V; lichttechniek: LED

geschikt voor: 1 schapdeel;  
aantal lampen: 4x LED strips 950 mm;  
vermogen: 38 W; versie: mini
10.0526.1 
geschikt voor: 2 schapdelen;  
aantal lampen: 8x LED-strips 950 mm;  
vermogen: 76 W; versie: midi
10.0526.2 

1. variant mini: 10.0526.1

2. variant midi: 10.0526.2

NIEUW

1 2

Inschuifframe „Gondela Rider“ U-vorm
Ideaal voor metalen schappen. Geschikt voor borden/panelen 
tot 5 mm dikte (niet inbegrepen). Prima houvast door 2 sterke 
magneten (ø 50 mm). Productie in afzonderlijke maatvoering 
mogelijk vanaf 20 stuks. Productie in een RAL-kleur mogelijk  
vanaf 1 stuk. Passende panelen van PVC-schuim - bedrukt of 
onbedrukt - zijn optioneel verkrijgbaar vanaf 1 stuk.

materiaal frame: aluminium; framekleur: zilver geëloxeerd; 
binnenmaat raamwerk: 700 x 120 mm (B x H);  
bevestiging: 2 zilverkleurige magneten ø 50 mm;  
geschikt voor: borden tot max. 5 mm materiaaldikte
50.0268.1 

1. afbeelding incl. accessoire: 
bord van PVC schuim - 700 x 150 mm

1
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Accessoires

Zelfklevende haak „Stockaid“
Zelfklevend - kleefvlak heeft een afmeting van 50 x 27 mm (B x H). 
Geschikt voor draaglasten tot een draagvermogen van 500 gr.

materiaal: PET; kleur: transparant; breedte: 50 mm;  
hoogte: 50 mm; plakbreedte: 50 mm; plakhoogte: 27 mm; 
inhoud: 1.000 stuks in een doos
24.0109.1 

Met de „Stockaid“ zelfklevende haken kunt u uw artikelen  
direct klaar maken voor het ophangen aan diverse haken.

Schapstopper
Ter bevestiging in een barcode-prijskaartrail,  
met scharnierfunctie, zonder reclamekaart.

kleur: transparant; toepassing: voor materiaal tot 2 mm dikte

Minimale afnamehoeveelheid: 100 stuks
lengte: 25 mm
24.0165.2 
Minimale afnamehoeveelheid: 100 stuks
lengte: 75 mm
24.0165.1 

Pendelclip voor perfowandhaken
breedte: 26 mm; kleur: wit

draaddikte: 4,8 mm; hoogte: 26 mm
24.0106.1 
draaddikte: 4,8 mm; hoogte: 42 mm
24.0106.2 
draaddikte: 6 mm; hoogte: 42 mm
24.0106.6 
draaddikte: 8 mm; hoogte: 42 mm
24.0106.7 

Prijskaarthouder voor glazen schappen
De insteekhoes van deze prijskaarthouder is gemaakt van 
2 mm glashelder acryl. Het elegante materiaal zorgt voor een 
hoogwaardige uitstraling. De achterste rail is lichtelijk gebogen 
waardoor een ideale leeshoek wordt gecreëerd. 
Gebruik deze etikethouder in apotheken of supermarkten om uw 
klanten direct aan het schap te informeren over productdetails. 
De prijskaarthouder kan eenvoudig worden bevestigd aan schappen 
met een dikte van 5-10 mm en indien nodig ook weer snel worden 
verwijderd. Gebruik het inschuifformaat DIN A7 (breedte 105 mm, 
hoogte 74 mm) als ideale inschuifgrootte.

toepassing: voor schappen met een dikte van 5-10 mm
60.0339.257 
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Wij ontwikkelen voortdurend nieuwe profielen en bevestigingsmogelijkheden voor alle gangbare ESL-systemen. 
Wij hebben profieltypes geschikt voor labels van: troniTAG, Displaydata, Findbox, SES labels / iMAGOTAG, Pricer, Samsung en Hanshow.

Bevestigingen voor elektronische prijskaartjes

LED

ESL-display van PET
63.0164.

Bevestigingsrail Wanzl / Wire-Tech
voor Displaydata en SES Vision 20.1796.

Bevestigingsrail TLS / LED  
voor troniTAG 28.0341.

Wisselcover, verschillende kleuren
28.0236.

Mandklemmen
28.0412.1

U vindt ons volledige assortiment elektronische prijsrails en accessoires op:
www.esl-fittings.com/nl

WEB-SERVICE
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Artikeldragers

Artikeldispenser „Construct“
Deze display kan 2-zijdig gevuld worden. De dispensers zijn 
gescheiden van elkaar en kunnen ook apart van elkaar gevuld 
worden.

materiaal frame: aluminium / kunststof; profieltype: vierkantbuis, 
20 x 20 x 1,5 mm; kleur frame: zilver geëloxeerd / grijs; 
materiaal opslag: PET; kleur planken: transparant; 
schapformaat: 242 x 1.159 x 877 mm (B x H x T); 
materiaal voet: staal; voetkleur: zilver, ca. RAL 9006; 
voetmaat: 500 x 500 mm; hoogte: 1.770 mm; totale diepte: 877 mm
51.0163.4 

A-schap „Construct“
Flexibel inzetbaar presentatieschap. Het frame van deze 
zilver geëloxeerde aluminium profielen met grijze kunststof 
hoekverbinders kan worden ingeklapt voor transport. De ronde 
buizen die in het frame zijn gemonteerd, dienen als ondersteuning 
voor de 3 kristalheldere PET-schappen. De vergrendeling gebeurt 
door de schappen in het A-vormige frame te plaatsen.

profieltype: vierkantbuis, 25 x 25 x 1,5 mm; 
schapformaat: 445 x 195 mm / 445 x 330 mm / 445 x 465 mm (B x D);  
totale breedte: 500 mm; totaal hoogte (gemonteerd): 1.100 mm; 
totale diepte: 700 mm
51.0167.13 

1. levering geschiedt ongemonteerd

NIEUW

1
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Folderhouder „Fidel“ wandmodel
Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. Variabel toepasbaar 
 voor alle gangbare folderformaten: DIN A4, DIN A5 en Lang DIN.  
De folders worden op hun plaats gehouden door acrylplaten. 
Deze zijn te voorzien van een eigen opdruk. 
Plakfolie met de tekst „Info" is bij de levering inbegrepen.

breedte: 300 mm; hoogte: 1.400 mm; diepte: 110 mm; 
vuldiepte: 20 mm; aantal vakken: 7
54.0002.2 

Folderstandaard „Size“
Voor 7 brochures in DIN A4 hoogformaat of middels vakverdelers 
geschikt voor 14 brochures in Lang DIN hoogformaat. De royale 
open ruimte kan desgewenst worden gebruikt voor uw eigen 
reclameboodschap.

materiaal: staal; oppervlakte: gepoedercoat;  
kleur: aluminium-zilver; breedte: 320 mm;  
hoogte: 1.320 mm; diepte: 340 mm; vuldiepte: 26 mm
54.0007.1 

individuele bedrukking op aanvraag mogelijk
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Folderstandaard „Tondo NG“
Deze gebogen folderhouders van polystyreen zijn ook geschikt voor 
de presentatie van maar enkele vellen. Het metalen frame is zilver 
(RAL 9006) gepoedercoat.

materiaal folderhouder: polystyreen; opstelling: hoogformaat; 
doorsnede voet: 320 mm; totale hoogte: 1.550 mm;  
vuldiepte: ca. 35 mm

vakformaat: DIN A4; aantal vakken: 6
54.0067.5 
vakformaat: DIN A5; aantal vakken: 8
54.0067.8 
vakformaat: Lang DIN; aantal vakken: 8
54.0067.11 

Acryldispenser „Tondo“
Frame van zilveren rondbuis. De zware, zwart-grijze marmeren 
voetplaat met ø 350 mm zorgt voor een stevige stand. 
Incl. acrylbakken (ø 300 mm) en bijbehorende zwarte draadbeugels.

hoogte: 1.500 mm

aantal halve bollen: 3
57.0012.1 
aantal halve bollen: 4
57.0012.2 
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Tafelvitrine „Syringa“
afsluitbaar;

materiaal: acrylglas; kleur: glashelder

incl. etageschap, uitneembaar;
materiaaldikte: 4 mm; breedte: 200 mm;  
hoogte: 300 mm; diepte: 200 mm
60.0297.1 
incl. variabele etage, uitneembaar;
materiaaldikte: 5 mm; breedte: 300 mm;  
hoogte: 500 mm; diepte: 300 mm
60.0297.2 

Acryldisplay 3 niveaus
Set bestaat uit 3 U-hoeken met de afmetingen 100 x 100 x 100 mm, 
150 x 150 x 150 mm en 200 x 200 x 200 mm (B x H x D).

materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 4 mm; kleur: glashelder
60.0140.1 

Display „Nigella“
Zeer geschikt voor gebruik bij de kassa! Plaats uw producten op de 
3 etages. Deze display wordt ongemonteerd geleverd. Verzending 
en opslag zijn ruimtebesparend. De eenvoudige montage is in een 
gedetailleerde handleiding beschreven.

materiaal: acrylglas; kleur: glashelder; materiaaldikte: 4 mm; 
breedte: 330 mm; hoogte: 261 mm; diepte: 157 mm
60.0350.13 
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Artikelbox „Pieris“
materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 4 mm; kleur: glashelder; 
breedte (buitenmaat): 160 mm; hoogte voorzijde: 50 mm;  
hoogte achterzijde: 100 mm; diepte (buitenmaat): 300 mm
60.0485.1 

NIEUW

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
60.0786.1 

1. gebruiksvoorbeeld met 8 artikelboxen

NIEUW

1

Artikelbox „Majus" met verdelers
materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 4 mm; kleur: glashelder; 
breedte (buitenmaat): 300 mm; hoogte (buitenmaat): 150 mm; 
diepte (buitenmaat): 300 mm; aantal vakken: 4
60.0344.128 

1. voorbeeld met vakverdeling eruit genomen

NIEUW

1



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!

41

5

Artikeldragers / lijsten / reclamedisplays / Digital Signage

Kunststof zuil
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder

Kunststof zuil klein
breedte: 136 mm; hoogte: 180 mm; 
diepte: 115 mm
65.0044.2 

Kunststof zuil groot
breedte: 170 mm; hoogte: 210 mm; 
diepte: 118 mm
65.0044.3 

1. kunststof artikelbox klein

2. kunststof artikelbox groot

1 2

Boldisplay „Samolus“
Bestaat uit 2 halve bollen, met een graaiopening ø 112 mm.

materiaal: polystyreen; kleur: glashelder;  
doorsnede: 200 mm; uitrusting: met kaarthouder
65.0046.1 

Halve bol met voet
2-delig, totale hoogte: 750 mm (halve bol + steekvoet).

materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 6 mm;  
kleur: glashelder; doorsnede: 600 mm
65.0176.15 
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Reclamedisplays / frames

Folderhouder „Universum“
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder;  
opstelling: hoogformaat; vuldiepte: 32 mm

formaat: DIN A4
67.0005.1 
formaat: DIN A5
67.0005.2 
formaat: Lang DIN
67.0005.3 

1. van links naar rechts: art.nr. 67.0005.3, 67.0005.2, 67.0005.1

opdruk op aanvraag

1

2-vaks folderhouder „Universum“
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder; formaat: DIN A4; 
opstelling: hoogformaat; vuldiepte: 32 mm
67.0030.14 

1. DIN A4

2. DIN A5

1 2

Visitekaartenstandaard „Universum“ 4-vaks
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder;  
breedte (binnenmaat): 90 mm; 
totale hoogte: 50 mm; vuldiepte: 17 mm
67.0057.1 



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!

43

5

Artikeldragers / lijsten / reclamedisplays / Digital Signage

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

formaat: DIN A4; vuldiepte: 40 mm
67.0003.1 
formaat: DIN A5; vuldiepte: 30 mm
67.0003.2 
formaat: Lang DIN; vuldiepte: 30 mm
67.0003.3 

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

1

L-standaard Classic DIN formaten
Dankzij het transparante materiaal is deze L-standaard „Classic“ van 
acryl ideaal voor het presenteren van product- en prijsinformatie, 
zonder afgeleid te worden van uw reclameboodschap.Door de lichte 
helling naar achteren is deze L-standaard bijzonder geschikt voor 
presentatie in de etalage, op uw beursstand of op verkooptafels en 
balies. Het papieren inlegvel wordt eenvoudig tussen de dubbele 
acryldelen geschoven.

materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 2 mm; kleur: glashelder; 
formaat: DIN A4

opstelling: hoogformaat
60.0010.3 
opstelling: dwarsformaat
60.0010.4 

L-standaard
materiaal: hard PVC; materiaaldikte: 0,5 mm; kleur: glashelder; 
inschuifformaat: DIN A6; opstelling: dwarsformaat; hoek: ca. 75°
26.0008.9 

wij gebruiken UV-bestendige folie

Prijskaarthouder „Water-Gate“
Deze L-standaard is een modern alternatief naast de veelvuldig 
gebruikte acryl L-standaard, waarbij de glanzende verchroomde  
klem uw prijskaart aan de bovenzijde vastklemt.

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

breedte: 110 mm; hoogte: 210 mm
60.0145.1 
breedte: 150 mm; hoogte: 280 mm
60.0145.2 
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Stoepbord
•  weersbestendige, gegalvaniseerde metalen ruggen en  

anti-reflecterende, UV-gestabiliseerde afdekfolies
• lijst en basisframe zilver geëloxeerd 
• 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; opstelling: hoogformaat

inschuifformaat: DIN A0 (841 x 1.189 mm); totale hoogte: 1.400 mm
50.0059.5 
inschuifformaat: DIN A1 (594 x 841 mm); totale hoogte: 1.200 mm
50.0059.1 
inschuifformaat: DIN A2 (420 x 594 mm); totale hoogte: 900 mm
50.0059.2 
inschuifformaat: 700 x 1.000 mm; totale hoogte: 1.140 mm
50.0059.4 

Infodisplay „Curved“, 25 mm profiel,  
zilver geëloxeerd

• optimale leeshoek 
• met kliklijst voor posters in DIN A4 of DIN A3 
• verstekhoeken of rondo-hoeken 
• voor hoog- en dwarsformaat 
• standbuis convex of concaaf monteerbaar 
•  frame incl. polystyrene achterkant en anti-reflecterende,  

UV-gestabiliseerde afdekfolie
•  zilver geëloxeerde aluminium standbuis en zilver  

gepoedercoate stalen voetsteun
• RAL poedercoating vanaf 1 stuk 
• speciale productie vanaf 1 stuk

voetmaat: 245 x 320 mm (B x H); totale hoogte: ca. 1.100 mm

uitvoering hoek: verstek; inschuifformaat: DIN A3 (297 x 420 mm)
50.0256.1 
uitvoering hoek: verstek; inschuifformaat: DIN A4 (210 x 297 mm)
50.0256.2 
uitvoering hoek: ronde verchroomde hoek;  
kleur van de hoeken: verchroomd;  
inschuifformaat: DIN A3 (297 x 420 mm)
50.0256.3 
uitvoering hoek: ronde verchroomde hoek;  
kleur van de hoeken: verchroomd;  
inschuifformaat: DIN A4 (210 x 297 mm)
50.0256.4 

1. detailfoto hoek in verstek

2. detailfoto afgeronde hoek

1 2
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Kliklijst, 25 mm profiel, met in verstek  
gezaagde hoeken, zilver geëloxeerd

• weerbestendige polystyrene rug 
• anti-reflecterende, UV-gestabiliseerde afdekfolie 
• met boorgaten in onderprofiel voor ophanging 
• speciale uitvoeringen vanaf 1 stuk 
• profielen in RAL-poedercoating vanaf 1 stuk 
• minimaal te produceren frameformaat: DIN A6 
• maximale frameafmeting: 1.000 x 1.400 mm

materiaal frame: aluminium;  
inschuifformaat: DIN A4 (210 x 297 mm); versie: 1-zijdig
50.0003.4 

Klemprofiel „Unico“
Voetsteun van zilver geëloxeerd aluminium,  
zonder reclamepaneel, maar incl. anti-sliprubber. 
Geschikt voor platen/panelen met een dikte van 4-18 mm. 
Eenvoudige bevestiging van het paneel door een aan de onderzijde 
aangebrachte stelschroef.

hoogte: 120 mm; diepte: 430 mm

inklembreedte: 100 mm
50.0162.1 
inklembreedte: 150 mm
50.0162.2 
inklembreedte: 200 mm
50.0162.3 
inklembreedte: 300 mm
50.0162.5 
inklembreedte: 400 mm
50.0162.6 
inklembreedte: 500 mm
50.0162.7 
inklembreedte: 600 mm
50.0162.8 

1. afbeelding incl. accessoires: 
- aluminium dibondplaat 
- folderhouder

speciale afmetingen - dankzij eigen 
productie - op aanvraag leverbaar 1
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Posterstandaard „Serie XT New“
Met een transparante acrylhouder, een 149 mm lang T-stuk,  
een verchroomde telescopische buis en een metalen voet 
met ø 160 mm.

voetkleur: zilver / transparant; buislengte: 320 - 620 mm; 
opstelling: hoogformaat

inschuifformaat: DIN A3
53.0119.2 
inschuifformaat: DIN A4
53.0119.1 

• houders van acrylglas in speciale 
formaten op aanvraag

• ook voor DIN A3 formaat een ideale houder

Presentatiedisplay „Z“
materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 6 mm; kleur: glashelder; 
inschuifformaat: DIN A4; opstelling: hoogformaat; hoogte: 800 mm
60.0026.1 
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Inforaam
Deze magnetische infohoes maakt het mogelijk om eenvoudig en 
bliksemsnel pagina's te wisselen. Het hecht aan alle ijzerhoudende 
metalen oppervlakken en kan in hoog- of dwarsformaat worden 
gebruikt. Het ontwikkelt zijn extra sterke kleefkracht met name  
in het temperatuurbereik van -25°C tot + 60°C. 
Verkrijgbaar in de formaten DIN A6 t/m DIN A1 in 12 verschillende 
kleuren.

materiaal: PET; framekleur: zwart; inschuifformaat: DIN A4; 
vuldiepte: 3 mm; bevestiging: rondom met magneetband;  
aantal per VE: 5 stuks
12.0098.23 

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 A1; opstelling: hoog- / dwarsformaat;  
breedte (buitenmaat): 645 mm; hoogte (buitenmaat): 890 mm
26.0026.1 

Hechten zonder lijm!

Acrylglasdisplay „Basic“
Deze display is leverbaar in hoog- of dwarsformaat.

materiaal: acrylglas; materiaaldikte: 2 mm;  
kleur: glashelder; inschuifformaat: DIN A4

opstelling: hoogformaat
60.0008.13 
opstelling: dwarsformaat
60.0008.14 

1. met boorgaten

2. zonder boorgaten

12
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Posterhouder met ophangogen
materiaal: hard PVC; materiaaldikte: 0,4 mm; kleur: ontspiegeld; 
inschuifformaat: DIN A2; opstelling: hoogformaat; 
doorsnede: 6 mm; aantal boorgaten: 2
26.0006.1 

1. posterhoes zonder metalen ogen

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

1

Dubbele C-haak 60-2.000 mm
Deze voordelige dubbelhaken van staaldraad worden gebruikt om 
posters en panelen aan op te hangen, bijvoorbeeld in combinatie 
met een plafondmagneet. Verdere lengtes kunt u vinden in onze 
webshop.

materiaal: metaal; draaddikte: 2 mm; lengte: 500 mm
24.0009.8 

Decoratiemagneet
In een kunststof behuizing, rechthoekig.

kleur: wit; breedte: 25 mm; lengte: 52 mm;  
hechtkracht: 7-10 kg; versie: met haak
24.0053.1 
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Digital Signage

Digitaal stoepbord „Outdoor“
Reclame maken in zowel in- als outdoor. Lichte regen (IP 54) 
stoort dit solide stoepbord niet. Zelfs windvlagen kunnen het 
reclamemedium van 45 kg niet zo gemakkelijk omverblazen. Bij 
extreme weersomstandigheden, zoals zware regen, hitte of storm, 
rijdt u het stoepbord gewoon naar binnen. Dit gaat snel dankzij de 
stabiele wielen. De effectieve accu kan moeiteloos lange werkdagen 
tot wel 14 uur aan.

materiaal behuizing: glas / metaal; kleur: zwart;  
beeldscherm-diagonaal: 101,60 cm (40"); breedte: 420 mm; 
hoogte: 1.000 mm; diepte: 560 mm; gewicht: 45 kg; 
bestandsformaat: JPEG, BMP, PNG, MP3, MPEG I/II/IV, H264; 
opslagmedia: USB; beeldverhouding: 9:16; luidspreker: optioneel; 
intern geheugen: nee; toepassingsgebied: voor in- en outdoorgebruik;  
resolutie: 1.080 x 1.920 px; touchscreen: nee;  
helderheid: 500 cd/m²; verbinding: USB; autostartfunctie: ja
89.0002.189 

1. vergrendelbare wielen voorkomen ongeoorloofde diefstal

NIEUW

1
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Infowall FLASH.movie Pro „Double Air“ │ 43“/55“
Een 2-zijdig beeldscherm in hoogformaat voor plafondophanging 
met 2 verschillende helderheden waarbij 1 zijde een 450 cd/m²  
en 1 zijde een 700 cd/m² (43“) of 800 cd/m² (55“) helderheid biedt.  
Een optimale plaatsing, bijvoorbeeld in de entree of in de etalage, 
maakt het dus mogelijk zonder een te heldere weergave in het 
interieur. Het besturingssysteem op basis van Android, draadloze 
verbinding en de meegeleverde software maken het afspelen van 
inhoud via een bestaande pc mogelijk zonder een netwerkkabel aan 
te sluiten. Een stand-alone presentatie is ook mogelijk, waarbij de 
gegevens via USB in het interne geheugen kunnen worden geladen. 
De witte behuizing kan gemakkelijk in bijna elke omgeving worden 
geïntegreerd. De leveringsomvang omvat ook de accessoires voor 
een plafondophanging met stalen kabels.

materiaal behuizing: metaal; kleur: wit;  
bestandsformaat: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.;  
opslagmedia: USB, HDMI input; beeldverhouding: 9:16; 
luidspreker: geïntegreerd; intern geheugen: 8 GB; 
toepassingsgebied: voor indoor gebruik; resolutie: 1.080 x 1.920 px;  
verbinding: HDMI, VGA, USB, SD-kaart; netwerk: LAN, WiFi; 
autostartfunctie: ja

beeldscherm-diagonaal: 109,5 cm (43"); breedte: 635 mm; 
hoogte: 1.178 mm; diepte: 23 mm; gewicht: 18,0 kg; 
helderheid: 700 / 450 cd/m²
89.0002.147 
beeldscherm-diagonaal: 139,70 cm (55"); breedte: 827,4 mm; 
hoogte: 1.572,8 mm; diepte: 23,5 mm; gewicht: 33,5 kg; 
helderheid: 800 / 450 cd/m²
89.0002.148 

NIEUW

Digitale infozuil „Attract Mini“
Met een hoogte van 1125 mm en een geïntegreerd 15,6"  
scherm is de „Attract Mini" geschikt voor moderne en voordelige 
presentaties van uw producten. De ingebouwde mediaspeler en 
de optionele bediening door middel van een accu zorgen voor 
maximale flexibiliteit op beurzen of anderszins mobiel gebruik. 
Tevens is er de mogelijkheid de standaard uit te breiden met een 
bewegingsdetector. Een HDMI-verbinding maakt de verbinding met 
externe spelers zoals een mini-pc mogelijk. Vrij te verplaatsen door 
de geïntegreerde wielen.

materiaal behuizing: metaal / hout / kunststof;  
beeldscherm-diagonaal: 39,62 cm (15,6"); breedte: 257 mm; 
hoogte: 1.125 mm; diepte: 505 mm; gewicht: 8,0 kg; 
bestandsformaat: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.;  
opslagmedia: USB; beeldverhouding: 9:16; 
luidspreker: geïntegreerd; intern geheugen: nee; 
resolutie: 1.080 x 1.920 px; helderheid: 220 cd/m²; 
verbinding: HDMI, USB; autostartfunctie: ja

kleur: zwart; touchscreen: nee
89.0002.120 
kleur: wit; touchscreen: nee
89.0002.121 
kleur: zwart; touchscreen: capacitief
89.0002.122 
kleur: wit; touchscreen: capacitief
89.0002.123 

Bij gebruik als touchscreen is een externe mini-pc (Android/Windows) 
vereist!

renzel NATURE

bijpassende accessoires zijn te 
vinden in onze webshop

NIEUW
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Outdoor reclame

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 

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: 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 
totale hoogte: 3.300 mm; 
buislengte: 4.300 mm;  
breedte vlag: 1.138 mm; 
 hoogte vlag: 2.812 mm
80.1010.13 
totale hoogte: 4.200 mm; 
buislengte: 5.200 mm;  
breedte vlag: 1.157 mm;  
hoogte vlag: 3.760 mm
80.1010.20 
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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 

1. accuvak

LED

1

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 

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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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 

inschuifformaat: DIN A0 (841 x 1.189 mm); opstelling: hoogformaat; 
regenbestendig: ja; totale hoogte: 1.330 mm
50.0155.3 

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

Bannerframesysteem staal „Fascia Entrance“
Uitstekend geschikt als wegwijzer of informatiebord.  
Voor een reclameoppervlak van 1.240 x 1.035 mm (b x h),  
incl. 2 grondpinnen. Kleur: grijs, ca. RAL 9006.

oppervlakte: gegalvaniseerd en grijs gelakt; kleur: grijs; 
breedte: 1.340 mm; hoogte: 1.670 mm; diepte: 42 mm
15.0041.9 

• wordt geleverd zonder plaat

• ook verkrijgbaar in andere afmetingen

• bijpassend digitaaldrukbord 
vindt u in onze webshop
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RVS-Bannerhouder INOX „Banierhouder“
Bevestiging van een banner als galg in een 90° hoek aan de wand. 
Deze speciale constructie voorkomt wapperen of doorhangen van de 
banner.

materiaal: roestvrij staal; buisdoorsnede: 33,8 mm;  
doorsnede holle zoom: 50 mm; bevestiging: 4 boorgaten

bannerbreedte: 500 mm; profielbreedte: 680 mm;  
lengte: max. 4.500 mm
15.0189.21 
bannerbreedte: 600 mm; profielbreedte: 770 mm;  
lengte: max. 4.500 mm
15.0189.1 
bannerbreedte: 800 mm; profielbreedte: 965 mm;  
lengte: max. 2.800 mm
15.0189.2 
bannerbreedte: 1.000 mm; profielbreedte: 1.165 mm;  
lengte: max. 1.900 mm
15.0189.3 
bannerbreedte: 1.200 mm; profielbreedte: 1.365 mm;  
lengte: max. 1.400 mm
15.0189.4 

Op basis van de Duitse normen werden de volgende maximale 
bannerlengtes (incl. holle zoom) bepaald voor buitengebruik: 
 
Tot 8 m boven de grond: 
• Max. bannerlengte bij 600 mm bannerbreedte = 4.500 mm 
• Max. bannerlengte bij 800 mm bannerbreedte = 2.800 mm 
• Max. bannerlengte bij 1.000 mm bannerbreedte = 1.900 mm 
• Max. bannerlengte bij 1.200 mm bannerbreedte = 1.400 mm 
 
Tot 15 m boven de grond: 
• Max. bannerlengte bij 600 mm bannerbreedte = 2.800 mm 
• Max. bannerlengte bij 800 mm bannerbreedte = 1.800 mm 
• Max. bannerlengte bij 1.000 mm bannerbreedte = 1.200 mm 
• Max. bannerlengte bij 1.200 mm bannerbreedte = 900 mm

1. A: lengte + 160 mm 
B: lengte 
C: bannerbreedte 
D: boorgaten ø 13 mm 
E: bannerbreedte + 160 mm

CBA

E

D

bijpassende digitaaldrukbanners vindt u in onze webshop

1
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bannergear® „Wall“
Frame voor wandmontage, incl. zwengel  
voor het eenvoudig wisselen van de banner;  
ook verkrijgbaar in speciale formaten; 
levering geschiedt zonder digitaaldrukbanner:  
max. framegrootte: 6.000 x 3.000 mm (B x H).

materiaal frame: aluminium; 
oppervlakte: geëloxeerd; framekleur: zilver; 
framediepte: 96 mm; uitvoering: incl. 
staaldraad, karabijnen en zwengel; 
versie: geschikt voor wandmontage

framebreedte (buitenmaat): 3.000 mm; 
framehoogte (buitenmaat): 1.500 mm; 
bannerformaat: 2.800 x 1.300 mm (B x H); 
zichtformaat: 2.720 x 1.220 mm (B x H)
15.0262.6 
framebreedte (buitenmaat): 4.000 mm; 
framehoogte (buitenmaat): 2.000 mm; 
bannerformaat: 3.800 x 1.800 mm (B x H); 
zichtformaat: 3.720 x 1.720 mm (B x H)
15.0262.4 
framebreedte (buitenmaat): 6.000 mm; 
framehoogte (buitenmaat): 3.000 mm; 
bannerformaat: 5.800 x 2.800 mm (B x H); 
zichtformaat: 5.760 mm
15.0262.1 

systemen incl. LED-verlichting zijn te vinden op 
www.vkf-renzel.nl/bannergear-lp



7

Reclame artikelen |  
naambadges
| Reclame artikelen | naambadges |



VKF Renzel B.V. • Helmkamp 58 • 7091 HR Dinxperlo

Voor meer informatie, actuele prijzen en direct bestellen: www.vkf-renzel.nl!

58

7

Reclame artikelen / naambadges

Reclame artikelen

Desinfectiegel in een 50 ml flacon
Deze 50 ml flacon in een siliconen omhulsel in verschillende  
frisse kleuren is een echte blikvanger! Praktisch met lus om op te 
hangen aan een rugzak, kinderwagen of in de badkamer aan de 
doucheknop. 
 
inhoud: handreinigingsgel (andere vullingen mogelijk op aanvraag); 
antibacterieel; toepassing zonder water; prijs incl. bodylabel 
opdruk, plus bijkomende drukkosten

kleur: rood; inhoud: handreinigingsgel
40.1596.1 

Desinfectiegel „Clap your Hands“, 50 ml
Deze handgel is ideaal voor desinfectie onderweg. Het past in 
elke tas, broek- of jaszak en beschermt tegen ziekteverwekkers, 
ziektekiemen en bacteriën. Het elimineert 99,9% van de bacteriën. 
U kunt het artikel laten bedrukken met een 4c-opdruk van uw logo 
of slogan en het idealiter gebruiken als reclameartikel.  
De drukkosten zijn bij de prijs inbegrepen.

effect: bacteriedodend; afmeting: 86 mm x 44 mm x 24 mm (H x B x D);  
opdrukmotief: naar wens van de klant; inhoud: handreinigingsgel; 
inhoud: 50 ml
40.1897.1 

Zakdoeken
10 papieren zakdoekjes, 4-laags, verpakt in folie.  
Incl. opdruk op de voorzijde van de verpakking.  
Minimale bestelhoeveelheid: 250 stuks.

afmeting: 104 x 52 x 25 mm

aantal drukkleuren: 1
40.1158.1 
aantal drukkleuren: full colour
40.1158.4 

plus bijkomende kosten voor machine-instelling
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Antibacteriële draaibalpen „Icon Green“
Het antibacteriële kunststof oppervlak gaat de verspreiding  
van ziekteverwekkende bacteriën tegen. Deze eigenschap is een 
absoluut pluspunt, helemaal bij voortdurend wisselende gebruikers 
als ook gewoon bij algemeen dagelijks gebruik!  
Minimale bestelhoeveelheid: 1.000 stuks.
40.1906. 

Reclameopdruk op aanvraag mogelijk.

Antibacteriële draaibalpen „Effect Green“
Deze antibacteriële draaibalpen overtuigt niet alleen door zijn 
uitstekende schrijfkwaliteit, maar heeft ook een antibacteriële 
werking. Uitgerust met een gekleurde of witte drukker.  
Minimale bestelhoeveelheid: 1.000 stuks.
40.1905. 

Reclameopdruk op aanvraag mogelijk.

Apothekerstasje van katoen
Tas van 100% Eco-Tex katoen met de afmeting: ca. 220 x 260 mm. 
Voorzien van 2 korte hengsels en is verkrijgbaar in vele verschillende 
kleuren.
46.0664. 

Reclameopdruk op aanvraag mogelijk.

Fruitgom beertjes
Premium 'Gummi-Bärchen' kleurrijk en smaakvol gemixed verpakt  
in een wit glanzend reclamezakje met een 4-kleurige opdruk.  
Kosten voor het nabewerken van drukgegevens indien deze niet 
worden verstrekt, worden 1:1 in rekening gebracht tegen kostprijs.

kleur folie: wit; inhoud: ca. 10 g; versie: beren;  
aantal drukkleuren: 1 tot 4 kleuren
40.1883.1 

Nieuw, nu verkrijgbaar vanaf 1.000 stuks.

NIEUW
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Reclame artikelen / naambadges

Naambadges

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

materiaal: kunststof; kleur: wit; zichtformaat: 77 x 40 mm; 
bevestiging: met magneet „Premium“ - grijs
44.0100.1 

1. in verschillende kleuren verkrijgbaar

2. verschillende bevestigingen verkrijgbaar

1

2

Naambadge „Podio Paper slim“
De nieuwe smallere versie van onze naambadge „Podio Paper" 
is te gebruiken in combinatie met papieren inleggers van 
76 x 26 mm. Deze naambadge bestaat uit twee kunststof delen 
en een aangebrachte bevestiging. Bijpassende etiketten kunnen 
afzonderlijk besteld worden. Het rugdeel is verkrijgbaar in 3 
standaardkleuren en met 4 verschillende bevestigingsopties.

materiaal: kunststof; kleur: wit; zichtformaat: 77 x 26 mm; 
bevestiging: met magneet „Premium“ - grijs
44.0111.1 

Foto's van de zilveren en gouden varianten vindt u op www.vkf-renzel.nl.

1. magneet „Premium“ - 529

2. magneet „Basic TwentyTwo“

3. combi-clip

4. speld

1 2

3 4



 Meer producten? Zie onze webshop!

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

direct bestellen
artikelnummer meteen
ingeven en bestellen

LIVE Support
vragen?

wij zijn er voor u!

nieuw
ontdek onze

nieuwe producten

landenshops
u vindt ons

internationaal

brancheproducten
maak gebruik van onze

branchesuggesties



www.vkf-renzel.nl


