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Защита

Хигиенна станция „Score“  
с дезинфекционно устройство Steripower

Дисплеят от алуминий и стомана предлага оптимална стойка 
за висококачествения дезинфектор за ръце Steripower "White 
Edition". Дозаторът за дезинфектант работи с помощта на 
сензор, който излъчва шоков спрей по време на безконтактно 
приложение. По този начин се избягват контактни повърхности, 
към които могат да се залепят патогени и бактерии. Интензитетът 
на пръскане може да се регулира над 10 нива. Стъпките могат 
да бъдат регулирани от 0,5 ml до 5 ml. Диспенсерът е подходящ 
за бутилки с дезинфектант до 1000 ml. Съответните бутилки 
се предлагат в нашия онлайн магазин.Капачка за капки за 
излишни течности е вградена в дозатора за дезинфекция на 
ръце. По желание в тази колекционна табла могат да се поставят 
абсорбиращи медицински подложки, които можете да поръчате 
под нашите аксесоари с Steripower-Kit. Практичният и голям 
отвор предлага много място за едновременно увиване на двете 
ръце със спрей.В допълнение, висококачественото устройство 
Steripower е оборудвано с предварително заредена батерия. 
Съответното зарядно за това можете да получите с Steripower-
Kit (59.2495.12) в нашата гама от аксесоари. Той не е включен в 
обхвата на доставката и е необходим за постоянната употреба на 
дезинфекционното устройство.

„Fence“: Алуминий / стомана / пластмаса (Ш х В);  
Цвят на вертикалната тръба: сребристо анодирано;  
Цвят на основата: сребрист подобен на RAL 9006;  
Размер на основата: 700 x 450 mm (Ш х Д);  
Обща височина: 1.500 мм
51.0129.19 

Съвместимост с всички течни дезинфектанти за ръце!

Kомплект Steripower
Използвайте хигиенните стойки "Score" във входните зони в 
подходящия комплект със Steripower. С този комплект получавате 
практични и необходими аксесоари за ежедневна употреба. 
Включените 12 абсорбиращи медицински подложки по желание 
се поставят в таблата за събиране на хигиенна витрина, за 
да абсорбира излишната течност. В допълнение, комплектът 
Steripower съдържа външно зарядно устройство със захранващ 
адаптер и кабел за зареждане, както и акумулаторна батерия  
(12V - 7.0 AH).

80.0126.63: 12 х медицински подложки 1х кабел за зареждане; 
Тип 2: 1x външно зарядноq 1x акумулатор (12V - 7.0 AH)
59.2495.12 
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Станция за дезинфекция "Sensor-Tondo"
Нашата стойка за хигиена "Sensor-Tondo" е идеална за високо 
посещавани клиентски зони като входни зони в супермаркети, 
аптеки и банки. Операцията е безконтактна благодарение на 
интегрирания сензор. Просто дръжте ръцете си под сензора за 
2 секунди и ръцете ви ще бъдат напръскани с дезинфектант. 
В допълнение, количеството на дозата може да се регулира в 
3 стъпки. Това гарантира професионална и хигиенна употреба 
във вашата област на приложение по всяко време. Течният 
дезинфектант може лесно да се напълни в интегрирания 
контейнер. С помощта на плъзгащата се рамка с формат DIN A4, 
поставена над дозатора, можете също така да привлечете 
вниманието на клиентите си към друго важно поведение, като 
например разстоянието за безопасност.

Материал на рамката: Пластмаса;  
Формат: Формат A4 (210 x 297 мм); ориентация: ландскейп;  
Цвят на рамката: сив; Вид на защитното фолио: антирефлексен, 
UV стабилизиран; Материал на рамката: Метал;  
Цвят на рамката: сребрист; Материал на основата: Метал; 
Диаметър на основата: 320 мм; Цвят на основата: сребрист;  
Обща височина: 1.770 мм; Електрозахранване: Работа с 6x AA 
батерия или захранване; 80.0126.63: включително дезинфектант 
със сензор 1L; Модел: сензорно контролирана технология;  
Тип 2: без дезинфектант; Спецификации 3: без батерии
50.0340.1 

Подходящи дезинфектанти за нашите хигиенни стойки можете да намерите в нашия 
онлайн магазин. Там ще получите и практичен гел за дезинфекция на ръцете.
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Защитна преграда "Construct"
зоните, където продавачът и клиентът имат директен контакт, 
трябва да се спазват специални хигиенни разпоредби при 
настоящата ситуация. Защитата от аерозоли "Construct" е 
оптимално подходяща за защита на служителите и клиентите. 
Елегантната алуминиева квадратна тръба държи прозрачния 
пластмасов диск. С размер от 1000 мм ширина и височина 500 мм  
това предлага правилната хигиенна защита. Цялата рамка е с 
височина 750 мм, което дава възможност за проход от 250 мм 
в долната зона. Препоръчваме да почиствате материала с мека 
микрофибърна кърпа и топла сапунена вода.

Материал на рамката: алуминий/пластмаса;  
Вид на профила: Квадратна тръба, 30 x 30 x 1,5 mm;  
Цвят на рамката: сребърно анодизиран / черен;  
Обща дълбочина: 250 мм
51.0313.8 

Бихте ли искали продукта в различен формат?  
Няма проблем. Свържете се с нас!

Защита от бактерии "Alba"
Защитата срещу аерозолин Alba е от 3 части, подвижна и може 
да се демонтира отново, ако е необходимо и да се съхранява, 
за да спести място.Отворът е във формат: 300 x 150 mm 
(ширина x височина)

„Fence“: Пластмаса; Цвят: прозрачен

ширина: 1.000 mm; Височина: 750 мм
60.0605.6 
ширина: 750 мм; Височина: 1.000 mm
60.0605.7 
ширина: 500; Височина: 750 мм
60.0605.8 
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Таванно окачване за „защитна преграда“, 
изработено от кристално прозрачно акрилно 
стъкло
„Fence“: Акрил; Дебелина на материала: 2 мм;  
Цвят: прозрачен; Качество на кантовете: С нарез;  
Брой дупки: 2; Диаметър на дупката: 5 мм;  
Разстояние на сондаж: 100 мм отстрани,10 мм отгоре

 
Модел: Пейзажен формат - ширина: 1000 мм, височина: 500 м
60.0224.833 
Модел: Портретен формат - ширина: 500 мм, височина: 1000
60.0224.834 

Интерком "VoiceBridge"
Комуникирайте ясно и без усилия с клиентите си. Въпреки 
маските за лице и хигиенните бариери! Нашият "VoiceBridge" 
автоматично се активира и деактивира, когато клиент влезе в 
зоната за каси или стигне до брояч на услуги. От всяка страна 
на стените на хигиенната защита е монтиран високоговорител. 
Не са необходими специални знания за инсталиране на 
системата: високоговорителите са оборудвани с двустранна 
огледална лепяща лента на гърба. Просто отлепете защитния 
филм и го прикрепете към стената за хигиенна защита.  
Включете захранващия блок в контакта и можете да  
комуникирате ясно и без усилия!

Материал на кутията: Пластмаса;  
Размери: 86 x 111 x 18 mm;  
Цвят: бял; Връзка: със захранване
10.0540.1 

Препоръчваме вирусният почистващ акрил (60.0004.2) за почистване на 
акрилно стъкло и прозрачни пластмаси. Открийте онлайн сега!
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Ролбанер „Stick“ Разделителна стена
Рол- банер „Stick“ е класически навиваем банер, който служи  
като предпазва от аерозоли. В алуминиевия корпус е скрит  
PET брезент, който може да се извади. По желание може да 
се добави печат брезент от нас и по този начин да използвате 
защитното изделие като рекламна или информационна зона. 
Веднага след като дисплеят бъде поставен, той предпазва от 
бактерии и аерозоли. Тънкият PET намалява предаването на 
бактерии или патогени чрез въздушно-капкова инфекция.  
По този начин служителите в офиса, клиентите или  
обслужващият персонал могат да бъдат идеално защитени.

Материал на кутията: Алуминий; Цвят на кутията: сребрист; 
Височина: 2.000 мм; Дълбочина: 300 мм; Модел: преграда; 
80.0126.63: включва прозрачен банер

ширина: 850 мм
80.0126.77 
ширина: 1.000 mm
80.0126.72 

Алуминиева кристално прозрачна преградна  
стена със стеч-рамка

Преградата се състои от алуминиева стреч рамка, която стои 
върху две стабилни основни плочи. Доставя се с кристално 
прозрачно фолио, което е пришито навсякъде към плосък 
тръбопровод.Бариерната стена е идеална за прилагане на 
правила за разстояние и разделяне на зони. В същото време 
запазва прозрачността на стаята напълно видима. Това е особено 
изгодно, когато е важен контактът с очи, като напр Б. в залата 
за гости на ресторанти или при консултации. По същия начин 
визуалното възприятие на стаята се запазва чрез прозрачността 
и не се променя отрицателно.Друг банер може да бъде закрепен 
в рамката по всяко време.Ще се радваме да ви предложим вашия 
индивидуално отпечатан текстилен банер или вариант за защита 
от шум.Препоръчваме топла сапунена вода за почистване.

Материал на рамката: Алуминий;  
Цвят на рамката: сребристо анодирано;  
Дълбочина на рамката: 44 мм;  
Модел: включително прозрачен PVC банер и 2 ъглови крака

размер: 1000 X 2000 мм ( ШxВ)
15.0219.146 
размер: 1.300 x 2.000 mm (ШхВ)
15.0219.141 
размер: 1.700 x 2.000 mm (ШхВ)
15.0219.148 
размер: 1.800 x 2.000 mm (ШхВ)
15.0219.147 
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Козирка за защита на лицето
Кристално чистият пластмасов материал позволява отлична 
видимост предпазвайки, същевременно, лицето на служителят, 
контактуващ с посетители и клиенти. Шлемъте с ширина 380 мм  
и височина 225 мм и се прикрепя към главата с каишка от велкро, 
която е с дължина 800 мм и може да се регулира така, че да 
се поставя удобно на главата на всеки човек без опасност от 
изхлузване.Този предпазен шлем не е лична защитна екипировка 
и не може да се третира като медицински продукт.

„Fence“: PET; Дебелина на материала: 0,5 мм;  
Цвят: прозрачен; Модел: Велкро за закрепване  
и лентата е с дължина 800 мм; Тегло: 90,0 кг
26.0732.1 

1. Отстранете защитния филм "от двете страни"

2. Изтеглете козирката напред

1 2

Професионален пречиствател на въздух  
с HEPA филтър H14 и UV-C светлина
Професионалният пречиствател на въздух с 3 етапа на филтъра 
и UV-C светлина освобождава надеждно въздуха от аерозоли, 
бактерии, цветен прашец и вируси. Особено подходящ за големи 
стаи с висока честота на хора като лекарски кабинети, фитнес 
студия, офиси на открито и детски градини. Устройството се 
състои от мощен вентилатор с 3-степенна филтърна единица. 
Въздухът се всмуква и повежда през предварително филтриращи 
лампи с UV-C и след това преминава вградения HEPA филтър 
(HEPA - Високоефективен въздушен филтър за твърди частици 
клас H14).

„Fence“: Алуминий; Повърхност: прахово боядисана; 
Цвят: бял; Размери: 393 x 463 x 950 mm (Д х Ш х В); 
Размер на помещението: до 150 м²; Степен на отделяне: 99,95%; 
Филтърна повърхност: 150 m²; Обемен поток: 1.062 m³/h; 
Подходящ за: Стаи до 150 м2 с височина на тавана 3 m; 
Изпълнение: с безстепенно управление на мощността (0-100%); 
80.0126.63: с дисплей с манометър за смяна на филтъра; 
Мощност [W]: 210 W; Напрежение [V]: 230 V; 
Напрежение [A]: 16 A; Тегло: 22 kg
10.0537.7 

Внимание: Само нашите оригинални филтри гарантират безопасно 
използване!
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Насочване

Подови стикери с разнообразни дизайни
Висококачествените стикери за пода са идеалното средство за ясна и кратка информация.  
Стикерите са чудесен инструмент за ефективна реклама на пода поради бързото приложение и високото внимание, което получават. 
На мястото на употреба просто издърпвате стикерите от филм и ги поставяте ефективно на пода. А сега можете да рекламирате своите 
продукти и оферти или да се информирате за инструкциите за безопасност и работното време. Стикерите за под се предлагат в голямо 
разнообразие от цветове и форми, които можете да отпечатате директно от нас. Можете да откриете разнообразния избор в нашия 
онлайн магазин. Или се свържи с нас! 

Vielen Dank!

From this point only with a face mask!

Thank you!

Ab hier nur
mit Mundschutz!

Миещи се постелки с лого и с индивидуален печат
Изтривалка с лого, върху която могат да се отпечатат 30 основни 
цвята и да се пере на 50°. При запитване изтривалките се 
предлагат и в специални размери и цветове. Всички изтривалки 
се произвеждат с гумена периферия от около 2 cm. NBR-гръб 
без PVC предотвратява плъзгането на подложките по гладки 
повърхности. Матираната повърхност е изработена от полиамид 
6.6 и е сертифицирана за защита от пожар B1. В допълнение 
към високия капацитет на улавяне на замърсяване, абсорбцията 
на вода е 3-4 l / m². Теглото е около 750 g / m² , височина около 
8 mm. Цената включва печат и дизайн. Допустимото отклонение  
в размера е +/- 3%!

Формат: 850 x 1.150 mm; Печат: хром JET
16.0036.7 

Подложката с лого то може да бъде ориентирана във всички 
възможни положения. Специални цветове при поискване.

• Таблицата на предлаганите цветове ще наме-рите в сайта ни www.vkf-renzel.bg.

• В нашия онлайн магазин можете да намерите иитривалки,  
отпечатани с лого със съобщението „Моля, спазвайте дистанция“.
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Ограничителна стойка
Този кронштейн се характеризира с магнитното си крайно парче, 
което просто се придържа към магнитната повърхност на крайния 
елемент на главата. По този начин е възможна особено бърза и 
лесна употреба, напр. в търговията с кетъринг, на събития или на 
входния контрол.

„Fence“: стомана; Повърхност: прахово боядисана;  
Цвят на пилона: черен; Цвят на колана: черен;  
Дължина на лентата: 3.000 мм; Ширина на колана: 50 мм; 
Диаметър на основата: 450 мм; Обща височина: 850 мм;  
Тегло: 8,0 Кг; Модел: магнитен
80.1126.1 

Преградно колче "Light“
„Fence“: Пластмаса; Материал на основата: Изработен от пластмаса;  
пълни се с вода или пясък; Цвят на пилона: черен;  
Дължина на лентата: 3.700 mm; Ширина на колана: 5 см; 
Диаметър на основата: 380 мм; Обща височина: 970 мм;  
Тегло: 8,0 Кг

Цвят на колана: син
80.0010.162 
Цвят на колана: черен
80.0010.163 
Цвят на колана: червен
80.0010.164 

Система за контрол на достъпа "Counter"
Лесна за инсталиране система за контрол на достъпа, подходяща 
за търговия на дребно, заведения за хранене, аптеки и доставчици 
на услуги. Стелата е поставена от едната страна на входа, а 
рефлектор от противоположната страна. След определяне на 
желания максимален брой хора, системата е готова за използване, 
без да е необходимо да се свързвате към мрежата или Интернет. 
Щом повече от посочените хора преминават през входа, това се 
обозначава със светофарна система на стенда.

Материал на кутията: Алуминий; Цвят: сребрист;  
ширина: 350 мм; Височина: 1.200 мм; Дълбочина: 350 мм; 
Тегло: 14,0 kg; Товаримост: употреба на закрито
89.0048.4 

НОВО
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Хигиена и сигурност

Да информира

Банер-дисплей „Mini“
„Fence“: Алуминий;  
Материал за банери: ПВЦ; 
Формат: 230 x 350 mm(Ш х В); 
Дълбочина: 80 мм;  
Размер на банера: 210 x 310 mm; 
Печат: вкл. дигитален печат
80.1102.2 

В нашият онлайн магазин 
можете да намерите 

ролбанери с печат, както 
и с инструкции за хигиена.

Стойка за плакати "Инфо",  
32 мм профил, двустранна,  
със заоблени ъгли,  
сребриста на цвят

•  сгъваема рамка, включително 
полистиролни задни стени и 
антирефлексни, устойчиви на 
ултравиолетови лъчи покривни фолиа 

• прахово боядисана RAL от 1 брой 
• специални изработки от 1 брой

Модел: двустранно;  
Формат: Фирмат A1 (594 x 841 мм); 
Формат: без; Обща височина: 1.800 мм
50.0083.2 

1. Илюстрация с аксесоари:  
поставка за брошура 50.0093.24

Съвпадащите вложки с отпечатани инструкции за хигиена 
можете да намерите в нашият онлайн магазин.

1



12

Стенна система FlexiSlot® |  
магазинни фитинги
| Продукти FlexiSlot® | 

| Оборудване за магазин | 
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Продукти FlexiSlot®

Свободно стоящи дисплеи

Кула за FlexiSlot® „Slim“
Чрез тясната конструктивна форма на този двустранен дисплейс 
с ламелна стена Вие можете да презентирате оптимално Вашите 
продукти или стоки на малка площ. Пластмасовите профили 
FlexiSlot са покрити странично със сребърно елоксирани 
алуминеви профили.

Модел: двустранно; Цвят FlexiSlot: В лилаво, подобно RAL 3004; 
ширина: 255 мм; използваема FlexiSlot ширина: 215 мм;  
Материал на основата: стомана; Цвят на основата: сребрист 
подобен на RAL 9006; Диаметър на основата: 400 мм

Височина: 1.830 мм; Въртящ се елемент: няма
51.0038.84 
Височина: 1.840 мм; Въртящ се елемент: да
51.0038.238 

1. Предлага се и с черна стоманена плоча, прахово боядисана!

2. Модели с мраморна основа можете да намерите в нашия онлайн 
магазин!

3. Предлага се в различни цветове на профила:  
Посетете нашия онлайн магазин!

1 2

3
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Продукти FlexiSlot®

Кула за FlexiSlot® „York“
Чрез 4-странна възможност за използване този пластмасов 
ламелна стена предлага разнообазна презентационна площ. 
Сребърно елоксираните алуминиеви ръбове придават на дисплея 
характерната му привлекателност.

Цвят FlexiSlot: Цвят бял, подобно на RAL 9016;  
ширина: 276 мм; Дълбочина: 276 мм;  
Материал на основата: стомана;  
Цвят на основата: сребрист подобен на RAL 9006;  
Диаметър на основата: 400 мм

Височина: 1.820 мм; Въртящ се елемент: няма
51.0037.281 
Височина: 1.830 мм; Въртящ се елемент: да
51.0037.296 

1. Предлага се в различни цветове на профила:  
Посетете нашия онлайн магазин!

2. По избор предлагаме и вариант с черна стоманена плоча!

3. Версия с мраморна основа и повече възможности  
благодарение на въртящия се елемент.

4. Изглед отдолу: въртящ се елемент,  
включително защита от надраскване.

5. Предлага се и като облицовка на стълба в нашия онлайн магазин.

6. Предлага се и като отделна версия за мобилна употреба в нашия 
онлайн магазин!

Подходящ за щандове или за 
информационни колони!

1

2 3

456



VKF Renzel Bulgarien Produktion EOOD • „Sveti Kliment Ohridski“ Blvd. 125 • 1756 - Sofia

Актуални цени могат да бъдат намерени на нашия сайт

16

2

Продукти FlexiSlot®

Модулни елеенти

FlexiSlot®-Рафтова система „Quattro“
Ламиниране без машина. Използват се за ламиниране картон, 
картички и т.н., не се късат и гарантират постоянна защита срещу 
мръсотия, прах и влага. Формат: портрет или пейзаж;

Цвят FlexiSlot: Бял цвят, подобен на RAL 9010;  
ширина: 1.000 mm; използваема FlexiSlot ширина: 900 мм; 
Височина: 1.800 мм

За стенен монтаж
Дълбочина: 400 мм
51.0152.6 

За свободно разполагане
Дълбочина: 500
51.0152.7 

По желание можем да доставим и двулицеви елементи на профилите 
FlexiSlot а също и да печатим изображения и на обратната им страна /
гърба/.

1. Версия за стенен монтаж

2. Предлага се в различни цветове на профила:  
Посетете нашия онлайн магазин!

3. Версия за свободно ползване

1

2

3
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Продукти FlexiSlot®

преносими поставки и диспенсъри

Настолен дисплей FlexiSlot®
Този дисплей от типа "slatwall" Ви дава възможност да 
презентирате стоки върху стойки или стойки за продажби. 
Изберете подходящия цвят за Вашата употреба!  
Плочките FlexiSlot със сребриста анодирана алуминиева рамка 
поставят Вашите продукти в най-добрата им форма на сцената. 
Стабилността на дисплея се осъществява с помощта на бяла 
дървена основа.

Модел: едностранен;  
Цвят FlexiSlot: Бял цвят, подобен на RAL 9010;  
ширина: 300 мм; Височина: 450 мм; Дълбочина: 200 мм
51.0223.2 

Презентирайте вашите стоки и продукти посредством  
изобилието от аксесоари за ламелна стена

1. Предлага се и като четиристранна настолна колона  
"York Rotation" в нашия онлайн магазин!

2. Предлага се в различни цветове на профила:  
Посетете нашия онлайн магазин! 1

2

Ламелена стена – аксесоари

Единични куки за ламело стена
Дебелина на телта: 4,8 мм; Повърхност: поцинкована

Дължина: 100 мм
58.0016.1 
Дължина: 150 мм
58.0016.2 
Дължина: 200 мм
58.0016.3 
Дължина: 250 мм
58.0016.4 
Дължина: 300 мм
58.0016.5 

Двойна кука за стена с размери 100 до 400 мм
Дебелина на телта: 4,8 мм; Повърхност: поцинкована

Дължина: 100 мм
58.0017.1 
Дължина: 150 мм
58.0017.2 
Дължина: 200 мм
58.0017.3 
Дължина: 250 мм
58.0017.4 
Дължина: 300 мм
58.0017.5 
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Продукти FlexiSlot®

FlexiSlot®-Стъклен рафт
„Fence“: Листов метал / стъкло; Повърхност: прахово боядисана;  
Цвят: сребрист подобен на RAL 9006;  
размер на рафта: 710 x 300 mm (Ш х Д);  
80.0126.63: Вкл. 4 всмукателни чашки
59.2887.1 

Стенен диспенсър за брошури „Perfekt“
Заоблената форма предотвратява изпадането на проспектите.

„Fence“: полистирол; Цвят: прозрачен; Формат: DIN A4; 
ориентация: портрет; Дълбочина: 40 мм
67.0003.4 

1. Можете да намерите подходящото окачване (65.0030.1)  
в нашия онлайн магазин.

1

Дисплей полусфера „Akanthus“
Подходящ за ламелни стени; от 2 части;  
състоящ се от полусфера и телен носач;

Диаметър: 200 мм
65.0091.1 
Диаметър: 300 мм
65.0091.2 

Поставка за монтаж на стени FlexiSlot® „Lotus“
„Fence“: Акрил; Дебелина на материала: 3 мм;  
Цвят: прозрачен; Дълбочина: 250 мм

Идеален за кула „Slim“! 

ширина: 200 мм
60.0264.42 
ширина: 250 мм
60.0264.43 
ширина: 450 мм
60.0264.44 

Други ширини по запитване!
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Оборудване за магазин

Мобилен банер с фоново осветление PIXLIP „POP“
PIXLIP POP е първият мобилен банер с фоново осветление 
и гаранция за успех. Като алтернатива на конвенционалния 
банер за навиване, PIXLIP POP е идеален за използване в POS 
и в индустрията на събития. Благодарение на интегрираната 
подсветка от високоефективните LED ленти, новият дисплей за 
банери привлича вниманието на всички. 
Средната продължителност на живота на PIXLIP POP светлинна 
рамка е приблизително 10 години. Печатаният рекламен текстил 
може да бъде заменен по всяко време евтино.

„Fence“: Алуминий; Цвят на профила: сребрист; 
размер: 850 x 2.000 mm (Ш х В); Осветление: LED-модул; 
Модел: едностранен; 80.0126.63: с чанта

Печат: без печат
10.0523.1 
Печат: с печат
10.0523.2 

НОВО

Дисплей за плакати и проспекти „Construct“
Този дисплей предлага комбинацията от кутия и подвижно 
рекламно пространство чрез алуминиева сгъваема рамка. 
Анодизираната в цвят сребро повърхност на рамковите профили 
се повтаря в профилите Construct на леката, но стабилна основна 
рамка. Страничните повърхности са покрити с бели пластмасови 
плоскости и и по желание могат да бъдат покрити с Вашата 
реклама.

Материал на рамката: алуминий/пластмаса;  
Вид на профила: Квадратна тръба, 20 x 20 x 1,5 mm; 
Формат: Формат A2 (420 x 594 мм); ориентация: портрет; 
ширина: 450 мм; Височина: 1.000 / 1.625 мм;  
Дълбочина: 450 мм; Дълбочина: 300 мм

Печат/Мотив: без печат
51.0227.2 
Печат/Мотив: по желание на клиента
51.0227.3 
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Оборудване за магазин

FloorWindo „FW 5“
тънкият дизайн се оборудва лесно; нов тип противохлъзгащо 
покритие за по-добро захващане; материал:  пластмаса; 
габаритни размери: 898 x 632 x 4 mm (Ш х В х Д);

Цвят: черен / прозрачен; Формат: DIN A1
53.0038.8 

За използвайте на закрито и върху гладки, изравнени повърхности

DeskWindo „DW 5“
тънкият дизайн се оборудва лесно; нов тип противохлъзгащо 
покритие за по-добро захващане;

„Fence“: Пластмаса; Цвят: черен / прозрачен;  
Формат: DIN A3; Ширина (Външен размер): 437 мм;  
Височина (външен размер): 317 мм;  
Дълбочина (външен размер): 3 мм 

Външни размери: 437 x 317 x 3 мм (Ш x В x Д).
53.0039.9 

Кошница за покупки от рециклирани материали
С нашата кошница за пазаруване вие   помагате, пестейки суровини 
и запазвайкки ресурсите по устойчив начин. Пластмасата за 
производство е направена от 100% рециклиран PP без използване 
на петрол за запазване на ресурсите. Тъй като кошницата също 
може да бъде напълно рециклирана, цикълът на рециклиране  
е затворен.

Капацитет: 20 л; „Fence“: Пазарски кошници, рециклираниt 
(Systalen Primus); ширина: 300 мм; Височина: 225 мм; 
Дължина: 430 мм; Брой на дръжките: 1;  
Цвят на дръжката: сив; Модел: Стандарт

Цвят: син
68.0173.1 
Цвят: сив
68.0173.2 
Цвят: зелен
68.0173.3 

НОВО

Монетник „Isatis“
Вкл. 4 гумички, които да предпазват повърхността на плота.

„Fence“: Акрил; Цвят: прозрачен; ширина: 175 мм;  
Дълбочина: 210 мм
65.0049.1 

Рекламен печат-по поръчка
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Система за представяне  
на стоки "EasyCubes"
| Cистема за представяне на стоки "EasyCubes" |
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Система за представяне на стоки "EasyCubes"

Бързо и лесно представяне на продукта.

EasyCubes е патентована, модулна система за добавяне на дисплей, състояща се само от три висококачествени основни елемента, които 
могат лесно да се променят и преобразуват без инструменти. Разработената система революционизира конвенционалния начин на 
представяне на продуктите, който обикновено е статичен - можете да ги преустроите в рамките на минути, когато и както искате.

EasyCubes „Floor“
„Fence“: Пластмаса и високоустойчив 
полистирен; ширина: 400 мм;  
Височина: 50 мм; Дълбочина: 400 мм; 
Тегло: 1,0 кг; 80.0126.63: Включително  
2 съединителя; товарt: За макс 2.000 кг  
в опаковка с един капак

Цвят: Бял лак
80.1024.13 
Цвят: черен, матов
80.1024.4 

EasyCubes „Cube“
„Fence“: Пластмаса и високоустойчив 
полистирен; ширина: 400 мм; 
Височина: 200 мм; Дълбочина: 400 мм; 
Тегло: 2,0 кг; Печат: без печат;  
товарt: За макс. 70,0 kg

Цвят: Бял цвят, матирана повърхност
80.1024.2 
Цвят: черен, матов
80.1024.3 

EasyCubes „Cover“
„Fence“: Пластмаса и високоустойчив 
полистирен; ширина: 400 мм;  
Височина: 10 мм; Дълбочина: 400 мм; 
Тегло: 0,5Кг; Печат: без печат;  
товарt: За макс. 2000 кг ,  
за монтаж на пода

Цвят: Бял лак
80.1024.1 
Цвят: черен, матов
80.1024.6 

EasyCubes „Cover“  
вкл. цифров печат

„Fence“: Пластмаса и високоустойчив 
полистирен; ширина: 400 мм;  
Височина: 10 мм; Дълбочина: 400 мм; 
Тегло: 0,5Кг; Печат: Цифров печа на 
плотер; товарt: За макс. 2000 кг ,  
за монтаж на пода

Цвят: бял; 40.1634.1: Павета, малки
80.1024.7 
Цвят: бял; 40.1634.1: Речен чакъл
80.1024.8 
Цвят: бял; 40.1634.1: Тъмна дървесина
80.1024.9 
Цвят: бял; 40.1634.1: Трева
80.1024.10 
Цвят: бял; 40.1634.1: Светла дървесина
80.1024.11 
Цвят: черен; 40.1634.1: Въглерод
80.1024.12 
Цвят: бял; 40.1634.1: Sale
80.1024.14 

Цвят: бял; 40.1634.1: Голяма разпродажба
80.1024.15 
Цвят: бял; 40.1634.1: според изискванията 
на клиента, основното покритие
80.1024.16 
Цвят: черен; 40.1634.1: според 
изискванията на клиента, основното 
покритие
80.1024.17 



Tel.: +359 (2) 903 75 42 • Fax: +359 (2) 903 75 46 • www.vkf-renzel.bg • info@vkf-renzel.bg

Други наши предложения ще намерите на www.vkf-renzel.bg.

23

3

Система за представяне на стоки "EasyCubes"

Малка вендуза с отпечатано лого „Cube“  
за комплекти EasyCubes

Фолиото може да бъде оформяно изцяло по Ваш вкус.  
То позволява поставяне на реклама от всички 4 страни на куба. 
Поставянето се извършва от нас и е включено в цената.

„Fence“: Микро всмукателно фолио; Цвят: бял;  
ширина: 1.630 мм; Височина: 185 мм;  
Печат: 4 цветен директен UV дигитален печат , едностранен; 
Печат/Мотив: индивидуален печат; контур: правоъгълен
14.0073.174 

Кутии за EasyCubes
Използвайте EasyCubes за вашите продажби на стоки  
с помощта на практичния улей за EasyCubes.

„Fence“: Акрил; Дебелина на материала: 4 мм;  
Цвят: прозрачен; ширина: 400 мм; Дълбочина: 400 мм

Височина: 200 мм
60.0248.41 
Височина: 400 мм
60.0248.42 

Напасващ елемент за EasyCubes
„Fence“: Акрил; Дебелина на материала: 4 мм; Цвят: прозрачен

Модел: за височина на жлеба 200 мм
60.0475.7 
Модел: за височина на жлеба 400 мм
60.0475.6 
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Система за представяне на стоки "EasyCubes"

Оформление на витрина, комплект 1 (80.0902.9)

*Цената не включва декорация

1.020.00 лв*

2x  EasyCubes „Floor“ 
400 x 400 x 50 мм (B x Д х Ш)  
бял (80.1024.13)

7x  EasyCubes „Cubes“ 
400 x 400 x 200 мм (B x Д х Ш)  
бял, мат (80.1024.2)

2x  EasyCubes „Cover“ 
400 x 400 x 10 мм (B x Д х Ш)  
бял, гланц (80.1024.1)

5x  Фолио за Изи Кюбс 
вкл. печат (14.0073.175) 

1x  Ролбанер „Simple“ 
1.500 x 2.000 мм (B x Ш) 
(80.0835.5)

1x  Дигитален печат за Ролбанер 
„Simple“ 
Сертифициран материал, 
1.500 x 2.000 мм (B x Ш) 
(80.0125.18)
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Система за представяне на стоки "EasyCubes"

SOMMER

FÜSSE
FÜR DIE

Оформление на витрина, комплект 2 (80.0902.10)

*Цената не включва декорация

852.00 лв*

3x  EasyCubes „Floor“ 
400 x 400 x 50 мм (B x Д х Ш)  
бял (80.1024.13)

10x  EasyCubes „Cubes“ 
400 x 400 x 200 мм (B x Д х Ш)  
бял, мат (80.1024.2)

3x  EasyCubes „Cover“ 
400 x 400 x 10 мм (B x Д х Ш)  
бял, гланц (80.1024.1)

1x  Ролбанер „Stick“ 
850 x 2.000 мм (B x Ш) 
(80.0126.1)

1x  Дигитален печат за Ролбанер 
„Stick“ 
850 x 2.000 мм (B x Ш) 
Филм за печат (80.0131.1)
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Система за представяне на стоки "EasyCubes"

BEAUTYBEAUTY

Оформление на витрина, комплект 4 (80.0902.12)

*Цената не включва декорация

516.00 лв*

3x  EasyCubes „Floor“ 
400 x 400 x 50 мм (B x Д х Ш)  
черен (80.1024.4)

  EasyCubes „Cubes“ 
400 x 400 x 200 мм (B x Д х Ш) 

2x черен, мат (80.1024.3)
3x бял,мат (80.1024.2)

  EasyCubes „Cover“ 
400 x 400 x 10 мм (B x Д х Ш) 

2x черен,мат (80.1024.6) 
1x бял, гланц (80.1024.1)

1x  Рамка за постери 'Мулти' 
DIN A1 (594 x 841 мм), 
Разрез от късата страна, без крепежни 
елементи (50.0046.1) 

2x  Елементи за окачване на рамка 
Отвор успореден на рамката, A3-A6 
(53.0019.4)

1m²  Печат на фотохартия 
135гр/м , гланц 
(14.0069.46)
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Система за представяне на стоки "EasyCubes"

Можете да внесете елегантност в 
представянето на вашата оферта с 
комплект 4. Вие представяте своите 
стоки с високо качество и ефективно 
на черно-бели колони EasyCube на 
нивото на очите с вашите клиенти. 
Поради пуристичните основни елементи, 
представянето на вашия продукт 
излиза на преден план. Черно-белият 
дизайн на колоната за презентация 
създава подсъзнателно разхлабване и 
действа като привличащ вниманието на 
минувачите. Споделете вашите желания 
с нас. Омагьосайте преминаващата 
аудитория! 

Оформление на витрина, комплект 5 (80.0902.13)

*Цената не включва декорация

2.244.00 лв*

2x  EasyCubes „Floor“ 
400 x 400 x 50 мм (B x Д х Ш)  
черен (80.1024.4)

  EasyCubes „Cubes“ 
400 x 400 x 200 мм (B x Д х Ш) 

5x черен, мат (80.1024.3)
3x бял, мат (80.1024.2)

2x  EasyCubes „Cover“ 
400 x 400 x 10 мм (B x Д х Ш)  
бял, гланц (80.1024.1) 

1x  Задна стена - Поп Ъп система с 
включен печат, двустранна 
1.520 x 340 x 2.250 мм (B x Д х Ш)  
(80.1052)
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Система за представяне на стоки "EasyCubes"

Примерни приложения
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Ценообразуване / оптимизация на рафтовете

Ценови шини

Ценова шина "GLS"
за стъклени и дървени лавици с дебелина 
от 5-10 mm; цвят: прозрачен или бял
„GLS 39“ 
 
за ценови етикети с височина 39 мм
20.0116. 

Ценова шина „DBR“
Оборудван с лепяща лента, кант за четене и 
защита против прах; цвят: прозрачен или бял
„DBR 39“ 

 за ценови етикет 39 мм
20.0007. 

• Шините се произвеждат в дължини по поръчка на клиента

• Предлага се и с магнитна лента! Потърсете ни!

Ценова шина "TE"
за метални стелажи Tego;  
цвят: прозрачен или бял
„TE 39“ 
 
за ценови етикети с височина 39 мм
20.0041. 

По запитване и 
цветни профили.
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Ценообразуване / оптимизация на рафтовете

Ценова шина „HEP 39“
За ценови етикети с височина 39 мм.  
Със захващане за разделителна система. 
Самозалепваща се върху всички 
метални, дървени и стъклени регали. 
Цвят: прозрачен или бял. 

за ценови етикети с височина 39 mm
22.0006. 

Шина за ценови етикети  
„GLSP 26“

за поставяне на етикети със страна 26 mm; 
с плъзгач за разделителите; за стъклени 
и дървени лавици с дебелина от 5-10 mm; 
цвят: прозрачен и бял
22.0009. 

Носеща шина за ограничители 
"PEK"

Основен профил за разделяне на отделения;  
без профил за цена; предлага се със 
залепваща лента или магнитна лента; 
Цвят: прозрачен и бял
22.0012. 

Профилна шина-делител  
„PEK 25“

Основен профил за разделяне на рафтове 
върху телени основи; без профил за цена; 
включително захват за закачане  
на преградната серия “MP“; предлага 
се с лепяща лента или магнитна лента; 
Цвят: прозрачен; 

Ширина на опората 25 мм
22.0144. 
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Ценообразуване / оптимизация на рафтовете

Серия разделители

Рафтов разделител
Без стопер, със задно краче за закрепване;

„Fence“: PET; Цвят: прозрачен; 
Височина: 60 мм

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

Рафтов разделител
Без ограничител за стоки; предлага  
се за различни дълбочини на етажерки; 
със 8 места за прекъсване;

„Fence“: PET; Цвят: прозрачен; 
Височина: 60 мм

Дължина: 485 мм; Модел: точки на 
отчупване на всеки 25 мм от 285 мм
22.0195.1 
Дължина: 585 мм; Модел: точки на 
отчупване на всеки 25 мм от 385 мм
22.0195.2 
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Ценообразуване / оптимизация на рафтовете

Избутвачи за стоки

Стоковизбутвач „Push VI" широк,  
със стопер под 90°

С прогресираща теглителна сила;  
предлага се за всички дълбочини на етажерки;  
с ограничител за стоки екстра висок; косо (ъгъл 70°).  
Формат на самопишещия прибор: 40 x 72 мм (Ш x В);  
формат на адаптера: 60 x 75 мм (Ш x В);  
теглителна сила: 2N, 4N, 6N, 10N или 14 N
22.0175. 

Продуктов изтласквач „Push VI“ - тесен
С прогресираща теглителна сила;  
предлага се за всички дълбочини на етажерки;  
с ограничител за стоки екстра висок;  
формат на самопишещия прибор: 27 x 72 мм (Ш x В);  
формат на адаптера: 28 x 24 мм (Ш x В);  
теглителна сила: 2N, 4N, 6N, 10N или 14 N
22.0257. 

Стоков изботвач„Push VII“
С прогресираща теглителна сила;  
предлага се за всички дълбочини на етажерки;  
с ограничител за стоки екстра висок;  
формат на самопишещия прибор: 18 x 60 мм (Ш x В);  
формат на адаптера: 17 x 36 мм (Ш x В);  
теглителна сила: 2N, 4N, 6N, 10N или 14 N
22.0296. 
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Ценообразуване / оптимизация на рафтовете

Оптимизация на рафтовете

Рафтово осветление-комплект „FlexiPower“
Просто и ефективно: това е нашият нов, гъвкав комплект 
осветление за вашите рафтове! Подчертайте своята парфюмна 
гама в дрогерията или поставете новите си продукти в 
подходящата светлина за коледния сезон. Комбинирайте няколко 
релси отново и отново или задайте вашите акценти в сцена само  
с една единствена LED шина. С умна магнитна система,  
LED парапетите могат да бъдат прикрепени пред или зад металния 
ви рафт само с няколко лесни стъпки. LED лентите получават 
захранване чрез малки магнитни пикапи с 2 възможности за 
свързване всяка. Те са прикрепени от пружинно натоварени 
контакти към вертикално монтирана електрическа шина.  
Ако е необходимо, можете просто да съкратите шината до 
правилната височина за своите рафтове сами на място.  
Малките пикапи могат да бъдат преместени по разпределителната 
лента, без да се прекъсва захранването.До 3 светодиодни 
ленти могат да бъдат свързани последователно чрез магнитно 
захващане и максимум 8 LED ленти могат да се използват през 
проводник. За максимална гъвкавост всяка LED лента има 2 опции 
за свързване. Започнете своя проект за осветление! 
 
Комплект осветителни тела за рафтове "Mini" се състои от 
1x проводник релса (10.0512.15) 
1x захранващ блок (10.0086.126) 
4x LED ленти всеки 950 мм (10.0231.363) 
4x магнитни клипове (10.0512.14) 
4x разпределителна кутия (10.0512.16) 
4x свързващ кабел 600 mm (10.0512.26)

Крепежен елемент: магнитен; Връзка: 230 V;  
Напрежение [V]: 24 V; Осветителна техника: LED

Подходящ за: 1 рафт секция;  
Брой светлини: 4x LED ленти, 950 мм;  
Мощност [W]: 38 W; Модел: мини
10.0526.1 
Подходящ за: 2 рафтови секции;  
Брой светлини: 8x LED ленти 950 мм;  
Мощност [W]: 76 W; Модел: Миди
10.0526.2 

1. Мини версия: 10.0526.1.

2. Вариант Midi: 10.0526.2.

НОВО

1 2

Рамки за вложки с U- форма „Gondelreiter“
- оптимално за маркиране на метални рафтове- сигурно 
закрепване с 2 магнита ø 50 mm- Плъзгащ се модул за табели 
и табели до дебелина на материала 5 mm (не е включен в 
доставката)- Производство в индивидуални размери от  
20 броя- RAL цветове от 1 брой- Дъска от PVC пяна, непечатана 
или дигитално отпечатана от 1 брой по избор

Материал на рамката: Алуминий;  
Цвят на рамката: сребристо анодирано;  
вътрешен размер на рамката: 700 x 120 mm (Ш x В);  
Крепежен елемент: 2 сребърни магнита ø 50 mm;  
Подходящ за: Знаци и табла с дебелина на материала 5 мм
50.0268.1 

1. Илюстрация вкл. аксесоари: дъска от PVC, 700 х 150 mm

1
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Ценообразуване / оптимизация на рафтовете

Аксесоари

Самозалепващ се етикет „Stock aid“
Самозалепващ се; лепяща повърхност с размери 50 x 27 мм (Ш x В);  
възможност за използване до подемна сила от 500 г;

„Fence“: PET; Цвят: прозрачен; ширина: 50 мм;  
Височина: 50 мм; Повърхност за самозалепване: 50 мм;  
Размер на повърхността за лепене: 27 мм;  
Капацитет: 1.000 броя в кутия
24.0109.1 

Със залепващите се куки "Stock Aid" имате възможност да 
презентирате стоки на куки за перфорирани стени.

Държач за табелка
За вмъкване в профила за ценоразпис;  
с шарнирна функция; без табела;

Цвят: прозрачен;  
Приложение: за материал с дебелина до 2 мм

Минимално количество за поръчка: 250 метра
Дължина: 25 мм
24.0165.2 
Минимално количество за поръчка: 250 метра
Дължина: 75 мм
24.0165.1 

Висящо защипване за стенен монтаж
ширина: 26 мм; Цвят: бял

Дебелина на телта: 4,8 мм; Височина: 26 мм
24.0106.1 
Дебелина на телта: 4,8 мм; Височина: 42 мм
24.0106.2 
Дебелина на телта: 6 мм; Височина: 42 мм
24.0106.6 
Дебелина на телта: 8 мм; Височина: 42 мм
24.0106.7 

Ценова табела за стъклени съдове
Вложката на държача на етикета се състои от 2 мм акрилно 
стъкло, кристално прозрачно. Този елегантен материал гарантира 
висококачествен външен вид. Стъкленият държач, монтиран на 
гърба, има лек наклон и по този начин създава идеалния ъгъл 
за четене. Използвайте притежателя на етикета в аптеките и 
пазарите, за да информирате клиентите си за подробностите за 
продукта директно на стъклената рафт. Държачът с етикет може 
лесно да бъде прикрепен към стъклени рафтове с дебелина 5-10 мм  
и при необходимост отново да се отстрани. Можете също така 
да променяте етикетите по желание. Използвайте плъзгащия 
се формат в DIN A7 (ширина 105 мм, височина 74 мм) за гъвкав 
монтаж.

Приложение: за поставяне на рафтове с дебелина 5-10 мм
60.0339.257 
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Ценообразуване / оптимизация на рафтовете

Непрекъснато разработваме нови профили и опции за монтаж на всички общи ESL системи.  
Имаме видове ESL профили, подходящи за етикети от: troniTAG, Displaydata, Findbox, SES-Labels / iMAGOTAG, Pricer, 
Samsung, Hanshow

Крепежни елементи за електронно етикетиране на цените

LED

Поставки за електронни етикети
63.0164.

Шини за окаване Wanz/ Wire-Tech  
на Displaydata и SES Vision 20.1796.

Шини за окачване на  
Трони ТАГ TLS / LED 28.0341.

Сменяеми покрития, различни цветове
28.0236.

Щипки за кошници
28.0412.1

WEB-SERVICE

Целия асортимент от електронни етикети и компонентите им може да намерите на:
www.esl-fittings.com/bg/
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Поставки за стоки

Поставка за стоки „Construct“
Този дисплей ви предлага възможността за двустранно пълнене. 
Благодарение на отделните вложки можете да разположите 
различни рекламни материали.

Материал на рамката: алуминий/пластмаса;  
Вид на профила: Квадратна тръба, 20 x 20 x 1,5 mm;  
Цвят на рамката: сребърно анодизиран, сив;  
Материал на регала: PET; Цвят на рафта: прозрачен;  
размер на рафта: 242 x 1.159 x 877 mm (Ш х В х Д);  
Материал на основата: стомана;  
Цвят на основата: сребрист подобен на RAL 9006;  
Размер на основата: 500 x 500 мм; Височина: 1.770 мм;  
Обща дълбочина: 877 mm
51.0163.4 

A-рафт "Construct"
стелаж за презентации с гъвкаво приложение;  
рамата от сребристо елоксирани алуминиеви профили и сиви 
пластмасови ъглови наставки може да се сгъва за транспортиране. 
Облите тръби, монтирани в рамата служат за поставка на трите 
полици от ПЕТ. Фиксирането става чрез поставяне на полиците в 
А-образната рама.

Вид на профила: Квадратна тръба, 25 x 25 x 1,5 mm;  
размер на рафта: 445 x 195 mm / 445 x 330 mm / 445 x 465 mm (Ш х Д;  
Обща ширина: 500; Цялостна височина (монтиран): 1.100 мм; 
Обща дълбочина: 700 мм
51.0167.13 

1. Продуктът се доставя разглобен.

НОВО

1
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Дисплеи за продукти / рамки / рекламни дисплеи / цифрови табели

Стенен дисплей за брошури „Fidel“
изработени от висококачествена неръждаема стомана; 
универсално приложим за всички разпространени формати на 
брошури: DIN A4, DIN A5 и Lang DIN; брошурите се поставят в 
акрилно стъкло; прозрачното рекламно пространство предлага 
пространство за вашето индивидуално лого; Опаковъчно фолио 
„Инфо“ е включено в доставката;

ширина: 300 мм; Височина: 1.400 мм; Дълбочина: 110 мм; 
Дълбочина: 20 мм; Брой диспенсъри: 7
54.0002.2 

Дисплей за проспекти „Size“
за 7 брошури в портретен формат DIN A4 или чрез доставеноо 
заедно с това отделение за 14 брошури в портретен формат  
Lang-DIN; голямата свободна площ може да се използва за 
рекламни надписи;

„Fence“: стомана; Повърхност: прахово боядисана; 
Цвят: Алуминиево сребърен цвят; ширина: 320 мм; 
Височина: 1.320 мм; Дълбочина: 340 мм; Дълбочина: 26 мм
54.0007.1 

Поставяме индивидуални надписи 
по поръчка на клиента
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Дисплей за проспекти „Tondo NG“
В сводестите кутии за брошури изработени от полистирен  
могат да бъдат успешно представяни и единични проспекти. 
Металната основна рамката е с прахово покритие в сребърен  
цвят (RAL 9006).

Специален материал: полистирол; ориентация: портрет;  
Диаметър на основата: 320 мм; Обща височина: 1.550 мм; 
Дълбочина: около 35 мм

Формат: DIN A4; Брой диспенсъри: 6
54.0067.5 
Формат: DIN A5; Брой диспенсъри: 8
54.0067.8 
Формат: 1/3 A4; Брой диспенсъри: 8
54.0067.11 

Акрилен дисплей-Tondo
изработени от устойчив срещу разкъсване полиестер;  
дъното и задната част подсилени отвътре; с каишки;

Височина: 1.500 мм

Брой акрилни контейнери: 3
57.0012.1 
Брой акрилни контейнери: 4
57.0012.2 
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Дисплеи за продукти / рамки / рекламни дисплеи / цифрови табели

Витрина „Syringa“
заключва се;

„Fence“: Акрил; Цвят: прозрачен

вкл. междинен регал, възможност за изваждане
Дебелина на материала: 4 мм; ширина: 200 мм;  
Височина: 300 мм; Дълбочина: 200 мм
60.0297.1 
вкл. междинен регал, възможност за изваждане
Дебелина на материала: 5 мм; ширина: 300 мм;  
Височина: 500; Дълбочина: 300 мм
60.0297.2 

Триетажна поставка
Комплект, състоящ се от 3 U-ъгли с размери 100 х 100 х 100 mm, 
150 х 150 х 150 mm и 200 х 200 х 200 mm (Ш х В х Д);

„Fence“: Акрил; Дебелина на материала: 4 мм; Цвят: прозрачен
60.0140.1 

Дисплей с рафтове „Nigella“
Идеално решение за изходите на търговските обекти! 
Представете продуктите си на 3 етажа! Дисплеят се доставя 
разглобен. Транспортиране-то и съхранението на този продукт 
пести многомясто. Простият начин на сглобяване е опи-сан в в 
инструкцията за монтаж.

„Fence“: Акрил; Цвят: прозрачен; Дебелина на материала: 4 мм; 
ширина: 330 мм; Височина: 261 мм; Дълбочина: 157 мм
60.0350.13 
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Кутия за продукти „Pieris“
„Fence“: Акрил; Дебелина на материала: 4 мм; Цвят: прозрачен; 
Ширина (Външен размер): 160 мм; фронтална височина: 50 мм; 
задна височина: 100 мм; Дълбочина (външен размер): 300 мм
60.0485.1 

НОВО

Кутия за съхранение „Magnetica“
Улеят е снабден с малки магнити и може по желание  
да се комбинира странично и един върху друг.  
Идеален за рекламни подаръчни сувенири и дребни стоки.

„Fence“: Акрил; Дебелина на материала: 3 мм; Цвят: прозрачен; 
ширина: 120 мм; задна височина: 120 мм; фронтална 
височина: 60 мм; Дълбочина: 180 мм
60.0786.1 

1. Пример за използване с 8 разделения за стоки

НОВО

1

Кутия за продукти "Majus" с разделители
„Fence“: Акрил; Дебелина на материала: 4 мм;  
Цвят: прозрачен; Ширина (Външен размер): 300 мм;  
Височина (външен размер): 150 мм;  
Дълбочина (външен размер): 300 мм; Брой диспенсъри: 4
60.0344.128 

1. Пример с отстранени разделители.

НОВО

1
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Пластмасово кошче за боклуци
„Fence“: полистирол; Цвят: прозрачен

Пластмасова лопата, малка
ширина: 136 мм; Височина: 180 мм; 
Дълбочина: 115 мм
65.0044.2 

Пластмасова лопата, голяма
ширина: 170 мм; Височина: 210 мм; 
Дълбочина: 118 мм
65.0044.3 

1. Пластмасов улей малък

2. Голям пластмасов улей

1 2

Дисплей полусфера „Samolus“
Състои се от 2 полусфери. Отвор с диаметър 112 мм.

„Fence“: полистирол; Цвят: прозрачен; Диаметър: 200 мм; 
80.0126.63: с държач за табела
65.0046.1 

Полукълбо вкл., крак за поставката
2 части; Конструктивна височина: 750 мм  
(полукълбо + платформа с крак);

„Fence“: Акрил; Дебелина на материала: 6 мм;  
Цвят: прозрачен; Диаметър: 600 мм
65.0176.15 
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Рекламен дисплей / рамка

Поставка „Universum“
„Fence“: полистирол; Цвят: прозрачен;  
ориентация: портрет; Дълбочина: 32 мм

Формат: DIN A4
67.0005.1 
Формат: DIN A5
67.0005.2 
Формат: 1/3 A4
67.0005.3 

1. от ляво на дясно: 67.0005.3, 67.0005.2, 67.0005.1.

1

Настолна поставка за брошури с 2хА4 „Universum“
„Fence“: полистирол; Цвят: прозрачен; Формат: DIN A4; 
ориентация: портрет; Дълбочина: 32 мм
67.0030.14 

1. DIN A4.

2. DIN A5.

1 2

Поставка за визитки с 4 разделения „Universum“
„Fence“: полистирол; Цвят: прозрачен;  
Ширина (вътрешен размер): 90 мм;  
Обща височина: 50 мм; Дълбочина: 17 мм
67.0057.1 
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Поставка за листовки „Perfekt“
„Fence“: полистирол; Цвят: прозрачен; ориентация: портрет

Формат: DIN A4; Дълбочина: 40 мм
67.0003.1 
Формат: DIN A5; Дълбочина: 30 мм
67.0003.2 
Формат: 1/3 A4; Дълбочина: 30 мм
67.0003.3 

1. От ляво надясно: 67.0003.1, 67.0003.2, 67.0003.3.

1

Класически DIN формати с L-стойка
Благодарение на прозрачния си материал, „Classic“ акрилна 
L-стойка е идеална за представяне на информация за продукта и 
цените, без да се разсейва от рекламното ви съобщение.Поради 
лекия си наклон към задната част, акрилната L-стойка е особено 
подходяща за представяне на витрината, на изложбения ви щанд 
или на маси и плотове. Хартиената вложка е просто избутана 
между двустранното акрилно стъкло.

„Fence“: Акрил; Дебелина на материала: 2 мм;  
Цвят: прозрачен; Формат: DIN A4

ориентация: портрет
60.0010.3 
ориентация: ландскейп
60.0010.4 

L-Дисплей
„Fence“: твърдо ПВЦ; Дебелина на материала: 0,5 мм; 
Цвят: прозрачен; Формат: DIN A6;  
ориентация: ландскейп; 12.0346.55: 75°
26.0008.9 

Използват се UV-устойчиви фолиа.

Дисплей „Water-Gate“
Модерна алтернатива на многократно използваните щандове от 
Acryl-L предлага тази L-поставка, при която лъскава хромирана 
скоба фиксира ценовата табелка в горната част.  
Включена е и скоба.

„Fence“: Акрил; Дебелина на материала: 2 мм; Цвят: прозрачен

ширина: 110 мм; Височина: 210 мм
60.0145.1 
ширина: 150 мм; Височина: 280 мм
60.0145.2 



VKF Renzel Bulgarien Produktion EOOD • „Sveti Kliment Ohridski“ Blvd. 125 • 1756 - Sofia

Актуални цени могат да бъдат намерени на нашия сайт

46

5

Дисплеи за продукти / рамки / рекламни дисплеи / цифрови табели

Тротоарна табела, 32 мм профил, двустранна,  
със заоблени ъгли, сребърно покритие

•  устойчиви на атмосферни влияния, поцинковани метални задни 
стени и антирефлексни, устойчиви на ултравиолетови лъчи 
покривни фолиа 

•  с опция за закупуване на аксесоари като топер или телени 
кошници на окачване 

• специални изработки от 1 брой 
•  горни профили с прахово покритие RAL и/или опорна  

основа от 1 брой

Модел: двустранно; ориентация: портрет

Формат: Формат A0 (841 x 1.189 мм); Обща височина: 1.400 мм
50.0059.5 
Формат: Фирмат A1 (594 x 841 мм); Обща височина: 1.200 мм
50.0059.1 
Формат: Формат A2 (420 x 594 мм); Обща височина: 900 мм
50.0059.2 
размер на вложката: 700 х 1.000 мм; Обща височина: 1140 мм
50.0059.4 

Инфо дисплей "Curved", 25 mm профил,  
сребърно анодизиран

• оптимален ъгъл на четене 
• със сгъваема рамка за плакати във формат DIN A4 или DIN A3
• остри ъгли или заоблени ъгли
• може да се използва във вертикален или хоризонтален формат 
• тръбната стойка може да се монтира изпъкнало-вдлъбнато 
•  рамка включително полистиролна задна стена и антирефлексно, 

устойчиво на ултравиолетови лъчи покривно фолио 
•  сребърно анодизирана алуминиева тръбна стойка и сребриста,  

с прахово покритие стоманена основа
• с RAL прахово покритие от 1 брой 
• специални изработки от 1 брой

Размер на основата: 245 x 320 mm (Ш x В);  
Обща височина: около 1.100 мм

Тип на ъглите: остър; Формат: Формат A3 (297 x 420 мм)
50.0256.1 
Тип на ъглите: остър; Формат: Формат A4 (210 x 297 мм)
50.0256.2 
Тип на ъглите: кръгъл; Цвят на ъглите: хром;  
Формат: Формат A3 (297 x 420 мм)
50.0256.3 
Тип на ъглите: кръгъл; Цвят на ъглите: хром;  
Формат: Формат A4 (210 x 297 мм)
50.0256.4 

1. Подробно описание на видовете скосени ъгли

2. Подробен изглед на ъгъл Rondo

1 2
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Снап рамка,25 mm профил, със скосени ъгли, 
черен анодизиран

•  устойчив на атмосферни влияния полистиролен гръб  
и антирефлексно, устойчиво на UV-лъчи покривно фолио

• с отвори в долния профил за завинтване или окачване
• специална изработка от 1 брой
• произвеждан минимален формат на рамката: DIN A6
• максимален размер на рамката: 1000 х 1400 mm

Материал на рамката: Алуминий;  
Формат: Формат A4 (210 x 297 мм); Модел: едностранен
50.0003.4 

Снап профил „Unico“
Опорен елемент от сребърно анодизиран алуминий;  
без рекламни панели; включително противохлъзгаща се гума; 
оптимално захващане на листов материал с дебелина 4-18 mm; 
лесно фиксиране на носителя на рекламния материал чрез 
разположена на долната страна звездообразна ръкохватка;

Височина: 120 мм; Дълбочина: 430 мм

Ширина на щипката: 100 мм
50.0162.1 
Ширина на щипката: 150 мм
50.0162.2 
Ширина на щипката: 200 мм
50.0162.3 
Ширина на щипката: 300 мм
50.0162.5 
Ширина на щипката: 400 мм
50.0162.6 
Ширина на щипката: 500
50.0162.7 
Ширина на щипката: 600 мм
50.0162.8 

1. Илюстрация вкл., аксесоари: - алуминиево разделение за брошури

Доставя се в специални размери 
дори при поръчка на 1 брой 1
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Дисплей за постери„Serie XT New“
С прозрачен джоб от акрилно стъкло; Т-елемент с дължина 149 мм;  
хромирана телескопична тръба; метална опора ø 160 мм;

Цвят на основата: сребрист / прозрачен;  
Дължина на тръбата: 320-620 mm; ориентация: портрет

Формат: DIN A3
53.0119.2 
Формат: DIN A4
53.0119.1 

• Акрилни торбички в специални 
формати - при поискване

• Предлага се и за формат А3

Изложбен Дисплей "Z“
„Fence“: Акрил; Дебелина на материала: 6 мм;  
Цвят: прозрачен; Формат: DIN A4;  
ориентация: портрет; Височина: 800 мм
60.0026.1 
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Информационен джоб
Този магнитен джоб за информация позволява лесна, светкавична 
смяна на листовете.Прилепва към всички повърхности от черни 
метали и може да се използва в портретен или пейзажен формат. 
Той развива своята изключително силна адхезивна сила  
в температурния диапазон от -25 ° C до + 60 ° C. 
Предлага се във формати DIN A6 до DIN A1 в 12 различни цвята.

„Fence“: PET; Цвят на рамката: черен;  
Формат: DIN A4; Дълбочина: 3 мм;  
Крепежен елемент: с магнитна лента по краищата;  
Бройки в пакет: 5 броя
12.0098.23 

Статичен джоб
Прилепва към стъкло, без лепило. За да приложите джоба,  
просто го потъркайте в стъклото. Лесно се отстранява,  
без да оставя следи; може да се използва многократно. 
Изключително издръжлив (устойчиви на топлина до 120 ° С).

Формат: DIN A1; ориентация: портрет-/пейзаж;  
Ширина (Външен размер): 645 мм;  
Височина (външен размер): 890 мм
26.0026.1 

Прикрепя се без лепило!

Акрилен джоб "Basic"
Доставя се в хоризонтален и вертикаленформат

„Fence“: Акрил; Дебелина на материала: 2 мм;  
Цвят: прозрачен; Формат: DIN A4

ориентация: портрет
60.0008.13 
ориентация: ландскейп
60.0008.14 

1. с отвори

2. без отвори

12
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Джоб за постери с отвори
„Fence“: твърдо ПВЦ; Дебелина на материала: 0,4 мм; 
Цвят: антирефлексно; Формат: DIN A2; ориентация: портрет; 
Диаметър: 6 мм; Брой дупки: 2
26.0006.1 

1. Чанта за плакати без метални уши.

Всички други формати на приставки 
могат да бъдат намерени в нашия 

онлайн магазин на www.vkf-renzel.bg!1

Двойна кука 60-2 000 мм
Бюджетните двойни куки, изработени от тел, се използват за 
окачване на плакати и билбордове, например в комбинация с 
магнит за таван. Допълнителни дължини можете да намерите в 
нашия онлайн магазин.

„Fence“: Метал; Дебелина на телта: 2 мм; Дължина: 500
24.0009.8 

Магнит
В пластмасов корпус; правоъгълен;

Цвят: бял; ширина: 25 мм; Дължина: 52 мм;  
Товароносимост: 7-10 кг; Модел: с куки
24.0053.1 
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Дигитални дисплеи и реклама

Цифрова рекламна табела "Outdoor
Рекламирайте както на закрито, така и на открито.  
Лек дъжд (IP 54) не притеснява твърдаото покритие на 
клиент-сопера. Дори поривите на вятъра не могат да победят 
толкова лесно рекламния носител с тегло 45 кг. При екстремни 
метеорологични условия като силен дъжд, горещина или буря, 
просто преместете клиент-стопера в защитените ви бизнес 
помещения. Това работи за нула време, благодарение на 
стабилните ролки. Леко накланяне на стойката позволява 
маневрено движение до следващото място на употреба. 
Ефективната батерия издържа дълго, до 14 часа без усилия.

Материал на кутията: Стъкло/ метал; Цвят: черен;  
Размер на монитора: 101,60 см ( 40 инча); ширина: 420 мм;  
Височина: 1.000 mm; Дълбочина: 560 мм; Тегло: 45 кг; 
Файлови формати: JPEG, BMP, PNG, MP3, MPEG I/II/IV, H264.; 
Вид памет: USB-стик; Формат за възпроизвеждане: 9:16; 
Високоговорител: незадължителен; Вътрешна памет: няма; 
Товаримост: за ползване на открито и открито; 
резолюция: 1.080 x 1.920 px; Тъч скрийн: няма;  
Яркост: 500 cd/m²; Свързване: USB-стик;  
Функция за автоматично стартиране: да
89.0002.189 

1. Заключващите колела предотвратяват неоторизирана кражба.

НОВО

1
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Екран за витрина FLASH.movie „PRO Double Air“, 
двустранен

Двустранен, вертикално ориентиран дисплей за окачване на 
таван, с две нива на яркост, едната страна е с яркост 450 cd / m², 
а другата страна е с яркост 700 cd / m² (43 инча) или 800 cd / m² 
(55 инча). По този начин се гарантира оптимално позициониране, 
например, в зоната на входа или на витрината, без вътрешното 
пространство да е доминирано от твърде ярък дисплей. 
Операционна система, базирана на Android, Wireless LAN и 
наличният софтуер, позволяват възпроизвеждане на съдържание 
чрез компютър без свързване на мрежов кабел. Възможна е и 
самостоятелна работа, при която данните могат да бъдат заредени 
във вътрешната памет чрез USB. Белият корпус се вписва лесно 
в почти всяка среда. В обхвата на доставката вече са включени 
аксесоарите за окачване на таван чрез стоманени кабели.

Материал на кутията: Метал; Цвят: бял;  
Файлови формати: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.; 
Вид памет: USB. HDMI вход; Формат за възпроизвеждане: 9:16; 
Високоговорител: интегриран; Вътрешна памет: 8GB; 
Товаримост: Интериор; резолюция: 1.080 x 1.920 px; 
Свързване: HDMI, VGA, USB, SD Карта; Мрежа: LAN, WiFi;  
Функция за автоматично стартиране: да

Размер на монитора: 109,5 cm (43"); ширина: 635 мм; 
Височина: 1.178 mm; Дълбочина: 23 мм; Тегло: 18,0 кг; 
Яркост: 700 / 450 cd/m²
89.0002.147 
Размер на монитора: 139,70 см ( 55 инча); ширина: 827,4 mm; 
Височина: 1.572,8 mm; Дълбочина: 23,5 mm; Тегло: 33,5 kg; 
Яркост: 800 / 450 cd/m²
89.0002.148 

НОВО

Дигитална информационна поставка „Attract Mini“
Дигитална, информационна стела с 15.6" екран във вертикален 
формат за модерно и икономично представяне на вашите 
продукти. Вграденият медиен плейър и възможността за работа 
с акумулаторна батерия позволяват максимална гъвкавост както 
на търговски изложения, така и при обилна употреба. Времето 
на работа може да бъде удължено с детектор за движение. 
Чрез HDMI-конектора имате възможност да свързвате външни 
устройства за възпроизвеждане. Благодарение на колелата - част 
от серийното оборудване, винаги можете да поставите стелата на 
мястото, където ви е необходима.

Материал на кутията: Метал / дърво / пластмаса;  
Размер на монитора: 39,62 cm (15,6"); ширина: 257 мм; 
Височина: 1.125 мм; Дълбочина: 505 мм; Тегло: 8,0 Кг;  
Файлови формати: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.;  
Вид памет: USB-стик; Формат за възпроизвеждане: 9:16; 
Високоговорител: интегриран; Вътрешна памет: няма; 
резолюция: 1.080 x 1.920 px; Яркост: 220 cd/m²;  
Свързване: HDMI, USB; Функция за автоматично стартиране: да

Цвят: черен; Тъч скрийн: няма
89.0002.120 
Цвят: бял; Тъч скрийн: няма
89.0002.121 
Цвят: черен; Тъч скрийн: с голям капацитет
89.0002.122 
Цвят: бял; Тъч скрийн: с голям капацитет
89.0002.123 

За работа като сензорен екран е необходим външен мини компютър 
(Android / Windows)!

renzel NATURE

Можете да намерите подходящи 
аксесоари в нашия онлайн магазин.

НОВО
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Поставка за велосипеди
Идеална за реклама. За едностранни или 
двустраннци стойки за колела. Защитена 
от корозия чрез поцинковане. Практично 
и лесно се мести посредством страничните 
колела.

„Fence“: Метал; Повърхност: поцинкована; 
ширина: 1.050 мм; Височина: 1.750 мм; 
Дълбочина: ,250 мм със защита  
(дълбочина на наклона: 3200 мм);  
Брой на местата: 6 паркоместа;  
Рекламна площ: двустранен А1ландскейп; 
80.0126.63: с алуминиева снап рамка & 
предпазител с/у обръщане
53.0179.1 

Плажно знаме „Tropfen“
Класическият и най-продаваем плажен 
флаг. От вас се иска единствено да одоб-
рите отпечатаното, върху него, рекламно 
послание!

Материал на конектора:  
стъклопласт / алуминий;  
Цветен конектор: черен;  
Материал на флага: Полиестерен плат  
90 гр./м ²; Печат: Дигитален печат,  
едностранно; Материал на основата: стомана;  
Повърхност: прахово боядисана; 
Форма: кръгъл; Диаметър: 480 мм; 
Модел: В доставката: чанта с цифрово 
печатан флаг; 80.0126.63: вкл. чанта за 
транспортиране; Тип 2: вкл. въртящ се 
елемент; Подова основа: Основа, кръгла, 
12,5 кг., в сребърен цвят

Обща височина: 2.300 мм;  
Дължина на тръбата: 3.300 мм;  
Широк флаг: 1.047 мм;  
Високо поставен флаг: 1.872 мм
80.1010.2 
Обща височина: 3.300 мм;  
Дължина на тръбата: 4.300 мм;  
Широк флаг: 1138 мм;  
Високо поставен флаг: 2.812 мм
80.1010.13 
Обща височина: 4.200 мм;  
Дължина на тръбата: 5,200 мм;  
Широк флаг: 1157 мм;  
Високо поставен флаг: 3.760 мм
80.1010.20 
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LED надпис "Печат плюс"
„Fence“: Алуминий / акрилно стъкло / пластмаса; 
Повърхност: анодирана; Цвят: черен; Паспарту-цветно: черен; 
Цвят на основата: черен; Формат: DIN A1;  
визуален размер: 568 x 817 мм (Ш х В);  
Външни размери: 658 x 907 mm (Ш х В);  
Цялостна височина (монтиран): 1.223 мм;  
Размер на основата: 740 x 190 x 630 mm (Ш х В х Д); 
Осветление: LED; Живот на батерията: Около 24 часа в „еко“ 
режимs; Време за зареждане: Около 5 часа;  
Обхват: двустранен; водоустойчив: да
10.0305.5 

1. Отделение за батерия

LED

1

Водоустойчива рекламна табела "Seal", 
двустранна със 44 мм сребърно анодизиран 
профил и остри ъгли, черна/сребърна
• пластмасова основа, която може да се пълни с вода или пясък 
• с пружинна техника за стабилност и при "бурно" време 
• придвижва се посредством вградени в основата колелца
• остри ъгли със сребристи пластмасови ъгълчета на върховете 
•  двустранна изработка, включително антирефлексни, устойчиви на 

ултравиолетови лъчи покривни фолиа и пластмасова задна стена 
• предлага се с топер от 1 брой 
• монтажът се извършва чрез завинтване на рамката към 
пластмасовата основа

Формат: Фирмат A1 (594 x 841 мм); ориентация: портрет; 
водоустойчив: да
50.0298.2 

Само за хартиени вложки.  
Не е възможно преоборудване с челна рекламна табела.
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Дъждоустойчива рекламна табела "Еco 35"
•  устойчива на дъждовна вода благодарение на  

оптимизираната уплътнителна техника 
• пластмасов крак, който се пълни с вода или пясък 
• пружинна техника за стабилност и при "бурно" време 
• движи се чрез вградените в крака колелца 
• двустранна
•  ъглите изрязани под остър ъгъл със сребърни  

пластмасови ъгли на върховете 
•  2-странна изработка, включително антирефлексни, устойчиви  

на ултравиолетови лъчи покривни фолиа и пластмасова  
задна стена 

•  монтажът се извършва чрез завинтване на рамката с 
пластмасовия крак 

• може да се закупи с топер от 1 брой

Формат: Формат A0 (841 x 1.189 мм); ориентация: портрет; 
водоустойчив: да; Обща височина: 1.330 мм
50.0155.3 

Още водоустойчиви тротоарни рекламни табели ще намерите в  
www.vkf-renzel.bg.

Съединител за банер рамка от стомана  
„Fascia Entrance“

Изключителна като указателен или информационен знак.  
За рекламна площ: 1,240 х 1,035 mm (Ш х В).  
включително 2 шипа; Цвят: подобен на сив RAL 9006;

Повърхност: галванизиран и боядисан в сиво; Цвят: сив; 
ширина: 1.340 мм; Височина: 1.670 мм; Дълбочина: 42 мм
15.0041.9 

• Доставката не включва дигитално 
напечатана табела.

• Предлага се и в други размери

• Можете да намерите подходяща 
цифрово печатана рекламна табела 
на адрес www.vkf-renzel.bg.
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Стоманен дисплей за банери INOX
Държач за конзоли за банери, закрепване под ъгъл от 90° 
спрямо стената. Конструкцията предотвратява треп-тенията и 
провисването на банера.

„Fence“: неръждаема стомана; Диаметър на тръбата: 33,8 мм; 
Диаметър на обшивката: 50 мм; Крепежен елемент: 4 отвора

Ширина на банера: 500; Ширина на профила: 680 мм; 
Дължина: макс. 4500 мм
15.0189.21 
Ширина на банера: 600 мм; Ширина на профила: 770 мм; 
Дължина: макс. 4500 мм
15.0189.1 
Ширина на банера: 800 мм; Ширина на профила: 965 мм; 
Дължина: мак. 2.800 мм
15.0189.2 
Ширина на банера: 1.000 mm; Ширина на профила: 1.165 мм; 
Дължина: мак. 1.900 мм
15.0189.3 
Ширина на банера: 1.200 мм; Ширина на профила: 1365 мм; 
Дължина: мак. 1.400 мм
15.0189.4 

На базата на приетите германските стандарти за външно  
приложение следните максимални дължини на брезента 
(включително страничните шевове)са приети като норма:

До 8 м над земята: 
• Максимална дължина на банера при ширина на банера 600 mm = 4500 мм. 
• Максимална дължина на банера при ширина на банера 800 mm = 2800 мм. 
• Макс. Дължина на банера при 1,000 мм широчина на банера = 1900 мм. 
• Максимална дължина на банера с ширина на банера 1200 мм = 1400 мм.

До 15 м над земята: 
• Максимална дължина на банера при ширина на банера 600 mm = 2800 мм. 
• Максимална дължина на банера при 800 mm ширина на банера = 1800 мм. 
• Макс. Дължина на банера при ширина на банера 1,000 мм = 1,200 мм. 
• Максимална дължина на банера при широчина на банера 1200 мм = 900 мм.

1. A: Дължина +160 mm;  
B: Дължина  
C; Ширина на банера;  
D: Отвори Ø13 mm;  
E: Ширина на банера +160 mm

CBA

E

D

Подходящи банери с цифров печат ще намерите на адрес www.vkf-renzel.bg.
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Външна реклама

bannergear® „Wall“
Рамка за стенен монтаж, включително 
система за лесна смяна на банера; 
предлага се и в специални формати;  
макс. размер на рамката 6000 x 3000 mm 
(Ш х В); Доставя се без банер за цифров 
печат.

Материал на рамката: Алуминий; 
Повърхност: анодирана;  
Цвят на рамката: сребрист;  
Дълбочина на рамката: 96 мм; 
Изпълнение: Вкл. телено въже,  
карабинка и сменяемо коляно;  
Модел: за директен монтаж на стена

Ширина на рамката (външен размер):  
3.000 мм; Височина на рамката (външен 
размер): 1.500 мм; размер на банера:  
2.800 x 1.300 mm (Ш x В);  
визуален размер: 2.720 x 1.220 mm (Ш x В)
15.0262.6 
Ширина на рамката (външен размер):  
4000 мм; Височина на рамката (външен  
размер): 2.000 мм; размер на банера:  
3.800 x 1.800 mm (Ш x В);  
визуален размер: 3.720 x 1.720 mm (Ш x В)
15.0262.4 
Ширина на рамката (външен размер):  
6.000 мм; Височина на рамката (външен  
размер): 3.000 мм; размер на банера:  
5.800 x 2.800 mm (Ш x В);  
визуален размер: 5.720 x 2.720 mm (Ш x В)
15.0262.1 

Системи, включващи LED осветление,  
могат да бъдат намерени на  
www.vkf-renzel.bg
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Промоционални продукти

Дезинфекциращ гел в съд от 50 мл.
Бутилката от 50 ml с различни цветни силиконови калъфи е 
истински привличаща вниманието, не само визуално! Практични 
с примка, за да ги прикрепите към раницата, детската количка или 
в банята под душа: Възможностите за употреба са многобройни; 
съдържание: гел за дезинфекция на ръце (други пълнежи на 
разположение при запитване); антибактериално; приложение 
без вода; цена с вкл. печат на етикета на опаковката плюс 
допълнителни разходи за печат!

Цвят: червен; Капацитет: Измиващ гел за ръце
40.1596.1 

Дезинфекционен гелl „Clap your Hands“, 50 ml
Гелът "Clap your Hands" е идеален за дезинфекция в движение, 
той се побира във всеки джоб и предпазва от патогени, микроби 
и бактерии. Елиминира 99,9% от бактериите. Можете да 
персонализирате артикула с печат 4c етикет с вашето лого или 
лозунг и в идеалния случай да го използвате като рекламно 
средство. Разходите за предварително отпечатване са включени 
в цената.

ефект: бактерицид; размер: 86 mm x 44 mm x 24 mm (H x B x T); 
Печат/Мотив: по желание на клиента;  
Капацитет: Измиващ гел за ръце; Количество: 50 мл
40.1897.1 

Носни кърпички
10 хартиени кърпички; 4-слоя; опаковани във фолио;  
вкл. печат от предната страна на опаковката;  
минимално количество: 250 броя;

размер: 104 x 52 x 25 mm

Брой цветове печат: 1
40.1158.1 
Брой цветове печат: Fullcolor
40.1158.4 

плюс настройка на машината.
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Антибактериална химикалка "Icon Green"
Антибактериалната пластмасова повърхност противодейства 
на разпространението на патогенни бактерии. Тази функция 
е абсолютен плюс както при постоянно променящите се 
потребители на химикалка, така и като цяло при ежедневна 
употреба!  
 
Минимално количество: 1.000 броя
40.1906. 

Рекламен печат по поръчка.

Антибактериална химикалка "Effect Green
Антибактериалната химикалка, която не само впечатлява с 
изключителното си качество на писане, но и има антибактериален 
ефект. Снабдена с цветна или бяла капачка;  
 
минимално количество: 1000 броя
40.1905. 

Рекламен печат по поръчка.

Чанта, изработена от памук
Чанта от 100% памук Öko-Tex; размери: прибл. 220 х 260 мм;  
с 2 къси дръжки; предлага се в много различни цветове
46.0664. 

Рекламен печат по поръчка.

Бонбони с формата на мечета „Easy“
Премиум желирани мечета с разнобразни цветове и аромати в 
бяла лъскава ламинирана рекламна опаковка с 4-цветен печат. 
Цените за обработка на данни, ако не бъдат предоставени данни 
1: 1, се начисляват според разходите.

цветна лента: бял; Капацитет: около 10 гр.;  
Модел: Мече; Брой цветове печат: 1 до 4 цвята
40.1883.1 

Вече предлагаме доставки на 1000 броя.

НОВО
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Баджове

Бадж „Podio Paper“
Този бадж е подходящ за пълноценно използване с хартиена 
вложка 76 x 40 mm. Състои се от две пластмасови части и 
устройство за прикрепване на хартиения лист. Отделно можете да 
поръчате подходящи хартиени листове. Задната част се предлага 
в 10 стандартни цвята и с 4 различни прикрепващи приставки. 
Материал: пластмаса;

„Fence“: Пластмаса; Цвят: бял; размер на прозореца: 77 x 40 мм; 
Крепежен елемент: С магнит „Premium“(сив)
44.0100.1 

1. предлага се в различни цветове.

2. налични различни закрепвания.

1

2

Именен бадж "Podio Paper slim"
Новата по-тясна версия на нашия бадж „Podio Paper“ е подходяща 
за пълноценно използване с хартиена вложка 76 x 26 mm. 
Състои се от две пластмасови части и устройство за прикрепване 
на рекламния лист. Отделно можете да поръчате подходящи 
хартиени листове. Задната част се предлага в 3 стандартни цвята 
и с 4 различни прикрепващи приставки.

„Fence“: Пластмаса; Цвят: бял; размер на прозореца: 77 x 26 mm; 
Крепежен елемент: С магнит „Premium“(сив)
44.0111.1 

Снимки в сребърен и златист цвят могат да бъдат намерени на  
www.vkf-renzel.bg.

1. Магнит „Premium“ - 529

2. Магнит „Basic TwentyTwo“

3. Комбиниран клипс

4. Игла

1 2

3 4



Посетете нашия онлайн магазин

Всички цени са без начислени ДДС и транспортни разходи.

Директна поръчка
Посочете артикулния номер

и поръчайте директно.

Незабавна поддръжка
Имате въпроси?

Ние сме на линия за Вас по 
всяко време!

Иновации
Открийте нашите нови

разработки и предложения

Мрежа от национални 
магазини

За Ваше удобство ние сме
международно представени

Продукти за сектори и 
индустрии

Възползвайте се от  вече 
селектираните предложения

на продукти за Вашата 
индустрия.
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