BULKPRESENTATIE

VKF Renzel
VKF Renzel B.V. • Helmkamp 58 • NL-7091 HR Dinxperlo • Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99
Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl / www.vkf-kunststoftechniek.nl • info@vkf-renzel.nl

Bulkpresentatie
Palletbekleding „Banderol“
Palletbekleding „Banderol“
materiaal: Non-woven banner; rollengte: 25 m;
hoogte: 150 mm; druktechniek: digitaaldruk;
gebruiksdoeleind: palletomranding voor pallets
van 150 mm hoog; drukmotief: individueel bedrukt;
Minimale afname: 250 strekkende meter
14.0100.1

op aanvraag

Palletbekleding „Banderol“
materiaal: Non-woven banner; rollengte: 25 m;
druktechniek: digitaaldruk; gebruiksdoeleind:
palletomranding voor pallets van 150 mm hoog;
drukmotief: 10%, 20%, 50% etc.
14.0100.6

€ 18,70 / rol

Palletbekleding „Banderol“
materiaal: Non-woven banner; rollengte: 25 m;
druktechniek: digitaaldruk; gebruiksdoeleind:
palletomranding voor pallets van 150 mm hoog;
drukmotief: waarschuwingsstrepen „wit/rood“
14.0100.7
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€ 18,70 / rol
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Bulkpresentatie
Palletbekleding „Banderol“, houtmotief
materiaal: Non-woven banner; rollengte: 25 m;
druktechniek: digitaaldruk; gebruiksdoeleind:
palletomranding voor pallets van 150 mm hoog;
drukmotief: houtmotief
14.0100.8

€ 18,70 / rol

Palletbekleding „Banderol“, Sale
materiaal: Non-woven banner; rollengte: 25 m;
druktechniek: digitaaldruk; gebruiksdoeleind:
palletomranding voor pallets van 150 mm hoog;
drukmotief: „sale“
14.0100.9

€ 18,70 / rol

Palletbekleding „Banderol“, houtmotief donkerbruin
materiaal: Non-woven banner; rollengte: 25 m;
druktechniek: digitaaldruk; gebruiksdoeleind:
palletomranding voor pallets van 150 mm hoog;
drukmotief: houtmotief donkerbruin
14.0100.14

€ 18,70 / rol

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • www.vkf-renzel.nl • info@vkf-renzel.nl
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Palletbekleding „Banderol“, zwart
materiaal: golfkarton gelamineerd
met 90g/m² papier; rollengte: 25 m;
hoogte: 300 mm; druktechniek: offset;
gebruiksdoeleind: palletomranding
voor 2 pallets, in hoogte: 300 mm;
drukmotief: 1-kleurig zwart
14.0100.38

€ 78,00 / rol

Palletbekleding „Banderol“, geel
materiaal: golfkarton gelamineerd
met 90g/m² papier; rollengte: 25 m;
hoogte: 300 mm; druktechniek: offset;
gebruiksdoeleind: palletomranding
voor 2 pallets, in hoogte: 300 mm;
drukmotief: 1-kleurig geel
14.0100.39
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€ 78,00 / rol
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Palletbekleding „Banderol“, groen
materiaal: golfkarton gelamineerd
met 90g/m² papier; rollengte: 25 m;
hoogte: 300 mm; druktechniek: offset;
gebruiksdoeleind: palletomranding
voor 2 pallets, in hoogte: 300 mm;
drukmotief: 1-kleurig groen
14.0100.40

€ 78,00 / rol

Palletbekleding „Banderol“, rood
materiaal: golfkarton gelamineerd
met 90g/m² papier; rollengte: 25 m;
hoogte: 300 mm; druktechniek: offset;
gebruiksdoeleind: palletomranding
voor 2 pallets, in hoogte: 300 mm;
drukmotief: 1-kleurig rood
14.0100.41

€ 78,00 / rol

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • www.vkf-renzel.nl • info@vkf-renzel.nl
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Palletbekleding „Banderol“,
blauw
materiaal: golfkarton gelamineerd
met 90g/m² papier; rollengte: 25 m;
hoogte: 300 mm; druktechniek: offset;
gebruiksdoeleind: palletomranding
voor 2 pallets, in hoogte: 300 mm;
drukmotief: 1-kleurig blauw
14.0100.43
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€ 78,00 / rol
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Pallet omrandingen
de palletrand is afgewerkt tot een lengte van 4 m en geconfectioneerd met klittenbandsluiting of is door middel van
verbindingen te bevestigen. Het gekozen materiaal is vormstabiel en zorgt voor een eenvoudige en snelle plaatsing.
Andere verbinding/sluiting, aangepaste confectionering, andere afmetingen of een opdruk zijn op aanvraag mogelijk.

Palletbekleding „Banderol“, vilt
materiaal: vilt; hoogte: 150 mm; druktechniek: digitaaldruk;
gebruiksdoeleind: palletomranding voor pallets van 150 mm hoog;
drukmotief: „Promotion“; confectionering: met klittenbandsluiting;
totale lengte: 4.000 mm
stuksprijs

VE: 100 stuks

14.0100.23

€ 11,80 / stuk

14.0100.23

€ 8,25 / stuk

VE: 50 stuks

14.0100.23

€ 7,10 / stuk

14.0100.23

€ 6,85 / stuk

VE: 200 stuks

Palletbekleding
materiaal: Akylite 2,8 mm; hoogte: 150 mm;
druktechniek: digitaaldruk; gebruiksdoeleind: palletomranding
voor pallets van 150 mm hoog; drukmotief: „Promotion“;
confectionering: om vast te steken; totale lengte: 4.000 mm
stuksprijs
€ 80,00 / stuk

14.0100.30

€ 19,50 / stuk

14.0100.30

€ 14,70 / stuk

VE: 50 stuks

14.0100.30

€ 13,20 / stuk

14.0100.30

€ 11,15 / stuk

14.0100.30

€ 10,40 / stuk

14.0100.30

€ 9,84 / stuk

VE: 150 stuks

14.0100.30

VE: 10 stuks

VE: 100 stuks

VE: 250 stuks
VE: 500 stuks

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • www.vkf-renzel.nl • info@vkf-renzel.nl
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Palletafdekking

Pallethoes
met deze pallethoes van PVC frontlit (ook geschikt voor
buitengebruik) kunt u uw pallet als reclame of presentatievlak
gebruiken en daarmee de aandacht op uw producten vestigen.
materiaal: Frontlit 450 g/m²; breedte: 1.200 mm;
hoogte: 150 mm; diepte: 800 mm; druktechniek: 4c-digitaaldruk;
gebruiksdoeleind: voor Europallet
14.0099.5

€ 26,40 / stuk

Pallethoes
met de pallethoes van polyester of karton kunt u uw pallet
omtoveren tot reclame- of presentatievlak en zo uw producten
onder de aandacht brengen.
breedte: 1.200 mm; hoogte: 150 mm; diepte: 800 mm;
gebruiksdoeleind: voor Europallet
materiaal: polyester ca. 205 g/m², B1 gecertificeerd;
druktechniek: sublimatiedruk
14.0099.1

€ 46,80 / stuk

materiaal: karton; druktechniek: offset + laminering
VE: 100 stuks
14.0099.2

€ 15,70 / stuk

14.0099.2

€ 5,95 / stuk

VE: 500 stuks
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Palletbekleding „Guard“
vestig de aandacht op uw producten d.m.v. deze in lengte
verstelbare Pallet Guard! De palletbekleding bestaat uit 4
stabiele kunststof zijkanten, die eenvoudig en snel in elkaar
te steken zijn. Op aanvraag kunnen de zijkanten worden
bedrukt; materiaal: kunststof; leverbare kleuren: rood en zwart;
breedte: 736-1.270 mm (uittrekbaar); hoogte: 178 mm
lengte zijkant: 4x 736-1.270 mm uittrekbaar; hoogte: 178 mm
kleur: rood, ca.PMS 186
55.0044.1

€ 107,00 / stuk

55.0044.2

€ 107,00 / stuk

kleur: zwart

Palletbekleding „Duetti NG“
incl. openingen voor vorkheftruck (2-zijdig);
materiaal: aluminium plaat; oppervlakte: ruw;
breedte: 1.200 mm; hoogte: 140 mm; diepte: 800 mm;
bewerking: hoeken van binnenuit gepuntlast
stuksprijs
57.0137.3

€ 105,00 / stuk

57.0137.3

€ 94,50 / stuk

VE: 10 stuks

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • www.vkf-renzel.nl • info@vkf-renzel.nl
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Pallet tafelframe

Tafelframe „Europallets“
door het frame aan de binnenkant van de
pallet te bevestigen, verandert de pallet
eenvoudig in een handige presentatietafel.
Het frame is leverbaar in 3 verschillende
hoogtes.
materiaal: staal, verzinkt; kleur: zwart;
oppervlakte: gepoedercoat;
aantal per VE: 2 stuks
hoogte: 600 mm
15.0253.1

€ 39,00 / VE (2 stuks)

15.0253.2

€ 44,10 / VE (2 stuks)

15.0253.3

€ 50,00 / VE (2 stuks)

hoogte: 800 mm
hoogte: 1.000 mm
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Pallet-presentatieframe

Pallet-prijsaanduidingssysteem
de 2 standbuizen van zilver geëloxeerd
aluminium vierkantbuizen hebben een
hoogte-verstelmogelijkheid over een
afstand van 200 mm. Het zilver geëloxeerde
aluminium posterprofiel heeft aan
de uiteinden een bevestiging voor de
staanders. Door het perfoprofiel dat in het
posterprofiel is geschoven, biedt dit systeem
veel ruimte om uw producten aan te prijzen.
Geschikt voor 2 europallets in de breedte of
3 pallets in de lengte. Wordt geleverd incl.
2 stalen voeten, gepoedercoat zilver ca.
RAL 9006, die u aan de staanders kunt
schroeven. Door de standaard hoogtes kunt
u bij gebruik van meerdere standaards naast
elkaar alles op dezelfde hoogte presenteren.
profielbreedte: 2.500 mm; totale
hoogte: 1.800-3.000 mm
51.0169.1

€ 139,00 / stuk

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • www.vkf-renzel.nl • info@vkf-renzel.nl
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Palletprijsstandaard „Up“
materiaal: metaal;
oppervlakte: gepoedercoat;
kleur: zilver, ca. RAL 9006;
buislengte: 1.700 mm;
buisdoorsnede: 22 mm;
breedte standvlak: 250 mm;
diepte standvlak: 300 mm
57.0095.1

€ 19,90 / stuk

De klemmen en het prijskaartraam
worden niet meegeleverd.

Palletstandaard „Chep I“
de voet kan onder een pallet geschoven
worden; door belasting van de voet is de
standaard stabiel, chroombuis is door
vastzethendel van 1.050 - 1.900 mm
uitschuifbaar, incl. T-stuk en gekleurd raam;
leverbare kleuren: oranje, rood, grijs, groen,
geel, blauw, wit of zwart.
Transparante uitvoering op aanvraag.
plakkaat inschuifformaat: DIN A3
53.0132.

€ 19,90 / stuk

53.0131.

€ 19,50 / stuk

plakkaat inschuifformaat: DIN A4

Meer kleuren zijn te vinden in onze webshop.
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Palletstandaard „Chep III“
de voet kan onder een pallet geschoven
worden; door belasting van de voet is de
standaard stabiel, de chroombuis is dankzij
de vastzethendel van 1.050 - 1.900 mm
uitschuifbaar, de galg (320 mm) incl. zwarte
afsluitdop wordt met een hoekverbinder
verbonden, het gekleurde raam wordt
d.m.v. buisklemmen bevestigd aan de galg;
leverbare kleuren: oranje, rood, grijs, groen,
geel, blauw, wit of zwart.
Transparante uitvoering op aanvraag;
formaat: DIN A4 hoog/dwars
53.0134.

€ 21,90 / stuk

Palletstandaard „Chep IV“
de voet kan onder een pallet geschoven
worden; door belasting van de voet is de
standaard stabiel, de chroombuis is dankzij
de vastzethendel van 1.050 - 1.900 mm
uitschuifbaar, de 2 galgen (320 mm) incl.
zwarte afsluitdoppen worden door een
T-stuk verbonden, de gekleurde ramen
worden d.m.v. buisklemmen bevestigd
aan de galgen; leverbare kleuren: oranje,
rood, grijs, groen, geel, blauw, wit of zwart.
Transparante uitvoering op aanvraag.
Formaat: 2x DIN A4 hoog/dwars
53.0135.

€ 24,90 / stuk

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • www.vkf-renzel.nl • info@vkf-renzel.nl
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Palletstandaard „Light“
bestaat uit een verzinkte voetplaat van
metaal, 1 verchroomde rondbuis (ø 16 mm)
en een gebogen rondbuis (ø 13 mm) met een
galg. De 2 bevestigde clips met klemwerking
maken het mogelijk om een lichtgewicht
plakkaat te bevestigen (max. afstand tussen
de clips: 330 mm).
voetmaat: 310 x 250 x 2 mm (B x H x D);
galglengte: 370 mm (onderste buis
340 mm); buislengte: ca. 1.160-2.000 mm
53.0297.1

€ 21,00 / stuk

Europallet klem
door het eenvoudig bevestigen van de
chroombuis aan de klem kan het profiel
als palletstandaard gebruikt worden,
samen met een T-stuk en een raam.
Bijpassende buizen vindt u onder
artikelnummer: 53.0101.1 - 53.0101.6.
Onder de artikelnummers 53.0070 en
53.0003 vindt u de bijpassende T-stukken
en ramen.
gebruiksdoeleind: passend voor
12 mm buizen; voetkleur: verzinkt;
materiaal: plaatstaal;
materiaaldikte: 3 mm; breedte: 40 mm;
hoogte: 140 mm; diepte: 128 / 100 mm;
buisdoorsnede: 10 mm
53.0407.2
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€ 5,50 / stuk
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Palletstandaard, universeel
voor prijsaanduidingen bij pallets, tot
2.000 mm uitschuifbaar, vleugelschroeven
maken het eenvoudig uitschuiven van de
stalen buis mogelijk. Plakkaatraam van
kunststof leverbaar in de kleuren: geel, rood,
oranje, groen, blauw, wit, zwart of grijs.
Formaat: DIN A3 hoog/dwars
53.0182.

€ 29,95 / stuk

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • www.vkf-renzel.nl • info@vkf-renzel.nl
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Poster- en bannerdisplays voor bij pallets

Poster- en banner-palletdisplay „Snap“
bij deze display kunnen uw posters of banners d.m.v. een
„Poster-Snap“ klemprofiel gepresenteerd worden. Posterwisseling
is mogelijk door het openklappen van het zilver geëloxeerde
aluminium profiel. De vierkante, aluminium standbuis wordt
door een variabele stalen voet aan de pallet bevestigd.
Wordt bevestigd d.m.v. vleugelmoeren.
versie: 1-zijdig; voetkleur: grijs, ca.RAL 7035;
voetmaat: 40 x 150 mm; buislengte: 1.800 mm
inklembreedte: 600 mm (DIN A1 hoog / DIN A2 dwars)
51.0233.1

€ 29,90 / stuk

51.0233.2

€ 28,90 / stuk

inklembreedte: 420 mm (DIN A2 hoog / DIN A3 dwars)

De klemprofielen „Poster-Snap“ zijn op aanvraag
ook in speciale afmetingen verkrijgbaar!

Op aanvraag is deze display ook 2-zijdig verkrijgbaar!
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Poster- en bannerdisplay „KN-P“
bij deze display wordt de zilver (RAL 9006)
gepoedercoate stalen voet „Chep“ onder
een pallet geplaatst, waardoor de display
stevig staat. De vierkante standbuis van
staal en aluminium is traploos uitschuifbaar.
De „Poster-Snap“ klemprofielen van zilver
geëloxeerd aluminium maken een snelle
en eenvoudige posterwisseling mogelijk.
voetmaat: 335 x 180 mm (B x D);
totale hoogte: 1.100-2.000 mm
1-zijdig
inklembreedte: 600 mm
(DIN A1 hoog / DIN A2 dwars)
51.0011.5

€ 39,90 / stuk

51.0011.6

€ 38,90 / stuk

51.0011.7

€ 40,90 / stuk

51.0011.8

€ 41,90 / stuk

inklembreedte: 420 mm
(DIN A2 hoog / DIN A3 dwars)
inklembreedte: 700 mm
inklembreedte: 800 mm
2-zijdig
inklembreedte: 600 mm
(DIN A1 hoog / DIN A2 dwars)
51.0011.13

€ 50,90 / stuk

51.0011.14

€ 48,90 / stuk

51.0011.15

€ 52,90 / stuk

51.0011.16

€ 54,90 / stuk

inklembreedte: 420 mm
(DIN A2 hoog / DIN A3 dwars)
inklembreedte: 700 mm
inklembreedte: 800 mm

1. Uitvoering 2-zijdig

Speciale afmetingen
op aanvraag leverbaar
dankzij eigen productie!

1

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • www.vkf-renzel.nl • info@vkf-renzel.nl
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Palletstandaard „Light Dual“
materiaal: staal; oppervlakte: verzinkt / verchroomt;
kleur: chroom/grijs; voetmaat: 340 x 280 x 2 mm (B x H x D);
galglengte: 2x 370 mm (onderste draad 2x 340 mm);
buislengte: ca. 1.050 - 2.100 mm
53.0297.3
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€ 24,90 / stuk
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Beachflag „Tropfen“
de klassieker en topseller onder de beachflags.
Stel zelf je eigen strandvlag samen!
versie: frame incl. tas met digitaalbedrukte vlag;
materiaal buis: fiberglas/aluminium; kleur buis: zwart;
uitvoering: incl. transporttas; materiaal vlag: polyesterdoek 90 g/m²;
druktechniek: digitaaldruk, 1-zijdig; vloerbevestiging: palletvoet;
materiaal vloerbevestiging: staal; oppervlakte: gepoedercoat;
kleur: zilver; lengte: 580 mm; uitvoering 2: incl. draaielement
totale hoogte: 2.300 mm; buislengte: 3.300 mm;
breedte vlag: 1.047 mm; hoogte vlag: 1.872 mm
80.1010.8

€ 123,00 / stuk

80.1010.15

€ 137,00 / stuk

totale hoogte: 3.300 mm; buislengte: 4.300 mm;
breedte vlag: 1.138 mm; hoogte vlag: 2.812 mm

palletvoet voor beachflag
lengte: 580 mm; materiaal: staal; oppervlakte: gepoedercoat;
kleur: zilver, ca. RAL 9006; gebruiksdoeleind: ter bevestiging
onder een europallet; uitvoering: incl. draaielement
80.0455.1

€ 19,00 / stuk

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • www.vkf-renzel.nl • info@vkf-renzel.nl
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Bannerframe steeksysteem staal „Pallet“
om bijvoorbeeld onder een pallet te schuiven. Door het belasten
van de basisplaat (uitstekend aan de onderzijde) is een veilige
stand gegarandeerd. Geschikt voor gebruik buitenshuis.
Levering zonder banner en spanlussen.
breedte: 785 mm; hoogte: 2.000 mm; diepte: 400 mm;
reclameruimte: 600 x 1.900 mm (B x H); oppervlakte: thermisch
verzinkt en grijs gelakt; voetvorm: palletvoet 800 x 400 mm
15.0036.97

€ 248,00 / set

Banner voor presentatiesysteem 1-zijdig
materiaal: PVC-Frontlitdoek, 450-500 g/m²;
bannerformaat: 600 x 1.900 mm; druktechniek: digitaaldruk;
drukstand: 1-zijdig; toepassingsgebied: binnen- en buitengebruik;
confectionering: rondom gezoomd en metalen ogen (elke 500 mm);
gebruiksdoeleind: voor artikelnr. 15.0036.97
14.0092.501

€ 20,52 / stuk

Banner voor presentatiesysteem 2-zijdig
materiaal: PVC-Blockoutdoek, lichtdichte laag, 600-650 g/m²;
bannerformaat: 600 x 1.900 mm; druktechniek: digitaaldruk;
drukstand: 2-zijdig; toepassingsgebied: binnen- en buitengebruik;
confectionering: rondom gezoomd en metalen ogen (elke 500 mm);
gebruiksdoeleind: voor artikelnr. 15.0036.97
14.0092.502
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€ 41,04 / stuk
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Bannerframe steeksysteem staal „Big-Bag“
de voetplaat kan onder een pallet geschoven worden, door belasting
van de voet is de standaard stabiel. Het systeem is geschikt voor
buitengebruik. Het frame is voor 1-zijdig of 2-zijdig gebruik
geschikt en kan optioneel besteld worden met individueel
bedrukte PVC banieren.
breedte: 2.740 mm; hoogte: 2.670 mm; diepte: 600 mm;
reclameruimte: 2.500 x 900 mm (B x H); oppervlakte: thermisch
verzinkt en grijs gelakt; voetvorm: 2x palletvoet: 600 x 400 mm
15.0036.156

€ 410,00 / set

Digitaaldruk banner 1-zijdig
materiaal: PVC; druktechniek: digitaaldruk; drukstand: 1-zijdig;
versie: banner voor „Big-Bag“ palletframe
14.0069.596

€ 28,15 / stuk

Digitaaldruk banner 2-zijdig
materiaal: PVC; druktechniek: digitaaldruk; drukstand: 2-zijdig;
versie: banner voor „Big-Bag“ palletframe
14.0069.597

€ 81,10 / stuk

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • www.vkf-renzel.nl • info@vkf-renzel.nl
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Stretchframedisplay „Pallet“
stretchframedisplay „Pallet“, 2-zijdige presentatie die onder een
pallet geschoven kan worden voor stabilisatie. Geschikt voor
binnengebruik. Het raamwerk is voor 2-zijdig gebruik en kan
optioneel besteld worden met individueel bedrukte textielbanners.
materiaal raam: aluminium; framekleur: zilver geëloxeerd;
raam diepte: 50 mm

22

materiaal: polyester ca. 205 g/m², B1 gecertificeerd;
bannerformaat: 850 x 2.000 mm (B x H);
druktechniek: sublimatiedruk; drukstand: 1-zijdig;
toepassingsgebied: binnengebruik;
confectionering: rondom vlakprofiel;
gebruiksdoeleind: voor artikelnr. 15.0219.97 / 15.0219.98
14.0092.512

versie: incl. palletvoet: 850 x 300 mm
15.0219.97

€ 135,00 / set

15.0219.98

€ 125,60 / set

versie: incl. palletvoet: 450 x 300 mm

Banner met opdruk voor stretchframe display
„Pallet“

€ 49,30 / stuk
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Pallet prijsaanduiding

Pallet prijsaanduiding
geen ingewikkelde montage, gewoon onder de pallet schuiven.
De meegeleverde barcode-prijskaartrail (inschuifformaat
348 x 60 mm) opplakken en uw informatie er in schuiven.
materiaal: polypropyleen; kleur: zwart; breedte: 390 mm;
hoogte: 130 mm; diepte: ca. 100 / 190 mm;
uitvoering: incl. prijskaartrail „DBR 60“, los meegeleverd
55.0099.1

€ 10,95 / stuk

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • www.vkf-renzel.nl • info@vkf-renzel.nl
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