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Hoofdkantoor in Isselburg, Duitsland
Drukkerij/metaalverwerking/assemblage
Acrylverwerking

Aluminiumverwerking/confectionering

Folieverwerking
Showroom/belettering
Logistiek centrum

Barcode-/
prijskaartrailverwerking
Magazijn/automatisch
kleingoed magazijn

In- en verkoop

Magazijn

VKF Renzel B.V.
Helmkamp 58
NL-7091 HR Dinxperlo
+31 (0) 315 / 659999
+31 (0) 315 / 659990
verkoop@vkf-renzel.nl
Kantoor in Dinxperlo (Helmkamp 58)

www.vkf-renzel.nl
www.vkf-kunststoftechniek.nl

Doetinchem

VKF Renzel

VKF staat voor:
Dinxperlo

• Verkoopbevordering
• Klantgerichtheid
• Full service

Suderwick

Eigen productie van o.a.:
• Kunststof producten
• Metaal- en draadproducten
• Belettering / drukkerij / digitaal printen
• Spuitgieten
• Prototyping
• Kunststof vacuümgevormde producten

Anholt
Isselburg

Arnhem

B67

A3

Bocholt

4
A3
Oberhausen

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

Bij bestellingen onder de € 30,- berekenen wij € 5,- klein ordertoeslag. Alle prijzen zijn excl. BTW en verzendkosten.
Mindestbestellwert € 10,- | Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten.
Bei Bestellungen unter € 50,- wird ein Mindermengenzuschlag von € 5,- berechnet.

Bevestigingsprofielen voor bevestiging aan
de voorkant zonder prijsaanduiding
Bevestigingsprofielen voor bevestiging aan
de voorkant met prijsaanduiding

Bevestigingsprofiel voor bevestiging aan de achterkant

Vakverdeel-serie „MP“

Vakverdeel-serie „SR“

Vakverdeel-serie „KD“

Vakverdeel-serie „MR“

Artikelschuiver

Accessoires

Vakverdelers voor „Tego“-metaalschappen

Bedrijfspresentatie
Spuitgiettechniek
Dankzij de spuitgietmethode kunnen direct te gebruiken vakverdelers in grote aantallen gemaakt worden.
Het materiaal wordt daarbij met een spuitgietmachine in een matrijs gespoten.
De holtes van de matrijs bepalen de vorm en de oppervlaktestructuur van de uiteindelijke vakverdelers.
Er zijn producties mogelijk van artikelen van enkele grammen tot in het kilogram bereik.
Dankzij onze jarenlange ervaring beschikken wij over vele verschillende matrijzen.

Extrusie
Momenteel hebben wij meer dan 250 verschillende types barcodeprijskaartrails standaard op voorraad. Profiteer van onze ervaring.
Onze profielen garanderen u een vaste plaats op het Point-of-Sale,
waar u uw assortiment kunt aanprijzen.
Materialien:

Verwerking:

• PVC
• PET
• Polycarbonaat (PC)
• TPE
• PLA
• Hout
• Faserwerkstoffe

• Mono-extrusie
• Co-extrusie
• Tri-extrusie
• Quattro-extrusie
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Bevestigingsprofielen voor bevestiging aan de voorkant zonder prijsaanduiding
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6 Bevestigingsprofielen voor bevestiging aan de voorkant zonder prijsaanduiding
Verdeelprofiel „PEK“
basisprofiel voor vakverdeling,
zonder barcode-prijskaartrail;
lengte: 1.000 mm; breedte: 13 mm
kleur: transparant;
tape: vliestape 12 mm
22.0012.33

kleur: transparant;
magneet: magneetband 10 mm
22.0012.141

kleur: wit;
tape: vliestape 12 mm
22.0012.1

kleur: wit; magneet: magneetband 10 mm
22.0012.54

Verdeelprofiel „PEK 30“
basisprofiel voor vakverdeling,
zonder barcode-prijskaartrail;
lengte: 1.000 mm
kleur: transparant;
breedte: 36 mm;
tape: textieltape 19 mm
22.0013.8

kleur: wit;
breedte: 36 mm;
tape: textieltape 19 mm
22.0013.14

kleur: transparant;
magneet: magneetband 20 mm,
onder T-profiel aangebracht
22.0013.24

kleur: wit;
magneet: magneetband 20 mm,
onder T-profiel aangebracht
22.0013.88
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Bevestigingsprofielen voor bevestiging aan de voorkant zonder prijsaanduiding
Verdeelprofiel „PES“
vulprofiel voor metalen schapgleuven,
met bevestiging voor vakverdelers,
kleur: transparant
lengte: 990 mm
22.0011.3

Vakverdeler „PEK 30“ met
uitstanzingen
basisprofiel voor vakverdeling op
draadschappen, met ovale uitstanzingen en
geleider, zonder barcode-prijskaartrail,
breedte: 30 mm
lengte: 1.000 mm
22.0096.9

Reclamerand „Perfekta“
voor uw productreclame aan het schap,
met bevestiging voor vakverdelers,
afmeting: 40 x 40 mm (B x H)
lengte: 1.000 mm; materiaaldikte: 1,2 mm
kleur: transparant;
tape: textieltape 19 mm
22.0014.15

kleur: transparant; magneet: magneetband
20 mm, onder T-profiel aangebracht
22.0014.30

kleur: wit;
tape: textieltape 19 mm
22.0014.66

kleur: wit; magneet: magneetband 20 mm,
onder T-profiel aangebracht
22.0014.51

Indien gewenst kunnen wij alle reclameranden
voorzien van uw opdruk. Prijs op aanvraag!

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl
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8 Bevestigingsprofielen voor bevestiging aan de voorkant zonder prijsaanduiding
Reclamerand voor draadschappen
met ovale gaatjes en bevestigingsclips,
afmeting: 57 x 40 mm (B x H).
kleur: transparant; lengte: 1.000 mm
22.0015.2

Vastdrukknop voor reclameranden
en verdeelprofielen met
uitstanzingen
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
draaddikte: 2,8 - 3,2 mm
22.0034.1
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Bevestigingsprofielen voor bevestiging aan de voorkant met prijsaanduiding
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10 Bevestigingsprofielen voor bevestiging aan de voorkant met prijsaanduiding
Nieuw

2

Barcode-prijskaartrail
„HEP 30/WLP“
voor 30 mm hoge etiketten, met geleider
voor vakverdelers, zelfklevend op alle
metalen, houten en glazen schappen,
met scharnierfunctie
kleur: transparant; lengte: 1.000 mm;
tape: textieltape 19 mm
22.0262.16

Barcode-prijskaartrail
„DBR/MP 26“
met adaptermogelijkheid, voor 26 mm
hoge etiketten, met tape, leesrand en
stofbescherming, met geleider voor
vakverdelers
kleur: transparant; lengte: 1.000 mm;
tape: vliestape 19 mm
20.0974.4

Barcode-prijskaartrail
„DBR/MSP 26“
scharnierbaar, met adaptermogelijkheid,
voor 26 mm hoge etiketten, met tape,
leesrand en stofbescherming,
met bevestiging voor vakverdelers
kleur: transparant; lengte: 1.000 mm;
tape: vliestape 19 mm
20.1044.9
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Bevestigingsprofielen voor bevestiging aan de voorkant met prijsaanduiding 11
Barcode-prijskaartrail „HEP“
met bevestiging voor vakverdelers,
zelfklevend voor metaal-,
hout- en/of glasschap
lengte: 1.000 mm; tape: textieltape 19 mm
inschuifhoogte: 26 mm; kleur: transparant
22.0004.49

inschuifhoogte: 26 mm; kleur: wit
22.0004.135

inschuifhoogte: 39 mm; kleur: transparant
22.0006.41

inschuifhoogte: 39 mm; kleur: wit
22.0006.178

Barcode-prijskaartrail
„WWT/MP 26“
met adaptermogelijkheid, voor 26 mm hoge
etiketten, voor „Wanzl“- en „Wire-Tec“draadschappen met twee horizontale
draadlijnen, met geleider voor vakverdelers
kleur: transparant; lengte: 1.000 mm
20.0975.5

Barcode-prijskaartrail
„WWT/MSP 26“
scharnierbaar, met adaptermogelijkheid,
voor 26 mm hoge etiketten, geschikt voor
„Wanzl“- en „Wire-Tec“ draadschappen met
twee horizontale draadlijnen,
met bevestiging voor vakverdelers
kleur: transparant; lengte: 1.000 mm
20.1042.16

Barcode-prijskaartrail
„GLS/MP 26“
met adaptermogelijkheid, voor 26 mm hoge
etiketten, geschikt voor glazen- en houten
schappen van 5-10 mm dik,
met geleider voor vakverdelers
kleur: transparant; lengte: 1.000 mm
20.0976.4

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl
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12 Bevestigingsprofielen voor bevestiging aan de voorkant met prijsaanduiding
Barcode-prijskaartrail
„GLS/MSP 26“
scharnierbaar, met adaptermogelijkheid,
voor 26 mm hoge etiketten, geschikt voor
glazen- en houten schappen van 5-10 mm
dik, met bevestiging voor vakverdelers

2

kleur: transparant; lengte: 1.000 mm
20.1043.4

Nieuw

Barcode-prijskaartrail
„GLS 39/ WLP“
met geleider voor vakverdelers,
geschikt voor glazen- en houten schappen
van 5-10 mm dik, met scharnierfunctie
inschuifhoogte: 39 mm; lengte: 1.000 mm
22.0263.7

Barcode-prijskaartrail „AL/ WLP“

Nieuw

met geleider voor vakverdelers,
geschikt voor „Linde“-, „Storebest“-,
„Alpos“- en „Tegometaal“-schappen,
met scharnierfunctie
inschuifhoogte: 30 mm;
kleur: wit; lengte: 985 mm
22.0265.3

inschuifhoogte: 39 mm;
kleur: wit; lengte: 990 mm
22.0264.3

Barcode-prijskaartrail „RUP 20“
voor 20 mm hoge etiketten, met bevestiging
voor vakverdelers, zelfklevend voor metaal-,
hout- en/of glasschap
lengte: 1.000 mm; tape: vliestape 12 mm
kleur: transparant
22.0010.7

kleur: wit
22.0010.11

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

Bevestigingsprofiel voor bevestiging aan de achterkant
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14 Bevestigingsprofielen voor bevestiging aan de achterkant
Voor vakverdeel-series „SR“, „KD“, „MR“
Verdeelprofiel „PEK 30“
basisprofiel voor vakverdeling,
zonder barcode-prijskaartrail;
lengte: 1.000 mm
kleur: transparant; breedte: 36 mm;
tape: textieltape 19 mm

3

22.0013.8

kleur: wit; breedte: 36 mm;
tape: textieltape 19 mm
22.0013.14

kleur: transparant; magneet: magneetband
20 mm, onder T-profiel aangebracht
22.0013.24

kleur: wit; magneet: magneetband 20 mm,
onder T-profiel aangebracht
22.0013.88

Verdeelprofiel „PEK“
basisprofiel voor vakverdeling,
zonder barcode-prijskaartrail;
lengte: 1.000 mm; breedte: 13 mm
kleur: transparant;
tape: vliestape 12 mm
22.0012.33

kleur: transparant;
magneet: magneetband 10 mm
22.0012.141

kleur: wit;
tape: vliestape 12 mm
22.0012.1

kleur: wit;
magneet: magneetband 10 mm
22.0012.54
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Bevestigingsprofielen voor bevestiging aan de achterkant 15
Voor vakverdeel-serie „MP“
Verdeelprofiel „PEK 25“
basisprofiel voor vakverdelingen zonder
barcode-prijskaartrail, incl. opname voor
inhaken van vakverdeelsysteem „MP“,
lengte: 1.000 mm; breedte: 25 mm;
tape: vliestape 19 mm
kleur: grijs

3

22.0144.35

kleur: transparant
22.0144.31

Verdeelprofiel „PEK 45“
basisprofiel voor vakverdelingen zonder
barcode-prijskaartrail, incl. opname voor
inhaken van vakverdeelsysteem „MP“;
kleur: transparant; lengte: 1.000 mm;
breedte: 45 mm; tape: textieltape 19 mm
22.0180.1

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

16 Bevestigingsprofielen voor bevestiging aan de achterkant
Verdeelprofiel „PEK 45“
met uitstanzingen
basisprofiel voor vakverdeling op
draadschappen, met ovale uitstanzingen en
opname voor het aansluiten van de verdelers
serie „MP“
kleur: transparant; lengte: 1.000 mm;
breedte: 45 mm;
stansing: met ovalen uitstanzingen
22.0172.8

3

Vastdrukknop voor reclameranden
en verdeelprofielen met
uitstanzingen
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
draaddikte: 2,8 - 3,2 mm
22.0034.1
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Vakverdeel-serie „MP“

• materiaal PET
• met en zonder afbreekpunten verkrijgbaar
• vereenvoudigde montage van de steekvoet aan de achterzijde

4

18 Vakverdeel-serie „MP“
Zonder afbreekpunten
Vakverdeler
zonder artikelstopper met steekvoet aan de
achterzijde voor bevestiging;
hoogte: 60 mm; materiaal: PET;
kleur: transparant
lengte: 335 mm
22.0152.7

lengte: 385 mm
22.0152.9

lengte: 400 mm
22.0152.10

lengte: 435 mm
22.0152.12

4

lengte: 485 mm
22.0152.14

lengte: 500 mm
22.0152.15

lengte: 585 mm
22.0152.19

Vakverdeler
zonder artikelstopper met steekvoet aan de
achterzijde voor bevestiging;
hoogte: 120 mm; materiaal: PET;
kleur: transparant
lengte: 435 mm
22.0159.12

lengte: 485 mm
22.0159.14
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Vakverdeel-serie „MP“ 19

Vakverdeler
met artikelstopper versie „links“
met steekvoet aan de achterzijde;
hoogte: 60 mm; fronthoogte: 60 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant
lengte: 400 mm
22.0156.1

lengte: 435 mm
22.0156.2

4
Vakverdeler
met artikelstopper versie „midden“
met steekvoet aan de achterzijde;
hoogte: 60 mm; fronthoogte: 60 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant
lengte: 400 mm
22.0157.1

lengte: 435 mm
22.0157.2

Vakverdeler
met artikelstopper versie „rechts“
met steekvoet aan de achterzijde;
hoogte: 60 mm; fronthoogte: 60 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant
lengte: 400 mm
22.0158.1

lengte: 435 mm
22.0158.2

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

20 Vakverdeel-serie „MP“
Vakverdeler
met artikelstopper versie „links“
met steekvoet aan de achterzijde;
hoogte: 120 mm; fronthoogte: 120 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant
lengte: 400 mm
22.0163.10

lengte: 500 mm
22.0163.15

4
Vakverdeler
met artikelstopper versie „midden“
met steekvoet aan de achterzijde;
hoogte: 120 mm; fronthoogte: 120 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant
lengte: 400 mm
22.0164.10

lengte: 500 mm
22.0164.15

Vakverdeler
met artikelstopper versie „rechts“
met steekvoet aan de achterzijde;
hoogte: 120 mm; fronthoogte: 120 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant
lengte: 400 mm
22.0165.10

lengte: 500 mm
22.0165.15
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Vakverdeel-serie „MP“ 21
Vakverdeler
zonder artikelstopper met afgerond front en
steekvoet aan de achterzijde voor
bevestiging;
hoogte: 200 mm; materiaal: polycarbonaat;
kleur: transparant
lengte: 335 mm
22.0166.7

lengte: 400 mm
22.0166.10

lengte: 585 mm
22.0166.19

lengte: 635 mm
22.0166.21

4
Vakverdeler
zonder artikelstopper met hoog front;
hoogte: 200 mm; materiaal: polycarbonaat;
kleur: transparant
lengte: 335 mm
22.0168.7

lengte: 400 mm
22.0168.10

lengte: 585 mm
22.0168.19

lengte: 635 mm
22.0168.21

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

22 Vakverdeel-serie „MP“
Met afbreekpunten
Vakverdeler
zonder artikelstopper, voor verschillende
schapdieptes inzetbaar,
met 8 afbreekpunten;
hoogte: 60 mm; materiaal: PET;
kleur: transparant
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

4

Vakverdeler
met artikelstopper versie: „links“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 8 afbreekpunten;
hoogte: 60 mm; fronthoogte: 30 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant
lengte: 485 mm; versie: vanaf 285 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0199.1

lengte: 585 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0199.2
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Vakverdeel-serie „MP“ 23

Vakverdeler
met artikelstopper versie: „midden“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 8 afbreekpunten;
hoogte: 60 mm; fronthoogte: 30 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant
lengte: 485 mm; versie: vanaf 285 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0200.1

lengte: 585 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0200.2

4

Vakverdeler
met artikelstopper versie: „rechts“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 8 afbreekpunten;
hoogte: 60 mm; fronthoogte: 30 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant
lengte: 485 mm; versie: vanaf 285 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0201.1

lengte: 585 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0201.2

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

24 Vakverdeel-serie „MP“
Vakverdeler
met artikelstopper versie: „links“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 8 afbreekpunten;
hoogte: 60 mm; fronthoogte: 60 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant
lengte: 485 mm; versie: vanaf 285 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0196.1

lengte: 585 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0196.2

4
Vakverdeler
met artikelstopper versie: „midden“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 8 afbreekpunten;
hoogte: 60 mm; fronthoogte: 60 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant
lengte: 485 mm; versie: vanaf 285 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0197.1

lengte: 585 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0197.2

Vakverdeler
met artikelstopper versie: „rechts“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 8 afbreekpunten;
hoogte: 60 mm; fronthoogte: 60 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant
lengte: 485 mm; versie: vanaf 285 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0198.1

lengte: 585 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0198.2

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

Vakverdeel-serie „MP“ 25
Vakverdeler
zonder artikelstopper,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 7 afbreekpunten;
hoogte: 120 mm; materiaal: PET;
kleur: transparant
lengte: 485 mm; versie: vanaf 310 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0205.1

lengte: 560 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0205.2

Vakverdeler
met artikelstopper versie: „links“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 7 afbreekpunten;
hoogte: 120 mm; fronthoogte: 80 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant
lengte: 485 mm; versie: vanaf 310 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0206.1

lengte: 560 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0206.2

Vakverdeler
met artikelstopper versie: „midden“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 7 afbreekpunten;
hoogte: 120 mm; fronthoogte: 80 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant
lengte: 485 mm; versie: vanaf 310 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0207.1

lengte: 560 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0207.2

Vakverdeler
met artikelstopper versie: „rechts“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 7 afbreekpunten;
hoogte: 120 mm; fronthoogte: 80 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant
lengte: 485 mm; versie: vanaf 310 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0208.1

lengte: 560 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0208.2

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl
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26 Vakverdeel-serie „MP“
Vakverdeler
met artikelstopper versie: „links“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 7 afbreekpunten;
hoogte: 120 mm; fronthoogte: 120 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant
lengte: 485 mm; versie: vanaf 310 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0209.1

lengte: 560 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0209.2

4

Vakverdeler
met artikelstopper versie: „midden“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 7 afbreekpunten;
hoogte: 120 mm; fronthoogte: 120 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant
lengte: 485 mm; versie: vanaf 310 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0210.1

lengte: 560 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0210.2

Vakverdeler
met artikelstopper versie: „rechts“,
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 7 afbreekpunten;
hoogte: 120 mm; fronthoogte: 120 mm;
materiaal: PET; kleur: transparant
lengte: 485 mm; versie: vanaf 310 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0211.1

lengte: 560 mm; versie: vanaf 385 mm
iedere 25 mm een afbreekpunt
22.0211.2
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Vakverdeel-serie „SR“

• zonder afbreekpunten
• verschillende lengtes vanaf 185 mm in 25 mm stappen verkrijgbaar
• met en zonder artikelstopper leverbaar

5

28 Vakverdeel-serie „SR“
Vakverdeler
zonder artikelstopper;
hoogte: 25 mm; materiaal: polycarbonaat;
kleur: glashelder; versie: met steekvoet
lengte: 285 mm
22.0066.17

lengte: 335 mm
22.0066.3

lengte: 385 mm
22.0066.21

lengte: 435 mm
22.0066.11

Vakverdeler
zonder artikelstopper;
hoogte: 60 mm; materiaal: polycarbonaat;
kleur: glashelder; versie: met steekvoet
lengte: 285 mm

5

22.0067.10

lengte: 335 mm
22.0067.14

lengte: 385 mm
22.0067.18

lengte: 435 mm
22.0067.22

Vakverdeler
zonder artikelstopper;
hoogte: 120 mm; materiaal: polycarbonaat;
kleur: glashelder; versie: met steekvoet
lengte: 285 mm
22.0074.10

lengte: 335 mm
22.0074.14

lengte: 385 mm
22.0074.18

lengte: 435 mm
22.0074.22

Indien gewenst ook verkrijgbaar zonder achter steekvoet!
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Vakverdeel-serie „SR“ 29
Vakverdeler
met artikelstopper versie „links“;
hoogte: 60 mm; inrichting: links;
fronthoogte: 30 mm;
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
versie: met steekvoet
lengte: 285 mm
22.0068.10

lengte: 335 mm
22.0068.14

lengte: 385 mm
22.0068.18

lengte: 435 mm
22.0068.22

Vakverdeler
met artikelstopper versie „midden“;
hoogte: 60 mm; inrichting: midden;
fronthoogte: 30 mm;
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
versie: met steekvoet

5

lengte: 285 mm
22.0069.10

lengte: 335 mm
22.0069.14

lengte: 385 mm
22.0069.18

lengte: 435 mm
22.0069.22

Vakverdeler
met artikelstopper versie „rechts“;
hoogte: 60 mm; inrichting: rechts;
fronthoogte: 30 mm;
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
versie: met steekvoet
lengte: 285 mm
22.0070.10

lengte: 335 mm
22.0070.14

lengte: 385 mm
22.0070.18

lengte: 435 mm
22.0070.22

Vanaf 1.000 stuks zijn lengtes vanaf 185 mm leverbaar in 25 mm stappen!
Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

30 Vakverdeel-serie „SR“
Vakverdeler
met artikelstopper versie „links“;
hoogte: 60 mm; inrichting: links;
fronthoogte: 60 mm;
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
versie: met steekvoet
lengte: 285 mm
22.0071.10

lengte: 335 mm
22.0071.14

lengte: 385 mm
22.0071.18

lengte: 435 mm
22.0071.22

Vakverdeler
met artikelstopper versie „midden“;
hoogte: 60 mm; inrichting: midden;
fronthoogte: 60 mm;
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
versie: met steekvoet

5

lengte: 285 mm
22.0072.10

lengte: 335 mm
22.0072.14

lengte: 385 mm
22.0072.18

lengte: 435 mm
22.0072.22

Vakverdeler
met artikelstopper versie „rechts“;
hoogte: 60 mm; inrichting: rechts;
fronthoogte: 60 mm;
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
versie: met steekvoet
lengte: 285 mm
22.0073.10

lengte: 335 mm
22.0073.14

lengte: 385 mm
22.0073.18

lengte: 435 mm
22.0073.22

Indien gewenst ook verkrijgbaar zonder achter steekvoet!
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Vakverdeel-serie „SR“ 31
Vakverdeler
met artikelstopper versie „links“;
hoogte: 120 mm; inrichting: links;
fronthoogte: 80 mm;
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
versie: met steekvoet
lengte: 285 mm
22.0075.10

lengte: 335 mm
22.0075.14

lengte: 385 mm
22.0075.18

lengte: 435 mm
22.0075.22

Vakverdeler
met artikelstopper versie „midden“;
hoogte: 120 mm; inrichting: midden;
fronthoogte: 80 mm;
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
versie: met steekvoet

5

lengte: 285 mm
22.0076.10

lengte: 335 mm
22.0076.14

lengte: 385 mm
22.0076.18

lengte: 435 mm
22.0076.22

Vakverdeler
met artikelstopper versie „rechts“;
hoogte: 120 mm; inrichting: rechts;
fronthoogte: 80 mm;
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
versie: met steekvoet
lengte: 285 mm
22.0077.10

lengte: 335 mm
22.0077.14

lengte: 385 mm
22.0077.18

lengte: 435 mm
22.0077.22

Vanaf 1.000 stuks zijn lengtes vanaf 185 mm leverbaar in 25 mm stappen!
Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

32 Vakverdeel-serie „SR“
Vakverdeler
met artikelstopper versie „links“;
hoogte: 120 mm; inrichting: links;
fronthoogte: 120 mm;
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
versie: met steekvoet
lengte: 285 mm
22.0078.10

lengte: 335 mm
22.0078.14

lengte: 385 mm
22.0078.18

lengte: 435 mm
22.0078.22

Vakverdeler
met artikelstopper versie „midden“;
hoogte: 120 mm; inrichting: midden;
fronthoogte: 120 mm;
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
versie: met steekvoet

5

lengte: 285 mm
22.0079.10

lengte: 335 mm
22.0079.14

lengte: 385 mm
22.0079.18

lengte: 435 mm
22.0079.22

Vakverdeler
met artikelstopper versie „rechts“;
hoogte: 120 mm; inrichting: rechts;
fronthoogte: 120 mm;
materiaal: polycarbonaat; kleur: glashelder;
versie: met steekvoet
lengte: 285 mm
22.0080.10

lengte: 335 mm
22.0080.14

lengte: 385 mm
22.0080.18

lengte: 435 mm
22.0080.22

Indien gewenst ook verkrijgbaar zonder achter steekvoet!
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Vakverdeel-serie „KD“

• flexibel dankzij afbreekpunten
• jarenlange bewezen kwaliteit en gebruik
• grote voorraad

6

34 Vakverdeel-serie „KD“
Vakverdeler
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 10 afbreekpunten, zelf in te korten op
de volgende lengtes 460, 435, 410, 360, 330,
290, 240, 220, 190, en 150 mm,
materiaal: polycarbonaat, kleur: glashelder,
afmeting: 510 x 25 mm (L x H);
lengte: 510 mm
22.0016.1

Vakverdeler
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 6 afbreekpunten, zelf in te korten op de
volgende lengtes 380, 330, 290, 240,
190 en 140 mm, materiaal: polycarbonaat,
kleur: glashelder,
afmeting: 410 x 50 mm (L x H);
lengte: 410 mm
22.0017.1

Vakverdeler

6

voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 5 afbreekpunten, zelf in te korten op de
volgende lengtes 410, 370, 330, 290 en
250 mm, materiaal: polycarbonaat,
kleur: glashelder,
afmeting: 450 x 60 mm (L x H);
lengte: 450 mm
22.0018.1

Vakverdeler
voor verschillende schapdieptes inzetbaar,
met 5 afbreekpunten, zelf in te korten op de
volgende lengtes 410, 370, 330, 290 en
250 mm, materiaal: polycarbonaat,
kleur: glashelder,
afmeting: 450 x 120 mm (L x H);
lengte: 450 mm
22.0019.1
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Vakverdeel-serie „MR“

• flexibel dankzij afbreekpunten
• geschikt voor schappen tot 600 mm diep
• met of zonder artikelstopper leverbaar

7

36 Vakverdeel-serie „MR“
Vakverdeler
zonder artikelstopper, voor verschillende
schapdieptes inzetbaar, met 16
afbreekpunten vanaf 185 mm iedere 25 mm,
materiaal: polycarbonaat, kleur: glashelder,
afmeting: 585 x 60 mm (L x H);
lengte: 585 mm
22.0020.1

Vakverdeler
versie „links“, voor verschillende
schapdieptes inzetbaar, met 16
afbreekpunten vanaf 185 mm iedere 25 mm,
materiaal: polycarbonaat, kleur: glashelder,
afmeting: 585 x 60 mm,
fronthoogte: 40 mm;
lengte: 585 mm
22.0023.1

Vakverdeler

7

versie „midden“, voor verschillende
schapdieptes inzetbaar, met 16
afbreekpunten vanaf 185 mm iedere 25 mm,
materiaal: polycarbonaat, kleur: glashelder,
afmeting: 585 x 60 mm (L x H),
fronthoogte: 40 mm;
lengte: 585 mm
22.0023.2
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Vakverdeel-serie „MR“ 37
Vakverdeler
versie „rechts“, voor verschillende
schapdieptes inzetbaar,
met 16 afbreekpunten vanaf 185 mm iedere
25 mm, materiaal: polycarbonaat,
kleur: glashelder, afmeting: 585 x 60 mm
(L x H), fronthoogte: 40 mm;
lengte: 585 mm
22.0023.3

Vakverdeler
zonder artikelstopper, voor verschillende
schapdieptes inzetbaar,
met 16 afbreekpunten vanaf 185 mm iedere
25 mm, materiaal: polycarbonaat,
kleur: glashelder,
afmeting: 585 x 120 mm (L x H);
lengte: 585 mm
22.0024.1

7

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

38 Vakverdeel-serie „MR“
Vakverdeler
versie „links“, voor verschillende
schapdieptes inzetbaar, met 16
afbreekpunten vanaf 185 mm iedere 25 mm,
materiaal: polycarbonaat, kleur: glashelder,
afmeting: 585 x 120 mm,
fronthoogte: 80 mm;
lengte: 585 mm
22.0024.2

Vakverdeler
versie „midden“, voor verschillende
schapdieptes inzetbaar,
met 16 afbreekpunten vanaf 185 mm iedere
25 mm, materiaal: polycarbonaat,
kleur: glashelder, afmeting: 585 x 120 mm
(L x H), fronthoogte: 80 mm;
lengte: 585 mm
22.0024.3

Vakverdeler

7

versie „rechts“, voor verschillende
schapdieptes inzetbaar,
met 16 afbreekpunten vanaf 185 mm iedere
25 mm, materiaal: polycarbonaat,
kleur: glashelder, afmeting: 585 x 120 mm
(L x H), fronthoogte: 80 mm;
lengte: 585 mm
22.0024.4
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Artikelschuiver
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40 Artikelschuiver
Artikelschuiver Push VI, „smal“
met progressieve schuifkrachtsterkte,
leverbaar voor alle schapdieptes,
zonder artikelstopper,
formaat artikelschuiver: 27 x 72 mm (B x H),
formaat adapter: 28 x 10 mm (B x H),
veersterkte: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N
22.0086.

Artikelschuiver Push VI, „smal“
met progressieve schuifkrachtsterkte,
leverbaar voor alle schapdieptes,
met artikelstopper halfhoog,
formaat artikelschuiver: 27 x 72 mm (B x H),
formaat adapter: 28 x 24 mm (B x H),
veersterkte: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N
22.0256.

Artikelschuiver Push VI, „smal“

8

met progressieve schuifkrachtsterkte,
leverbaar voor alle schapdieptes, met
artikelstopper hoog,
formaat artikelschuiver: 27 x 72 mm (B x H),
formaat adapter: 28 x 36 mm (B x H),
veersterkte: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N
22.0257.
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Artikelschuiver 41
Artikelschuiver „Push VI“ breed
met progressieve schuifkrachtsterkte,
leverbaar voor alle schapdieptes,
zonder artikelstopper,
formaat artikelschuiver: 40 x 72 mm (B x H),
formaat adapter: 52 x 10 mm (B x H),
veersterkte: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N
22.0089.

Artikelschuiver „Push VI“ breed
met progressieve schuifkrachtsterkte,
leverbaar voor alle schapdieptes,
met artikelstopper halfhoog,
formaat artikelschuiver: 40 x 72 mm (B x H),
formaat adapter: 52 x 24 mm (B x H),
veersterkte: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N
22.0258.

Artikelschuiver „Push VI“ breed
met progressieve schuifkrachtsterkte,
leverbaar voor alle schapdieptes,
met artikelstopper hoog,
formaat artikelschuiver: 40 x 72 mm (B x H),
formaat adapter: 52 x 36 mm (B x H),
veersterkte: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N
22.0259.

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl
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42 Artikelschuiver
Artikelschuiver „Push VII“
met progressieve schuifkrachtsterkte,
deze is bijzonder goed geschikt voor kleine
en smalle artikelen, leverbaar voor alle
schapdieptes,
zonder artikelstopper:
afmeting artikelschuiver: 18 x 60 mm
(B x H), adapterbreedte; 17 mm,
schuifkrachtsterkte: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N
22.0236.

Artikelschuiver „Push VII“

Nieuw

met progressieve schuifkrachtsterkte, zeer
geschikt voor kleine en smalle producten,
leverbaar voor alle schapdieptes,
met artikelstopper half hoog,
formaat artikelschuiver: 18 x 60 mm (B x H),
formaat adapter: 17 x 24 mm (B x H),
schuifkrachtsterkte: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N
22.0295.

Artikelschuiver „Push VII“

Nieuw

8

met progressieve schuifkrachtsterkte, zeer
geschikt voor kleine en smalle producten,
leverbaar voor alle schapdieptes,
met artikelstopper hoog,
formaat artikelschuiver: 18 x 60 mm (B x H),
formaat adapter: 17 x 36 mm (B x H),
schuifkrachtsterkte: 2N, 4N, 6N, 10N of 14N
22.0296.
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Artikelschuiver 43
Verbreding voor artikelschuiver
Push VI „Smal“
materiaal: polystyreen;
materiaaldikte: 1,5 mm; kleur: grijs,
ca.RAL 7035; breedte: 80 mm;
hoogte: 130 mm; versie: 2 hoeken afgerond
22.0121.1

Verbreding voor artikelschuiver
Push VI „Breed“,
tweevoudig verstelbaar
materiaal: ABS; materiaaldikte: 2 mm;
kleur: grijs, ca.RAL 7035; breedte: 80 mm;
hoogte: 130 mm
22.0121.4
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Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl

44 Artikelschuiver
Adapter voor „Push VI“
voor het inhaken van de schuiver,
geschikt voor „PEK 45“ + „PEK 25“
materiaal: ABS; kleur: grijs, ca.RAL 7035
22.0177.1

Adapter voor „Push VII“
voor het inhaken van een artikelschuiver,
geschikt voor „PEK 45“ en „PEK 25“;
breedte: 19,5 mm; hoogte: 9 mm;
materiaal: ABS; kleur: grijs, ca.RAL 7035
22.0282.1

8
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Accessoires
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46 Accessoires
Ribbelstrook
voor „Perfekta“-vakverdeelsysteem, met 7 afbreekmogelijkheden;
kleur: transparant; breedte: 56 mm; lengte: 517 mm
22.0036.1

Rugsteun
voor „Perfekta“-vakverdeelsysteem,
voor individuele aanpassing aan de artikelhoeveelheid;
kleur: transparant; breedte: 60 mm; hoogte: 120 mm; diepte: 60 mm
22.0037.1

Handmatige schuiver met trekstrip
kleur: transparant; materiaal: ABS
versie: rugsteun; hoogte: 130 mm; breedte: 65 mm
22.0147.2

versie: ribbelstrook; lengte: 515 mm;
afbreekpunten: 7; breedte: 55 mm
22.0147.3

versie: trekstrip; lengte: 515 mm; afbreekpunten: 4
22.0147.4

Productendrager „Perfekta-Tray-System“
om uw schappresentatie te optimaliseren, biedt uw klanten een
oriënteringshulp bij het kiezen uit uw merken en uw merken zijn
verzekerd van schapruimte op „Point-of-Sale“-niveau,
materiaal: polystyreen, kleur: wit of transparant, speciale kleuren
tegen méérprijs leverbaar (prijs op aanvraag), breedte: leverbaar in
verschillende breedtes (42, 47, 52, 57, 63, 70, 75, 79, 88, 100 en
130 mm),
lengte: 400 mm, kan eenvoudig door breuklijnen op alle gangbare
schapdieptes (350, 300, 250 en 200 mm) aangepast worden.
22.0052.

9
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Vakverdelers voor „Tego“-metaalschappen
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48 Vakverdelers voor „Tego“-metaalschappen

Voor- of achterfront

Verdeler voor „Tego“-schap

voor „Tego“-metaalschappen
materiaal: kunststof; kleur: glashelder; versie: standaard

materiaal: kunststof; kleur: glashelder;
uitvoering: zonder vertanding; versie: standaard

lengte: 665 mm; hoogte: 45 mm

lengte: 200 mm; hoogte: 45 mm

65.0011.1

€ 2,15 / stuk
€ 2,42 / stuk

€ 2,21 / stuk
€ 2,47 / stuk

€ 2,78 / stuk
€ 2,99 / stuk

€ 4,10 / stuk

€ 1,10 / stuk

65.0012.5

€ 0,83 / stuk

65.0012.6

€ 1,04 / stuk

65.0012.7

€ 0,89 / stuk

lengte: 370 mm; hoogte: 75 mm

lengte: 1.330 mm; hoogte: 75 mm
65.0011.8

65.0012.4

lengte: 370 mm; hoogte: 45 mm

lengte: 1.330 mm; hoogte: 45 mm
65.0011.7

€ 0,89 / stuk

lengte: 300 mm; hoogte: 75 mm

lengte: 1.250 mm; hoogte: 75 mm
65.0011.6

65.0012.3

lengte: 300 mm; hoogte: 45 mm

lengte: 1.250 mm; hoogte: 45 mm
65.0011.5

€ 1,04 / stuk

lengte: 250 mm; hoogte: 75 mm

lengte: 1.000 mm; hoogte: 75 mm
65.0011.4

65.0012.2

lengte: 250 mm; hoogte: 45 mm

lengte: 1.000 mm; hoogte: 45 mm
65.0011.3

€ 0,83 / stuk

lengte: 200 mm; hoogte: 75 mm

lengte: 665 mm; hoogte: 75 mm
65.0011.2

65.0012.1

€ 4,46 / stuk

65.0012.8

€ 1,10 / stuk

lengte: 470 mm; hoogte: 45 mm
65.0012.9

€ 1,00 / stuk

lengte: 470 mm; hoogte: 75 mm
65.0012.10

€ 1,21 / stuk

lengte: 570 mm; hoogte: 45 mm
65.0012.11

€ 1,10 / stuk

lengte: 570 mm; hoogte: 75 mm
65.0012.12

€ 1,31 / stuk

Naar wens kunnen wij de vakverdelers ook met vertanding aanbieden, op aanvraag!
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Vakverdelers voor „Tego“-metaalschappen 49

Vakverdeler voor „Tego“-metaalschap
materiaal: polystyreen; kleur: glashelder
lengte: 200 mm; hoogte: 100 mm; inrichting: midden
65.0013.1

lengte: 200 mm; hoogte: 100 mm; inrichting: rechts
€ 1,79 / stuk

lengte: 200 mm; hoogte: 150 mm; inrichting: midden
65.0013.4

lengte: 300 mm; hoogte: 150 mm; inrichting: midden
lengte: 200 mm; hoogte: 200 mm; inrichting: midden

€ 1,58 / stuk

1. Informatie:
Bijpassende barcode-prijskaartrails voor „Tego“-metaalschappen:

€ 2,26 / stuk

€ 1,98 / stuk

1) Barcode-prijskaartrail „TE“
Kleur: wit, leverbaar in de lengtes: 653 mm, 988 mm en 1.238 mm.

€ 2,21 / stuk

2) Barcode-prijskaartrail „LS“
Kleur: wit, leverbaar in de lengtes: 653 mm, 988 mm en 1.238 mm,
2-voudig verstelbaar.

lengte: 200 mm; hoogte: 200 mm; inrichting: links
65.0013.14

€ 2,21 / stuk

65.0013.15

lengte: 300 mm; hoogte: 150 mm; inrichting: links
65.0013.11

65.0013.12

lengte: 200 mm; hoogte: 200 mm; inrichting: rechts

lengte: 200 mm; hoogte: 150 mm; inrichting: links
65.0013.5

€ 1,98 / stuk

€ 2,47 / stuk

lengte: 200 mm; hoogte: 100 mm; inrichting: links
65.0013.2

65.0013.6

lengte: 300 mm; hoogte: 150 mm; inrichting: rechts
€ 2,42 / stuk

65.0013.13

€ 1,58 / stuk

lengte: 200 mm; hoogte: 150 mm; inrichting: rechts
€ 2,21 / stuk

65.0013.10

65.0013.3

€ 2,26 / stuk

Door eigen productie van acrylglasproducten kunnen wij ook maatwerk leveren!

Andere uitvoeringen vindt u op www.vkf-renzel.nl!
Telefoon: +31 (0) 315 / 65 99 99 • Fax: +31 (0) 315 / 65 99 90 • www.vkf-renzel.nl • verkoop@vkf-renzel.nl
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50 Op maat gemaakte oplossingen
-Uw logo – Laat het gezicht van uw bedrijf zien
Vakverdelers met een reliëf
Des te vaker de klanten uw logo zien, des te beter zullen ze het onthouden.
De herkennings- en herinneringswaarde wordt zo verhoogd.
U kunt zich onderscheiden van de concurrent door vakverdelers in te zetten met uw bedrijfslogo!

Individuele trays
Onze trays kunnen op elk gewenst productformaat aangepast worden.
Dankzij verschillende druktechnieken bestaat de mogelijk om ze een individueel tintje te geven.
Wij kijken uit naar uw aanvraag.
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Hoofdkantoor in Isselburg, Duitsland
Drukkerij/metaalverwerking/assemblage
Acrylverwerking

Aluminiumverwerking/confectionering

Folieverwerking
Showroom/belettering
Logistiek centrum

Barcode-/
prijskaartrailverwerking
Magazijn/automatisch
kleingoed magazijn

In- en verkoop

Magazijn

VKF Renzel B.V.
Helmkamp 58
NL-7091 HR Dinxperlo
+31 (0) 315 / 659999
+31 (0) 315 / 659990
verkoop@vkf-renzel.nl
Kantoor in Dinxperlo (Helmkamp 58)

www.vkf-renzel.nl
www.vkf-kunststoftechniek.nl

Doetinchem

VKF Renzel

VKF staat voor:
Dinxperlo

• Verkoopbevordering
• Klantgerichtheid
• Full service

Suderwick

Eigen productie van o.a.:
• Kunststof producten
• Metaal- en draadproducten
• Belettering / drukkerij / digitaal printen
• Spuitgieten
• Prototyping
• Kunststof vacuümgevormde producten

Anholt
Isselburg

Arnhem

B67

A3

Bocholt

4
A3
Oberhausen

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

Bij bestellingen onder de € 30,- berekenen wij € 5,- klein ordertoeslag. Alle prijzen zijn excl. BTW en verzendkosten.
Mindestbestellwert € 10,- | Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten.
Bei Bestellungen unter € 50,- wird ein Mindermengenzuschlag von € 5,- berechnet.
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www.vkf-renzel.nl
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