Sale
Vlaggenguirlande - driehoekig
• decoratief, weerbestendig reclamemateriaal
• driehoekige vlaggetjes vast aan een kunststof lijn
• aantal vlaggetjes: 24 stuks / guirlande

Vlaggenguirlande
materiaal: kunststof doek 440 gr.; basiskleur: wit; breedte: 170 mm;
hoogte: 240 mm; druktechniek: digitaaldruk; opdruk: 2-zijdig;
aantal drukkleuren: 4; versie: 24 vlaggetjes; totale lengte: 8.000
mm; uitvoering: vlaggetjes driehoekig
opdruk/motief: Nieuw
24.0525.41

opdruk/motief: 20%
24.0525.13

opdruk/motief: Stop
24.0525.12

opdruk/motief: rood / wit gestreept
24.0525.56

opdruk/motief: Sale
24.0525.18

1-9 stuks € 29,50; 10-49 stuks € 24,10; 50-99 stuks €18,30; vanaf 100 stuks € 16,20

2

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

Sale
Vlaggenguirlande - rechthoekig
• decoratief, weerbestendig reclamemateriaal
• rechthoekige vlaggetjes vast aan een kunststof lijn
• aantal vlaggetjes: 24 stuks / guirlande

Vlaggenguirlande
materiaal: kunststof doek 440 gr.; basiskleur: wit; breedte: 170 mm;
hoogte: 240 mm; druktechniek: digitaaldruk; opdruk: 2-zijdig;
aantal drukkleuren: 4; versie: 24 vlaggetjes; totale lengte: 8.000
mm; uitvoering: vlaggetjes rechthoekig
opdruk/motief: 50%
24.0525.10

opdruk/motief: super aanbieding
24.0525.42

opdruk/motief: Sale
24.0525.7

opdruk/motief: prijsverlaging
24.0525.43

opdruk/motief: STOP
24.0525.57

1-9 stuks € 29,50; 10-49 stuks € 24,10; 50-99 stuks €18,30; vanaf 100 stuks € 16,20

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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Sale
Bedrukte schapstoppers voor prijsaanduiding
• onmisbare artikelen van hard PVC voor de promotie van uw producten
• opdruk aan beide zijden zichtbaar

Schapstopper
materiaal: hard PVC; materiaaldikte: 0,4 mm; kleur: glashelder;
afmeting: 150 x 70 mm; druktechniek: digitaaldruk; opdruk: 2-zijdig
opdruk/motief: Nieuw
26.0599.419

opdruk/motief: Stop
26.0599.399

opdruk/motief: In de aanbieding
26.0599.420

opdruk/motief: Aanbieding
26.0599.421

opdruk/motief: Prijsverlaging
26.0599.422

1-9 stuks € 1,00; 10-49 stuks € 0,85; 50-99 stuks € 0,74; vanaf 100 stuks € 0,64
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Sale
Reclamevlaggen
• weerbestendige, 2-zijdig bedrukte bannerstof
• geschikt voor binnen- en buitengebruik
• incl. bevestigingsmogelijkheden

Kunststof vlaggen
materiaal: kunststof doek; basiskleur: wit; breedte: 400 mm;
hoogte: 400/500 mm; druktechniek: digitaaldruk;
aantal drukkleuren: 4/4-kleurig; opdruk: 2-zijdig;
versie: incl. houder, buis, ring en afsluitkogel
opdruk/motief: Goederenontvangst
24.0246.171

opdruk/motief: IJs
24.0246.181

opdruk/motief: Opening
24.0246.172

opdruk/motief: Stop
24.0246.150

opdruk/motief: Coffee
24.0246.180

1-9 stuks € 27,50; 10-49 stuks € 15,10; 50-99 stuks € 10,85

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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Sale
Blisterrails met bakjes
• ter bevestiging aan schappen
• inclusief 3 transparante bakjes voor uw artikelen
• geperforeerde achterzijde voor de ophanging

Blisterrails
materiaal: hard PVC; materiaaldikte: 0,4 mm; kleur: glashelder;
afmeting: 750 x 95 mm; opdruk: 1-zijdig; versie: in vorm gestanst
opdruk/motief: nieuw
26.0599.423

opdruk/motief: smiley
26.0599.404

opdruk/motief: poes
26.0599.405

1-9 stuks € 5,95; 10-49 stuks € 5,25;
50-99 stuks € 4,85

Blisterrails
• van duurzaam hard PVC
• ter bevestiging aan schappen
• met 10 ophangmogelijkheden, ideaal voor producten met een eurosleuf

Blisterrail
materiaal: hard PVC; materiaaldikte: 0,4 mm; kleur: glashelder;
formaat: 750 x 40 mm; opdruk/motief: Aanbieding;
opdruk: 1-zijdig; versie: in vorm gestanst
Opdruk/motief: Aanbieding
26.0599.426

1-9 stuks € 3,90; 10-49 stuks € 3,45;
50-99 stuks € 3,05
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Bij bestellingen onder de € 30,- berekenen wij € 5,- klein ordertoeslag.
Alle prijzen zijn excl. BTW en verzendkosten. Onze algemene voorwaarden vindt u via: www.vkf-renzel.nl/avv

www.vkf-renzel.nl

