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Aluminium stretchframes
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Het wisselframeprincipe met 
en zonder LED verlichting
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VKF Renzel B.V.
Helmkamp 58
NL-7091 HR Dinxperlo

+31 (0) 315 65 99 99

info@vkf-renzel.nl

www.vkf-renzel.nl

✓  24 uur / 7 dagen in de week 
 
✓  meer dan 20.000 verschillende artikelen 
 
✓  verzending van voorraadartikelen al binnen 
 24 uur na bestelling 
 
✓  productkeuze op brancheniveau

Bent u op zoek naar een bijzondere eyecatcher voor uw etalage, uw showroom of in uw beursstand? U wilt 
graag de aandacht trekken, maar toch ook mobiel blijven?

Op de volgende pagina‘s willen wij u een inkijkje geven in ons ruime aanbod aan verlichte en onverlichte 
stretchframes. De combinatie van een modulair aluminium profiel, bespannen met een bedrukte textielbanner, 
heeft zich de afgelopen jaren wel bewezen. Door de eenvoudige werking en de volledige vrijheid in formaten 
vindt het LED-stretchframe zijn plaats op alle wanden en in elke nis.

Flexibel en niet alleen qua formaat:
U heeft de mogelijkheid om een 1-zijdig of 2-zijdig frame te bestellen. Zet uw (reclame) boodschap letterlijk eens 
in een geheel nieuw licht - of kies gewoon voor onze klassieke stretchframemodellen, zonder enige verlichting. 
De frames worden voorgemonteerd geleverd, dus voor de opbouw is nagenoeg geen gereedschap nodig.

Presenteer uw boodschap in het juiste licht:
Onze LED-stretchframes maken indruk door hun brilliante kleuren en een opdruk in High-End kwaliteit.

Wij voorzien u graag van vakkundig advies en komen graag samen tot een keuze op maat!

 Gemakkelijk online bestellen - bezoek onze webshop!



Telefoon: +31 (0) 315 65 99 99 • www.vkf-renzel.nl • info@vkf-renzel.nlVKF Renzel B.V. • Helmkamp 58 • NL-7091 HR Dinxperlo4 5

De voordelen van aluminium stretchframes

ELKE MAAT MOGELIJK
Het frame wordt voor u op maat gemaakt.

UITWISSELBARE MOTIEVEN
Dankzij de siliconen pezen rondom kan de textielbanner in enkele seconden 
worden veranderd.

COMPACT VERPAKT
Voordelig transport met weinig logistieke inspanning - wereldwijd!

FRAME IS 100% RECYCLEBAAR

VERSCHILLENDE FRAMEKLEUREN MOGELIJK

JAAR GARANTIE OP VERLICHTING

Bannerwissel in slechts twee stappen!

Stap 1 
Haal de banner uit de verpakking.
(Wij raden aan om hiervoor handschoenen te gebruiken).

Stap 2 
Druk, te beginnen met de hoeken, voorzichtig de siliconen pees
van de banner in de groef van het aluminium profiel. Niet glad strijken.

Klaar! 
Nu kunt u het LED-stretchframe voor uw doeleinden gebruiken en 
het motief zo   vaak als u wilt veranderen.

eenvoudige 
werkwijze

1 2
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LED stabilisatoren

TECHNIEK 
Middels deze technologie monteren we de LED-modules op vaste aluminium dwarsbalken.
Dit zorgt naast een gelijkmatige verlichting voor extra stabiliteit van het LED-stretchframe.

MODULAIR
De frames zijn modulair op te bouwen. De LED-modules zijn voorgemonteerd.

+

VOORDELIG TRANSPORT
Door de modulaire opbouw kunnen de frames compact verpakt worden, 
waardoor ze goedkoper vervoerd kunnen worden.

Geschikt voor dubbelzijdige frames tot 3.000 mm hoog. Breedte: nagenoeg grenzeloos.
 
Bij extreem grote frames is de hierboven genoemde „Edge-Light” technologie niet de beste oplossing. Hier moet gekozen worden 
voor de techniek met „LED stabilisatoren” - die bij hoge prestaties altijd voor een gelijkmatige lichtverdeling zorgt - voor een mooi 
verlicht eindresultaat.

Edge-Light techniek

TECHNIEK 
Met deze technologie wordt het LED-stretchframe gelijkmatig verlicht door 
LED-modules die aan de binnenzijde van het profiel zijn gemonteerd.

GOEDKOOP TRANSPORT
Door de modulaire opbouw kunnen de frames compact verpakt worden, 
waardoor ze goedkoper vervoerd kunnen worden.

BLOCKOUT ACHTERWAND
Door gebruik te maken van een wit blockout-doek als reflecterende achterwand ontstaat 
een optimale lichtverdeling.

Geschikt voor dubbelzijdige frames tot 3.000 mm hoog en 2.000 mm breed.
 
Bij grote frames behaalt de „Edge-Light” technologie altijd een zeer goed resultaat. Hoe breder de profielen, 
hoe beter de lichtverdeling. Bij smallere profielen is er kans op schaduwvorming - in zo‘n geval is een 
„LED stabilisator“ de optimale oplossing.

LED op Dibond®

TECHNIEK
Met deze techniek wordt het LED stretchframe van achteren verlicht.
We monteren LED-modules op een solide Alu-Dibond®plaat om hiermee een 
  homogene verlichting te creëren.

PERFECTE LICHTVERDELING

Bij het kiezen van de juiste verlichtingstechniek moet er rekening gehouden worden met 
de omgeving waarin uw reclameboodschap komt te hangen of te staan. Zo moet bijvoor-
beeld een LED stretchframe, die in een etalage wordt geplaatst, een hoge lichtopbrengst 
produceren om optimaal tot zijn recht te komen.

Homogene verlichting is de uiteindelijke basis voor hoogwaardige LED stretchframes, 
die uw foto‘s of reclame op een juiste manier in het licht zet en er tevens voor zorgt dat 
geen enkele klant uw boodschap misloopt.

Optioneel kan de frameverlichting worden aangestuurd via een draadloze dimmer. 
Zo past het LED-frame zich harmonieus aan elke omgeving aan.

Hieronder laten we u nader kennismaken met verschillende soorten verlichting.
LED strip dimmer

LED techniek

Geschikt voor enkelzijdige frames tot 2.000 mm breed en 1.000 mm hoog.

Gezien het relatief kleine formaat, waardoor de frames zich gemakkelijk in één stuk laten verzenden, 
kan er hier voor „LED on Dibond®” gekozen worden. Bij deze technologie is een hoge lichtopbrengst 
een voordeel.



Telefoon: +31 (0) 315 65 99 99 • www.vkf-renzel.nl • info@vkf-renzel.nlVKF Renzel B.V. • Helmkamp 58 • NL-7091 HR Dinxperlo8 9



Telefoon: +31 (0) 315 65 99 99 • www.vkf-renzel.nl • info@vkf-renzel.nl

Enkelzijdige profielen voor profieldiepte 50 mm en profieldiepte 90 mm. Dubbelzijdige profielen voor profieldiepte 50 mm en profieldiepte 90 mm.
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Enkelzijdige LED stretchframes zijn bijzonder geschikt voor wandmontage.

Ons 50 mm profiel wordt namelijk verlicht door LED-modules te installeren 
op een solide Alu-Dibond® plaat.

Bij ons 90 mm profiel gebruiken we een blockout-doek als achterwand, wat 
een logistiek voordeel biedt. De LED stretchframes zijn namelijk modulair te 
demonteren en compact te verpakken. Zelfs grote LED-frames zijn daardoor 
gemakkelijk te hanteren. Bij dit profiel is de verlichting standaard voorzien 
van de „Edge-Light” technologie. Voor extreem grote frames wordt gebruik 
gemaakt van „LED stabilisatoren”.

Vanaf een zijlengte van 2.500 mm plaatsen we extra dwarsbalken om de 
framestabiliteit ook zonder Alu-Dibond® achterwand te kunnen garanderen.

RAL

Beschikbare framekleuren:

zilver naar wens van de klant

zwart

wit

Aluminium profielen voor verlichte stretchframes

90 mm

50 mm

50 m
m

45 m
m

Aluminium profielen voor verlichte stretchframes

Deze profielen zorgen voor een optimale, schaduwvrije verlichting.
Kleinere framematen kunnen eventueel ook   zonder gebruik van extra 
voetplaten vrijstaand geplaatst worden.

De verlichting werkt middels de „Edge-Light” technologie. Bij extreem grote 
LED-frames maken we graag gebruik van „LED stabilisatoren” voor het beste 
resultaat.

Vrijstaand of hangend aan het plafond - ons omvangrijke assortiment 
accessoires maakt een vrijwel onbeperkt gebruik van de lichtframes 
mogelijk. U heeft een dubbelzijdig verlicht frame, maar wil deze voor een 
actie of evenement eigenlijk maar aan één kant gebruiken? Geen probleem! 
Dit is eenvoudig mogelijk door gebruik te maken van een zogenoemde 
blockout-banner.

naar wens van de klantRAL

Beschikbare framekleuren:

zilver

zwart

wit

200 mm

24 m
m

100 mm

30 m
m



Zeichnungen bitte auch als 
extra Datei abspeichern.

Profieldiepte 50 mm
kleur: zilver; afmeting: 1.000 x 2.000 mm; Rückwand: Alu-Dibond, wit; 
10.0514.37 € 446,00 / Stück
kleur: zwart; afmeting: 1.000 x 2.000 mm; Rückwand: Alu-Dibond, wit 
10.0514.41 € 457,00 / Stück
kleur: wit; afmeting: 1.000 x 2.000 mm; Rückwand: Alu-Dibond, wit 
10.0514.45 € 457,00 / Stück

kleur: zilver; afmeting: 2.000 x 2.000 mm; Rückwand: Alu-Dibond, wit 
10.0514.133 € 740,00 / Stück
kleur: zwart; afmeting: 2.000 x 2.000 mm; Rückwand: Alu-Dibond, wit  
10.0514.137 € 750,00 / Stück
kleur: wit; afmeting: 2.000 x 2.000 mm; Rückwand: Alu-Dibond, wit 
10.0514.141 € 750,00 / Stück

Profieldiepte 90 mm
kleur: zilver; afmeting: 1.000 x 2.000 mm; Rückwand: Blockout-Banner; 
10.0515.73 € 456,00 / Stück
kleur: zilver; afmeting: 1.000 x 2.000 mm; Rückwand: Blockout-Banner 
10.0515.74 € 466,00 / Stück
kleur: wit; afmeting: 1.000 x 2.000 mm; Rückwand: Blockout-Banner; 
10.0515.75 € 466,00 / Stück

kleur: zilver; afmeting: 2.000 x 2.000 mm; Rückwand: Blockout-Banner 
10.0515.133 € 665,00 / Stück
kleur: zwart; afmeting: 2.000 x 2.000 mm; Rückwand: Blockout-Banner  
10.0515.137 € 675,00 / Stück
kleur: wit; afmeting: 2.000 x 2.000 mm; Rückwand: Blockout-Banner 
10.0515.141 € 675,00 / Stück

Speciale formaten op aanvraag mogelijk. 
De levering vindt plaats zonder digitaaldrukbanner.
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Enkelzijdig - voor aan de wand 

Profieldiepte 15 mm
kleur: zilver; afmeting: 1.000 x 2.000 mm
15.0282.3 € 50,90 / Stück
kleur: zwart; afmeting: 1.000 x 2.000 mm
15.0282.8 € 56,70 / Stück
kleur: wit; afmeting: 1.000 x 2.000 mm
15.0282.13 € 56,70 / Stück

kleur: zilver; afmeting: 2.000 x 2.000 mm
15.0282.5 € 62,90 / Stück
kleur: zwart; afmeting: 2.000 x 2.000 mm
15.0282.10 € 71,20 / Stück
kleur: wit; afmeting: 2.000 x 2.000 mm
15.0282.15 € 71,20 / Stück

Speciale formaten op aanvraag mogelijk. 
De levering vindt plaats zonder digitaaldrukbanner.

Stretchframes zonder LED verlichtingStretchframes met LED verlichting

15 mm

23 m
m

Enkelzijdig - voor aan de wand



Profieldiepte 19 mm
kleur: zilver; afmeting: 1.000 x 2.000 mm
15.0283.3 € 55,60 / Stück
kleur: zwart; afmeting: 1.000 x 2.000 mm
15.0283.8 € 63,40 / Stück
kleur: wit; afmeting: 1.000 x 2.000 mm
15.0283.13 € 63,40 / Stück

kleur: zilver; afmeting: 2.000 x 2.000 mm
15.0283.5 € 69,70 / Stück
kleur: zwart; afmeting: 2.000 x 2.000 mm
15.0283.10 € 80,10 / Stück
kleur: wit; afmeting: 2.000 x 2.000 mm
15.0283.15 € 80,10 / Stück

Profieldiepte 27 mm
kleur: zilver; afmeting: 1.000 x 2.000 mm
15.0284.20 € 83,70 / Stück
kleur: zwart; afmeting: 1.000 x 2.000 mm
15.0284.22 € 96,20 / Stück
kleur: wit; afmeting: 1.000 x 2.000 mm
15.0284.21 € 96,20 / Stück

kleur: zilver; afmeting: 2.000 x 2.000 mm
15.0284.1 € 104,50 / Stück
kleur: zwart; afmeting: 2.000 x 2.000 mm
15.0284.6 € 121,20 / Stück
kleur: wit; afmeting: 2.000 x 2.000 mm
15.0284.11 € 121,20 / Stück

Speciale formaten op aanvraag mogelijk. 
De levering vindt plaats zonder digitaaldrukbanner.

Stretchframes zonder LED verlichting

Enkelzijdig - voor aan de wand

14

19 mm 27 mm

23 m
m

39 m
m



17

De twee meegeleverde voetsteunen beloven een hoge mate van stabiliteit 
en standvastigheid.

Profieldiepte 100 mm
kleur: zilver; afmeting: 1.000 x 2.000 mm
10.0517.73 € 373,00 / Stück
kleur: zwart; afmeting: 1.000 x 2.000 mm
10.0517.77 € 394,00 / Stück
kleur: wit; afmeting: 1.000 x 2.000 mm
10.0517.81 € 394,00 / Stück

kleur: zilver; afmeting: 2.000 x 2.500 mm 
10.0517.145 € 525,00 / Stück
kleur: zwart; afmeting: 2.000 x 2.500 mm 
10.0517.149 € 545,00 / Stück
kleur: wit; afmeting: 2.000 x 2.500 mm 
10.0517.153 € 545,00 / Stück

Profieldiepte 200 mm
kleur: zilver; afmeting: 2.000 x 2.000 mm  
10.0520.133 € 905,00 / Stück
kleur: zwart; afmeting: 2.000 x 2.000 mm  
10.0520.137 € 935,00 / Stück
kleur: wit; afmeting: 2.000 x 2.000 mm 
10.0520.141 € 935,00 / Stück

kleur: zilver; afmeting: 3.000 x 2.000 mm  
10.0520.163 € 1.310,00 / Stück
kleur: zwart; afmeting: 3.000 x 2.000 mm 
10.0520.164 € 1.350,00 / Stück
kleur: wit; afmeting: 3.000 x 2.000 mm  
10.0520.165 € 1.350,00 / Stück

Speciale formaten op aanvraag mogelijk. 
De levering vindt ongemonteerd plaats en zonder digitaaldrukbanner.
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Stretchframes met LED verlichting

Dubbelzijdig - vrijstaand model

44 mm

40 m
m

Profieldiepte 44 mm
kleur: zilver; afmeting: 1.000 x 2.000 mm
15.0285.37 € 166,40 / Stück
kleur: zwart; afmeting: 1.000 x 2.000 mm
15.0285.39 € 181,00 / Stück
kleur: wit; afmeting: 1.000 x 2.000 mm
15.0285.38 € 181,00 / Stück

kleur: zilver; afmeting: 2.000 x 2.000 mm
15.0285.40 € 192,90 / Stück
kleur: zwart; afmeting: 2.000 x 2.000 mm
15.0285.42 € 210,10 / Stück
kleur: wit; afmeting: 2.000 x 2.000 mm
15.0285.41 € 210,10 / Stück

kleur: zilver; afmeting: 3.000 x 2.000 mm
15.0285.22 € 267,00 / Stück
kleur: zwart; afmeting: 3.000 x 2.000 mm
15.0285.28 € 287,00 / Stück
kleur: wit; afmeting: 3.000 x 2.000 mm
15.0285.34 € 287,00 / Stück

kleur: zilver; afmeting: 4.000 x 2.000 mm
15.0285.23 € 293,00 / Stück
kleur: zwart; afmeting: 4.000 x 2.000 mm
15.0285.29 € 317,00 / Stück
kleur: wit; afmeting: 4.000 x 2.000 mm
15.0285.35 € 317,00 / Stück

Speciale formaten op aanvraag mogelijk. 
De levering vindt plaats zonder digitaaldrukbanner.

Dubbelzijdig - vrijstaand model

Stretchframes zonder LED verlichting
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Beschikbare framekleuren:

zilver naar wens van de klantRAL

Met LED verlichting - voor aan de wand

Creëer een echte blikvanger op de gevel van uw gebouw!
Onze outdoor stretchframes zijn speciaal ontworpen voor buitengebruik en kunnen eenvoudig worden 
voorzien van uw gewenste opdruk. De ingebouwde LED-verlichting laat uw (reclame) boodschap ook‘s 
nachts stralen en z‘n werk doen.

Het frame is speciaal ontworpen voor buitengebruik. Voor extra bescherming tegen vuil en vandalisme 
is een scharnierend afdekprofiel aangebracht. Dit voorkomt enerzijds dat de banner eruit kan glijden en 
anderzijds creëert het tegelijkertijd een visueel aantrekkelijke en elegante rand rondom uw drukmotief.

Profieldiepte 90 mm
kleur: zilver; afmeting: 3.000 x 2.000 mm 
15.0281.4 € 484,00 / Stück
kleur: zilver; afmeting: 4.000 x 2.000 mm 
15.0281.7 € 545,00 / Stück
kleur: zilver; afmeting: 5.000 x 2.000 mm  
15.0281.9 € 725,00 / Stück

Speciale formaten op aanvraag mogelijk. 
De levering vindt plaats zonder digitaaldrukbanner.

Profieldiepte 90 mm
kleur: zilver; afmeting: 3.000 x 2.000 mm 
10.0543.1 € 2.425,00 / Stück
kleur: zilver; afmeting: 4.000 x 2.000 mm 
10.0543.2 € 3.160,00 / Stück
kleur: zilver; afmeting: 5.000 x 2.000 mm 
10.0543.3 € 3.900,00 / Stück

Speciale formaten op aanvraag mogelijk. 
De levering vindt plaats zonder digitaaldrukbanner.

Zonder LED verlichting - voor aan de wand

Outdoor stretchframes Outdoor stretchframes

91 mm

55 m
m
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Sonderlösungen

Bent u op zoek naar een bijzondere eyecatcher voor uw etalage, 
showroom of beursstand?
Wilt u de aandacht trekken, maar toch ook mobiel blijven?
Wilt u een geheel nieuw soort lichtreclame?

Laat u inspireren door onze bijzondere oplossingen -  
en laat u verrassen door de talrijke mogelijkheden!

• mobiele lichtwanden 

• ronde en gewelfde lichtframes

• verlichte balies 

• lichtgevende plafondhangers

• lichtgevende akoestische frames 

• volledig verlichte beursstands

• outdoor oplossingen 

Neem contact met ons op! Wij helpen u graag verder!

„Easy Up Mobile“

Speciale oplossingen



   Alle producten in één oogopslag!




