VKF Renzel

ΕΤΑΙΡΙΚΌ ΠΡΟΦΊΛ

Εταιρικό Προφίλ

Με το πέρασμα του χρόνου
Από την ίδρυσή της το 1985 η VKF Renzel βρίσκεται στο πλάι
των πελατών της, παρέχοντας τις ικανότητες και την εμπειρία
της σε όλο το φάσμα της προώθησης των πωλήσεων.
Ως όμιλος που δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο,
αντιπαρατιθέμεθα καθημερινά με τις απαιτήσεις της αγοράς
και προσφέρουμε καινοτόμες και δημιουργικές λύσεις.

Ανακαλύψτε την ευρύτατη γκάμα των προϊόντων μας και
των δυνατοτήτων μας για παραγωγή προϊόντων. Μπορούμε
ευχαρίστως να αναλύσουμε μαζί σας τις ανάγκες σας και να
βρούμε την κατάλληλη λύση, την οποία θα εφαρμόσουμε στην
πράξη.

Σ‘ αυτό το πλαίσιο, εγγυόμαστε τα υψηλότερα στάνταρ
ποιότητας. Αυτό ισχύει τόσο για τα υλικά που
χρησιμοποιούνται, όσο και για την επεξεργασία, τις διαδικασίες,
την εκτέλεση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
• Υψηλής ποιότητας προϊόντα
• Ευελιξία, εξυπηρέτηση και ταχύτητα κατά την εκτέλεση των παραγγελιών
• Χτίσιμο και διατήρηση της εμπιστοσύνης απέναντι στους πελάτες, τους
συνεργάτες και τους εργαζόμενους
• Σύγχρονο και προσανατολισμένο προς το μέλλον Τμήμα Παραγωγής και
Τμήμα Logistics
• Διεθνής προσανατολισμός
• Καινοτομία κατά την ανάπτυξη των προϊόντων

Η εταιρεία μας ανά το κόσμο!

Θυγατρικές
Εντός των πλαίσιων της Ομάδας της VKF, υπάρχουν σημεία
παραγωγής, θυγατρικές εταιρείες και συνεργάτες, οι οποίοι
ξεκινούν από τις Η.Π.Α. και εκτείνονται έως και την Κίνα.

Η.Π.Α.
Crown Point
Indiana

Σημεία στην Ευρώπη:
Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Αγγλία,
Σουηδία, Ισπανία, Ρωσία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Ιταλία, Σλοβενία, Αυστρία,
Τουρκία, Ελβετία, Ελλάδα, Ουγγαρία,
Βουλγαρία, Τσεχία, Ουκρανία, Εσθονία,
Λετονία, Λιθουανία, Δανία, FYROM

Κίνα
Wuxi
Jiangu

Από την ιδέα στο έτοιμο προϊόν!

Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Προϊόντων

A-A
95

41

58,5

59

30

218

A

13°

78°

60

Μετά ακολουθεί η τεχνική επεξεργασία με τη βοήθεια της
τεχνικής CAD. Για την καλύτερη οπτικοποίηση δημιουργούμε
εικονικά μοντέλα του μεταγενέστερου προϊόντος, τα οποία
περιέχουν όλες τις λεπτομέρειες για τα μετέπειτα βήματα
εργασίας.

Στο επόμενο στάδιο προκύπτουν πρωτότυπα, των οποίων
το μοντέλο δημιουργείται συνήθως στη βάση τρισδιάστατης
εκτύπωσης. Σ‘ αυτό το στάδιο, διακρίνεται ήδη η όψη που θα
έχει το τελικό προϊόν. Το πρωτότυπο εξυπηρετεί στον τελικό
έλεγχο προϊόντος. Οι τελευταίες τροποποιήσεις και διορθώσεις
μπορούν να πραγματοποιηθούν στη βάση του μοντέλου. Μετά
την έγκρισή σας, τα μοντέλα χρησιμοποιούνται εκτός των
άλλων και για την παρασκευή των εργαλείων, προκειμένου να
μπορούμε να εξασφαλίσουμε μία ομαλή διαδικασία παραγωγής
του προϊόντος.
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Θέλουμε διαφάνεια

Επεξεργασία Πλαστικών
Τα πλαστικά έχουν μετατραπεί σταδιακά σε ένα πολύτιμο
συμπλήρωμα των παραδοσιακών υλικών, όπως π.χ. το ξύλο, η
πέτρα ή το γυαλί. Επεξεργαζόμαστε τα πλαστικά προκειμένου
να κατασκευάσουμε συστήματα προβολής και προϊόντα με
διαφορετικούς σκοπούς χρήσης: από βασικούς κωδικούς έως
ατομικά προσαρμοσμένες λύσεις.

Τα πλαστικά διαθέτουν σε σύγκριση με άλλα προϊόντα τα
ακόλουθα πλεονεκτήματα:
• Χαμηλό βάρος
• Αντισκωριακές ιδιότητες
• Μεγάλη διάρκεια ζωής

Δίνουμε σχήμα στα πλαστικά

Χύτευση
Με τη μέθοδο της χύτευσης μπορούν να παραχθούν μαζικά
σχηματισμένα τμήματα προς άμεση χρήση σε μεγάλους
αριθμούς τεμαχίων. Η πλαστική μάζα ρευστοποιείται και στη
συνέχεια εγχύεται μέσω της πίεσης σε ένα καλούπι ή εργαλείο.
Μέσα στο καλούπι η μάζα ψυχραίνεται και στερεοποιείται.
Μετά το άνοιγμα του εργαλείου το έτοιμο προϊόν μπορεί να
αφαιρεθεί.

Διαθέτουμε περισσότερα από 300 διαφορετικά καλούπια,
τα οποία μας επιτρέπουν να παράγουμε προϊόντα όπως π.χ.
πλαστικά πλαίσια, προσπεκτοθήκες, κλιπ, διαχωριστικά ή
καλάθια αγορών.
Επεξεργαζόμαστε τα θερμοπλαστικά υλικά σε μηχανήματα
έγχυσης με πίεση από 250 μέχρι 4200 kN, χρησιμοποιώντας
μονά ή πολλαπλά καλούπια για την παραγωγή προϊόντων έως
1936 γρ.

Παραπάνω από απλά ένα προφίλ

Εξέλαση
Μέσω της τεχνικής της εξέλασης, τα πλαστικά μπορούν
θεωρητικά να παραχθούν σε απεριόριστα μήκη. Γι‘ αυτόν τον
σκοπό, τα πλαστικά θερμαίνονται αδιάκοπα και ρευστοποιούνται.
Στη συνέχεια, η ρευστοποιημένη μάζα εισάγεται μέσω ενός
ανοίγματος σε καλούπι, μέσω του οποίου προσκτά το επιθυμητό
σχήμα. Μετά την ψύξη του πλαστικού, προκύπτουν προφίλ,
πάνελ ή φύλλα. Επί του παρόντος, διαθέτουμε πάνω από 300
διαφορετικούς τύπους προφίλ ραφιών σε μόνιμη βάση στην
αποθήκη μας. Εκτός από τα προφίλ ραφιών, στα πλαίσια της
εσωτερικής παραγωγής μας, κατασκευάζεται και η σειρά
Flexislot®.

Το προσαρμόσιμο πλαστικό σύστημα Slatwall σας παρέχει
απεριόριστες δυνατότητες για την παρουσίαση των προϊόντων
σας. Εκτός από την ευρύτατη γκάμα τυποποιημένων
εμπορευμάτων, μπορούμε μέσω της δικής μας παραγωγής να
ανταποκριθούμε με ιδιαίτερη ευελιξία στις επιθυμίες των
πελατών μας.

Δουλεύετε κάτω από υψηλή πίεση; Όχι πλέον!

Βαθιά Εξέλαση / Θερμοδιαμόρφωση
Κατά τη διαιδκασία της βαθιάς εξέλασης ή θερμοδιαμόρφωσης,
ελκύεται ένα ζεσταμένο πλαστικό μέσω χαμηλής πίεσης σε
αρνητικό καλούπι. Σε πρώτο στάδιο, ένα ημιτελές πλαστικό
με στερεωμένες άκρες θερμαίνεται έως ότου φτάσει σε
θερμοκρασία υγροποίησης.

Στη συνέχεια εισέρχεται ένα καλούπι σχηματισμού, έτσι ώστε
μέσω των ενσωματωμένων αεραγωγών του να δημιουργείται
αρνητική πίεση. Η υψηλότερη ατμοσφαιρική πίεση προκαλεί
την προσκόλληση του μαλακού πλαστικού στα τοιχώματα του
καλουπιού. Όταν κρυώσει το καλούπι, το υλικό στερεοποιείται.

Διαφημιστείτε με φυσικό τρόπο

Επεξεργασία Ξύλου
Σε αντίθεση με τα πλαστικά, υπάρχει η φυσική πρώτη ύλη
του ξύλου. Προκειμένου να προσφέρουμε εναλλακτικές στην
επιλογή υλικού, επεξεργαζόμαστε και το ξύλο.
Τα συστήματα προβολής από ξύλο προσδίδουν στα σύγχρονα
Σημεία της Πώλησης μία -υψηλής ποιότητας- ατμόσφαιρα
φυσικότητας.

Σε συνδυασμό με άλλα υλικά, όπως μέταλλο ή ακρυλικό,
προκύπτουν συστήματα προβολής που διαθέτουν το
κάτι παραπάνω. Εκτός από το πριόνισμα και το πλάνισμα,
εφαρμόζουμε και την τεχνική του φρεζαρίσματος CNC. Τα
προϊόντα τίθενται σε επεξεργασία φινιρίσματος στο Τμήμα
Εκτυπώσεών μας.

Μεταλλικό αλλά μεταλλάσσεται!

Επεξεργασία Μετάλλου
Για την επεξεργασία μετάλλου χρησιμοποιούμε καλούπια
από αλουμίνιο, ατσάλι και ανοξείδωτο ατσάλι. Αυτά τα υλικά
τίθενται στα διαφορετικά Τμήματα Παραγωγής υπό επεξεργασία,
προκειμένου να δημιουργηθούν τα τελικά προϊόντα.
Σ‘ αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιούμε τεχνικές όπως η κοπή με
λέιζερ, η διάτρηση, η στρογγυλοποίηση, ο μετασχηματισμός και
η συγκόλληση.

Εκτός από τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στην ευρεία γκάμα
των τυποποιημένων προϊόντων μας, παράγουμε και μια σειρά
εξατομικευμένων συστημάτων προβολής, κυρίως στον τομέα της
παρουσίασης προϊόντων και πληροφοριών.

Κρατάμε χαμηλό κέντρο βάρους!

Επεξεργασία Αλουμινίου
Το αλουμίνιο ανήκει στα ελαφρά μέταλλα. Παρά το
περιορισμένο βάρος του, διαθέτει υψηλή σταθερότητα.
Η συγκεκριμένη ιδιότητα καθώς και η κομψή όψη του το
καθιστούν ιδανικό υλικό για συστήματα προβολής σε μια σειρά
διαφορετικών τομέων χρήσης.
Χάρη στις εγκασταστάσεις της εσωτερικής παραγωγής μας
μπορούν να τροποποιηθούν βασικοί κωδικοί σύμφωνα με τις
επιθυμίες των πελατών ή να παραχθούν πλήρως εξατομικευμένες
κατασκευές.

Επεξεργασία:
• Εξέλαση με πρέσα
• Ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση
• Πριόνισμα
• Κοπή με λέιζερ
• Φρεζάρισμα
• Διάτρηση

Δίνουμε στο προϊόν σας μία ιδιαίτερη νότα!

Εκτυπώσεις και Φινιρίσματα
Στο Τμήμα Εκτυπώσεών μας είμαστε σε θέση να
εξατομικεύσουμε σχεδόν όλα τα είδη προϊόντων μέσω
εκτύπωσης, με το λογότυπο ή το διαφημιστικό μήνυμά σας.
Προκειμένου να μπορούμε να επεξεργαστούμε κάθε υλικό και
κάθε χώρο χρήσης με τον βέλτιστο τρόπο, σας προσφέρουμε τις
ακόλουθες τεχνικές εκτύπωσης:

Επεξεργασία:
• Μεταξοτυπία
• Ψηφιακή Εκτύπωση
• Εκτύπωση Μεταφοράς
• Pad Εκτύπωση
• Εκτύπωση Υφάσματος
• Κεντήματα
• Εκτύπωση Offset
• Ανάγλυφες Εκτυπώσεις
• Εγχαράξεις

Πάμε πάντα με το ρεύμα!

Ηλεκτρονική Σήμανση + Digital Signage + Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
Το εκσυγχρονισμένο Σημείο της Πώλησης δεν μπορεί να νοηθεί
χωρίς ρεύμα. Η προσοχή των πελατών κεντρίζεται όλο και
συχνότερα μέσω της χρήσης φωτός και κινούμενων εικόνων.
Οι ψηφιακές στήλες πληροφοριών χρησιμεύουν στον
προσανατολισμό των πελατών και απαντούν εν μέρει σε
διαδραστικές ερωτήσεις τους. Η σύγχρονη τεχνική LED
εξοικονομεί ενέργεια, μας παρέχει πολυάριθμες τεχνικές
δυνατότητες επεξεργασίας και εισέρχεται όλο και συχνότερα
στην παραγωγή και στα προϊόντα μας.

Τα εμπορεύματα στα ράφια τίθενται με διαφορετικές τεχνικές
φωτισμού στο προσκήνιο. Τα ηλεκτρονικά ταμπελάκια τιμών
εγγυώνται την προβολή των τρεχουσών τιμών και παρέχουν
στους πελάτες χρήσιμες επιπρόσθετες πληροφορίες.

Το προϊόν σας στον σωστό χρόνο, στον σωστό τόπο

vkfrenzel.gr

Πακετοποίηση & Logistics

VKF Renzel Hellas
vkf_renzel

Στο Τμήμα Logistics, σε μία επιφάνεια 6.000 τ.μ.,
πραγματοποιούνται οι διαδικασίες της αποθήκευσης, της
διαχείρισης, προμήθειας και συσκεύασης. Παρέχουμε υπηρεσίες
όπως πακετοποίηση, διανομή εμπορευμάτων ή αποθήκευση και
εξασφαλίζουμε την αποστολή με τους πιο συμφέροντες όρους
για τον πελάτη.

Αναλαμβάνουμε διεθνείς αποστολές με μεταφορικές
εταιρείες ή ταχυδρομικές υπηρεσίες.

vkf_renzel_hellas
vkf-renzel-hellas

Η πλήρως αυτοματοποιημένη-χωρίς τη χρήση χαρτιούπακετοποίηση, προωθεί τη μακράς διάρκειας διαφύλαξη και
παρέχει μικρούς χρόνους διαλογής, οι οποίοι καθιστούν δυνατή
τη γρήγορη αποστολή των προϊόντων μας.

Ψωνίστε online

Ηλεκτρονικό Κατάστημα
Στη σελίδα www.vkf-renzel.gr έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε
από όλο το φάσμα των προϊόντων προώθησης πωλήσεων.
Επιλέξτε ανάμεσα σε 17.000 διαφορετικούς βασικούς κωδικούς
και πραγματοποιήστε εύκολα online τις παραγγελίες σας 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα.
Επωφεληθείτε από τις μεγάλες διαθεσιμότητες και τις
προσαρμοζόμενες μονάδες συσκευασιών. Μπορούμε να
εξατομικεύσουμε τυποποιημένα προϊόντα με το λογότυπό
σας ακόμα και σε μικρούς αριθμούς τεμαχίων. Σχεδιάζουμε,

οπτικοποιούμε και παράγουμε για αυτόν τον σκοπό
εξατομικευμένα συστήματα προβολής σύμφωνα με τις
προδιαγραφές σας για κάθε σκοπό χρήσης.
Θέλετε να σας συμβουλέψουμε προσωπικά και σε
εξατομικευμένη βάση;
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών και οι εξωτερικοί σύμβουλοι
πωλήσεών μας βρίσκονται ευχαρίστως στη διάθεσή σας για να
σας εξυπηρετήσουν τηλεφωνικά ή ακόμα και σε επιτόπια βάση.

VKF Renzel
VKF Renzel Hellas E.Π.Ε. • 1ο χλμ. Ε.Ο. Κατερίνης - Λάρισας 60100, Κατερίνη
Tηλ.: +30 23510 479-10/12/13 • Φαξ: +30 23510 479-11 • www.vkf-renzel.gr • info@vkf-renzel.gr

