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Hvad er en vinyl remover?

Spar værdifuld tid
En Vinyl Remover “stripper“ alle dine opgaver fra din skæreplotter samt print ‘n cut. Du kan montere 
din VR15 direkte for enden af dit arbejdsbord, RollsRoller, RollX eller CWT.

Ikke nok med at din Vinyl Remover sparer dig for op til 70 % af tiden du ellers ville bruge på at ‘strippe’ 
folie med håndkraft - Den sørger samtidig for at rulle dit folieaffald stramt sammen, så du slipper for 
at fylde din skraldespand med sammenkrøllet folie.

Vinyl Removeren holder den ‘strippede’ folie væk fra din grafik, så du aldrig kommer til at trække din 
udskårne grafik af ved en fejl. Du kan roligt stoppe op mens du ‘stripper’ din folie, lade maskinen stå, 
og komme tilbage for at gøre jobbet færdig senere.

opmåling på ingen tid!
Få bedre styr på dine medier: Opgrader din VR15 
med den helt nye MEDIACOUNTER, og gør din Vinyl 
Remover til et multiværktøj, der nu også nemt kan 
bruges til at afmåle en bestemt længde folie.



VR15 85
classic
Bredde: 850mm
Pris: kr 7.990,-
Kan monteres på borde  
af træ eller plast, samt  
på RollsRoller 

VR15 143
classic
Bredde: 1430mm
Pris: kr 9.990,-
Kan monteres på borde  
af træ eller plast, samt  
på RollsRoller 

VR15 170
classic
Bredde: 1700mm
Pris: kr 11.990,-
Kan monteres på borde  
af træ eller plast, samt  
på RollsRoller 

Bredde: 1430mm
Pris: kr 9.990,- 
Matcher dit arbejdsbord
fra CWC

VR15 143 Hvid
Til CWt

Bredde: 1600mm
Pris: kr 11.990,- 
Matcher dit arbejdsbord
fra CWC

VR15 160 Hvid
til cwt

Bredde: 1700mm
Pris: kr 11.990,- 
Matcher dit arbejdsbord
fra RollX

VR15 170 grå
til RollX

hvilken model passer dig?



ekstraudstyr til din vr15

Flatbed-Adaptere

Med en Flatbed-Adapter kan du montere din VR15, direkte på din flatbedlaminator - Uanset om du bruger 
et bord fra RollsRoller, RollX eller CWT. 

*RollsRoller Premium og Regular. De andre modeller fra RollsRoller kræver tilkøb af en Steel-Adaptor

Bordstand
Passer til alle VR15-modeller. Kan ikke bruges i kombination 
med en Rulleholder. 
Pris: kr. 1.690,-

Til RollX
Bredde 170 cm
Pris: kr. 2595,- 

Til CWT  
Bredde: 143 og 160 cm
Pris: kr. 2395,- 

Til RollsRoller*  
Bredde: 143 og 170 cm
Pris: kr. 1695,-

Steel-Adapter
Bredde: 85, 143 og 170 cm
Bruges sammen med din Flatbed-Adapter, hvis du har en Rolls-
Roller Basic, Entry, Light eller Traffic.
Pris: kr. 1.235,-

Rulleholdere
Til Classic & RollX
Bredde: 85, 143 & 170 cm

Rulleholderen er designet til at holde styr på dit medie, mens 
du arbejder med din VR15. Den monteres direkte på alle 
VR15-modeller.
Priser fra: kr. 1.095,-

Til CWT
Bredde: 143 & 160 cm

Mediacounter
Brug din VR15 som opmåler - Med en Mediacounter ved du altid 
hvor meget der er på din rulle. Passer til alle VR15 modeller.
Pris: kr. 1.895,-

Albuen 68, 6000 Kolding
7734 5511 • mail@vikiallo.dk

www.vikiallo.dk
www.vinylremover.com


