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Verdens første
helt fleksible displayog messesystem

SAMMENLEGGBART, BÆRBART OG MODULBASERT

Intelligent Exhibiting

TM

Elegant, ubegrenset fleksibilitet og meget brukervennlig - ISOframe Wave er det første bærbare displaysystemet som kombinerer
det beste fra alle områder. Bøy hele den grafiske veggen i ønsket formasjon og tilpass enhver anledning, trekk fra og legg til
moduler etter behov. Velg blant et stort utvalg moduler: disker/bord, «Show-Cases», hyller, dører, skjermfester etc for å bygge
akkurat din stand. ISOframe Wave er ideell for små og mellomstore stands og perfekt for selvbygger utstilleren.
Verdenspatentert
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Eksempler på komplette messestands
OBS! vi tilbyr GRATIS forslag til din stand!

4x6 meter stand

9-moduls messevegg med to disk moduler, ekstra
hyller, ett skjermfeste og en takseksjon med skjermfeste og diskmodul. I forkant en rund ISOframe disk.

3x6 meter stand

9-moduls messestand med to diskmoduler og to skjermfester.
I forkant en ISObar 3-moduls buet disk.
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LED spotlys

Hyller

Wire system med
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Varebordmodul
«show case»
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Hovedtrekk
FlexiWave Link
Den patenterte Flexi-Wave Link
kan bøyes 180 grader i begge
retninger samtidig som systemet
forblir stabilt.

4x8 meter stand

12-moduls messevegg med låsbar dør og lagerrom,
en «show case», og en bordmodul. Standen er
komplett med en rektangulær disk og en 3-moduls
ISObar disk i front.

FASTclamp
Enkel verktøyfri montering med
den unike patenterte FASTclamp
koblingen. Ingen bruk av skruer
og muttere som andre systemer
bruker.

Flere ISOframe produkter

Bannerstativ system

Selvbygget tekstilsystem

Store modulbaserte disker

Ripple er vårt nye ultralette og fleksible
displaysystem hvor panelene henger på et
bannerstativ som kobles sammen med et
bøyelig skjøtepanel. Resultatet er en sømløs
vegg som kan bøyes i ønsket formasjon.

Ideel for komplette messestands og frittstående
vegger. Vårt tekstilrammesystem er bærbart, og
med vår unike FASTclamp løsning veldig enkel og
montere.

Mark Bric ISOframe programmet inkluderer store
modulære disker som kan tilpasses et hvert
resepsjonsområde, eller messestand.

ISOframe fabric er det raskeste aluminium tekstilsystemet på markedet.

Rett eller buet, du velger formen på disken selv.
Leveres med hyller.

Andre kjente merkenavn fra Mark Bric

Mark Bric produserer et komplett program med display-og utstillingssystemer for butikker, messer og utstillinger.

OUR QUALITY – YOUR GUARANTEE

All Mark Bric products are manufactured with the highest standard of
workmanship and the best quality of materials available. All products are
constantly subjected to demanding quality control, well tested on the market
and designed to provide years of trouble-free use. Top quality – no compromises!!
From the corporate headquarters in Boras, Sweden, Mark Bric products are today
sold in over 70 countries worldwide, through an extensive network of agents/distributors.
Sales and marketing for North and Central America are handled by Mark Bric Display Corp.,
near Richmond, Virginia.

Mark Bric Display AS Olav Ingstadsvei 7 c, 1351 Rud, Norge
Tlf +47 67 17 18 20, E-mail: firma@markbric.no
www.messevegger.no / www.isoframe.com
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