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A Family of Dependable Displays™

Siden oppfinnelsen av Flexiframe rammesystem i 1985 har Mark Bric, år for år, utviklet et
komplett program av praktiske, fleksible og rimelige display og utstillingsprodukter. Mark
Bric distribuerer til skilt, butikk og utstillingsmarkedet på verdensbasis, og har antageligvis
det mest komplette utvalget på markedet for innendørs display. Nettverket av importører og
forhandlere i over 70 land rundt i verden, garanterer at alle våre eksisterende og fremtidige
kunder vil få best mulig råd og service på alle Mark Bric produkter. Uansett når og hvor din
neste utstilling skal være... We get your message across®.

FLEXIFRAME® is a registered trademark by Mark Bric AB. Pat US4636105, US4977696,  EUR0141823, S447503,452918 + other pat. © Mark Bric AB, 2002. All rights reserved

Rammer og Bannerlister

Bannerstands Messestands Pop-Up Stands

Skilt- og Plakatstativ Vegger & utstillingssystemer

Bærbare display- og utstillingssystemer

Det ideelle systemet for offentlige presentasjoner

Enkelt å

bruke rimelig og

anskaffe



Spar tid og penger
- bare to av fordelene!

Med et ubegrenset budsjett og gode resurser,
er det fullt mulig å finne dyrere systemer på markedet.

Men, med et lavt budsjett for markedsføring er
funksjoner og bra utseende

av største interesse.

Flexiframe er da alternativet
 Her finner du mange fordeler, velkjent for brukere

i over 70 land. Systemet er meget grundig testet og utprøvd i
mange forskjellige anledninger.

Ideell for plakater
Flexiframe messe og utstillings-
system forenkler håndteringen av
plakater, digitale print, bilder, tekst
og dekorasjoner for offentlige pre-
sentasjoner.

Stabilt og
funksjonelt design
Basiselementet i Flexiframe systemet
er rammen, laget av slagfast plast.
Profilen har plakatspor for panelene,
og ytre spor til metalbrakettene eller
stenger, til å koble rammene
sammen til et komplett system.

Enda et fristende valg:
Bruke standardløsning, eller sikte på en individuell måte for nettopp ditt
firma. Eller kombinere mulighetene. Dine behov bestemmer hvor langt
du skal gå !

Flexiframe, et “lett å bruke” modul system

Som navnet Flexiframe tilsier – det fleksible systemet lar
deg velge mellom forskjellige antall, størrelser og farger.
Seksjoner med rammer og paneler kan kombineres på
utallige måter, bare din fantasi setter grensen.

Stor variasjon, alt fra P.O.P. enheter til store messer.

Enkelt og smart
Flexiframe systemet er meget enkelt
å jobbe med, brakettene gjør jobben
med å linke systemet enkelt og pre-
sist. Ingen spesielle verktøy er på-
krevd.

 Skoler

 Messer

 Butikker

 Offentlige kontorer

 Storindustrien

 Hotell/restauranter

 Banker

 Kjøpesentre

 Museer

 Biblioteker

 Myndigheter

 Resepsjonsområder



Få en ferdig messe-
vegg på bare noen
få minutter!

Enkel å transpor-
tere

Alle deler pakket i
en bag

Rask og enkel å
montere
Enkel monterings-
anvisning følger med!

Veldig lav vekt

Se baksiden for våre
populære utstillingssystemer.
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Bakvegger Tårn og kryssenheter Podier og disker Borddisplay

Pålitelige utstillingsmoduler for den ”vanlige” bruker!

Hvit
(51)

Grå
(52)

Rød
(53)

Blå
(54)

Sort
(55

Brun
(56)

Grønn
(57)

Beige
(58)

Grå metallik
(59)

Gul
(60)

Teal
(61)

Burgundy
(62)

Lilla
(63)

Jaktgrønn
(64)

Flexiframe farger

De utvalgte paneler settes enkelt inn i rammene, som
igjen settes sammen med våre praktiske braketter. Det
finnes mange forskjellige typer paneler til rammene. Som
for eksempel borrelås paneler, lettvektsplater i forskjel-
lige farger ofte kombinert med plast for å beskytte pla-
tene og holde print på plass.

Flexiframe systemet
er basert på enkle og
praktiske løsninger

6 modul bakvegg med firma logo i toppramme og et podie er et fornuftig
alternativ. Plakater og trådnetting med kroker , for oppheng av produkter, og
brukt i denne utstilling.

Flexiframe fremhever
ditt budskap
Systemet inkluderer nyttig utstyr; spottlys, brosjyrehyller
og lommer, som gjør dine brosjyrer mer synlige og let-
tere å nå frem til.

BrosjyrelommeBrosjyrehylle

Brosjyreholdere / Spottlys

Spottlys

Bærevesker / kofferter

Hardplastkoffert
m/hjul

Tilbehørs veske Bæreveske for
modul

Det er ikke sikkert du ønsker å bruke en formue
på din neste utstilling. Kanskje du allerede har
print/plakater, som du ønsker å bruke. Det du
trenger er et system som er lett å bruke, og som
effektivt gjør jobben. Et system som ikke bare er
for de profesjonelle, men også for vanlige brukere
med mindre erfaring fra messer og andre utstil-
linger. Da er Flexiframe’s store utvalg av standard
utstillingssystemer definitivt det rette valg.
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Farger på borrelåsplater

Et kryssmodul har plass
til mye informasjon på
begrenset plass, ved å
bruke begge sider av
rammene.

Bruk av borrelåsplater i noen av rammene er en smart løsning. Her kan du henge opp beskjeder, print og papir i mindre formater. En Flexiframe modul  tilbyr en attraktiv bakgrunn under en hotelmesse.

Mark Bric standard utstillingsmoduler
Alle rammeseksjoner er 70x100 cm, topprammer 70x30cm. Spesialformater leveres på forespørsel.

Vårt utstillingssystem er en lettvekter og kan enkelt
transporteres i en spesial bag med skulderstropp eller i
hardplastkoffert med hjul.

Inneholder alt du trenger for en vellykket utstil-
ling. 1 standard 8 modul med topprammer, 2
brosjyrelommer, 4 spottlys og 2 bærevesker, eller
en hardplastkoffert.
Standardpakken , varenr 7003, har 2 nylonvesker,
mens varenr 7013, har hard transportkasse med
hjul.

Det  komplette utstillingssystemet – vår bestselger!

Standard, varenr 7003 Luksus, varenr 7013



Skreddersydde
løsninger med
Flexiframe
Systemet egner seg svært godt til å lage mo-
duler etter kundens ønsker. Bruk forskjellige
størrelser, farger, former og kombinasjoner
av rammene og panelene – mulighetene er
uendelige. !
Den gode kvaliteten, kombinert med en
meget attraktiv pris, gjør at Flexiframe er
meget brukervennlig for å designe displays
til P.O.P.

Se baksiden for mer
spennende spesialprodukter!

Flexiframe systemet
er ideelt for fleksible
designløsninger og til-
later at man etter en
tid lett kan forandre
eller komplettere med
en søyle, disk, bak-
vegg eller lignende.
Gulvplassen avgjør
hva som er mulig å
gjøre.



Mark Bric EcDesign
Vårt nye pc-program for utforming
av komplette messestands. Kan også
brukes til utregning av kostnader –
før du begynner på et kostbart
prosjekt. !
Vennligst kontakt oss for flere detal-
jer og demonstrasjon.

ShowUp
– bruk stenger og klips,
og standen er enda enklere å
bygge og mer stødig

Stengene (100,41,30 cm) er koblet  vertikalt
med en innerskrue.

Å leie messeutstyr fra en messearrangør er som regel meget kostbart. Noe som kanskje
er et større problem er at din stand ligner på mange andre stands. Kjøp heller et
Flexiframe system, som er økonomisk, og gir deg sjansen for å skille deg ut fra meng-
den. Bruk fordelene Flexiframe gir deg, mulighetene for valg og design er nesten uen-
delige. Bruk systemet neste gang du er på messe, og du har spart inn pengene, i forhold
til å leie utstyr. Hvorfor ikke bruke systemet utenom messene også.. Hvorfor ikke
benytte seg av utstyret i ditt eget showrom eller resepsjonsområdet?

Messestands med de samme enkle prinsipper

Klipsen er tilpasset det ytre sporet av ram-
men, stengene ”kneppes” på rammene.

Bygg stort og høyt.
Det er få begrensninger
med Flexiframe systemet.

Tårn og podier  former
denne flotte  standen.
Trådnetting er brukt for å
gi standen et high-tech
”look”.

Denne standen tilbyr både konferanserom og
plass for bilder og produkter. En klassisk og
elegant løsning.

En sterk rødfage med spreke plakater som blikkfang.

!

!

Lettere å bygge
både i høyden og
sidelengs for a
oppnå ønsket
design.

Rammene kan
vries trinnløst.

Lag skisser ; messestands, showrom, resepsjonsom-
råder etc i 2D.

Trykk på en tast og skissen vises automatisk i 3D-
format.

Ec-Design program inneholder ikke bare  Flexiframe
produkter, du finner også  alle SnapUp og BannerUp
produkter.

Seperate rammer for eksponering av
forskjellige merkevarer  gir et klart
budskap.

Innbygde podier
for å gjøre plass
til pc-skjermer.

En praktisk display
løsning. Hull i podieplaten
holder dekket på plass.

Ideel løsning for
store antall ”P.O.P.”
displayer.

Flexiframe gir deg
masse rom for å
bruke din egen
kreativitet.

Legg merke til ”fot-listen”  nederst på
modulene. Unngå direkte spark på
printene.


