
Fordeler med SnapUp MP1 sammenlignet med andre PopUp systemer

1. Utseende; Mp1 bygger bare 15 cm (30 cm er vanlig)og ser derfor ”smekrere” ut i manges øyne, 
samtidig som den tar mindre plass i standen (penger å spare). Fotobanene på enden blir også mindre 
og rimeligere (penger å spare).

2. MP1 har diagonale stabiliseringskryss; systemet blir mer rigid hvilket betyr at alle fotobanene vil 
henge nøyaktig i forhold til hverandre uansett skjevheter i gulvet. I motsetning til systemer uten 
diagonale kryss vil MP1 kunne settes opp selv om mange kryss skulle brekke pga uhell som kan skje 
(en av våre kunder ramlet over systemet!)

3. SnapUp MP1 og MP2 har en genial løsning med magnetiske tverrstag; hvilket betyr absolutt null 
brekkasje på aluminiumsstagene når systemet demonteres fordi det ikke kan henge igjen noe steder 
(hvilket skjer når noen glemmer å avlåse 1 eller flere tverrstag). Det er også litt tid å spare både på 
opp- og nedmonteringen. 

4. Standard pop-up systemer mindre enn 4x3modul har en tendens til å ville falle på ”trynet” pga den 
store avstanden fra den vektløse baksiden til forsiden med all vekt av magnetstag og fotobaner. Denne 
vekten blir mer sentrert i MP1 og det skal derfor mye mer til før den faller forover. Når det gjelder 
rette moduler står standard pop-up systemer (inkl. vår MP2) noe stødigere. Vi har imidlertid føtter for 
Mp1 som fungerer godt på rette vegger.

5. Vi er også alene om å ha magnetisk innfesting av magnetstagene (21 stk på 4x3 modul), gjelder 
både MP1 Og MP2. Det betyr en vesentlig enklere og raskere opp- og nedmontering. Man trenger 
heller ikke nå opp til toppen av systemet for å løsne magnetstagene. De holder seg også sammen 
under håndtering. Magnetstag av stål har en tendens til å ”flyte” rundt. 

6. Opphengskrokene til fotobanene på MP1 er stålpinner som aldri har brukket, på MP2 er de støpt 
integrert i ”hub`en” og kan heller ikke brekke. Brekke kan de og gjør de derimot ofte på andre 
systemer som har valgt løse nedfellbare løsninger. Når det skjer blir det mye vanskeligere å få hengt 
opp fotobanene.

7. Transportkassen; som andre kasser har den en løs topplate som gjør at den med et print rundt kassen 
kan brukes som en disk. Problemet med disse kassene har vært totalvekten med utstyr på ca 35kg. 
Vår solide transportkasse kan nå enkelt deles og bæres i tre deler, alle med bærehåndtak, hvilket 
betyr at alle kan klare å løfte den opp trapper og inn og ut av bilen alene. Nå får den også plass i alle 
biler. 

8. Prisen; Til tross for alle fordelene er MP1 rimeligere enn mange pop-up systemer, og bare litt dyrere 
enn noen få systemer (som MP2). 

9. Garanti: Ettersom vi i løpet av 3 år i Norge kun har byttet ut et par små plastdetaljer og ingen 
aluminiumsdeler, kan vi uten å nøle garantere systemet for evig og alltid, ved normal bruk. 

10. Service; SnapUp vil i løpet av året være å finne på samtlige kontinenter, i over 40 land! Stort sett 
aldri behov for reparasjon, men tilbehør (for eksempel spottlys med riktig spenning) kan leveres raskt 
via lokale forhandlere.


