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hvorfor velge mellom
en banner stand
og et pop-up system...
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The “game-changing”
ultra-lightweight
linking banner stand system
AR

Fleksibel og svært kostnadseffektivt, vil ISOframe Ripple bokstavelig talt
endre formen på den bærbare skjermopplevelse. De grafiske paneler kan
enten være knyttet til en banner stand eller brukes som en fleksibel kobling
grafisk, og skaper en ren sømløs og moderne bærbar skjerm vegg som gir
et sterkt visuelt inntrykk.
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To Ripple banneret står

Alle paneler er 800 mm brede.
Standard høydet 2100 mm.

Legg en fleksibel kobling panel

Bøy hele skjermen til nesten
hvilken som helst form

Utrolig lett og kompakt

The Ripple vegg kan bøyes inn i nesten hvilken som
helst form du ønsker og gir deg maksimal fleksibilitet
for å redusere eller forstørre størrelsen på skjermen
for å passe dine behov. Legg til eller fjern paneler én
etter én som ønsket.

Forme din skjerm som ønsket
Alternative layouts with a 5-section Ripple display.

Media screen attachments, spotlights and a unique
case/counter solution are available as accessories.
Its ability to fit into the boot of a small car makes it
ideal for flyaway events and exhibitions.
If simplicity, flexibility, speed of assembly and price
competiveness is what you want from a portable
display system then the Ripple ticks all the boxes.

Kasse til disk

Støtsikker bæreveske med
indre rør av papp
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Påfør toppen

En komplett 3-delt skjerm vegg

Passer inn i bagasjerommet på små biler

Billig

Sett røret på plass

Panel monteres rundt

Ingen verktøy

Flere ISOframe produkter

Bannerstativ system

Selvbygget tekstilsystem

Store modulbaserte disker

Ripple er vårt nye ultra lette og fleksible
displaysystem hvor panelene som henger på
et bannerstativ 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.
ISOframe fabric er det raskeste aluminium tekstil-systemet på markedet.

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