
Profesjonelle messestands 
for alle anledninger.
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 •   Enkel montering uten 
     verktøy

 •   Kan bøyes i ønsket form

 •   Enkelt å bygge på – størrelse justeres     
     etter behov. Hver modul er 80 cm bred

 •   Lett å montere og demontere

 •   Pakkes ned i bæreveske       
     på hjul - kompakt for 
     rimelig og enkel transport

Transportabelt

Enkel montering - uten verktøy

“Fast Clamp“ for enkel montering“Wave link“ Skjermoppheng, max vekt 20 kg

Dør, Type A

Wave  
Flexi-Link  
modul

Flat
skjerm

hylle

wire system med  
brosjyreholdere

Innebygd 
produkt disk

Oval hylle  
modul

LED spotlys

Innebygd disk 
halvsirkel

Wave vegg med 11 moduler

Generell Informasjon        
- Standard bredde for alle moduler er 80 cm (unntatt Graphic wings).    
- Standard høyde for alle moduler er 229 cm (Midi) og 249 cm (Maxi). Tårn 279 og 299 cm.  
- Alle moduler er for ensidig bruk. 
- Topp og bunnlister til fotopaneler er inkludert. 
- En ”Startmodul  ” har 2 vertikale stolper (3 delt), og ”tilleggsmodul ” har 1 vertikal fot. 
- Hver ISOframe vegg skal inneholde 1 ”Startmodul” og ønsket antall ”tilleggsmoduler”. 

Verdens første bærbare system med full fleksibilitet!

2 høyder:

   •   229 cm

   •   249 cm10T
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En vegg flere løsninger



Isoframe Exhibit er det ideelle systemet 
for å designe og bygge store messestands 
med sammenleggbare moduler. 

Exhibit bygges med faste horisontale profiler (i 9 forskjellige 
vinkler) i stedet for Wave Link koblingen. Dette gir et enda mer 
stabilt system som kan bygges helt opp til 5m høyde. Den unike 
“FastClamp“ koblingen og fotopaneler med magnet gjør det mu-
lig å lage flotte stands, - raskt og enkelt uten verktøy.

Exhibit kan brukes enkel-og dobbelsidig. Selv 
med print på begge sider blir veggen bare 40mm 
dyp. Ideel for “custom“ stands.  
Be om designforslag.
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“Fast - Clamp“ Patentert smartkobling - ingen verktøy!
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Design din egen stand med gratis webbasert sotf-
ware

3x3 meter stand med disk og skjerm

Trollbeads, bakvegg med innebygget hyllerHolta & Håland

Stor fin vegg med mange muligheter

3x6 meter stand

Isoframe Wave er utrolig fleksibelt, kun fantasien setter grenser for hva du 
kan bygge. Vi hjelper deg gjerne med å lage et forslag til en messestand. Vi 
har flere dyktige designere som også er behjelpelig med layout. 
Mark Bric har utarbeidet et online designprogram. Ta kontakt med oss for 
mer info. Vi hjelper deg igang.

5 moduler m/disk og skjermfeste04
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3x2 meter stand
- 1 Wave Flexi-Link Startmodul 
- 3 Wave Flexi-Link Tilleggsmoduler
- 1 Oval hyllemodul
- 2 Hyller, buet
- 1 Flying Oval ende
- 3 Brosjyreholdere
- 2 LED spotlys

3x3 meter stand
- 1 Wave Flexi-Link Startmodul
- 3 Wave Flexi-Link Tilleggsmoduler
- 1 Compact Tilleggsmodul, rett
- 1 Diskmodul halvsirkel 34 cm
- 2 Hyller, rett
- 4 akryl brosjyreholdere med opphengssystem
- 3 LED spotlys

4x3 meter stand
- 2 Wave Flexi-Link Startmodul 
- 2 Wave Flexi-Link Tilleggsmoduler 
- 2 Wave Flexi-Link moduler med Oval ende Post
- 2 Diskmodul halvsirkel 34 cm
- 2 Graphic Wing moduler, 20 cm rett
- 4 hyller, rett
- 3 Brosjyreholdere
- 4 LED spotlys

5x3 meter stand
- 1 Dør Startmodul, Type B, rett 
- 3 Wave Flexi-Link Tilleggsmoduler 
- 2 Wave Flexi-Link Tilleggsmoduler med Oval ende Post
- 2 Compacte tilleggsmoduler, rett
- 1 Diskmodul halvsirkel
- 1 Compact halvsirkel diskmodul
- 1 Takseksjon
- 2 Skjermholdere
- 4 Akryl brosjyreholdere med opphengssystem
- 4 Metall brosjyreholdere
- 3 LED spotlys

6x2 meter stand
- 2 Wave Flexi-Link Startmodul 
- 5 Wave Flexi-Link Tilleggsmoduler
- 2 Diskmodul halvsirkel 34 cm
- 3 Slatwall paneler med hyller
- 1 Flying Oval ende
- 3 Brosjyreholdere
- 4 LED spotlys

6x4 meter stand
- 1 Dør Startmodul, Type B, rett 
- 5 Wave Flexi-Link Tilleggsmoduler 
- 3 Compacte Tilleggsmoduler, rett
- 2 Diskmodul tastatur 34 cm
- 2 Compact keyborddisk modul
- 2 Takseksjon
- 2 Slatwall paneler med hyller
- 2 Skjermholdere
- 4 LED spotlys

Nr Beskrivelse Størrelse       

-  MIDI 400(b) x x 229(h)cm   

-  MAXI 400(b) x x 249(h)cm   

Nr Beskrivelse Størrelse           

-  MIDI 800(b) x x 229(h)cm   

-  MAXI 800(b) x x 249(h)cm   

Nr Beskrivelse Størrelse          

-  MIDI 720(b) x x 229(h)cm   

-  MAXI 720(b) x x 249(h)cm   

Nr Beskrivelse Størrelse            

-  MIDI 1040(b) x x 229(h)cm   

-  MAXI 1040(b) x x 249(h)cm   

Nr Beskrivelse Størrelse        

-  MIDI 480(b) x x 229(h)cm   

-  MAXI 480(b) x x 249(h)cm   

Nr Beskrivelse Størrelse           

-  MIDI 680(b) x x 229(h)cm   

-  MAXI 680(b) x x 249(h)cm   

Forslag/eksempler på komplette messestands Wave/Exhibit
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Enkel montering   “Fast - clamp“ patent. Ingen verktøy!

Enkelt skifte av tekstiltrykket
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Isoframe Fabric er den enkleste måten å bygge 
en messestand med tekstiltrykk. Fordelene med 
tekstiltrykk er mange; lav vekt, rask, enkel sømløs 
montering og rimelig i pris.

• “Fast Clamp“ hjørnelås er 10-15 ganger raskere å montere.

• Lett å bygge selv

• Montering uten verktøy

• Rene flater uten stolper og skjøter

• Lav vekt/bærbart  
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Transport bag

3x6 meter stand med skjerm og rom i hjør-
net med dør, 4 x A4 brosjyreholdere wire og 
oval disk.

3x8 meter stand med 2 skjermer 
brosjyreholdere system med wire, og 
3-modulers buet ISObar disk.

System, uten trykk. Rask å sette opp.

Mulighet for bakrom med dør LED spotlys gir den lille ekstra effekten.Twist - lock for enkel innfesting av hjørnestolpe

ISOframe fabric messestands

Se vår idèbok for flere ferdige forslag eller 
bruk vårt designprogram for eget design. 
www.messevegger.no/brosjyrer



light box

Mitsubishi 3 x 2,5m Marel, 4 x 2,8m

Denne dobbeltsidige LED lysboksen er 
siste nytt i Isoframe serien. En stor lyskasse 
i en butikk eller messestand gir ekstra 
oppmerksomhet og får frem ditt budskap 
på en “lysende” måte. LED er som kjent en 
effektiv kostbesparende lyskilde som også 
har en mye lengre levetid enn tradisjonelle lys. 
Duken som budskapet er trykket på er lett på 
bytte.

Lysboks profilene kan bestilles ferdig kappet 
og oppdelt i feks 100 cm lengder. De kan 
også bestilles i hele lengder a 310 cm for lokal 
kapping. Legg til hjørne- og skjøtestykker for 
å  bygge en komplett lyskasse. LED lysene er 
enkle å feste i rammeprofilen. Føtter, veggfeste 
og takoppheng er også tilgjengelig.

-  Sammenleggbare

-  Alle formater

-  En - og tosidig trykk

Økt oppmerksomhet på din 
stand med ISOFrame Fabric 
LED

08



Profilene tres inni hverandre

Stabil fot for store formater, 
festes med vingemutter

Ledmoduler i profilen

Frittstående ramme med LEDlys

Bygg en komplett stand med LEDlys

Pen 12 cm aluminiumsprofil 
med kanal for montering av
LEDlys. Profillengder a´ 100 cm, 
er standard for enkel transport.

09
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Stor, solid resepsjonsdisk, som også er sammenleggbar.
Mark Bric´s IsoFrame program inkluderer modulære sammenleggbare  
resepsjonsdisker. De kan tilpasses messestanden og variere i format fra messe til 
messe. Velg mellom buet eller rett, bordplate og hyller i sølvgrå. Standard  
moduler leveres med 1 stk hylle,  legg gjerne til flere hyller om ønskelig.  
Rette og buede moduler kan kobles sammen for unike former.

En buet disk med 7 moduler.

Størrelse: 3m (b) x 2m (d).

Standard 7- modul buet, 300x200x105cm

Lys som ekstra effekt under bordplaten

10



“FASTclamp“
Enkelt å montere med patentert “Fast-
Clamp“ system

Montering av ISObar steg for steg

Standard buet 3 modul disk. 
Bredde 220x49,5d)x105(h)cm

Standard rett 3-modul, 
330x49,5x105cm

hjørne 3- modul buet, 
200x49,5x105cm

11

Innvendige hyller
Disken leveres med en hylle per 
modul, flere hyller kan bestilles/mon-
teres i disken.

Dobbeltsidig 
Disken kan ha paneler på begge sider.
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Enkel montering - uten verktøy!

Annenhvert panel blir rett/fast og annenhvert blir bøyelig

ISOframe Ripple er en kombinasjon av bannerstand og 
popup system. Messeveggen bygges opp av moduler 
som er 80 x 210 cm. 3,5,7, 9 moduler osv. Velg tilbehør 
som spottlys og skjermfeste (maks 8 kg).  
Sett opp bannerstativ med fotopanel på hver side, bruk et 
midtpanel for sammenkobling, disse holdes sammen av 
sterk magnettape.

Veggen kan bøyes til nesten hvilken som helst form du 
ønsker og gir deg maksimal fleksibilitet.
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Et enkelt og rimmelig bannerstand 
system

3 moduler med skjerm og disk
str 240 x 210cm.
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Et utstillingsystem for messer og 
”shop in shop” løsninger.

Crosswire modulsystem er velegnet både til messer og som 
”shop in shop” løsninger. Systemet er helt modulært  

ettersom modulene kommer i lengder fra 10, 20, 30 cm osv helt 
opp til 200cm. De settes oppå hverandre og skrues sammen, 
uten verktøy. En firkantet kube på 10x10 cm gjør det mulig å 

bygge vegger og tårn som virkelig synes, på ganske få  
minutter. Trykket kan være tekstil eller PVC, enkelt og raskt å 

henge opp. Enkelt tegneprogram er utviklet til produktet.  
spør oss om mer info.

Enkel montering - uten verktøy!
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SnapUp® “Elegance”

PopUp - luksusmodellen
Systemet kan brukes med runde hjørner, som på  
tradisjonelle PopUp systemer. Med rette hjørner og  
dekorative alu-lister, som gir mer preg av eksklusivitet.
Elegance leveres som rette eller buete vegger.

Elegance systemet er produsert i aluminium, det har 
selvlukkende magneter samt tverrstag i alle kryss. 
Dette gjør at fotopanelene alltid vil henge perfekt, 
uavhengig av hvor skjevt messegulvet måtte være.  
Konstruksjonen gjør at systemet er utrolig sterkt og 
stabilt, og det tåler oppheng av skjerm og integrert  disk. 
Vi har beholdt den flotte slanke linjen – systemet er fort-
satt kun 19 cm i dybden, elegant å se på og plass- 
besparende for deg som har liten plass.

Elegance Messestand Pakkeløsning:
3x3 buet system

1 sett hjørnelister

1 skjermfeste

1 hardcase + bordplate

2 LED lys

Totalstørrelse 219(b)x225(h)x50(d) cm

1x3 2x3

3x3 4x3

Buet hjørne Rett hjørne medhjørnelist

VELG RETTE ELLER BUEDE HJØRNER:

TILBEHØR

Innebygd diskSkjermfeste (max. 8 kg)

4 forskjellige størrelser i buet og rett modell,
kan også linkes sammen se neste side.

Rask og enkel montering
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Eksempler på SnapUp Elegance; enkle og sammenkoblede
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Systemet består av aluminiumsrør som settes i hverandre. 
Stoffet (spesialstoff med mye stretch som fjerner alle krøller) 
sys som en pose og tres over systemet og lukkes med  
glidelås. En komplett vegg settes opp på 10min, selvsagt uten 
verktøy! LEDlys festes på toppen og gir en ekstra effekt  og 

”liv” til stoffet. SOHO leveres rett, buet og som takheng i  
mange varianter. Velg mellom en - eller tosidig trykk 

Alt pakkes elegant ned i en transportkasse. OBS! Spesial  
størrelse kan bestilles.

Soho-10 Soho-F10Soho-8 Soho-F8

Soho-S8

Soho-20 Soho-F20

Soho-S20

Buet Rett

S wave

SOHO Tekstil Display

Bredde   586cm      297cm        243cm 
Høyde   230cm      230cm        230cm 
Vekt     14 kg        15 kg          26 kg

Bredde       574cm            297cm 
Høyde       230cm              230cm 
Vekt         10 kg                        20 kg

Bredde      584cm         281cm          244cm 
Høyde      230cm         230cm          230cm 
Vekt        14 kg            16 kg            27 kg
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SOHO Tekstil Takheng

Rund

Firkantet

Skrå rund
Trekant

Soho takheng kan bestilles i flere formater tilpasset deres stand. 
Tekstilduken er alltid stram å fin og gir et solid kvalitets inntrykk.  
Leveres komplett med bæreveske og opphengswire.



Velg 2 typer: 1,2/1,6 mm eller 4,9 mm ”bezel”

Nyhet: Digitale 4K skjermer 
med 4K inn og 4 K ut. Dvs en oppløsning på hele 3920x2100

4,9mm

4,9mm

1,2mm

1,6mm
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Videovegger med full HD

Lekkert stativ 
til alle skjermer 
inntil 65” i
høyglanset sort 
finish.

Velg skjermtype

Alternativ 1: Super slim i 47” og 55”
Alternativ 2: Ultra slim
40”, 47”, 50”, 58”, 65” og 75”



Ekstrautstyr

Fronthylle

Transportkasse for sikker transport

Produkthylle

Pyntering Base med hjul

19

Digitale 4K touch kiosker 
Lamina digitale kiosker i 40 - 58“ med 4K inn og 4K ut.  
Slanke og lekre, Kun 40 cm dype, leveres i sort og hvit



Olav Ingstadsvei 7c 1351 Rud (Sandvika)  Tlf: 67 17 18 20  E-post: firma@markbric.no

and Exhibition Stands

www.messevegger.no
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Se vår Display katalog for alle andre display produkter.


