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BannerUp® is a registered trademark by Mark Bric Display AB. © Mark Bric Display AB, 2007. All rights reserved.
www.markbric.com
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Se vår nye

modell !

Ideell for raske presentasjoner

Banner Stands

A Family of Dependable Displays™

Siden oppfinnelsen av Flexiframe rammesystem 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
utvalg 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 skulle være...
We get your message across®.

Rammer og Bannerlister

Banner stands Messestands Pop-Up Stands

Skilt- og Plakatstativ Vegger & utstillingssystemerBrosjyrestativ



Velg riktig Banner stand

BannerUp Plus 88 en
– favoritt på markedet –

Bredde 88 cm. Lengde 212 cm.

Det startet med en kassett og en banner til å dra opp. Det fortsatte med
nye ideer om flotte bannerstands med mange nye funksjoner.

Nå kan du velge mellom mange ulike modeller av forskjellige muligheter.
Forskjellige bredder og høyder og et stort utvalg med tilbehør. Hver stand

kommer med egen bæreveske for å gjøre det lettere å frakte med seg.
Les mer om de forskjellige alternativene!

BannerUp

Impression BannerUp Lite Multimaster
Vår nyeste modell med fokus på elegant
design – og kun det beste materialet!
Få komponenter gjør at det er ekstremt
raskt og enkelt.

En fleksible og lett stand. Kommer i ulike
bredder og høyder for en- eller tosidig bruk.

Vårt flerbruksstativ for både fotopanel,
plater og rammer. Enkel- eller dobbeltsi-
dig. Multimaster imponerer med super
høyde takket være teleskopstangen.
(justerbar opp til 3 meter)

Tusenvis av fornøyde brukere rundt om i
verden anser dette for å være den beste
sammenleggbare(rollup) messestand på
markedet!
Utstyrt med et unikt ”banner bytte” system
som gjør det veldig enkelt for deg å bytte
fotopanel på en enkel og rask måte. Velg
mellom to modeller, forskjellige høyder /
bredder, enkel eller dobbeltsidig, og med
fornuftige tilbehør, som for eksempel hard-
plast transportkasse og hallogen spottlys.
Standard bredde: 25,60,88,100,120,og 150 cm
Høyde: opp til 3 meter.

Mark Bric banner stands

Bredde: Impression1 - 88 cm, Impression2 - Flexible
Høyde: 210 cm.

Standard bredde:88 cm (Kan spesialbestille mål)
Høyde 150-230 cm (enkel) / 165-245.cm(ds)

Bredde: Valgfritt
Høyde: 120 – 300 cm



Impression

BannerUp Lite

MultiMaster
– Et utrolig fleksibelt system!

En meget elegant stand som vil være
med på å styrke inntrykket av din ut-
stilling. Kun det beste materialet er
brukt! Få komponenter gjør at det er
ekstremt raskt og enkelt å sette opp
denne modellen.

Vårt originale banner stand – fortsatt foretruk-
ket av mange av våre kunder. BannerUp lite er
en kombinasjon av lav vekt og god stabilitet.
Den er fleksibel i høyde og bredde.

Dette flerbruks stativet er perfekt til både fotopanel, plater og ram-
mer like gjerne som man kan bruke det til plakater rammet inn i
Flexiframe eller Budgetframe rammen.
Det imponerer med sin super høyde opp til 3 meter og kan lages i
den bredden man selv ønsker uten at man trenger å gjøre om på
designet. Multimaster finnes i anodisert aluminium eller sort.

MultiMaster kan brukes
både som enkel og dob-
beltsidig, og kan løftes til
den perfekte blikkfang
høyde.

– Full av utstillings fordeler

Standard bredde er 88 cm men
kan også leveres etter
spesialmål.Teleskop stangen
gjør at du kan ha fleksibel høyde
mellom 150 cm og 230 cm.

Noen ganger er et dobbeltsidig
stativ mer effektivt!
Standard bredde 88 cm telesko-
pisk høyde er 165- 245 cm

  – fokus på design og   rask montasje

Teleskopstangen kan vari-
ere fra 120cm til 300 cm
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Ide: 3 Multimastere satt
sammen til en vegg!

Velg mellom to modeller:

Høyde: 210 cm, standardbredde 88 cm.

Impression2 med alu klemlister

Impression1 med alulister

Høyde: 210 cm.
Bredde: opp til 115 cm.
For större printformat bruk to stans (>115 cm)

slankt design
muligt  å montere spotlys
tung fot for max.stabilitet

fleksibelt på printbredde
enkelt og økonomisk
bannerbytte
lav vekt



EUR patent no. 1285421

En pen variant i et showrom med 3 x88 cm
Bannerup moduler – er et flott blikkfang.

To
pp

 k
va

lite
t –

 in
ge

n 
ko

m
pr

om
is

BannerUp – Vår mest populære rollup blant messer og utstillinger over hele verden
BannerUp er et ideelt produkt
til messer, events, konferanser
og til salgskampanjer.
Det er også velbrukt for rei-
sende selgere.
Fotopanelet er godt beskyttet
i metallkassetten under oppbe-
varing og transport.

BannerUp Plus
En stilig lettvekter

BannerUp plus er vår mest populære modell med moderne og
elegant utseende. Den synlige fronten på kassetten er bare 40
mm høy, noe som gjør den til en av de mest diskrete banner
kassettene på markedet.. BannerUp plus er produsert i alumi-
nium med lav vekt, hvilket gjør den meget enkel å bære med
seg. Utstyrt med ”hideaway” svingføtter for økt stabilitet om
nødvendig.

BannerUp Original
Fortsatt aktuell

BannerUp ble utviklet av Mark Bric i 2000 og er ekstremt godt
testet i markedet. BannerUp Original har et mer robust design
og er litt tyngre enn plus modellen. Produsert i bladstål og til-
gjengelig  i mørk hammerlakk. Utstyrt med ”hideaway” sving-
føtter for økt stabilitet om nødvendig..

Enkelt banner bytte
En oppfinnelse av Mark Bric som gjør det mulig å skifte mellom
forskjellige bannere på samme kassetten både på Original og
Plus. Bare rull opp banneren, ”slide” den ut av kassetten og
sett inn en ny.

En hardplast kasse på hjul for å sikker transport av
BannerUp og fotopanel. Send den med bil eller
sjekk den inn på fly- uten problemer!

BannerUp er utrolig praktisk
og lett å bruke!
En meget effektiv måte å for-
midle ditt budskap på. 10 års
garanti!
Ikke rart at denne er populær!

Se her et ett eksempel på 8 stk BannerUp plus- 88 cm - modu-
ler satt sammen. Vips så har du en 6.5 meter lang messevegg

Mer
oppmerksomhet
med lys
En flott designet 50 w halo-
gen spotlight er tilgjengelig
for bedre synlighet.

BannerUp er perfekt til
å sette sammen flere
systemer

Alternativ 1

Alternativ 2

Den perfekte
reise veske.

Smithsonian National Air and Space Museum, Washington.
Designed and produced by
1717 Design and Presentation Resources, Richmond, VA.

”Double Plus”
Budskapet vises på begge sider

Hvorfor bare bli sett av 50 prosent av de forbipasserende?
Bruker du double plus vil budskapet ditt syntes på begge
sider. Ideell på messer i shopping senteret o.s.v.
Double Plus er tilgjengelig i 88 cm.

”Big Plus”
4,5 Kvadratmeter for

maks oppmerksomhet!
Big plus blir solgt i bredder på 120
og 150 cm og i 3 meters høyder.(Som
gjør det mulig å få trykk på hele 4,5
kvadrat meter.)
Dette er unikt for en roll up stand!
De store målene gir deg en fantastisk
mulighet til å formidle budskapet ditt
på store show, offentlige steder osv.
Dette gjelder for steder som ikke bare
gir deg muligheten til å annonsere
stort, men også i mange tilfeller kre-
ver det, for å få mest mulig oppmerk-
somhet.

Velkjent over hele verden
med 10 års garanti.



MultiMaster

Klar på under et minutt
Her ser du den 88 cm brede BannerUp klar til bruk

Standard bredde

Standard høyder:
48 cm (25 cm) 186 cm (60cm),  212 cm (88, 100, 120,
150 cm) og 3 meter (Big plus)
Forlenger stang: 19 cm og 38 cm er også tilgjengelig


