
Ideell for raske presentasjoner!
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Banner Stands

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 antagelig vis
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®.

EUR patent application no. 1285421. © Mark Bric AB, 2003. All rights reserved

Rammer og Bannerlister

Banner stands Messestands Pop-Up Stands

Se vår nye

modell!!

BannerUp Plus
– En ny stilig lettvekter

BannerUp Plus er vår nye oppgraderte modell med
et moderne og elegant design. Den synlige fronten
på kassetten er bare 40mm høy, hvilket gjør den til
en av de mest diskree  banner kassettene på mar-
kedet. BannerUp Plus er produsert i aluminium med
lav vekt for å øke bærbarheten. Utstyrt med
”hideaway” svingføtter for økt stabilitet om nødven-
dig.

BannerUp Original
– Fortsatt aktuell

BannerUp Original ble utviklet av Mark Bric i 2000
og er ekstremt godt testet i markedet. BannerUp
Original har et mer robust design og er noe tyngre
enn Pluss modellen. Produsert i bladstål og tilgjen-
gelig i mørk hammerlakk og sølvgrå. Utstyrt med
”hideaway” svingføtter for økt stabilitet om nødven-
dig.

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

Skilt- og Plakatstativ Vegger & utstillingssystemer

EUR patent application no. 1285421
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Ett letthåndterlig bannerstativ

Begge
BannerUp
modeller

kommer i 4
bredder

Takket være den veldig dis-
kree fronten på nye PLUS
modellen så er banneret i fo-
kus og ikke kassetten.

Link sammen flere enheter for større
muligheter og ekstra oppmerksomhet
 Her er et eksempel med 6 BannerUp Original, 88 cm, og vips så står en
5meter messevegg oppe på under 6 minutter!

Synlig Printhøyde:
196 cm (Original)/206 cm (Plus)
Full høyde:
207 cm (Original) /212 cm (Plus)
Til begge modellene kan vi
levere en skjøtestang på 19 cm.

I dette tilfelle har det blitt lagt til en
ekstra skjøtestang, og totalhøyden
blir derfor 226.
(Det er ingen problem med spesial-
høyder, gjerne opp til 3 meter!)

BannerUp er et ideelt produkt for messer, utstillinger, konferanser, og
perfekt som en ”silent partner” for selgere på farten. Det grafiske bildet
(på polyesterduk, pvc eller laminert papir), ligger godt beskyttet i en metall-
boks og trekkes bare ut. På under ett minutt er hele presentasjonen klar.

Tommelen opp for en utmerket displayløsning.

Mer oppmerk-
somhet med lys
Et pent 50 w halogen spottlys er
tilgjengelig for økt oppmerksomhet.

Lett reisepartner! Veldig brukervennlig!

Bare dra… Og bli
sett!

Vårt superbrede format på 1,5 m fan-
ger virkelig oppmerksomheten til for-
bipasserende, og gir større frihet til
det grafiske designet.

Et tiltrekkende oppsett i et firma
show rom, med 3 stk BannerUp
Original.

En anner-
ledes Banner-

stand
– Med et stort bruksområde!


