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Rammer og Bannerlister

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®.

FLEXIFRAME® is a registered trademark by Mark Bric AB. Pat US4636105, US4977696,  EUR0141823, S447503,452918 + other pat. © Mark Bric AB, 2002. All rights reserved

Rammer og Bannerlister

Banner stands Messestands Pop-Up Stands

Skilt- og Plakatstativ Vegger & utstillingssystemer

Perfekt for

point-of-purchase

Enkelt ”klem-fix” design
■ Papirtykkelse opptil 0,4mm
■ Bruk av list både oppe og nede for best resultat

anbefales
■ Kan henge i hverandre om ønskelig
■ Valgfritt tilbehør: takkkroker, c-kroker, sugekopper og

opphengslenker

BannerRail

Aluminiumslisten med
et lekkert design, som i
tillegg er prisgunstig.
Utmerket til bruk ved
visning av bannere og pla-
kater i butikkvinduer,
kjøpesentre, reisebyråer
osv – kort sagt alle steder
hvor folk går forbi. Best av
alt – listen har en slank
profil og en ekstra sterk
”klem-fix” funksjon.

– En smart og enkel
opphengslist til plakater

og bannere

Bannerlist i plast er også tilgjengelig på forespørsel !

Til presentasjon av plakater, postere, skilt etc.
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alg Enkeltrammer – tilføyer det lille ekstra !

”POP” moduler Swing wings
– Blastativ som tilbyr mye
informasjon på begrenset plass
Et meget praktisk display som leveres både som
veggmodul og som frittstående gulvstativ.

Når du bruker Flexiframe systemet
kan du bygge rammer i alle størrel-
ser, former og farger, tilpasset ak-
kurat dine behov. Med de unike
hjørneløsninger på rammen, kan
mange forskjellige varianter kree-
res, f.eks 4 delt ramme, pilramme
for å indikere retning osv.
Sist men ikke minst, du kan også
velge om du ønsker enkelt eller
dobbeltsidig eksponering.

God plass for din egen kreavitivet og fantasi

Enkel håndtering
Rammene leveres normalt
med toppåpning, slik at ut-
skifting av print og posters
blir enklere.
En papp-plate og anti-reflex
plastplate er brukt for å be-
skytte og holde på plass pla-
katen. Andre muligheter for
ilegg er borrelås – og
whiteboardplater, kapa etc.

Mange opphengsmuligheter
Veggfeste, takkroker, sugekopper etc.

Hvit
(51)

Grå
(52)

Rød
(53)

Blå
(54)

Sort
(55

Brun
(56)

Grønn
(57)

Beige
(58)

Grå metallic
(59)

Gul
(60)

Sjøgrønn
(61)

Burgunder
(62)

Lilla
(63)

Jaktgrønn
(64)

Budget Frame
Budget frame er et alternativ til Flexiframe.
En lav-pris ramme, ideel for pris og
informasjonstand i butikker og på
kjøpesentre. Samme høye
kvalitet og materiale
som er brukt i
Flexiframe.
Finnes kun  i sort,
hvit og rød.

Flexiframe rammefarger

Tykkelse på plakatsporet
er 2,5mm i Budgetframe

Tykkelse på plakatsporet
er 5,5mm i Flexiframe

Flexiframe gir deg også muligheten til å sette sammen
flere rammer ved hjelp av braketter. Du kan bygge
mange forskjellige displayer, formen kan endres etter
behov, slik at du kontinuerlig kan forandre utstillingen.
Ta kontakt for ytterligere informasjon og
referansebilder

Flexiframe presenterer dine bilder, skilt, postere mer iøynefallende og attraktivt. Rammens design
høyner kvaliteten og synliggjør dine bilder ennda mer – derved større interesse for dine produkter !
Flexiframe er ekstremt brukervennlig, og økonomisk . En smart måte å få frem ditt budskap på,
enkelt og greit !


