To nye
tiltalende
stativer

Rammer og Bannerlister

Skilt- og plakatstativ

X-Stand
Varenr. 2436

Skilt- og Plakatstativ

X-stand er et elegant stativ
med et moderne og
annerledes utseende. Takket
være kryss løsningen er dette
stativet fleksibelt og kan
brukes til rammer i 50-76 cm
bredde. Leveres i to farger;
sort matt og sølvgrå.

Bannerstands

Vegger & utstillingssystemer

Messestands

Pop-Up Stands

Soft Line
Varenr. 2435/2437
Et elegant og klassisk skilt/
plakatstativ for 70x100 cm
og A1 rammer. Viser fram
ramme med plakat og
budskap på en stilren måte.
Levres i to farger; sort matt
og (93) og sølvgrå (98).

A Family of Dependable Displays™
Alle stativer må ha en ramme. Flexiframe rammene
leveres i 14 standard farger som gjør det mulig å
matche den grafiske profilen og/eller firma
identiteten.
Hvit
(51)

Beige
(58)

Grå
(52)

Grå metalic
(59)

Rød
(53)

Gul
(60)

Blå
(54)

Sjøgrønn
(61)

Sort
(55

Burgunder
(62)

Brun
(56)

Lilla
(63)

Grønn
(57)

Since the invention of Flexiframe in 1985, Mark Bric has, year-by-year, developed a complete
programme of easy to use, reliable and economically priced display and exhibition products. Directed at the sign, retail and trade show industries worldwide, it is now probably the most comprehensive product range on the market for indoor displays. Our network of distributors and dealers
in over 70 countries around the globe, guarantees that all our existing and future clients, will have
the best possible advice and service on all Mark Bric products. Whenever and wherever your next
presentation event takes place... We get your message across®.
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En komplett serie av innendørs stativer
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Rammefarger

Jaktgrønn
(64)

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

Dekker mange forskjellige display behov

Presenter ditt budskap med stil
- og du vil bli tatt mer på alvor
Flexiframe systemet for offentlig presentasjon med sitt brede spekter av lekre skilt- og plakatstativ
gir et ekstra løft til informasjonen som presenteres – uavhengig av hva selve budskapet viser.
Stativene har et enkelt men elegant design som hjelper med å trekke oppmerksomhet og interesse
mot ditt budskap og samtidig bidrar de til et ryddigere miljø enn mange andre alternativer.

Flexiframe skilt- og
plakatstativ er et enkelt,
anvendelig og fleksibelt
displaysystem som løfter
frem ditt budskap.

Stativer merket med

Gulvstativ
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2303 Støtteben
Farge: 00.

2306 Støtteben buet
Høyde 15 cm. Farge: 00.

2300 Støtteben
Høyde 11 cm. Farge: 00.

2305 Vinkelstøtte for 3 rammer
Farge: 00.

2307 A-Stativ
Maks. rammeformat: A1
5899 Toprammeholdere
Farge: 00/93

2426 Mini-Stand
Maks. rammeformat: A3. Høyde
ekskl. ramme 56 cm. Farge: 00
Brosjyrelomme A4, 5100
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!
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2415 Budget Stand – trådfot
Maks. rammeformat: 70x30 cm.
Høyde ekskl. ramme 110 cm.
Farge: 00

2428 Budget Stand – ekstra stabil fot
Maks. rammeformat: 70x30 cm.
Høyde ekskl. ramme 107 cm.
Farge: stang 00, plate 91

2400 Gulvstativ variabel – trådfot
For rammebredder: 29,7–70 cm. Maks.
rammeformat: 50x70 cm. Høyde ekskl.
ramme 65-115 cm. Farge: 00/95

2429 Gulvstativ variabel – ekstra stabil fot
For rammebredder: 29,7–70 cm. Maks.
rammeformat: 50x70 cm. Høyde ekskl.
ramme 65-118 cm. Farge: stang 00, plate 91

Prestige - Standard
2405 For ramme 50x70 cm.
2406 For ramme A1.
Farge: stang 00, plate 91/98

Prestige - Luxus
2407 For ramme 70x100 cm
2433 For ramme A1
Høyde ekskl. ramme: 80 cm.
Farge: stang 00, plate 91/98

Basic – For ramme 70x100 cm
2438 Ensidig med 1 hylle
2439 Tosidig med 2 hyller
2411 Bare stativ (eksl. hylle)
Farge: 00/91/92/95, hylle 91/92

Brosjyrestativ
2408 Ensidig med 3 hyller
2409 Tosidig med 6 hyller
Farge: 91/92
For topramme 70x30 cm.

Hi-Riser
2413 For 3 rammer 50x70 cm.
2414 For 2 rammer 70x100 cm.
Farge: 00/91/92

Hi-Riser
2422 For 3 rammer 70x100 cm.
Farge: 00/91/92

Gulvstativ

Stativene er ment for innendørs bruk, i
inngangspartier, passasjer og andre strategiske
plasseringer i butikker, banker, kjøpesentre etc.
Overalt der hvor mennesker ferdes, innendørs.

En komplett oversikt over
stativer, tilbehør, og farger er beskrevet
på høyre side.

Topprammer og
brosjyrelommer

Det er enkelt å henge brosjyrelommer på
stativene. Topprammer kan benyttes for å
fremheve en del av budskapet.

Bordstativ

Tilbehør
Tilbehør som brosjyrelommer kan enkelt
henges på stativene. Noen modeller kan
leveres med hjul.

Alle bordstativ forkrommet (00).

Farger på stativ

00
Krommet
91
Hammerlakk

Hvordan virker den?
Selve stativet må ha en Flexiframe ramme og ”innmat” for å brukes med ønsket
plakat/dekor. Våre praktiske plastlommer med kartongplate så vel som
borrelåsplater og andre alternativer er tilgjengelig for å gjøre systemet enda mer
fleksibelt.
Alle Flexiframe stativene er designet for å brukes med rammer i forskjellige
formater og farger. Alle rammene kan brukes enkelt – eller dobbeltsidig.

5100 Brosjyrelomme, format A4
Hammerlakk (91), krommet (00)

92
Hvit

93
Matt sort

Bordstativer

Det finnes også små enkle bordstativer som
egner seg ypperlig for informasjon på disker og
i butikkhyller hvor de lett kan sees.

95
Gull
Bordstøtte skrå
2200 For runde hjørne
2205 For rette hjørne

2203
Bordstøtte rett

2204 Bordstatil m/
avstand
Høyde ekskl. ramme 26
cm.

2120 Rund plate
2121 Rett plate
2101 Stang. Høyde 10 cm
2100 Stang. Høyde 25-45 cm

3406 Hjul
For 2408, 2409, 2411, 2413, 2414,
2422, 2434, 2438, 2439.

98
Sølvgrå

