
Hjälper dig att exponera affischer, skyltar, banners etc.
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Ramar & Snäpplister

A Family of Dependable Displays™

Ända sedan introduktionen av Flexiframe 1985 har Mark Bric utvecklat portabla, tillförlitliga
skylt- och mässprodukter till förmånliga priser. Mark Bric, som idag hör till de ledande
leverantörerna av exponeringsmaterial för inomhusbruk kan visa upp ett mycket brett pro-
duktprogram med hög kvalitet.Vårt nätverk av aktiva återförsäljare i mer än 70 länder ger
dagens och morgondagens användare bästa möjliga service. För oss är ingen order för stor,
ingen order för liten och ingen plats för långt borta… We get your message across®.

För mer information, se www.markbric.se

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

Ramar &  Snäpplister

Rullkassetter för banners Mässmontrar Pop-Up väggar

Affisch- & Skyltställ Utställningsmoduler

Ekonomiskt och

attraktivt

■ För banners upp till 0,4 mm tjocklek
■ Både topp- och bottenlist för bästa utförande
■ Kan hängas vertikalt i varandra om så önskas
■ Används med våra tillbehör: takfäste, c-krok

(plastkrok ingår), kedja, sugpropp för fönster.

Snäpplister

Söker du en attraktiv och
smidig lösning kan vår
snäpplist i aluminium vara
något för dig. Fler och fler
affischer och banners i
skyltfönster, banklokaler,
varuhus, resebyråer etc.
exponeras idag på detta
sätt. Aluminiumlisten från
Mark Bric har dessutom
en unik och extra stark
låsningsmekanism, utan
fjädrar som kan gå sönder,
vilket garanterar att dina
banners och posters alltid
sitter där de ska.

– elegant och enkel
upphängning av banners

och posters.

Ett alternativ i plast finns också. Färg svart.
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Flexiframe ramar – så syns du betydligt bättre!

Displaymoduler Blädderställ
– maximalt med information på
minsta möjliga yta
En perfekt display för att exponera ett stort
antal affischer på en begränsad väggyta. Enkel
att montera och använda. Det är bara att bläddra
bland ramarna med all information.

Med Flexiframe kan ramarna fås i en
mängd storlekar, former och färger
för att exakt anpassas till ditt grafiska
materiel. Ramens egenskaper möjlig-
gör unika lösningar, till exempel
”sektions-ramar” för flera budskap,
pilformade ramar för vägvisning etc.

Sist men inte minst, Flexiframe-
ramen kan användas både enkel-
och dubbelsidig!

Ger stort utrymme för din egen fantasi och kreativitet

Enkel hantering
Ramarna ”laddas” normalt
sett uppifrån för ett snabbt
och lätt bildbyte.
En kartongskiva och trans-
parenta täckplaster används
för att hålla affischerna på
plats.

Många uppsättningsalternativ
Vägg- och takmontering, upphängning på fönster etc.

Vit
(51)

Grå
(52)

Röd
(53)

Blå
(54)

Svart
(55

Brun
(56)

Grön
(57)

Beige
(58)

Grå metallic
(59)

Gul
(60)

Isgrön
(61)

Vinröd
(62)

Lila
(63)

Mörkgrön
(64)

Budget Frame
Ett alternativ till Flexiframe är vår lågprisram BudgetFrame.
Idealisk för pris- och informations-
skyltar i stormarknader, varuhus
och livsmedelshallar. Samma
höga kvalitet och hållbarhet
som Flexiframe, men
begränsat i antal färger
till röd, svart
och vit.

Färger på Flexiframe

Skivor med tjocklek upp
till 2,5 mm kan användas
i BudgetFrame-ramen.

Skivor med tjocklek upp till
5,5 mm kan användas i
Flexiframe-ramen.

– perfekt för bild och varuexponering!
Det finns också en möjlighet att bygga samman Flexiframe-
ramarna med hjälp av våra unika och patenterade kopplings-
beslag. Enkelt och ekonomiskt byggs attraktiva skyltställ och
displaymoduler för bild- och varuexponering i butiker och
varuhus. Tack vare modul-principen kan dessa lätt byggas
om eller kompletteras, allt eftersom dina behov förändras.

It’s not the same,
without a frame!

När man exponerar skyltar och affischer vill man naturligtvis att dessa ska synas så bra som möjligt. Det är
ju hela poängen. Till en låg kostnad, och utan extra besvär, löses detta elegant med en Flexiframe-ram. Den
lyfter fram ditt budskap från en ofta störande bakgrund och är därför ett enkelt och utmärkt sätt att skapa
större intresse för dina produkter och tjänster.

Ramens funktion är att underlätta för
ögat att läsa av bilder och budskap.
Det visste redan de gamla grekerna!


