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Affisch- och Skyltställ

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 stor 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®.

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 &  Posterlister

Affisch- & Skyltställ Skärmväggar

Rullgardinsdisplayer Mässmontrar Pop-Up väggar

Två nya
attraktiva ställ från

Mark Bric

Färg på ramen
Alla ställ måste förses med en Flexiframe ram. Det

finns 14 standardfärger på ramen att välja av, vilket
gör det lättare att hitta en färg som matchar din bild

och/eller företagsidentitet.

Soft Line
Art.nr 2435/2437
Ett elegant och klassiskt
skyltställ för 70x100 cm och
A1. Framhäver och förstärker
ditt budskap på allra bästa
sätt. Synnerligen enkelt att
montera och använda.
Finns i två färger: Matt svart
(93) eller silvergrå (98).

X-Stand
Art.nr 2436
X-Stand går inget öga förbi,
med en modern och iögon-
fallande ”look”. Tack vare
krysskonstruktionen passar
stället till olika rambredder,
allt mellan 50 och 76 cm kan
användas. Med några enkla
handgrepp viks stället ihop till
ett smalt paket.
Finns i två färger: Matt svart
(93) eller silvergrå (98).

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)

Hållerupp dittbudskap

Profilgränd 4
Box 46, 736 21 Kungsör
Tel. 0227-29 29 0. Fax 0227-29 29 1
ePost: markbric@kfc.se · www.kfc.se
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Hur fungerar systemet?
Varje ställ förses med en ram i önskad storlek och färg, samt en panel
som man fäster affischen, bilden, fotot o.dyl emot. Till systemet hör
också ”affischfickor” i transparent plast och kardborrpaneler, som
ytterligare höjer attraktionskraften och gör ställen än mer användbara.

Flexiframe-ställen kan användas både enkel- o ch dubbelsidiga,
beroende på tillgängligt utrymme och hur folk rör sig förbi platsen där
de står.

Skyltställ med tilltalande design
– för att fånga uppmärksamheten och bli tagen på allvar

Golvställ

Bordsställ

Toppskyltar,
broschyrfack

Flexiframe-
ställen och ramarna

är pålitliga
”eye-catchers”.

Ställen tillfredsställer många olika behov – inte
minst de praktiska. De kan placeras i entréer,
i gångar och på andra strategiskt valda platser i
butiker, varuhus, banker, offentliga lokaler,
arkader, utställningar etc. Överhuvudtaget där
folk samlas eller passerar förbi.

Skyltställen kan utrustas med praktiska
broschyrfack och med toppskyltar där man
exempelvis exponerar någon del av budskapet
som är särskilt angeläget.

I serien av ställ finns även bordsställ för
placering på diskar, hyllor etc. där möjligheten
att synas är god.

Det kompletta programmet för
skyltställ, tillbehör och materialfärger
presenteras till höger.

2303 Golvstöd
Färg: 00.

Golvställ

2306 Golvställ
Höjd 15 cm. Färg: 00.

2300 Stödfot
Höjd 11 cm. Färg: 00.

2305 Vinkelstöd
Färg: 00.

2307 A-Ställ
Max. ramstorlek: A1
5899 Koppling för toppram
Färg: 00/93

2426 Mini-Ställ
Max. ramstorlek: A3. Höjd exkl. ram:
56 cm. Färg: 00
Utrustad med broschyrfack 5100

2415 Budget Ställ – trådfot
Max ram-storlek: 70x30 cm.
Höjd utan ram 110 cm.
Färg: 00

2428 Budget Ställ – extra stabil fot
Max ram-storlek: 70x30 cm.
Höjd utan ram 107 cm.
Färg: stolpe 00, fot 91

2400 Justerbart ställ – trådfot
Justerbar vidd: 29,7–70 cm. Max ram-
storlek: 50x70 cm. Justerbar stolphöjd: 65-
118 cm. Färg: 00/95

2429 Justerbart ställ – extra stabilt
Justerbar vidd: 29,7–70 cm. Max ram-
storlek: 50x70 cm. Justerbar stolphöjd: 62-
115 cm. Färg: stolpe 00, fot 91

Prestige - Standard
2405 För ram 50x70 cm.
2406 För ram A1.
Färg: stolpe 00, fot 91/98

Hi-Riser
2413 För 3 ramar 50x70 cm.
2414 För 2 ramar 70x100 cm.
Färg: 00/91/92

Hi-Riser
2422 För 3 ramar 70x100 cm.
Färg: 00/91/92

Prestige - Luxus
2407 För ram 70x100 cm
2433 För ram A1
Höjd utan ram: 80 cm.
Färg: stolpe 00, fot 91/98

Basic – För ram 70x100 cm
2438 Enkelsidig med 1 hylla
2439 Dubbelsidig med 2 hyllor
2411 Enbart ställ (exkl. hyllor)
Färg: ställ 00/91/92/95, hylla 91/92

Brochyrställ
2408 Enkelsidig med 3 hyllor
2409 Dubbelsidig med 6 hyllor
Färg: 91/92
För toppram 70x30 cm.

Bordsställ Tillbehör Färg på ställ
Tillbehör som broschyrfack kan monteras
på golvställen vissa kan även utrustas med
hjul.

3406 Hjul med lås
För 2408, 2409, 2411, 2413, 2414,

2422, 2434, 2438, 2439.

5100 Broschyrfack,   A4
Antracit (91) eller krom (00)

00
Krom

2205
Bordsstöd

2203
Bordsställ

2120 Rund fot
2121 Rektangulär fot
2101 Stolpe. Höjd 10 cm
2100 Stolpe. Höjd 25-45 cm

2204 Bordsställ
Höjd utan ram 26 cm.

92
Vit

93
Matt svart

95
Guld

98
Silvergrå

Flexiframe-systemet för information och promotion – med ett brett spektrum av affisch- och
skyltställ – har förmågan att tillföra det där ”lilla extra” observationsvärdet, oavsett om det handlar
om foton, texter, teckningar etc. Arbetet med att arrangera reklam- och informationsmateriel
underlättas väsentligt på det här sättet och de snyggt designade ställen bidrar i hög grad till att fånga
uppmärksamheten och få folk intresserade och påverkade av det man vill säga eller visa upp.

! !!!!!

! ! ! !

91
Antracit

Alla bordsställ är i krom (00).

Ställ markerade med               kan användas med de flesta
            ramstorlekar !


