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Markedsmateriell har som mål å bli den ideelle samarbeidspartner for dine
reklame- og markedsprosjekter. Vi leverer alt fra tradisjonelle trykksaker,
skreddersydde kampanjer til messe- og utstillingsmateriell.
Vi vil gjerne vise deg VÅR verden av markedsmateriell.
Ikke nøl, ta kontakt. Vi hjelper deg med å bli synlig!
Kundeservice: 48 32 72 22
Epost: post@markedsmateriell.no
Web: www.markedsmateriell.no
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PRISMATCH!
Vi matcher prisene til alle våre norske konkurrenter!
Din garanti for en best mulig handel!
Dersom du kan kjøpe identisk vare hos en av våre konkurrenter til en lavere pris enn den prisen
som vi tilbyr, så matcher vi prisen og gir deg ytterligere 5% i prisavslag. I tillegg gir vi deg 20% på
din neste bestilling som blir benyttet hos oss innen 90 dager. Rabatten gjelder ikke for allerede
nedsatte varer eller produkter som er på kampanje. Hos oss skal du kunne være trygg på at du
får mest mulig for pengene og samtidig får levert gode kvalitetsprodukter.
For at prisløftet skal gjelde, er det en forutsetning at varene du sammenligner er identiske. Det
vil si at selve produktet som eventuelt består av system / hardware og print, er av identisk vare,
eller tilsvarende samme gode kvalitet og har den samme vekten på systemet / hardware /
godset i produktet, samt at det er printet på tilsvarende printmedie med luktfritt og miljøvennlig
blekk i henhold til Markedsmateriell sine miljøkrav. Det er også en forutsetning at produksjons
og leveringstiden er det samme som konkurrentenes annonserte produkt. Vi tar også eventuelle
fraktkostnader med i regnestykket. Vi kommer til å spørre deg om dokumentasjon på prisen
du sammenligner med, for eksempel gjennom å vise annonse, Dm, utstedt tilbud, nettside eller
annen dokumentasjon.
Betingelser og vilkår
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vår garanti ovenfor deg, er at vi alltid skal kunne
tilby markedets beste produkter til den billigste
prisen!

•
•
•
•

Vi prismatcher mot alle norske butikker og nettbutikker med domene på .no.
Inkluderer alle produkter som selges via våre nettsider, eller som markedsmateriell.no kan
fremskaffe.
Den konkurransedyktige leverandørens pris må være den nåværende prisen, og du må
kunne dokumentere den.
Gjelder ikke for tjenester som levering, frakt og ekspedisjon etc.
Prismatch gjelder bare for våre bedriftskunder.
Gjelder ikke for produkter solgt gjennom våre partnere / forhandlere.
Gjelder ikke for produkter som konkurrenten ikke har på lager, men som er å anse som et
«kan skaffes» produkt.
Avledede rabatter, som f.eks bonuspoeng og medlemsrabatter, omfattes ikke av prismatch.
Når det gjelder nettbutikker, er det totalprisen inkl. frakt som skal matches.
Hvis du finner varen billigere samme dag i en annen butikk, refunderer vi prisdifferansen,
eller den laveste dokumenterte prisen vil bli matchet
Gjelder ikke spesialtilbud som krever en spesiell innsats for å få, som for eksempel:
“førstemann til møllen”-tilbud, timestilbud eller dagstilbud.
Gjelder ikke pakketilbud, overskuddslager, opphørssalg, nettkampanjer, produkter i
«begrenset antall» brukte varer og varer med fabrikasjonsfeil.
Markedsmateriell forbeholder seg retten til å bruke like lang tid på selve produksjonen og
leveransen som konkurrenten for å tilby Prismatch.
Prismatch gjelder bare dersom varen er tilgjengelig i nettbutikken eller butikken som du
prismatcher mot på tidspunktet prismatch er forespurt.
Markedsmateriell.no forbeholder seg retten til å endre vilkårene når som helst og tar
forbehold om skrivefeil.

Telt med trykk, messetelt, reklametelt, pop-up telt og
teltvegger med trykk. Rask levering!

Messetelt
Trenger du en smart, utendørs stand? Skill deg ut så du blir sett og husket med et eller flere
av våre flotte kvalitets telt! Reklameteltene fra Markedsmateriell er meget solide og består
av en kraftig aluminiumsramme, telttak med baldakiner og teltvegger med fullfarge trykk, og
er tilgjengelig i tre forskjellige størrelser: 3×3 m, 3×4,5 m og 3×6 m. Velg mellom teltvegger
med trykk på en eller begge sider, halvvegg eller med vindu. Teltene er raske å sette opp og
ta ned, og det er enkelt å justere benhøyden. Ønsker du et salgstelt uten trykk? Vi har prisgunstige salgstelt i fire standard farger.

Komplette messetelt med reklametrykk! Våre robuste og funksjonelle telt med trykk av høy kvalitet
kan du bruke ute og inne hele året. Velg mellom flere størrelser med eller uten teltvegger. Den stabile
teltkonstruksjonen er laget for gjentatt bruk og kan ikke sammenlignes med billige kopier.
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Bruksområdene på messetelt eller pop-up telt (også kalt quick-up og easy-up telt) er mange.
De brukes som reklametelt, salgstelt, salgsbod, logotelt, profileringstelt, messetelt, eventtelt,
foreningstelt, partytelt, idrettstelt/sportstelt, smøretelt, skiftetelt, startbod, racingtelt, depottelt,
håndverkertelt, monteringstelt, åstedstelt, redningstelt, terrassetelt m.m.
Skal teltet stå lenge eller svært værutsatt anbefales vektplate til telt for økt stabilitet.
Rask levering! Med egen produksjon og lagerføring av telt systemer har vi meget rask levering;
ca 1 uke fra ferdige filer. Haster det har vi ekspresslevering, ta kontakt for å høre med oss om
mulighetene! Alle våre telt leveres komplett med bæreveske, jordplugger og barduner. Trillbag for
system bestilles utenom.
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Beachflagg i mange ulike fasonger og størrelser!
d

b

e

c

f

Beachflagg
Et beachflagg setter du opp raskt og enkelt. Det tar liten plass når det er sammenslått og
er lett å transportere med seg rundt.

Vi leverer beachflagg klassisk i seks standard
fasonger (A, B, C, D, E, F) og kan også skreddersys
etter dine behov. Alle profilene leveres i størrelse
small til extra large.
Størrelser: Small 2.5m | Medium 3m | Large 3.9m | XL 4.5m

Small

Medium

Beachflagg er en effektiv måte å markere events og arrangementer.

Beachflagg klassisk

XL

De har 100% gjennomtrykk, flott bildekvalitet og printes med høy kvalitet som gir klare
bilder og sterke farger. Vi trykker ditt design og logo eller hjelper deg med helt nytt design
hvis du ønsker det.

Beachflagg Klassisk har vi levert til tusenvis av
fornøyde kunder! Beachflaggene gir deg en rimelig
og k
 ostandseffektiv markedsføring.

Large

Ved å bruke beachflagg i din markedsføring får du en effektiv profilering som skaper
oppmerksomhet og blikkfang til ditt budskap. Beachflagg med egen reklame er en
populær måte å øke synligheten av din merkevare.
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Beachflagg Megaflagg har en kraftig
aluminiumsramme med en stabil base som tåler
vær og vind. Aluminiumsrammen har teleskopstang og er lett å montere. Dette gjør Beachflagg
Megaflagg meget enkelt i bruk med lite vedlikehold.

Firkantet Beachflagg har stor reklameflate.
Den rektangulære profilen gir størst trykkflate og
utnytter maksimal plass til budskapet.
Formen gjør det lettere å plassere logo og
passer utmerket som logoflagg med tekstbudskap. Stangsystemet er laget av aluminium som
ikke ruster.

Beachflagg Megaflagg er godt synlige fra alle
kanter da de beveger seg etter vinden.
Størrelse: 5m

Størrelser: Small 3m | Medium 4m | Large 5m

Drop

Normal

Robuste beachflagg som tåler vær og vind .
Budskapet skiftes enkelt ut hvis det skal kjøres en ny kampanje.

Beachflagg eksklusiv er ekstra robuste beachflagg med et eksklusivt design. Produsert i
kraftigere aluminiumsramme som tåler det meste
av vær og vind. Aluminiumsrammen gir et moderne
og profesjonelt utseende.
Har du behov for beachflagg som skal tåle mye er
dette produktet for deg.

Størrelser: Medium 3m | Large 4m

Beachflagg eksklusiv
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Kampanje

PRIS!
Jordspyd klassisk i metall.
Beachflagget festes direkte til
jordspydet etter det er satt fast ned
i bakken. Meget enkelt i bruk.

Jordfot eksklusiv i sortlakkert
metall. Beachflagget festes direkte
til jordspydet etter det er satt fast
ned i bakken. Stabilt feste som er
meget enkelt i bruk.

Skrufot i plast som du skrur
direkte i bakken. Gir god stabilitet
til beachflagget. Enkelt i bruk. Skru
festet i bakken og trykk beachflagget inn i festet.

Størrelser: En størrelse passer alle

Størrelser: En størrelse passer alle

Størrelser: En størrelse passer alle

Kryssfot klassisk kan brukes på
alle våre beachflagg. Gir god støtte
og stabilitet på alle typer underlag.
Lett å slå sammen og ta med deg
rundt. Kan kombineres med vektpose for økt stabilitet i sterk vind.
Du kan bruke flere vektposer ved
behov.

Kryssfot eksklusiv kan brukes på
alle våre beachflagg.
Gir god støtte og stabilitet på alle
typer underlag. Kryssfoten er lett å
slå sammen og ta med deg rundt.
Kan kombineres med vektpose for
økt stabilitet i sterk vind. Du kan
bruke ere vektposer ved behov.

Vektpose du kan fylle med vann
eller sand.
Gir økt vekt og stabilitet til produkt.
Passer til alle våre beachflagg og
andre produkter der du ønsker å
tilføre vekt.

Størrelser: En størrelse passer alle

Størrelser: En størrelse passer alle

Størrelser: En størrelse passer alle

Beachflagg klassisk m/ skufot i plast
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Klassisk kryssfot med vektpose
kan brukes på alle våre beachflagg. Gir god støtte og stabilitet
på alle typer underlag. Kryssfoten
er lett å slå sammen og ta med
deg rundt. Vektposen gir økt vekt i
bunn av beachflagget og dermed
bedre stabilitet. Du kan bruke flere
vektposer ved behov.

Eksklusiv Kryssfot med vektpose passer til alle våre beachflagg. Gir god støtte og stabilitet
på alle typer underlag.
Kryssfoten er lett å slå sammen og
ta med deg rundt. Vektposen gir
økt vekt i bunn av beachflagget og
dermed bedre stabilitet.

Vekt plate 5 - 20 kg i sortlakkert
metall som passer til alle våre
beachflagg.
Beachflagget festes direkte til vektplaten. Meget enkelt i bruk. Velg
mellom vektplate med egenvekt på
5 – 20 kg.

Størrelser: En størrelse passer alle

Størrelser: En størrelse passer alle

Størrelser: 5kg | 15kg | 20kg

Kampanje

PRIS!
Vektefeste for løse føtter
produsert i solid metall med feste
til Beachflagg. Legg vekter på
toppen av vektfeste til du oppnår
ønsket vekt og stabilitet. Svært
enkel i bruk. Husk å bestille bestille
løse vektposer.

Veggfeste beashflagg som du
kan skru rett på veggen eller i gulvet. Produsert i metall og gir et
solid festepunkt til dine beachflagg. Velg mellom rett (0 grader),
skrå (45 grader) eller vertikalt (90
grader). Disse veggfestene er solide og sikrer at ditt beachflagg
sitter fast i all slags vær.

Størrelser: 3kg uten ekstra vekter

Størrelser: En størrelse passer alle

Vektplate 2,5kg kan brukes på alle våre beachflagg. Gir god støtte og stabilitet på alle typer underlag.
Lett å slå sammen og ta med deg rundt. Kan kombineres med vektpose for økt stabilitet i sterk vind.
Du kan bruke flere vektposer ved behov.
Størrelser: 2,5kg
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Beachflagg Ryggsekk
Portabel markedsføring som følger ditt tempo!
Beachflagg Ryggsekk er godt egnet for bedrifter som driver med promotering og
utstilling. Effektiv eksponering på messer, events og arrangementer.
Hva med å sende ut noen medarbeidere på sykkel med hver sin ryggsekk med
påmontert beachflagg? Da sørger du får et morsomt blikkfang som mange
ser – potensielle kunder som kanskje ellers ikke ville «kommet til deg»!
Beachflagg Ryggsekk er behagelig å ha på ryggen og leveres komplett med
beachflagg og praktisk bæreveske.

18

19

Reklameflagg trykket med din logo eller eget design.

Reklameflagg
Vi kan levere alle størrelser og skreddersy etter dine mål. Våre reklameflagg produseres
i sterk polyester med maksimal slitestyrke og kvalitet. Moderne trykkmetode gir deg
sylskarpe bilder og flotte farger.
Pene og hele flagg forsterker din merkevare. Våre flagg har også ekstra forsterkninger i
ryggen. Den høye kvaliteten gir lang levetid. Hos oss kan du være trygg på at du får
reklameflagg av beste kvalitet.

Windtracker / Flaggarm holder flagget vinkelrett
ut fra flaggstangen og lar flagget
følge vindretningen for best mulig eksponering,
uansett vindforhold. Windtracker kan brukes på alle
typer flaggstenger og sørger for at ditt flagg alltid er
synlig, selv om det er vindstille.
Windtracker kan brukes på alle flaggstørrelser og
flaggbredde opptil 150cm. Støtter flaggstenger
med en makshøyde på 12 meter.
Du kan enkelt tilpasse bredden til smalere flagg
og du bestemmer selv hvor høyt flagget skal være.
Enkel montering på bakkeplan. Systemet heises opp
på vanlig måte sammen med flagget.
Leveres komplett med flaggarm, feste, slynger og
vektlodd. Flagg bestilles utenom.
Ønskes Windtracker til flaggstenger høyere enn
12 meter, er dette bestillingsvare og kan variere noe
i pris.

Windtracker
20
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Flagg- guide
Reklameflagg & logoflagg av høy kvalitet.
Vi trykker ditt design eller logo og leverer alle størrelser.
Våre flagg produseres i polyester med maksimal
slitestyrke og kvalitet. Moderne trykkmetode gir
sylskarpe bilder og flotte farger.

Flagg:
400x290cm

Det er viktig å ikke kompromisse med kvaliteten på
logoflagg. Pene og hele flagg forsterker din merkevare.
Hos oss får du flagg med ekstra forsterkninger
i flaggryggen, noe som bidrar til enda lengre levetid
på ditt flagg. Vi kan også levere flaggstenger!

Flagg:
300x220cm

Flagg:
100x300cm

LOGO

LOGO

LOGO

5 meters
stang

Flagg:
75x240cm

LOGO

Flagg:
150x110cm

LOGO

Flagg:
120x350cm

LOGO

Flagg:
200x150cm

LOGO

LOGO

Flagg:
250x190cm

LOGO

6 meters
stang

8 meters
stang
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10 meters
stang

12 meters
stang

10 meters
stang

8 meters
stang

6 meters
stang
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5 meters
stang

Flagg:
60x190cm

Velg selv høyden på ditt banner/flagg mellom festene.
Enkel montering. Kan skrus direkte på vegg eller spennes
fast rundt en stolpe.

Bannerarm

Stolpeflagg

Stolpeflagg

Bannerarm

Stolpeflagg sørger for å holde reklamebanneren eller
flagget horisontalt ut fra festet. De medfølgende
festene lar deg henge opp din banner eller flagg på
alle typer stolper og vegger.

Bannerarm systemet er justerbart med spennefester
i topp og bunn, slik at du kan etterstramme banneret
ved behov.
En bannerarm er en effektiv og fleksibel løsning for
oppheng av banner rett på vegg. Bannerarmen sørger
for å holde reklamebanneret stramt og ut fra veggen.
Dette gjør banneret synlig i all slags vær og vindforhold. Bannerarmen leveres med 2 armer og festemateriell til å henge på vegg. Banner må kjøpes i
tillegg.

Ved å spenne opp flagget mellom stengene får du et
meget synlig resultat uansett vær og vindforhold.
Flagg må bestilles i tillegg
Størrelser: 60 cm

Størrelser: Max bredde 82 cm. Max høyde 300 cm
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Kort leveringstid på rollup til hele Norge!

Rollup
Vi har et stort utvalg av populære rollup i mange størrelser og varianter. Velg mellom
klassiske rollup til eksklusive, dobbeltsidige og rollup for utendørs bruk
Vi har Norges mest populære rollup system og trykker nye bannere til din eksisterende rollup ved behov. Våre medier og moderne trykkprosess sikrer super bildekvalitet
og flotte, sterke farger.
En rollup består av en aluminiumkassett som inneholder en grafisk duk med fjærmekanisme. Mekanismen i rollupen har litt motstand slik at din rollup trekker seg
sammen automatisk.

Bestselger!

Rollup Klassisk er en prisgunstig
rollup i klassisk design med
god bildekvalitet.
Leveres komplett med en plakat og
bæreveske. Solid rollup konstruert
med aluminium kombinert med
tidløst og stilfylt design gjør at
rollup klassisk modellen er en
sikker vinner for enhver bedrift.

Rollup Eksklusiv har et stilrent
design for et profesjonelt uttrykk.
Leveres komplett med praktisk bære-
veske slik at du enkelt tar den med
over alt. Solid konstruksjon kombinert
med tidløst og moderne design.
Systemet bygger på de samme,
populære funksjoner som i vår
klassiske rollup, men med en ekstra
lekker finish. Denne rollupen gir deg
mulighet til å bytte plakat ved behov.

Rollup Premium er en solid
og brukervennlig rollup med et
minimalistisk og elegant design.
Robust aluminium rollup kassett
med forkrommet støttefot og
easy-click-on toppkant. Teleskopstangen lar deg justere høyden
trinnløst fra 160 cm til 220 cm.
Leveres i vår mest populære
bredde på 85 cm. (Andre bredder
kan leveres på forespørsel.)

Størrelser: A4 | A3 | 60x200 | 85x200 |

Størrelser: 85x200 | 100x200 | 120x200 cm

Størrelser: 85x160-220 cm

Du setter den opp ved å trekke ut reklameduken og feste den til toppen av rammen
på 1-2-3. Enkelt og effektivt!
100x200 | 120x200 | 150x200 cm
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SALG!

Bestselger!

60x200

85x200

100x200

120x200

Rollup klassisk
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120x200

Rollup Messevegg skiller seg fra
andre rollups ved at den er mye
bredere også kan brukes som
en portabel messevegg. Meget
velegnet som messevegg, fotobakgrunn, pressevegg og mer.
Formatet har en stor trykkflate
med god plass til ditt budskap.
Størrelsen gir maksimal synlighet,
samtidig som produktet er meget
enkelt i bruk. Settes opp like enkelt
som våre andre rollup.
Leveres komplett og klar til bruk,
med ferdig trykk og egen transportbag. Rask levering.

Størrelser: 200x200 | 240x200 cm

X-banner har en stor reklameflate
som gir deg effektiv eksponering
til budska petditt. Trykk på PVC
plakat som raskt og enkelt monteres på stativet. Leveres inkludert
trykk og transportbag, klart til
bruk. En stor X-banner settes opp
ved å slå ut krysset, sett på støttefoten, feste toppstengene
og henge på trykket. Vips har du et
stort og lett display som er enkelt å
flytte på og ta med seg rundt.
Når du ikke bruker systemet kan
X-banneret pakkes sammen og
legges ned i transportbagen.
En stor X-banner er velegnet til
blant annet messer og utstillinger,
display, salgskampanjer, logo og
sponsor reklame, roadshows og
som sjokkselger.

L-banner kommer komplett levert
inkludert trykk på banneret og
praktisk bæreveske. Teleskopstang
lar deg velge høyde på banneren
160 cm til 220 cm.
L-banner har et moderne design
med elegant fot og smal topplist.
Enkel å montere og tar liten plass
på gulvet. Høyden opptil 220 cm
blir lagt merke til og gir god
synlighet på avstand.
Med store bannerstørrelse gir
L-banner effektiv eksponering i et
lett håndterlig format som er enkelt
å ta med rundt.
L-banner systemet gir en minimalistisk innramming til din
reklame og er praktisk å ta med for
selgere på farten.

Rollup 2-sidig for utendørs bruk
er vannfast og viser to plakater for
synlighet i begge retninger.
Velegnet til events hvor du er
utsatt for vær og vind.
Transportvesken er utstyrt med
hjul og bærehåndtak slik at du
enkelt kan frakte den med deg.
Systemet bygger på de samme,
effektive funksjoner som vår klassiske rollup, men med to plakater
som synligheti begge retninger
og bunnkasse for utendørs bruk.
Denne rollupen gir deg mulighet til
å bytte plakat ved behov.

Størrelser: 80x180 | 120x200 cm

Størrelser: 85x160-220 | 100x160-220 cm

Størrelser: 85x200 cm
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Rollup 2-sidig
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Gatebukker

En gatebukk er en sikker vinner og et meget
populært produkt du kan bruke i lang tid.

OG PLAKATER

Populære gatebukker, visningsbukker, reklamebukker og plakatbukker med og uten
LED-lys. Vi har gatebukker i mange størrelser og fasonger slik at du garantert finner
en som passer deg.
En gatebukk er et must for alle bedrifter med walkin kunder eller behov for portable
skilt for å tiltrekke seg kunder. Våre gatebukker er produsert i god kvalitet og har lang
holdbarhet.
Velg mellom flere varianter eller gatebukker med LEDlys. Du kan bestille nye plakater
hos oss etter behov.
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Gatebukk Klassisk er en av våre
mest populære gatebukker.
Denne gatebukken er leddet i
toppen og har en enkel konstruksjon med print på hver side av
gatebukken.
På begge sider av gatebukken
er det 4 klemlister som fester seg
godt rundt det beskyttende
plastdekselet. Velegnet til bruk
både inne og ute.

Gatebukk buet med logofelt
er en populær variant med plass til
din logo over plakaten på begge
sider. Hvit-/svartlakkert ramme
med en flott finish. Gatebukken
med buet topp er godt egnet til
bruk ute og inne. Den er lett å slå
sammen, og sette inn og ut.
Leveres komplett med to
plastdeksler. Plastdekslene
plasseres over plakaten din og
beskytter mot vær og vind.

Gatebukk standard er en hardfør gatebukk til bruk ute i alt slags
vær! En populær gatebukk i hvitlakkert metall og velkjent, standard
design. Dette er en tyngre utgave
enn vår klassiske modell.Godt
egnet til utendørs og innendørs
bruk. Den leveres komplett med to
plastdeksler, ett til hver side. Plastdekslene plasseres over din plakat
og beskytter mot vær og vind.

Størrelser: 50x70 | 70x100 cm

Størrelser: 50x70 | 70x100 cm

Størrelser: 50x70 | 70x100 cm
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SALG!
En nydelig gatebukk som virkelig vil synliggjøre deg!

Gatebukk storformat er i dobbel størrelse av vanlige gatebukker. Eksklusivt design med sort
og minimalistisk klemlist i hvit høyglans. En vannog vindsikker gatebukk som du kan bruke inne
og ute hele året. Integrert pendelsystem svinger i vinden og skaper et blikkfang. Stor og solid
base med vanntank for stabilitet. Perfekt for deg som ønsker å skape blikkfang og vil synes på
lang avstand.
Størrelser: 100x140 cm

Gatebukk storformat
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Vi har gatebukker i mange størrelser og fasonger.

Gatebukk Standard med LED

Visningsbukk/meglerbukk
som er ideell å ta med seg rundt,
tar liten plass og er enkel i bruk.
Poulær blant meglere til bruk ved
visninger.
Plakaten er beskyttet med en
transparent plastdeksel med
magnetlist.
Den geniale konstruksjonen lar
deg endre budskapet når du vil
ved hjelp av magnetiske fester.

Visningsbukk med LED-lys
Portabel og lett gatebukk med
LED- belysning for maksimal
synlighet når det er mørkt!
Leveres komplett med billader.
Bakgrunnsbelyst displaypanel
på begge sider. LEDbelysningen
sørger for jevn belysning av hele
plakaten. Oppladbart batteri lyser i
opptil 10 timer! Kan også kobles til
vanlig strømnett med ledning.

Gatebukk standard med LED er
en av markedets mest lyssterke
gatebukker med LED belysning.
100% vanntett. Vindstabil med
låsbar ramme og oppladbart
batteri som lyser opptil 18 timer.

Størrelser: A3

Størrelse: A1 (594x841 cm)

Lyser opp til 3000 lux – Norges mest
lyssterke gatebukk.

NYHET!

Gatebukk standard med LED

Oppladbart batteriet som lyser opptil
18 timer per ladning.
Låsbar plakatramme og batterikasse.
Moderne design som er enkel i bruk.
Driftsikker med lang holdbarhet og
gjennomgående høy kvalitet.
Produsert i aluminium med detaljer i krom.

Størrelser: A3

Dobbel fjæring i bunn og eksibel
strømføring til skjermen

Nydesignet, at vanntank i basen som lar
regnvann renne lett av.
Enkel å transportere på innebygde hjul.
Visningsbukk med LED-lys
36
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Bestselger!

Gatebukk hardfør er av våre
mestselgende gatebukker!
Robust utebukk med plakat på
to sider. Beregnet for utendørs
og langvarig bruk. Tåler mye vind
og fukt fra snø og regn. Også kalt
windsign og windmaster.
På hver side av gatebukken er det
4 kraftige klemlister som fester
plakaten og det ytre plastdekselet.
Gatebukken er meget stødig og
har stabil konstruksjon med kraftige fjærer i bunnen som avlaster
ved vindkast.

Gatebykk ekstra hardfør til bruk
ute i all slags vind og vær. Kraftig
konstruksjon med lavt tyngdepunkt
gir utrolig god stabilitet.
Velegnet til bruk utendørs hele året.
Velg mellom to ulike størrelser.
Stor plakatramme med elegant
klemlist.
Tåler mye vind og fukt fra snø og
regn. Gatebukk ekstra hardfør
er vår mest stabile gatebukk for
utebruk.

Gatebukk krittavle gir deg
mulighet å raskt endre budskap
etter behov.
Krittavlene er vendbare og kan
tas ut av tavlebukken for å endre
reklameteksten. Vi monterer din
logo på forespørsel.
Leveres med sortlakkert
stålramme og 2 krittavler med
avrundet topp. Anbefalt til
innendørs bruk.
Gatebukken slås enkelt sammen
og tar liten plass når den lagres.

Størrelser: 50x70 | 70x100 cm

Størrelser: 50x70 | 70x100 cm

Størrelser: 50x70 | 70x100 cm

VELKOMMEN
Lunsj 		

80,-

Middag

205,-

Kvelds

60,-

Gatebukk krittavle
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Vi har gjort det enkelt for deg å velge plakater som passer til
produkter med standard størrelse.

Papir

PVC

Plakater med papir er vårt mest
prisgunstige alternativ.
Disse plakatene har en høy kvalitet
på trykk, farge og bilde gjengi
velse.

Vi anbefaler plakater med trykk
på PVC fordi dette materialet tåler
hard bruk, samtidig som det er
meget prisgunstig og vannfast.

Plakater med trykk på refleks gir
ekstra god synlighet og reflekterer
lyset fra bilder og gatelys når det
er mørkt.

Størrelser: 50x70 | 70x100 | 100x140 cm

Størrelser: 50x70 | 70x100 | 100x140 cm

Størrelser: 50x70 | 70x100 | 100x140 cm

100x140
70x100
50x70
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Refleks
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Display
OG PLAKATRAMMER

Vi leverer moderne display og oppheng systemer for bilder og plakater, slik at du får
en optimal løsning for promotering og reklame på dine vegger eller vinduer.
Bilderammer og plakatrammer med klemlist, display løsninger, oppheng system til
plakater med led belysning og mye mer. Du kan være sikker på at vi leverer produkter
av høy kvalitet og som du får glede av i lang tid.
Bilde- og plakatrammene er produsert i aluminium og er nærmest vedlikeholdsfrie i
bruk. Plakatrammen kommer med transparent plastdeksel som beskytter plakaten
mot vær og vind. Finnes i flere størrelser.

Plakatstativ med klemlist
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Systemet til plakatrammer med LED belysning er nærmest
vedlikeholdsfritt etter montering.

Plakatramme LED 70x100

Plakatramme LED til utendørs og innendørs bruk kan monteres rett på vegg. Leveres
komplett med festemateriell og kablet transformator med skjøtefeste og stikkontakt.
Rammen har klemlister, slik at du raskt og enkelt kan bytte ut plakater ved behov.
Plakatrammer med LED belysning er et svært populært displayprodukt som skaper blikkfang til
din reklame eller skilting. Meget velegnet til plakater, skilting og reklame i butikker, bensinstasjoner, servicesenter, eiendomsmeglere og andre som ønsker å fange kundens interesse med
lysende reklame.
Størrelser: 50x70 | 70x100 cm
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Skap blikkfang til forbipasserende og
tiltrekk deg flere kunder!

Plakat display vindu LED har innebygget led-belysning i displaysystemet slik at vinduet og plakatene blir ekstra synlige hele døgnet.
Dermed oppnår du garantert blikkfang til forbipasserende.
Display systemet har fleksibel høyderegulering innenfor 3 meter og
kan bygges ut i bredden for å dekke store vinduer. Raskt, enkelt og
rimelig å bytte plakat ved å printe ut plakater selv og plasser dem i
plakatholderne.
Plakat display vindu LED

Leveres i komplette pakker med 4 eller 5 LED-belyste plakatlommer i
liggende A3 størrelse, wire og fester.
Størrelser: A3
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Moderne plakatramme i aluminium med klemlist rundt kantene.
Velegnet til bruk ute og inne hele året.

Alltid åpen, alltid klar!
La oss være din partner
i all slags vær.

Plakatramme med klemlist er produsert i aluminium. Plakatramme ruster ikke og nærmest
vedlikeholdsfrie.
Alle våre plakatrammer kommer med transparent plastdeksel som ligger utenpå og beskytter
selve plakaten.
Vi kan trykke dine plakater i papir eller PVC. Vi anbefaler plakater i PVC siden disse tåler vann
og er beregnet for langvarig bruk utendørs.
Størrelser: 50x70 | 70x100 cm

100x140
100x140
100x140
A4

Plakatramme LED 70x100

A3
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Fleksible rammesystem som gir deg frihet til å
lage store og små bilder på tekstiltrykk og plakater
tilpasset ditt behov.

SALG

Plakatstativ med klemlist
er stående plakatstativ med
plakatrammer til A3 og A4
størrelse. Plakatrammen kan
enkel justeres mellom liggende og
stående format på stativet.
Plakatstativet er laget av aluminium og står stødig på rundt fot med
gummibeskyttere. Enkel og rask
montering på stedet ved å skru
sammen foten og feste plakatrammen til toppen. Høyde 118 cm.
Leveres i polstret bæreveske, som
gjør den lett å ta med rundt.

Rammesystem til bilder er et
fleksibelt rammesystem for
oppheng av bilder på tekstiltrykk
som produseres etter dine mål.
Bildet festes enkelt til rammen
med silikonlist og gir et moderne
og minimalistisk utseende. Kle inn
hele veggen på kontoret, butikken
eller bruk det som en messevegg
eller pressevegg. Lett å montere
og endre bilde ved behov.

Plastdeksel til gatebukk og
plakatramme i klar plast beskytter plakaten på blant annet
gatebukker og plakatrammer.
Vi har standard formater på lager
for rask levering. Plastdekselet
hindrer snø og vann å trenge inn
i displaysystemet og forlenger
levetiden på reklameplakaten.
Produsert i et solid materiale
som tåler hard bruk og beskytter
plakaten. Kan leveres med
magnetlist på forespørsel.

Størrelser: A4 | A3

Størrelser: Etter ønsket mål

Størrelser: 50x70 | 70x100 cm

Plakatstativ med klemlist

Rammesystem til bilder
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Oppheng

VEGG | VINDU| TAK

Funksjonelle og effektive vegg, vindu og takoppheng gir maksimal eksponering,
skaper blikkfang og tiltrekker kunder. Våre takheng er enkle å montere, lette å henge
opp og du kan endre budskap ved behov.
Plakatlisten er perfekt for oppheng av plakat i vindu eller inne i butikk.
Takheng og vindusheng er velegnet i butikker, på kjøpesentre eller på messer.
Vindusheng passer godt i vindu for eksponering av tilbud, reklamekampanjer,
produkt- eller firmaprofilering. Takheng og vindusheng gir godt blikkfang.
Det er mulig å sette sammen flere takheng for større eksponering.
Trekantet,firkantet og rundt takheng gir deg en 360-graders eksponering som
henger ned fra taket og er godt synlig fra lang avstand.
Vi er behjelpelig med montering og oppheng av dine takheng. Ta kontakt!
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Plakatlist oppheng til plakater med plakatlist
i standard størrelse på 50 og 70 cm bredde.
Leveres i komplett med aluminium topp- og bunnlist,
opphengsbøyler og sorte endedeksler.
Plakatlisten monteres fritthengende fra tak eller på
vegg med de medfølgende opphengsbøylene.
Flott opphengssystem som er plaseringsvennlig og
gir en god eksponering. Perfekt for oppheng av plakat
i vindu eller inne i butikk.
Størrelser: 50 | 70 | 100 cm bredde
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Flotte opphengssystemer som er plaseringsvennlig
og gir en god eksponering. Perfekt for oppheng av
plakat i vindu eller inne i butikk og-eller oppunder tak.

Takheng / Vindusheng ser du over alt, kanskje uten å tenke over det? Takheng og vindusheng
er en rimelig og egnet måte å markedsføre seg på, som enkelt lar deg endre budskap etter behov. De er lett å flytte rundt, kan henges høyt under taket eller i vinduet.
Vi leverer takheng for mange ulike formål. Alt fra bensinstasjoner, kjøpesentre, butikklokaler,
happenings, messer og events.
Størrelser: Det du måtte ønske
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Med et takheng oppnår du en 360-graders eksponering
og ekstra god synlighet. Populært brukt i butikker, messer,
arrangementer og kjøpesentre.

Takheng firkant banner er produsert i lettvekt aluminium som henges opp på wire. Takheng
leveres komplett med alt du trenger klar til å henges opp. Pris inkluderer komplett system klart til
bruk, inkludert bannere med trykk.

360 graders eksponering
Maksimal banner bredde er 2,75 meter
Nærmest ubegrenset høyde på banner
Bannere henger ned oppheng i taket
Sammenleggbart opphengssystem
Banner trykkes på tekstilduk
Leveres komplett med wire, klart til bruk
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Rundt takheng har 9,6 meter i omkrets og diameter på ca. 3 meter, som gir en 360-graders
eksponering til din reklame. Takheng leveres komplett med alt du trenger klar til å henges opp.
Pris inkluderer komplett system klart til bruk, inkludert banner med trykk.

Rektangel

Sirkel

Avrundet
Trekant
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Firkantet

Propell

Kube

Trekant

Elipse
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Ufo
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Banner

Alt av bannere til uslåelige priser!
PVC-banner, mesh-banner, tekstilbanner, refleks banner
og storformat med trykk.

OG STORFORMAT

Bannere brukes til eksponering av ditt budskap og kan produseres i små og store
formater. Vi har flere ulike typer bannere tilpasset innendørs og utendørs bruk.
Bannere i storformat gir deg en unik mulighet å markedsføre budskapet i nærmest
ubegrenset størrelse. Dette gir meget god synlighet fra lang avstand og er en effektiv metode å fremme din reklame på. Vi leverer bannere i alle størrelser fra små til
enorme reklameseil som dekker hele fotballbaner og konsertarenaer.
Vi hjelper deg med montering og har alt av opphengløsninger som passer til ditt bruk.
All vår produksjon blir kvalitetskontrollert. Hos oss får du alt på ett sted, inkludert alt
av etterarbeid og konfeksjonering som maljer (metallringer for å feste reklameseil),
kantforsterkninger, kederlist, gummilist, borrelås, glidelås, løpegang, tunell, hemper,
flaggsnor og mye mer.

Mesh-banner
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Vi produserer mesh-banner i storformat etter dine mål.

Mesh-banner har små hull. Dette gjør mesh-bannere velegnet i store formater til utendørs bruk,
siden den tåler både vind og vann.
Bruksområdene er mange; fasadedekor, stilasreklame, arenabanner, store takheng,
messebanner, konferanser, veggdekor, arrangement, sponsor, profilering, nybygg og mye mer.
All vår produksjon blir kvalitetskontrollert. Vi hjelper deg med montering og har alt av
opphengløsninger som passer ditt bruk.
Størrelser: fra 1m2

Mesh-banner
64

65

Vi produserer presseveggen i storformat etter dine mål

Pressevegg PVC/Mesh som begge gir flott bildekvalitet og kan brukes utendørs.
En pressevegg gir god eksponering til ditt budskap.
Den er også velegnet sammen med andre sponsorer for å promotere varemerker.
Typisk bruk er ved events, arrangmenter, lanseringer og fotoshoots.
Størrelser: fra 1m2

Pressevegg PVC/Mesh
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SALG!
Vi hjelper deg med montering og har alt av
opphengløsninger som passer ditt bruk.

Tekstil banner er et populært materiale til innendørs bruk. Spesielt velegnet til messevegger,
innendørs reklamebannere og til vårt unike rammesystem for bildeduk.
Tekstilbanner er et slitesterkt materiale som gir god fargedybde og flott bildekvalitet.
Lett å montere og etterlater minimalt med krøller etter transport. Vi leverer og monterer din
tekstilbanner og har et stort utvalg av tilbehør, konfeksjoneringog opphengsløsninger.
Størrelser: fra 1m2

Tekstil banner
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Vi produserer presseveggen i storformat etter dine mål.

Pressevegg tekstil til innendørs events og arrangementer. Vi trykker bannere på vår
fantastiske tekstilduk, som begge gir meget flott bildekvalitet.
En pressevegg gir god eksponering til ditt budskap og fungerer godt som bakgrunn for fotoshoot,
presserom, vip-område osv. Den er også velegnet sammen med andre sponsorer for å promotere
varemerker. Typisk bruk er ved events, arrangmenter, lanseringer og fotoshoots.
Størrelser: fra 1m2

Pressevegg tekstil
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SALG!
Vi hjelper deg med montering og har alt av
opphengløsninger som passer ditt bruk.

Reklameseil er velegnet til markedsføring utendørs hvor du ønsker en stort reklameplakat, eller
kle inn hele fasader og lignende. Den perforerte duken lar luften strømme gjennom banneret.
Høy kvalitet på materiale og trykk. Stort utvalg tilbehør, konfeksjonering og festemateriell.
Rask levering til hele Norge.
Populære bruksområder er blant annet som bannere på messer, konsertreklame, hallbannere,
veggreklame og store reklame seil. Vi leverer reklameseil i størrelser fra 1 m2 til enorme
reklameseil som dekker fotballbaner og konsertarenaer.
Størrelser: fra1m2

Reklameseil
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SALG!
Vi har et stort utvalg av tilbehør, konfeksjonering
og opphengsløsninger.

PVC-banner er er velegnet til utendørsbruk og værutsatte steder. Produktet er vann-fast og
tåler sol. Den tette overflaten gir meget god bildekvalitet og klare, friske farger. Bruksområdene
er mange, slik som kampanjebanner, salgsbanner, messebanner, plakat til gatebukk, takheng,
sponsorprofilering, arenareklame, vindusheng, fasadebanner, reklame ved nybygg og mer.
PVC banner må henge på en tett bakvegg slik at vinden ikke kommer til. Vi leverer og monterer
komplett pvcbanner.

Størrelser: fra 1m2
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Med dette systemet har du ikke lenger behov
for verken stige eller lift. Ta kontakt for et godt tilbud!

Bannerheis til fasadeil er et oppheng til alle typer fasader slik som kjøpesenter, sportsarenaer,
varehus, butikker, konsertlokaler og mer.
Dette er system som gjør det mulig at kun en person kan skifte bannere fra bakkeplan, uansett
vind og vær. Modulært design som skreddersys til dine spesifikasjoner. Ramme kan bygges inn
og integreres i fasaden.
Systemet har modulbasert rammesystem som gjør det enkelt å tilpasse størrelsen til dine behov.
Patentert vindstabil konstruksjon med fleksible fester som avlaster ved sterk vind.
Systemet trenger ikke tilkobling til strøm. Den effektive håndsveiven heiser banneret opp og ned
uten behov for strømtilkobling. Håndsveiven er avtakbar og sikrer bannersystemet mot
uvedkommende når den ikke er i bruk!
Størrelser: Opptil 560 m2 / 16m bredde x 30m høyde.
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Vi er behjelpelig med oppheng av klemlister og bannere.

SALG

Klemlist til banner i aluminium
for banneroppheng fritthengende
eller på vegg.
Klemlistene leveres i komplett
pakke som er klar til bruk, ferdig
kappet til dine mål. En pakke med
klemlist inkludert topplist, bunnlist,
sorte endestykker og opphengsbøyler.
Klemlist til banner kan foreksempel
monteres fra taket, fritthengende
i lokalet, ved vinduet eller rett på
vegg. Vi tilpasser bredden til dine
mål. Maksimal lengde er 3 meter.

Aluminiumsprofil til kederlist for
for oppheng av bannere. Kederlisten festes direkte i sporet på
aluminiumsprofilen og sørger for
jevn belastning når du strammer
banneren din. Vi tilpasser lengden
etter dine mål.
Aluminiumsprofilen kan brukes
sammen med flere ulike
opphengsystemer og tilbehør, slik
som festestropper for veggfeste,
bannerheiser og de aller fleste
displaysystemer.

Bannerheis med fjernkontroll
er en motorisert bannerheis med
fjernkontroll for elegant oppheng
av enkel eller tosidig banner opptil
30 m2
Fjernstyrt og funksjonell løsning
som er genialt enkelt i bruk. Enkel
montering og bytte av banner ved
at banneret festes på bakkeplan
og heises opp, klar til bruk.
Bannerheisen kan monteres i taket
eller på vegg. Doble heiskabler for
ekstra god stabilitet og gjør det
lettere å plassere bannerheisen
der du måtte ønske.
Bannerheisen støtter enkel og
tosidig banner med størrelser fra
80 cm til 3 meter i bredde og 10
meter høyde. Aluminiumsprofiler i
topp og bunn.
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Brukervennlig og lettvint!
Driftssikkert system.
Montering av bannere på bakkeplan
Kan monteres i tak eller på vegg
Kan brukes med både enkel og tosidig bannere
Aluminiumslister oppe og nede på banneret
Banner bredde fra 80 cm til 3 meter
Banner lengde opptil 10 meter
Doble heiskabler på 15 meter for maksimal stabilitet.
Maksimal størrelse:10 x 3 meter
Maksimal belastning: 10kg
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Lanser nye produkter og kampanjer – både ute og inne!

SALG!

X-banner har en stor reklameflate
som gir deg effektiv eksponering
til budskapet ditt. Velg mellom
bredde på 80 og 120 cm.
X-banner er et flott alternativ til
rollup. Lett å bruke, lett å ta med,
enkel å flytte rundt.
Leveres komplett og klar til bruk
med banner og stativ i transportbag. Trykk er inkludert i prisen.
En stor X-banner er velegnet til
blant annet messer og utstillinger,
display, salgskampanjer, logo og
sponsor reklame, roadshows og
som sjokkselger.
Størrelser: 80x180 | 120x200 cm

L-banner er et portabel banner
system, leveres komplett inkludert trykk på banneret og praktisk
bæreveske. L-Banner har moderne
design med elegant fot og smal
topplist. Enkel å montere og tar liten
plass på gulvet. Høyden opptil 220
cm blir lagt merke til og gir god
synlighet på avstand.
Med store bannerstørrelse gir
L-Banner effektiv eksponering i et
lett håndterlig format som er enkelt
å ta med rundt.

Bannerstand liggende danner
en trekantet form som gir god stabilitet. Kan fint brukes med kun ett
banner på den ene siden. Det er et
fleksibelt og plasseringsvennlig produkt til eksponering av
ditt budskap. Systemet i aluminium med lav egenvekt gjør det lett
å montere og ta med seg rundt.
Bannere festes enkelt ved bruk av
maljer og kroker. Passer
foreksempel perfekt til utendørs
event, idrettsarrangement, rundt
en fotballbane, inngjerding av
aktiviteter/ sport, midlertidig
sperringer, køstyring og mye mer

Størrelser: 85x160-220 | 100x160-220 cm

Størrelser: 237x85 cm
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SALG!

X-banner
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Messebord
Skap det perfekte midtpunkt på din messestand med et praktisk messebord
(også kalt messedisk), hvor du kan se kundene i øynene. Settes raskt opp, og med
sine innvendige hyller og store flater har du det du trenger for å kommunisere ditt
budskap.
Uunnværlig i forbindelse med messer og for selgere på farten! Messebord, utstillingsbord og messedisker gir deg det optimale «møtestedet» for å oppnå kontakt med
potensielle kunder, i en fokusert og imøtekommende setting. Dette vil resultere i en
mer positiv opplevelse for begge parter der du får nye kontakter, spredt ditt budskap
eller informasjon og foretatt salg.

Messebord Konkav XL
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Messebord, messedisk, popup-bord, demo-bord og
standbord med reklametrykk. Rask levering!

Oval

Oval

Messebord klassisk er et moderne
pop-up standbord du kan ta med
deg og sette opp på 1-2-3. Leveres
komplett og klar til bruk, inkludert
trykk og transportbag.
Messebord Klassisk er et moderne
pop-up messebord som er produsert i aluminium og plast. Trykket ditt
trykkes på en tekstilduk som festes
rundt rammen med borrelås.
Stor reklameflate som går rundt
standbordet og på sidene. Hyller til
oppbevaring på innsiden. Praktisk
og effektivt messebord.

Størrelse: 102x40x106 cm (BxHxD)

Messebord rund søyle er et
elegant, rundt messebord med
bordplate på 40 cm i diameter og
innvendig oppbevaringsplass.
Trykket gjøres på en spesiell,
fleksibel aluminiumsplate på 90 x
131 cm. Dette gir en særdeles god
bildegjengivelse, høy glans og
fantastisk farekvalitet på trykket.
Vi trykker din logo eller reklamebudskap på plakaten som går rundt
søylen. Messebordet leveres komplett og klart til bruk inkludert trykk.
Messebordet er meget enkelt i bruk,
lett å ta med seg og enkelt å montere på din messe stand.
Størrelse: 40x92.5x40 cm (BxHxD)
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Messebord Oval har oppbevaring på innsiden. Messebordet har
et elegant, konveks design uten
skarpe kanter. Velg mellom fire
farger på bordplaten: Sort, hvit,
sølv eller trefarget. Meget enkel å
montere uten verktøy.
Messebordet har en stor trykkflate
på fronten som gir god eksponering til din logo og budskap. Her får
du mye messebord for pengene!
Leveres komplett med trykk og er
klart til bruk.

Klassisk

Rund søyle

Størrelse: 91x92.5x45 cm (BxHxD)
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Rund søyle

Messebord, messedisk, popup-bord, demo-bord og
standbord med reklametrykk. Rask levering!

Markedets

STØRSTE!

Messebord Premium er et funksjonelt og moderne messebord i
elegant, rektangulært design med
avrundede kanter og innvendig
oppbevaring med en hylle.
Messebordet er enkelt å montere
av en person og tar liten plass når
det er pakket ned i bæreveskene.
Messebord Premium er derfor
velegnet å ta med rundt og praktisk å ha med i bilen, på fly, messer,
events og andre arrangement der
du trenger et stabilt pop-up bord på
1-2-3. Bordplaten leveres i sort.

Messebord transportkoffert
leverer Alt-i-ett hvor transportkofferten blir til et messebord på
1-2-3. Messebordet er selve transportkofferten. Med enkle grep blir
kofferten til et praktisk messebord.
Kofferten blir til støttevegger når
du åpner den. Plasser bordplaten
på toppen og fester det grafiske
panelet på utsiden. Vips, så er du
klar! Oppbevaringsplass inne i
bordet når det er satt opp. Bordet
er stabilt og like lett å slå sammen
igjen. Genialt messebord som
virkelig er like enkelt og praktisk
som det høres ut som.

Messedisk buet med transportkoffert er en komplett og portabelt pop-up messedisk med 2 i
1 funksjon, som enkelt monteres
av en person. Det er to hyller på
innsiden for enkel oppbevaring
av brosjyrer og lignende. Messedisken leveres komplett med bordplate og trykk til fronten.
Transportkassen lages hurtig om
til en salgsklart messedisk
ved å montere medfølgende print
og bordplate. Perfekt for selgere
og andre som er på farten.
Messedisk buet med transportkasse anbefales til alle som ønsker
et moderne og portabelt messebord med et profesjonelt uttrykk.

Messebord XL er perfekt til messer, events,
produktdemonstrasjoner, salgsdisk og som
bardisk eller portabel resepsjon. Leveres
komplett inkludert trykk og transportkasser.

Størrelse: 62x96x41 cm (BxHxD)

Størrelse: 62x96x41 cm (BxHxD)

Størrelse: 140x100x55 cm(BxHxD)

Størrelse: 62x96x41 cm (BxHxD)
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Messebord XL består av to stk messebord buet, som kobles sammen til et stort
messebord. Messebordene kan brukes
som to selvstendige messebord ved å bestille ekstra paneler. Montering er brukervennlig og gjøres av en person på få minutter
uten verktøy.
Pris er inkludert trykk på panel til Messebord XL. Ekstra paneler bestilles i tillegg.
Messebord XL leveres komplett og klar til
bruk i to transportkasser med hjul.
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NYHET!

Messebord Arena
Messebord Arena er velegnet som sjokkselger eller utstillingsbord.
Ved hjelp av skiltet/banneret som enkelt monteres over, sørger du
for oppmerksomhet til bordet selv om det eventuelt står noen kunder
i forkant.
Messebord Arena er svært lett av vekt og monteres på et øyeblikk. Når du
er ferdig, pakkes hele bordet ned i en hendig bæreveske. Messebord Arena
er således velegnet å ta med seg rundt og praktisk å ha med i bilen, på fly,
messer, events og andre arrangement der du trenger et stabilt
bord/sjokkselger som monteres på et blunk. Hylle for oppbevaring inne i
kassen når messebordet er montert.
Kan leveres med flere skilt, for enkel gjenbruk av selve bordet.
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Messebord Konkav
Messebord XL Konkav gir deg en elegant «feel» på din messestand.
Den dynamiske fasongen sørger for å gi bordet et slankt og elegant
preg, samtidig som det er stort og innehar en romslig flate.

NYHET!
Vår nye Konkav-serie leveres i en rekke
forskjellige størrelser!

Vårt nye Messebord XL Konkav gir deg masse bordplass uten å fremstå
som kolossal og prangende. De lett buede sideveggene gir bordet en
behagelig eleganse som er med på å «bryte linjene» på din messestand.
Bordet er også velegnet i eksempelvis resepsjonsområder, eller som
«mingleplass» på events og arrangementer der du ønsker å enkelt kunne
lage samlingsplasser for besøkende, men ønsker et litt mer elegant og
moderne uttrykk enn «vanlige» messebord.
Grafisk trykk av høy kvalitet med stor detaljrikdom og friske farger til ditt
budskap. Bordplaten leveres i sort som standard. Andre farger kan leveres
på forespørsel. Messebord XL Konkav leveres komplett med trykk og er
klart til bruk.
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Messebord Konkav Small

Messebord Konkav Medium
Messebord Konkav Large
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Komplett pakke med en buet messevegg for en
profesjonell eksponering. Pakken inneholder en buet
messevegg, messebord, LED-belysning, transportkasse med hjul og trykte paneler til messevegg og
messebordet.

PAKKE

Messevegg

tilbud!

Messeveggen har et genialt enkelt pop-up system
med magnetlister og paneler. Panelene kan enkelt
skiftes ved behov eller du kan ha flere ulike paneler til
samme system.

Med vårt store utvalg av messevegger finner du garantert den perfekte løsningen for
å skille deg ut fra mengden, enten det er på et arrangement eller i dine egne lokaler.
Om du kun trenger en bærbar messevegg eller ønsker en helt skreddersydd utstilling
til en stor messestand, har vi flotte kvalitets produkter som passer til ditt behov. Ny
kampanje? Da kan du enkelt bytte ut paneler eller tekstil print til messeveggen din!
Markedsmateriell lagerfører mange forskjellige messevegger, pressevegger,
bakvegger, modulsystemer og storformat rollups som er portable og raske å
montere. Ønsker du et system der du kan bytte ut budskapet, og variere bredden på
messeveggen? Da kan vår Messevegg L-banner være løsningen for deg. Trenger
ekstra oppmerksomhet? Sett på flere LED lamper og belys messeveggen fra så
mange vinkler som mulig. Sett din messevegg sammen med en rollup, et messebord
og et brosjyrestativ så har du en super stand til en messe. Mulighetene er mange!
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SALG!

LED lampe 11Wer en stilren og
funksjonell lampe til messevegger
og messeutstyr som krever ekstra
mye lys.
Flott LED lampe som inneholder
over 50 led dioder, som gir god
belysning til din reklame. Leveres
klare til bruk, plug-and-play, inkludert fester til produktet. Lampene leveres i sølvfarget pulverlakkert aluminium. Andre farger kan
leveres ved forespørsel.
LED Lampene gir et lavt energiforbruk og lav varmeutvikling med
ekstra lang levetid.
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Buet messevegg

ZipLight LED 12W Lampe til
messevegg Tekstil Display.
Leveres i sort farge.
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ZipLight LED 10W Lampe til
messevegg Tekstil Display.
Leveres i sølvfarge /
blank aluminium.

NYHET!

Moderne.
Elegant.
Annerledes.

NYHET!

Rollup Cobra gir deg garantert økt oppmerksomhet,
med sin unike design og utforming. Ved å benytte
Rollup Cobra på din messestand sørger du for å
«bryte linjene» i det ellers rette og firkantede miljøet
som messer ofte er preget av.
Tekstildisplay har 30% lavere egenvekt og er enda
lettere å ta med seg rundt, i bilen, fly, buss og tog.
Duken er sydd som en pose med glidelås på den
ene enden. Den er nærmest krøllfri og spennes opp
automatisk rundt rammen når du lukker glidelåsen.
Nummererte fargekoder på rammen gjør montering
enkelt ved å sette sammen samme farge og
nummer.
Grafisk trykk av høy kvalitet på en tekstilduk
med stretch som gir stor detaljrikdom
og friske farger til ditt budskap. Når
du vil endre budskapet ditt kan du
raskt bestille ny duk og benytte
samme ramme. Enkelt og
kostnadseffektivt!

Messevegg bølge åpner for helt nye muligheter når det gjelder inndeling og plassbenyttelse av
din messestand. Ved å variere plasseringen av din Messevegg Bølge kan du oppnå unike effekter
og muligheter på et ellers begrenset areal. Buene gir deg små avgrensede «rom», samtidig som
følelse av rom og plass ivaretas. Messevegg Bølge kommer garantert til å skille deg fra konkurrentene!
Tekstildisplay har 30% lavere egenvekt og er enda lettere å ta med seg rundt, i bilen, fly, buss
og tog. Duken er sydd som en pose med glidelås på den ene enden. Den er nærmest krøllfri og
spennes opp automatisk rundt rammen når du lukker glidelåsen. Nummererte fargekoder på
rammen gjør montering enkelt ved å sette sammen samme farge og nummer.
Grafisk trykk av høy kvalitet på en tekstilduk med stretch som gir stor detaljrikdom og friske farger
til ditt budskap. Duken trekkes over rammen og lukkes med glidelås. Når du vil endre budskapet
ditt kan du raskt bestille ny duk og benytte samme ramme. Enkelt og kostnadseffektivt!
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NYHET!
NYHET!

Messevegg buet halvsirkel gir deg en elegant
ramme på din messestand. Den dynamiske fasongen skaper en fin avgrensing mot omgivelsene,
samtidig som følelse av luftighet iveretas. Buen i
både grunnflaten og på trykkflaten sørger for en
unik ramme som garantert vil trekke oppmerksomhet mot budskapet dit utover de «vanlige» messeveggene.
Messevegg sirket sørger for blikkfang opp mot de rette linjene som ellers ofte finnes i våre innendørs
omgivelser. Her åpner vi opp for en rekke nye og kreative løsninger hva promotering av budskap angår.
Ved å kombinere 2-3 stykker, med gjennomtenkt design og trykk på de to sidene, kan du oppnå mange
nye effekter – og ikke minst mange kombinasjoner, som gjør at veggene kan benyttes i de aller fleste
situasjoner.
Tekstildisplay har 30% lavere egenvekt og er enda lettere å ta med seg rundt, i bilen, fly, buss og tog.
Duken er sydd som en pose med glidelås på den ene enden. Den er nærmest krøllfri og spennes opp
automatisk rundt rammen når du lukker glidelåsen. Nummererte fargekoder på rammen gjør montering enkelt ved å sette sammen samme farge og nummer.
Grafisk trykk av høy kvalitet på en tekstilduk med stretch som gir stor detaljrikdom og friske farger til
ditt budskap. Når du vil endre budskapet ditt kan du raskt bestille ny duk og benytte samme ramme.
Enkelt og kostnadseffektivt!
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Tekstildisplay har 30% lavere egenvekt og er enda
lettere å ta med seg rundt, i bilen, fly, buss og tog.
Duken er sydd som en pose med glidelås på den
ene enden. Den er nærmest krøllfri og spennes opp
automatisk rundt rammen når du lukker glidelåsen.
Nummererte fargekoder på rammen gjør montering
enkelt ved å sette sammen samme farge og nummer.
Grafisk trykk av høy kvalitet på en tekstilduk med
stretch som gir stor detaljrikdom og friske farger til
ditt budskap. Når du vil endre budskapet ditt kan
du raskt bestille ny duk og benytte samme ramme.
Enkelt og kostnadseffektivt!

NYHET!

Messevegg buet romdeler gir deg et ekstra
«rom» på messestanden. Sett deg ned med potensielle kunder, og gi dem følelse av eksklusivitet og
fokus i en messeatmosfære som kan være hektisk
og voldsom.
Tekstildisplay har 30% lavere egenvekt og er enda
lettere å ta med seg rundt, i bilen, fly, buss og tog.
Duken er sydd som en pose med glidelås på den
ene enden. Den er nærmest krøllfri og spennes opp
automatisk rundt rammen når du lukker glidelåsen.
Nummererte fargekoder på rammen gjør montering
enkelt ved å sette sammen samme farge og nummer.
Grafisk trykk av høy kvalitet på en tekstilduk med
stretch som gir stor detaljrikdom og friske farger til
ditt budskap. Når du vil endre budskapet ditt kan
du raskt bestille ny duk og benytte samme ramme.
Enkelt og kostnadseffektivt!
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Messevegg Stage

NYHET!

Perfekt for små arrangementer
som pressekonferanser og
arbeidsmarkedsdager!
NYHET!

NYHET!

Messevegg Stage – Buet er en innovativ
messevegg/display som bruker stoff med stretch
montert på et patentert rammesstem. Løsningen
gir maksimal fleksibilitet samtidig som den er
utralett og enkel å transportere. Hele messeveggen
settes opp på bare et par minutter. Rammeverket er
konstruert for å tåle tøff håndtering.

Messevegg Stage – Rett er en innovativ
messevegg/display som bruker stoff med stretch
montert på et patentert rammesstem. Løsningen
gir maksimal fleksibilitet samtidig som den er
utralett og enkel å transportere. Hele messeveggen
settes opp på bare et par minutter. Rammeverket er
konstruert for å tåle tøff håndtering.

Messevegg Stage Wall er en innovativ messevegg/display som bruker stoff med stretch montert på
et patentert rammesstem. Løsningen gir maksimal fleksibilitet samtidig som den er utralett og enkel å
transportere. Hele messeveggen settes opp på bare et par minutter. Rammeverket er konstruert for å tåle
tøff håndtering.
Messevegg Stage Wall er i utgangspunktet tilpasset messestand på 4×2 meter, men kan benyttes i utallige kombinasjoner. Ved å koble sammen flere enheter kan man på en svært enkel måte oppnå profilering på store flater en fleksibel måte. Ta kontakt med oss for spesialtilpassende løsninger og alternative
varianter av Messevegg Stage Wall.
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Som eksperter på bærbare og sammenleggbare messevegger
hjelper vi deg å sette sammen alt fra enklere løsninger til
store, avanserte messestands!

Popup

Popup

Popup

Popup

Messevegg popup popper du
opp på 1-2-3! Populært produkt til
bruk på messer, salgskampanjer,
utstillinger og arrangementer hvor
du ønsker en stor og stabil
reklameflate som er lett å sette
opp. Leveres komplett med
ferdig trykket reklameduk og
praktisk trilleveske. Messeveggen
er tilgjengelig i 3 størrelser fra 5 til
9 kvadratmeter. Vi trykker på
rynkefri tekstilduk som gir flott
grafikk og klare farger. Duken
monteres lett ved å feste den til
messevegg popupstativet med
borrelåsfestene. På denne måten
kan du beholde stativet og endre
buskap etter behov.

Messevegg popup buet tekstil er
en elegant pop-up messevegg i et
moderne design som gir deg fantastiske forutsetninger for å lykkes.
Lett å ta med, enkel i bruk. Popup
funksjonen gjør det lekende lett å
sette opp messeveggen, slik
at du blir klar på 123. Med en lett
buet form på messeveggen får du
et moderne og profesjonelt
utseende. Messeveggen bruker en
heldekkende tekstilprint med
eksponeringsflate på hele 8,5 m2,
noe kundene garantert vil legge
merke til. Leveres komplett og klart
til bruk, inkludert trykk, belysning
(2 lys) og transportbag.

Messevegg rett med tekstil
og glidelås med elegant trykk
på tekstilduk som trekkes over
rammen og lukkes med glidelås.
Leveres komplett inkludert trykk og
bæreveske. Tekstilduken er sydd
som en pose med glidelås på den
ene enden. Den er nærmest krøllfri
og spennes opp automatisk rundt
rammen når du lukker glidelåsen.
Det geniale designet gir våre
tekstil display 30% lavere egenvekt og er enda lettere å ta med
seg rundt, i bilen, fly, buss og tog.

Størrelser: 225x225 | 230x300 | 300x300 cm

Størrelser: 363x236 cm

Størrelse: 250x230x40| 295x225x40
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Glidelås

Glidelås
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Popup

Glidelås

Rollup Messevegg Large
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Messevegg buet med tekstil
og glidelås med elegant trykk
på tekstil duk som trekkes over
rammen og lukkes med glidelås.
Leveres komplett inkludert trykk og
bæreveske.
Tekstil display har 30% lavere
egenvekt og er enda lettere å ta
med seg rundt, i bilen, fly, buss og
tog.Duken er sydd som en pose
med glidelås på den ene enden.
Den er nærmest krøllfri og spennes
opp automatisk rundt rammen når
du lukker glidelåsen. Nummererte
fargekoder på rammen gjør montering enkelt ved å sette sammen
samme farge og nummer.

Rollup Messevegg Large enkel
å transportere og montere, slik at
du er klar til salg på 1-2-3. Leveres
komplett med transportbag, klar til
bruk. Montering er lekende enkelt.
Trekk opp printen og fest den til teleskopstengene på stativet. Høyden
kan justeres fra 2 meter til 3 meter
høyde.
Den unike størrelsen på rollup
messevegg gir reklamebudskapet
høy synlighet, samtidig som produktet er enkelt i bruk. Rollup Messevegg Large er velegnet til bruk på
messer, salgsarenaer, fotobakgrunn, pressevegg og mer.

Rollup messevegg XL er en av
markedets største rollup messevegg med bredde på 240cm og
justerbar høyde fra 240-250 cm.
Med denne portable rollup messeveggen blir du lagt godt merke til.
Systemet er lett å transportere og
montere av en person. Bare trekk
ut rollup plakaten og fest den til
stativet, så er klar til salg på 1-2-3.
Leveres komplett og klar til bruk i
transportbag, inkludert print.
Rollup Messevegg XL er velegnet
til bruk på messer, salgsarenaer,
fotobakgrunn, pressevegg og mer,
der du trenger maksimal synlighet
til budskapet ditt.

Størrelse: 250x230x35| 307x230x35

Størrelse: 200x200-300 cm

Størrelse: 240x250 cm
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NYHET!

Messeegg Wall Street
Messevegg Wall Street er en stor messevegg med elegant trykk på tekstilduk.
Duken trekkes over rammen some en pose, og lukkes med glidelås. Den er
nærmest krøllfri og spennes opp automatisk rundt rammen når du lukker
glidelåsen. Det geniale designet gir vår Messevegg Wall Street 30% lavere
egenvekt og er enda lettere å ta med seg rundt, i bilen, fly, buss og tog.
Nummererte fargekoder på rammen gjør montering enkelt. Når du vil endre
budskapet kan du enkelt bestille ny duk og beholde rammen. Grafisk trykk av høy
kvalitet på tekstilduk med stretch, som gir stor detaljrikdom og friske farger til ditt
budskap. Leveres komplett inkludert trykk og bæreveske.
Våre messevegger i tekstil er et glimrende alternativ til tradisjonelle pop-up systemer.
Spesielt velegnet dersom du ønsker et lett alternativ som er enklere å ta med rundt
på messer og andre utstillingslokaler i Norge og utlandet, da de holder seg under
maksimal normalhøyde tillatt på de fleste messer og arrangementer.

6 meter!
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NYHET!

NYHET!

Bannerportal Buet

Bannerportal Firkantet

Ingen mulighet for messevegg? Liten plass på gulvet? Bannerportaler kan brukes til en rekke
formål som å øke merkevare gjenkjennelsen, synliggjøre ditt budskap, eller bidra til å lansere nye
produkter og kampanjer – både ute og inne!
Bannerportal sørger også for at budskapet ditt blir synlig i høyden – uten behov for takheng eller vanskelig og
komplisert montering. Trykk på tekstilduk som trekkes over rammen og lukkes med glidelås. Leveres komplett
med trykk og bæreveske.
Tekstildisplay har 30% lavere egenvekt og er enda lettere å ta med seg rundt, i bilen, fly, buss og tog. Duken
er sydd som en pose med glidelås på den ene enden. Den er nærmest krøllfri og spennes opp automatisk
rundt rammen når du lukker glidelåsen. Nummererte fargekoder på rammen gjør montering enkelt ved å sette
sammen samme farge og nummer.
Grafisk trykk av høy kvalitet på en tekstilduk med stretch som gir stor detaljrikdom og friske farger til ditt
budskap. Når du vil endre budskapet ditt kan du raskt bestille ny duk og benytte samme ramme. Enkelt og
kostnadseffektivt!

Bannerportal Buet, med toppskilt
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NYHET!

Lyskasse
Lyskassene er frittstående elementer/kasser som enkelt plasseres der du ønsker.
Kassene veier lite, krever minimalt med montering og man trenger ingen verktøy,
spesialtilkobling e.l. Her får du kun lekker promotering av ditt budskap på null tid!
Velegnet i resepsjonsområder, utstillinger, messer, events, konferanser mv.
LED-lyset i kassene gir jevn og fin belysning av hele flaten. Trykkflaten i lyskassene
kan enkelt byttes ut, noe som også gjør at dette er en priseffektiv investering. Kassene
kan lages liggende, kvadratiske eller stående. Ved kreativ bruk av størrelser og
plassering, kan du med enkelthet skape atmosfære og eleganse i dine lokaler, der
fokus trekkes mot selgende budskap og produkter. Minimalt med strømforbruk!

Leveres på spesialmål!
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Messevegg Lyskasse

Lyskasser med LED-lys – lekkert!
Vi kan levere lyskasser med LED-lys i alle størrelser
og høyder. Vi produserer på skreddersøm, så du
er garantert å få et produkt som passer ditt behov,
din tilgjengelige plass – og ditt budsjett!
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Brosjyrestativ
Praktiske og lette brosjyrestativsom er enkle å sette opp og slå sammen. De veier
nesten ingenting og gjør at du er messeklar på 1-2-3.
Foten i krom gir stativene et lavt tyngdepunkt og holder stativet stabilt oppreist.
Perfekt til å ta med rundt. Velegnet til å ha med på fly eller i situasjoner du ønsker
en lett bagasje.
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Brosjyrestativ Pop-up har 4 x A4
hyller. Stativet kan enkelt slås opp
og foldes sammen uten verktøy,
mens du har brosjyrer i stativet.
Dette er et genialt, fleksibelt system med solid konstruksjon og et
moderne design som er lett å ta
med rundt. Leveres inkludert sort
transportbag.

Brosjyrestativ Nett er svært
enkel i bruk . Med popup- funksjon er klar på 1-2-3. Velg mellom
4 lommer eller 8 lommer til katalogene dine. Praktisk og lett
brosjyrestativ som er enkelt i bruk.
Passer for deg som er på farten
eller vil ha et brosjyrestativ som tar
liten plass og har lav vekt.

Brosjyreholder på stativ har en
høyde på 118 cm gir eksponering
av dine brosjyrer i rett høyde for å
skape blikkfang og kapre kunder.
Enkel og rask montering på stedet
ved å skru sammen foten og feste
brosjyreholderen til toppen.
Brosjyrestativet står stødig på
rundt fot med gummibeskyttere.
Leveres i polstret bæreveske, noe
som gjør den lett å ta med rundt.

Størrelse: 34x34 x54 cm (LxBxH)

Størrelse: 13x60x9 cm

Størrelse: 118 cm
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Perfekt til messe og selgere på farten!

Bestselger!

Brosjyrestativ Smart har et stilrent design med aluminium og løft-opp funksjon rett fra transportkofferten. Sammenleggbart brosjyrestativ aluminium med 6 hyller tilpasset A4 størrelse.
Leveres i praktisk transportkoffert. Brosjyrestativ Smart er praktisk i bruk med popup-funksjon
som tar få sekunder å montere. Holdbart design med lang levetid.

Størrelse: 17x35x46 cm (LxBxH)

Brosjyrestativ Smart
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NYHET!

Flex tårn
Vårt nye Flex Tårn er en unik konstruksjon, som gir deg utallige
muligheter! Flex Tårn kan også brukes som utstillingsmonter/
demoutstilling, da man har mulighet for å «kapsle inn» produkter i
transparent plast.
Flex Tårn skaper en elegant rund søyle på din messestand. Paneler kan
leveres enten med trykk eller som transparente flater, alt ut i fra hva du
ønsker å bruke Flex Tårn til. Produktet kan også leveres med lys for ekstra
elegant utstilling av dine produkter.
Produktet er sammenleggbart og svært enkelt å transportere og montere.
Når søylen er «slått sammen» frakter du den enkelt med deg i den
medfølgende trillekofferten!
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Pappdisplay
Med pappdisplay får du skreddersydde displayløsninger til dine kampanjer.
Pappdisplay er fleksible reklameprodukter laget av papp med trykk. Pappdisplay er
godt egnet som blant annet gulvdisplay, sjokkselgere, kampanjemateriell, shop-inshop, alarmkover og mye mer.
Statistisk er omtrent hver tredje vare i handlekurven et impulskjøp. Sjokkselgere og
gulvdisplay av papp er derfor velegnet til kampanjer og tidsbegrensede tilbud i både
butikk, kjøpesenter og handelssentrum.
Pappdisplay gir stor frihet til utforming og kan stort sett leveres flatpakket, slik at det
tar liten plass under transport og er lett å montere. Pappdisplay kan brukes til
å fremme en vare og påvirke kundens interesse. Samtidig er det mulig å fremstille
pappdisplay som vekker tillit og ser innbydende ut, slik at du frister kunden.
Vi designer og leverer kreative pappdisplay til dine kampanjer, events og
arrangement. Ta kontakt for pris og mer informasjon.

Pappdisplay i forskjellige varianter
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Oppblåsbare

PRODUKTER

Oppblåsbare produkter og oppblåsbar reklame er en kostnadseffektiv eksponering som ofte blir brukt til å skape oppmerksomhet, tiltrekke seg kunder, markedsføre
budskap, synliggjøre sponsorer og i kommunikasjon mot sluttkunde.
Produktene har stor reklameflate og gir dermed god synlighet, også i store folkemengder og fra lang avstand. Oppblåsbare reklame har mange bruksområder og
kan brukes ute og inne på alle typer arrangementer, events, sportslig arenaer og
messer.
Vi leverer det meste av produkter til oppblåsbare reklame, slik som oppblåsbar
portal, helium luftballong med reklame, oppblåsbare telt, oppblåsbar skydancer /
windyman, oppblåsbare reklamevegger og oppblåsbare ballonger m.m.
Alle våre oppblåsbare produkter leveres komplett til bruk med integrert vifte,
trykk av ditt eget design eller med utskiftbar reklame.

SALG!
Skydancer Julenisse
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NYHET!

NYHET!

Spider Tent er et oppblåsbart telt som du blåser opp med enten vanlig manuell pumpe eller med
medfølgende elektriske pumpe.

Oppblåsbart V Telt er et oppblåsbart telt som du blåser opp med enten vanlig manuell pumpe eller med
medfølgende elektriske pumpe.

Teltet fungerer som en luftmadrass; Du blåser det opp en gang og teltet holder seg i flere dager før du
må etterfylle produktet med litt mer luft. Sikkerheten ivaretas av overtrykksventiler, dvs at man ikke kan få
skadet teltet ved å fylle det med for mye luft.

Teltet fungerer som en luftmadrass; Du blåser det opp en gang og teltet holder seg i flere dager før du
må etterfylle produktet med litt mer luft. Sikkerheten ivaretas av overtrykksventiler, dvs at man ikke kan få
skadet teltet ved å fylle det med for mye luft.

Hoveddelen i vårt Spider Tent (konstruksjon) består av 4 ben og tilhørende tak. Hele teltet leveres med
fullfarget trykk, og tilhørende glidelås. Her kan man evt montere vegger og annet tilbehør, som kappe,
skjøtestykker for å koble telt sammen mm.

Teltet består av tre «vegger» og tak – alle levert med fullfarget trykk.

Størrelse: 3x3 | 4x4 | 5 x5 | 6x6 | 7x7 | 8x8 m

Størrelse: 4x4x2,9| 5x5x2,9 | 6,2x6,2x3,3 m
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Buet

Firkant

Polygon

Blås deg opp, stor og synlig!

Oppblåsbar reklamesøyle er et
morstomt og effektivt reklameprodukt som er enkel å bruke og
gjør deg synlig på kort tid. Reklamesøylen blåses raskt opp ved hjelp
av medfølgende elektrisk pumpe.
Innebygget trykksikring gjør at du
ikke kan pumpe til søylen sprekker.
Reklamesøylen plugges når den
er pumpet opp, slik at den står fritt
uten behov for strøm eller vifte.

Portal / Målbue med trykk og
utskiftbar reklame. Velg mellom
3 ulike fasonger og 2 størrelser.
Portalen leveres komplett og klar til
bruk i transportbag.
En oppblåsbar portal gir deg en
fysisk stor reklameflate som er lett
å se på avstand. På grunn av
størrelsen vil kundene alltid kunne
se din reklame, selv i store folkemengder. Velg mellom standard
eller stor størrelse, heldekkende
trykk eller en av våre standard
farger. Produsert i polyester med
ytterlag av 330g pvc for ekstra
slitestyrke.

Reklame ballong har integrert
vifte blåser opp ballongen på kort
tid. Festes til bakken med de medfølgende barduner/tau. Leveres
komplett og klar til bruk i robust
transportbag.
Alle våre reklameballonger er
laget av slitesterkt og PVC-laminert polyester, som sikrer lang
levetid og meget enkelt vedlikehold.

Størrelse: 2| 2.5 | 3 m

Størrelse: 8 x 4 meter (32 m2)

Størrelse: 240x250 cm

11.2 x 5.6 meter (62.7 m2)

Polygon Pottal/målbue
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SALG!

Reklametelt med elegant trykk
på tekstil duk som trekkes over
rammen og lukkes med glidelås.
Leveres komplett inkludert trykk og
bæreveske.
Tekstil display har 30% lavere
egenvekt og er enda lettere å ta
med seg rundt, i bilen, fly, buss og
tog. Duken er sydd som en pose
med glidelås på den ene enden.
Den er nærmest krøllfri og spennes
opp automatisk rundt rammen når
du lukker glidelåsen. Nummererte
fargekoder på rammen gjør
montering enkelt ved å sette
sammen samme farge og nummer.

Skydancer / Windyman består
av et stort, langt rør som er koblet
direkte til en kraftig vifte. Luften
blåses ut gjennom toppen av hodet og ut gjennom armene. Skydanceren beveger seg dynamisk
og ser ut til å danse etter hvert som
luft og vindt beveger den.

Skydancer Julenisse er
produsert i meget slitesterkt
110g/m2 spinnaker non-rip stoff.
Kan leveres i andre størrelser på
forespørsel.

Skydancer virker som en kundemagnet og kan ses fra lang avstand. Velg mellom 1 eller 2 ben og
høyde fra 4 meter til 8 meter høyde.
Leveres komplett og klar til bruk
med vifte på 1500 watt.

• Ta skydanceren ut av transport
bagen og tre bunnen over 		
viften.
• Fest skydanceren til vifteram men med stroppene.
• Koble til strøm og skru på 		
viften – klar til bruk!

Størrelse: 250x230x35| 307x230x35

Størrelse: 6 m

Størrelse: 6 m

Oppblåsbare Produkter
Standard PVC farger
Gjenbrukbar reklame som er enkel å transportere
Gigantiske størrelser opp til 6 meter i diameter
gir maksimal synlighet

Du setter opp din skydancer nisse
på kun få minutter:

Plasser ballongen riktig og den viser veien for kundene
Skreddersy din helum luftballong med
heldekkende reklametrykk.
Vis firmalogo eller sponsor høyt til værs for
maksimal oppmerksomhet

Helium luftballong med reklame er et populært reklameprodukt som gir høy oppmerksomhet og maksimal
synlighet på lang avstand. Perfekt for å promotere logo, sponsor, eller vise vei slik at kunden finner frem til ditt
arrangement.

Størrelse: 3| 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 m
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Sofa | Stol | Bord | Puff

Møbler

MED TRYKK

Skreddersydd interiør med tekstiltrykk og eget design. Design dine egne møbler! Vi
er stolte av å levere flotte møbler med trykk av høy kvalitet som kunden virkelig legger
merke til. Endelig får du mulighet til å gjøre din bedrift’s møbler personlige, med logo
eller eget design.
Vi har et stort utvalg – alt er mulig! Våre unike møbler med trykk gir deg mulighet til å
designe dine egne møbler. Bruk et bilde eller farger som harmonerer til din bedrift. Vi
trykker din logo eller grafisk design slik du vil ha det. Alle møblene kan tilpasses din
bedriftsprofil. Gjør din bedrift unik og imponér dine kunder!

Oppblåsbare møbler med trykk som er funksjonelle og portable. Alle våre møblene kan skreddersys med
trykk/broderi av din logo eller trykk av ditt eget design. Våre oppblåsbare møbler er vanntette, ripesikre og
kommer i en rekke former og størrelser.
Innerdelen består av solid plast med ekstrem styrke og elastisitet. Ytterdelen består av et slitesterkt, patentert
trekk med glidelås. På denne måten kan du lett endre design når du ønsker eller ha flere ulike design til dine
oppblåsbare møbler. Møblene kan brukes ute og inne hele året. De er lette å ta med, raske å montere og gir
deg god eksponering som vil imponere kundene dine.

Se flere bilder på våre nettsider!
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Luftseng er perfekt som firmagave eller til egen bruk i sommersolen! Luftsengene er av god kvalitet og er meget
komfortabel å sitte i.
Bruk den hjemme på plattingen, på stranda, ute på tur, i basenget og i vannet. Ikke anbefalt å bruke i saltvann da
det er vanskelig å rense bort saltvannet.
Et smart design gjør denne oppblåsbare sofaen/daybeden enkel å sette opp med kun noen kast i vinden!
Kan leveres med egen logo på forespørsel (minste bestilling 25 stk.).
Størrelser: 85x111 | 100x111 | 130x100 | 140x140 | 180x140 cm

LAGER
tømming!

Sakkosekk som produseres i vannavstøtende polyester. Sømmer med kantforsterkning, glidelås og arbeid av
ypperste kvalitet gir vi deg et slitesterkt produkt som du kan bruke lenge.
Sakkosekkene og trekkene er av meget god kvalitet med klare farger og god bildekvalitet. Våre løse trekk kan
enkelt tilpasses din eksisterende sakkosekk slik at den blir så god som ny. Trekket til sittesekken kan lett tas av og
på for vask. Med vår moderne trykkmetode kan du selv bestemme ditt eget design. En sittesekk har et stort bruksområde.
Sakkosekkene våre fungerer godt i bruk både ute og inne hele året, sommer som vinter. Bruk dem i båten, de flyter
på vannet.

Størrelser: 85x111 | 100x111 | 130x100 | 140x140 | 180x140 cm
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Kraftig aluminiumsramme, telttak med baldakiner og
teltvegger med fullfarge trykk, og er tilgjengelig i tre
forskjellige størrelser.

SALG!

Salgstelt 3×3 meter er prisgunstige og robuste salgstelt som leveres i flere lekre farger.
Med et salgstelt får du tak over hodet og kan rakst og effektivt åpne salgsbod/stand når du
trenger det. Leveres klare til bruk. Husk også praktisk trilleveske med hjul for enkel transport!
Salgsteltene gir tak over hodet og beskytter mot vær og vind. Teltene gir god synlighet og
fungerer ofte som en kundemagnet som tiltrekker seg kunder.
Teltene har kraftig ramme i aluminium som står stødig. Taket er laget av slitesterk polyesterduk.
Teltvegger som festes enkelt med glidelås kan bestilles utenom på forespørsel.
Størrelse: 3x3 | 3x4.5 | 3x6 m
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Teppe med HD trykk produseres hos oss med markedets beste tepper med gjennomgående høy kvalitet, både
på trykk og materialer i bruk. Reklameteppene er blant
annet laget med polyamid (nylon) fiber som er tuftet på
stabil, ikke-vevd polyester, som sikrer høyeste stabilitet,
holdbarhet og enkel kapp.
Se video på våre nettsider!

Tepper

OG GULVBELEGG

Teppene og mattene fra Markedsmateriell produseres med sertifiserte karbonnøytrale produksjonsmetoder og den mest avanserte innfargingsteknologi
tilgjengelig, som tillater oss å lage høykvalitetsmatter med vakre mønstre, fotorealistiske bilder og logoer. Med hele 150 standard farger og over 16 millioner
fargemuligheter, er det mulig å gi dine tepper og matter førsteklasses HD trykk med
tydelig definert tekst og mer realistiske effekter!
Alle våre tepper er antistatiske, brannhemmende, lyddempende og isolerende,
samt oppfyller de strengeste ISO krav til sertifisering innen kvalitet og miljø.
Vinyl gulvbelegg med trykk er et slitesterkt og funksjonelt reklameprodukt med et
stort bruksområde og lang levetid. Skumbelagt bakside gir et mykt og støydempende
underlag som er behagelig å gå på. Perfekt til bruk på messer, arrangementer og
salgsarenaer.
Vi tilbyr både permanente, portable og midlertidige løsninger. Snakk med oss om
dine behov, så finner vi frem til den beste løsningen.

Gulvbelegg
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Du får bare én mulighet til å gjøre
et godt førsteinntrykk.

Logomattene blir produsert med en av markedets mest moderne produksjonsteknikker, slik at
små detaljer og fargenyanser blir gjengitt med stor nøyaktighet. Vi trykker hva du vil på matten,
slik at du kan presentere tekstbudskap, produkter, kampanjer eller bilder m.m.
Velg mellom flere ulike standard størrelser eller bestill HD logomatte til dine egne mål.

Størrelse: 85x60 - 200x300 cm
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Folie

OG SELVKLEBENE TAPET

Vi leverer alt innen foliedekor og selvklebende folie med trykk. Vi kan bekle alle typer
flater med ditt budskap. Med foliedekor er det kun fantasien som bestemmer. Noen
populære bruksområder er foliedekor bruk som bildekor, helfoliering av kjøretøy,
bilreklame på firmabil, vindusdekor, interiørdekor, selvklebende tapet og folie på
reklameskilt.
Folie med trykk er velegnet til montering på stort sett alle overflater, slik som på biler,
skiltplater, vinduer, skapdører, glass, vegger og mye mer. Vår moderne utstyr skjærer
ut former slik du ønsker og gir deg en utrolig bildekvalitet med klare, friske farger.
Foliedekor blir også kalt selvklebende folietrykk, folie med trykk, og foliedekor.
Dette er samme produkt under ulike navn.
Hos oss får du folie av høy kvalitet, rask levering og montering av folie.

Selvklebende fototapet
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Med foliedekor er det kun fantasien som bestemmer.
Alt er mulig!

Fasadefolie

Selvklebende fototapet med egen design. Skap den atmosfæren du selv ønsker på kontoret
eller arbeidsplassen med fototapet. Selvklebende fototapet er en super måte å inkludere
selskapets branding og designprofil på vegger og interiør.
Vi trykker dine bilder, design og logo på selvklebende fototapet som fester godt til alle flate underlag og kan brukes på nært sagt alle flater, vegger og interiør. Selvklebende fototapet kommer
ferdig trykket og klar til montering på rull. Fototapeten er oppdelt i lengder som monteres kant i
kant.

Gulvfolie

Folie kan bekle alle typer flater med ditt budskap. Vår folie har høy kvalitet og gir deg utsøkt
bildekvalitet med lang levetid.
Foliedekor er et meget populært produkt som har et stort bruksområde. Bruk det til utskjærte
bokstaver, klistremerker til bilruter, butikkvindu, fasader og frostet folie som skjermer for sol og
innsyn.
Folien fester seg til alle de aller fleste underslag. Vi printer din logo og kan skjære til formen du
ønsker, slik som logo og bokstaver.

Med fototapet kan du selv oppfordre til inspirasjon og kreativitet ved å skape estetisk
innbydende miljøer.
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Vårt moderne utstyr kan skjære ut skreddersydde
dekor- og logoelementer.

Bilfolie og bilreklame er en effektiv og rimelig måte å profilere seg på. Med bilfolie kan du
skreddersy reklame på bil slik du ønsker.
Bruk av bilfolie som reklame på bilen er både rimelig og effektiv. Firmabilen befinner seg
ofte godt synlig i bybildet og er meget velegnet til å spre et reklamebudskap til en stor
kundemasse.
Helfoliering av bil er en populær metode for uniformering av firmabiler. Med bilfolie kan du
skreddersy bilen med bilder, farger og logo slik du ønsker. Hos oss får du både permanent folie
og kampanjefolie for midlertidig annonsering.
Vi leverer og monterer folie på alle typer biler, busser, lastebiler og mer.
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Platefot Premium er en elegant og minimalistisk platefot i
natureloksert aluminium. Enkel i bruk uten verktøy. Justerbar
festeplate i bunn skyves inntil platen, som skrus fast med to
skruknotter. Gummiknotter i bunnen forhindrer at foten sklir
og beskytter gulvet mot riper.

Plateføtter

OG PRINT

Vi leverer print på plater, platetrykk, plateskilt og formskjærte plater med reklame til
alle behov. Ønsker du unike former eller fasong på platen kan vi stanse og frese ut
plater til den formen du ønsker. Vi har et stor utvalg plater du kan trykke reklamebudskap på, skjære ut former eller lage skilt og reklamefigurer av. Vi har også føtter og
stativ til plater for innendørs og utendørs bruk.

Platefot Premium

Print på plater, platerykk og plateskilt er et av markedets mest populære valg for
produksjon av logo og skilt. Vi har plater som passer til alle bruksområder for både
innendørs og utendørs bruk i aluminium, I-bond, akryl, pleksiglass og PVC.
Dette gjør print på plater og platetrykktil det perfekte materialet for skiltløsninger,
arenareklame, byggeplasskilt, ufreste bokstaver og firmalogo.
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Ønsker du hjelp til å velge riktig plate og fot til ditt bruk,
vennligst ta kontakt med oss så hjelper vi deg!

Platefot til utendørs bruk med justerbart feste
og vanntank som kan fylles med sand eller vann.
Enkel i bruk. Plasser platen mellom festeskruene
og stram til så platen sitter godt fast.

Platefot Eksklusiv Aluminium har klemsystem
for feste av plater. Leveres i 10, 30 og 50 cm
bredde og sort farge eller aluminium finish.
Platefot eksklusiv passer til plater med tykkelse
fra 3mm til 26mm. Platefoten har en stabil base
med anti-skli silikon, slik at den står støtt uten å
flytte på seg.

Størrelse: 50 x 18 x 45 cm (BxHxD)
Vekt tom: 1,5 kg

Platefot basic i plast med fast spor til å sette
nedi plater med tykkelse opptil 10mm. Kan
brukes alene eller sette sammen flere ved
behov. Velegnet til bruk utendørs og inne. Velg
mellom 5 ulike farger: Sort, rød, gul, grønn og
orange.

Vekt med vann: ca. 15 kg.

Enkel montering ved plassere platen i åpningen
og stramme til skruhjulet på undersiden, slik at
foten klemmes fast til platen. Ved lange eller
store plater kan du bruke flere plateføtter for
ekstra stabilitet.
Small: 10 cm bredde og vekt 6 kg.
Medium: 30 cm bredde og vekt 7 kg.
Large: 50 cm bredde og vekt 10 kg.
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Bilde på plate

Vi leverer bilder på frostet eller klar akryl, opale plater, aluminiumsplater, kapaplater,
treplater, oppskummet pvc og andre materialer på forespørsel. De fleste harde
materialer er mulig å trykke på. Med sitt profesjonelle utseende er Bilder og skilt også
velegnet på messer og events.
Våre bilder og skilt har stort bruksområde, slik som fasadeskilt, visningsskilt,
gateskilt, inngangsskilt, lysskit, kunsttrykk, bildetrykk og profilering av produkter
i ramme. Alle produktene kan tilpasset ditt bruk og ønske. Vi har et stort utvalg av
avstandsskruer, laminering og hulling av skilt og bilder.

Bilde på blindramme

Bilder på blindramme av høy kvalitet.
Leveres ferdig montert, klare til å henges
opp på veggen.
Våre moderne blindrammer fester canvas
og andre print materialer direkte til rammen,
slik at det brettes og klemmes fast. Dette gir
tettsittende og profesjonelle rammer med ditt
personlige trykk, som du kan henge rett på veggen.
Rammene er laget av tre og er tørket i ovn til en en fuktighet under 8%. Dette forhindrer
at rammen krymper eller blir deformert. Systemet sikrer trommespenn i materialet og at
hjørnene alltid blir
perfekte.
Blindrammene leveres i flere størrelser. Mulighet for individuell tilpasning ved forespørsel.
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PalleTREKK OG SKJØRT

Vi kan levere ALT av palletrekk og palleskjørt i alle størrelser og høyder. Angi ved
bestilling hvor mange hvor mange paller du ønsker å stable. Vi produserer også
på skreddersøm, så du er garantert å få et produkt som passer ditt behov.

Palletrekk og palleskjørt til uslåelige priser!
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Palletrekk

Palleskjørt

Palletrekk sørger for at de flisete og lite elegante
europallene blir til lekre sjokkselgere eller
utstillingsbord!

Palleskjørt sørger for at du på en rimelig og enkel
måte «pakker inn» de lite elegante europallene med
ditt skreddersydde budskap!

Ved å benytte palletrekk sørger du for å gjøre om standard
paller til en del av butikkens interiør eller profil. På en svært
enkel måte sørger du for et ryddig og pent inntrykk i din
butikk, messestand, utendørs display el. Du
får også varene opp fra gulvet, som i
seg selv øker synligheten og
tilgjengeligheten på varene
du ønsker å vise/selge.

Vi kan lage palleskjørt beregnet for én eller flere paller,
og i alle størrelser. Vi tilpasser til akkurat det du trenger.
Palleskjørt med trykk gir mulighet til gjennomgående
profilering på en svært prisgunstig måte.
Vi kan levere alt av palleskjørt med kundens eget trykk. Vi
kan leverer i mange ulike materialvalg, som pvc, papir, tekstil
mm. Kundens ønsker og krav er våre muligheter! Ta kontakt
med oss så hjelper vi deg.

Palletrekk med trykk gir
deg også en unik mulighet
til profilering på en svært
prisgunstig måte – på
steder der du vanligvis ikke
har mulighet for å fremme
noe budskap. Og best av
alt – de kan brukes igjen
og igjen!

Vi kan levere ALT av palletrekk i alle størrelser og høyder. Angi ved bestilling
hvor mange hvor mange paller du ønsker å stable. Vi produserer også på
skreddersøm, så du er garantert å få et produkt som passer ditt behov.
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Vi kan levere alt av palleskjørt med kundens eget trykk. Vi leverer i mange
ulike materialvalg, som pvc, papir, tekstil mm. Kundens ønsker og krav er
våre muligheter! Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.
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Profilering
Vi leverer et variert utvalg, givaways, gave og profilartikler. Om du skal ha produkter
som varer i få dager, eller opptil flere år, kan vi levere det. Produktene leveres med ditt
budskap eller logo i høy kvalite
Vi leverer alt av postale trykksaker som visittkort, brevark, konvolutter, etiketter, adresselapper, notatblokker, mapper og omslag. Trenger du konvolutter og brevark med
logo eller et nytt design, ta kontakt med oss. Vi trykker alt av kontortrykksaker du
måtte trenge!
Hos oss får du profesjonell hjelp. Våre dyktige og kreative designere får frem ditt
budskap. De har lang erfaring med design og kjenner alle våre produkter. Vi produserer også alt du trenger av trykksaker til din bedriftsprofil.

Profilartikler
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IDENTITET
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TRYKKSAK OG GRAFISK DESIGN

Hos oss får du rask levering av alt du har behov
for av trykkksaker til din bedriftsprofil.

Våre dyktige og kreative designere får frem
ditt budskap. De har lang erfaring med
design og kjenner alle våre produkter.
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