


 

Hos nim | brandboard tilbyder vi dig markedets bredeste sortiment af udstillingsløsninger.
Det spænder fra lette transportable udstillingssystemer til de større messeløsninger.

Vi har in-house printproduktion, hvilket gør os til din totalleverandør, både når det 
gælder standløsninger, men også printet til disse.  

Har du behov for sparring til grafi sk design af din stand, har vi mange års erfaring 
indenfor standdesign. Vi står gerne til rådighed med ideer og layout.  

Vi har i dette katalog valgt at sammensætte en bred vifte af standkombinationer.
Der er stande til 9, 12 og 18 m2. Her kan du få en idé om de mange muligheder. 
Hvis din stand har en anden størrelse, kan der til- og fravælges elementer efter ønske.
Vores Textile Boards er yderst fl eksible og kan derfor laves efter jeres behov. 

Til sidst i kataloget fi nder du et bredt sortiment af vores udlejningsinventar. 
Herunder diske, podier, borde og stole m.m.

Kontakt os og hør nærmere omkring køb eller leje af din næste udstillingsstand.
Vi er altid klar til at give dig en personlig rådgivning.

TORBEN NIM
Direktør

nim | brandboard
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Maksimal synlighed 
og fl eksibilitet
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Fordelene ved Textile Boards

Effektivt - Standen kan opstilles af en person i løbet af meget kort tid 
 
Modulært - Man kan til- og fravælge moduler afhængigt af standens størrelse

Økonomisk - Budskabet kan nemt udskiftes

Lave transportomkostninger og vægt 
 
Fleksibilitet - De enkelte moduler kan bruges individuelt efterfølgende 
 
Grafisk flot -  Ubrudte grafikflader giver dit budskab og design mere helhed

Fremtidssikret - Systemet bliver løbende udbygget med nye produkter

 

Hvad er en Textile Board?

En Textile Board består af alu-profillister med en kanal, hvor i man nemt kan montere et stofban-
ner. I banneret er der indsyet en gummi-liste som trykkes ind i alu-rammens kanal.  
Alu-rammerne kan nemt samles med et enkelt spændeværktøj. 
De samlede rammer monteres sammen med andre rammer for at skabe én stor stand.  

Et brugervenligt og fleksibelt system - det er hurtigt at opstille og giver et flot resultat.  

Fordelene er mange ved at vælge en Textile Board løsning:
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En stand klar på et kort øjeblik  



Fritstående bagvæg

Stand bestående af én stor bagvæg 
 
Format: 300 x 250 cm

Inkl. stabiliserende fødder

2 lys-spots (halogen eller led) 
 

Produktnavn:  
stand-1

Standen er 3 x 3 meter
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U-formet stand med opbevaring 

Bagvæg med åbent depotrum 
 
Alle flader beklædt med stof

Inkl. stabiliserende fødder

3 lys-spots (halogen eller led) 
 

Produktnavn:  
stand-2

Standen er 3 x 3 meter
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L-formet stand

Stand bestående af to store bagvægge

Mulighed for montering af TV-skærm

Inkl. stabiliserende fødder

4 lys-spots (halogen eller led)

Produktnavn: 
stand-3

Standen er 3 x 3 meter
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Bagvæg med frontskilt og depot 

Bagvæg med frontskilt 
 
Mulighed for opbevaring bag skilt

Højde 3 meter

2 lys-spots (halogen eller led) 
 

Produktnavn:  
stand-4

Standen er 3 x 3 meter
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Bagvæg med zig-zag-effekt

Zig-zag effekt giver dybde på standen 
 
Perfekt til 3 separate bannerlayouts

3 lys-spots (halogen eller led)

 
 

Produktnavn:  
stand-5

Standen er 3 x 3 meter
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L-formet stand med bue

Bagvæg med bue 
 
Inkl. støttefødder

Højde 2,5 meter

3 lys-spots (halogen eller led) 
 

Produktnavn:  
stand-6

Standen er 3 x 3 meter
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Bagvæg med frontskilt og depot

Én stor bagvæg med buet frontmodul

Opbevaring bag frontmodulet

3 lys-spots (halogen eller led)

 
 

Produktnavn:  
stand-7

Standen er 3 x 3 meter
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L-formet stand med depot

Stand med åbent depotrum 
 
Inkl. stabiliserende fødder

Højde: 2,5 meter

3 lys-spots (halogen eller led) 
 

Produktnavn:  
stand-8

Standen er 3 x 3 meter
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U-formet stand

Stand bestående af 3 store stofvægge

Stor eksponering på lille areal

6 lys-spots (halogen eller led)

 
 

Produktnavn:  
stand-9

Standen er 3 x 3 meter
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L-formet stand med aflåst depot

Stand med aflåst depotrum 
 
Mulighed for tv-skærm

Højde: 2,5 meter

3 lys-spots (halogen eller led) 
 

Produktnavn:  
stand-10

Standen er 3 x 3 meter
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L-formet stand

Produktnavn:  
stand-11

Standen er 3 x 3 meter

Stand bestående af 2 bagvægge
 
Søjle med mulighed for tv-skærm

Forbindende topstykke

3 lys-spots (halogen eller led) 
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L-formet stand

Åben stand 
 
Inkl. 4 brochureholdere

Inkl. velkomstdisk

5 lys-spots (halogen eller led) 
 

Produktnavn:  
stand-12

Standen er 3 x 3 meter
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Produktnavn:  
stand-13

Standen er 3 x 4 meter

Fritstående bagvæg

Stand bestående af én stor bagvæg 
 
Format: 400 x 250 cm

Inkl. stabiliserende fødder

2 lys-spots (halogen eller led) 
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Produktnavn:  
stand-14

Standen er 3 x 4 meter

Bagvæg med frontskilt og depot

Én stor bagvæg med buet frontskilt 
 
Opbevaring bag frontskiltet

Inkl. stabiliserende fødder

3 lys-spots (halogen eller led) 
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Produktnavn:  
stand-15

Standen er 3 x 4 meter

Bagvæg med frontskilt og depot 

Bagvæg med frontskilt 
 
Opbevaring bag skilt

Højde 3 meter

2 lys-spots (halogen eller led) 
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Produktnavn:  
stand-16

Standen er 3 x 4 meter

L-formet stand
Stand bestående af 2 bagvægge 
 
Mulighed for ophæng af tv-skærme

Inkl. støttefødder og 2 lys-spots

21



Produktnavn:  
stand-17

Standen er 3 x 4 meter

L-formet stand med depot 
Stand bestående af 2 bagvægge  
 
Praktisk afskærmet depotrum

Inkl. støttefødder og 4 lys-spots
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Produktnavn:  
stand-18

Standen er 3 x 4 meter

Bølgevæg med depotrum
Stand bestående af én stor bølgevæg 
 
Aflåst depotrum i siden

Inkl. støttefødder og 3 lys-spots
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Produktnavn:  
stand-19

Standen er 3 x 4 meter

L-formet stand med depotrum 
Flot stand i L-form m. buet endevæg 
 
Praktisk aflåst depotrum

Inkl. støttefødder og 4 lys-spots
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Produktnavn:  
stand-20

Standen er 3 x 4 meter

Bagvæg med søjler
Stand bestående af én stor væg og 2 søjler 
 
Inkl. 1 stk. ECO-light LED lampe 

Mulighed for tilkøb af printet vinyltæppe
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Produktnavn:  
stand-21

Standen er 3 x 4 meter

U-formet stand med depot
Stand bestående af 3 vægge i u-form
 
Åbent depotområde

5 lys-spots
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Produktnavn:  
stand-22

Standen er 3 x 4 meter

L-formet stand
Stand bestående af 2 bagvægge
 
Søjle med mulighed for tv-skærm

Forbindende topstykke

3 lys-spots 
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Produktnavn:  
stand-23

Standen er 3 x 4 meter

L-formet stand med depotrum
Flot stand i L-form m. praktisk aflåst depotrum samt mulighed for montering af tv-skærm 
 
Inkl. 3 stk. lys-spots og støttefødder for øget stabilitet
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Produktnavn:  
stand-24

Standen er 3 x 4 meter

Stand med mødeområde
Stand bestående af 2 bagvægge og mødeområde
 
Praktiske brochureholdere er inkluderet

Mulighed for tilføjelse af fladskærm

Inkl. 4 lys-spots og lys i portalens loft 

29



Fritstående bagvæg
Én stor bagvæg med effektiv eksponering af budskab   
 
4 stk. lys-spots

Inkl. stabiliserende fødder

Produktnavn:  
stand-25

Standen er 3 x 6 meter
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L-formet stand
Stand bestående 2 bagvægge  
 
Inkl. 3 stk. lys-spots

Inkl. stabiliserende fødder

Produktnavn:  
stand-26

Standen er 3 x 6 meter
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Stand med centralt depotrum
Praktisk stand med aflåst depotrum på 2 m2 
 
3 stk. lys-spots

Inkl. stabiliserende fødder

Produktnavn:  
stand-27

Standen er 3 x 6 meter
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Bølget stand med depotrum
Depotrum er låsbart 
 
Inkl. 4 stk. lys-spots

Inkl. stabiliserende fødder

Produktnavn:  
stand-28

Standen er 3 x 6 meter
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L-formet stand med depotrum
Med buet hjørne der danner depotrummet  
 
Aflåst depotrum til sikker opbevaring

5 stk. lys-spots

Produktnavn:  
stand-29

Standen er 3 x 6 meter
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Multifunktionel L-stand
Stand bestående af 2 bagvægge, 1 displaysøjle samt aflåst depotrum   
 
Mulighed for ophæng af tv-skærme

4 stk. lys-spots samt stabiliserende fødder

Produktnavn:  
stand-30

Standen er 3 x 6 meter
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L-formet stand med depotrum
Praktisk stand med aflåst depotrum på 1 m2 
 
God plads på standen til øvrigt inventar

4 stk. lys-spots, mulighed for ophæng af tv-skærm

Produktnavn:  
stand-31

Standen er 3 x 6 meter
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Buet L-stand
Stand bestående af én stor bue samt et aflåst depotrum.
 
Roll-ups er et fint supplement til denne stand.

3 stk. lys-spots samt stabiliserende fødder.

Produktnavn:  
stand-32

Standen er 3 x 6 meter
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U-formet stand med depotrum
Fleksibel stand med aflåst depotrum i hjørnet 
 
Mulighed for montering af tv-skærme

6 stk. lys-spots og stabiliserende fødder

Produktnavn:  
stand-33

Standen er 3 x 6 meter

38



Stand delt i to med depotrum
Stand bestående af to buer samt et centralt placeret aflåst depotrum
 
Perfekt til opdeling af “brand-universer” eller lignende

3 stk. lys-spots samt stabiliserende fødder

Produktnavn:  
stand-34

Standen er 3 x 6 meter
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Multifunktionel stand
Multistand i L-form indeholdende: 2 m2  aflåst depotrum, displaysøjle med topstykke og tv-beslag 
 
En stand med mange muligheder og garanteret effektiv eksponering

6 stk. lys-spots

Produktnavn:  
stand-35

Standen er 3 x 6 meter
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Triangulær stand med depotrum
Stand bestående af triangulær ø, fjernkending samt aflåst depotrum
 
Roll-ups er et passende supplement til denne standtype

3 stk. lys-spots er inkluderet

Produktnavn:  
stand-36

Standen er 3 x 6 meter
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Multifunktionel stand
Multistand i L-form indeholdende to portaler til brochurer, tv-skærme og velkomstdisk
 
En stand der indbyder til opdagelsestur i virksomhedens formidling

Inkl. 6 stk. lys-spots og lys i portalerne

Produktnavn:  
stand-37

Standen er 3 x 6 meter
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Inventar - Stole

 
 
                                      
 

nim | brandboard tilbyder både salg og udlejning af inventar 
til din stand. Vi har både inventar til produktfremvisning, 
møde- og bar områder samt til lounge-zoner.

På de følgende sider får du inspiration til inventarmulig-
hederne som kan anvendes på din stand. 

Har du andre forespørgelser og ønsker til din stand, er
vi behjælpelige med rådgivning omkring løsninger. 

Af inventar kan vi bl.a. tilbyde:
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Bar- og mødestole
 
Stå- og mødeborde 

Diske og podier

Brochureholdere 
 



Inventar - Ståborde
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Inventar - Mødeborde
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Inventar - Diske
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Inventar - Podier
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Inventar - Brochureholdere
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Print på tæpper
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Skab ekstra opmærksomhed med et 
printet tæppe

Vælg mellem vinyl og fibertæppe 

Printbredde på max. 5 meter

Nemt at lægge på standens gulv



Grafisk Regelsæt
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Vi kan håndtere filer fra flg. programmer:
Mac : QuarkXpress 6, Indesign CS, Photoshop CS, Illustrator CS og Acrobat X
PC : QuarkXpress 5, Indesign CS, Photoshop CS, Illustrator CS og Acrobat X
HUSK altid at medsende linkede billeder, logoer og fonte (se afsnit om fonte).

PDF filer:
Vi modtager gerne PDF filer som er genereret med Acrobat Distiller og hvor følgende krav er opfyldt : Højtopløselig fil min. 300 dpi, 
skaleret så stor som muligt 100%, 50% eller 25% af hensyn til kvaliteten på billederne, 5 mm til beskæring på alle sider, skæremærker.
Vi kan være behjælpelige med den grafiske opsætning af filer. Kontakt os og hør nærmere omkring dine muligheder. 

Fonte/skrifter:
Skrifter skal såvidt muligt outlines/omdannes til kurver, alternativt skal alle
benyttede fonte medsendes - Både skærm og postscript fontene.

Farver:
Alle farver skal være defineret som CMYK farver, og hvis der er nogle pantone farver skal dette fremgå tydeligt i dokumentet eller på 
rekvisitionen, så vil vi tilnærme os farverne så vidt det er muligt, du skal være opmærksom på at nogle farver ændres markant ved at 
blive konverteret til CMYK. For at give en dybsort farve skal alt sort defineres som CMYK 25 - 10 - 10 - 100
Det er altid en god idé at medsende et korrekturprint i farver, som vi kan styre farverne efter.

Farvestyring:
Alle filer foretrækkes at gemmes med ICC profilen “Euroscale Coated” som PDF.

Opløsning:
Slutopløsningen skal være 80 - 100 dpi, til storformat print over 6 m2, kan der benyttes opløsning ned til 25 dpi, 
da disse print oftest ses fra en større afstand.
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