ENDÜSTRİYEL REKLAM
&
LED EKRAN İMALATI VE LED AYDINLATMA UYGULAMALARI

Sistem Dizayn, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda kendini ispat etmiş, 20 yıllık tecrübesini
ürün, müşteri hizmetleri ve satış sonrası servislerine de Fayda/Maliyet olarak en efektif şekilde
yansıtmasıyla oluşmuş bir “Endüstriyel Reklam” şirketidir.
Özellikle Stadyum Led Reklam İmalatı, Led Bina Giydirmeleri, AVM ve Havaalanları Bilgi Ekranları,
Touchmatic LCD Ekran, Led Ekran, Led Megalight ve Raket, Asansör İçi Ekranlar, Videowall
İmalatları ve Uygulamaları, Şehir Mobilyaları kategorisinde (Sabit ve Hareketli Raket Tabela /
Raket Pano - CLP), Sabit ve Hareketli Megalight, Klasik Şehir Billboard, Hareketli Billboard, Otobüs Durağı)
ve Açıkhava Reklam Ürünleri kategorisinde (Parapet Reklamları, Totem Tabela, Bina Cephe Reklamları
ve Led Ekran /Kayan Yazı) tecrübelerimizi, müşterilerimize ürün kalitesi, keşif, montaj, satış sonrası
servis ve hizmet kalitesi olarak yansıtıyoruz.
Garantilerini verdiğimiz ürünler için data hatları vasıtasıyla 7/24 satış desteği verebiliyoruz.
Yazılımlarımızı sürekli gelişen teknoloji ve müşteri taleplerine göre güncelliyoruz.
Yurt içi ve yurt dışı satışlarını yaptığımız Led Ekranlar, Stadyum, Kapalı Spor Salonu, Skorbord, Led Panelleri,
Hareketli Tabela Motorlarının ürün satış, saha keşfi, montaj, garanti servisleri, yedek parça servisi
kapsamındaki tüm hizmetleri veriyoruz.

İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad.
Kutay İş Merkezi, B Blok Kat 4
Ataşehir/İSTANBUL

Telefon

: +90 216 594 50 05

Mail

: info@sistemdizaynreklam.com

Web

: www.sistemdizaynreklam.com

LED BİNA GİYDİRME &
WALLWASHER AYDINLATMA

Binalarınızın, plazalarınızın veya mekanlarınızın
cephelerini uzun metrajlarda, her türlü istediğiniz
tasarımla, estetik ve homojen olarak yayılan ışık
kaynağıyla tek renk ve/veya RGB led modüller ile
istenilen renklerde ve boyutlarda
aydınlatmalarla dekore edebilirsiniz.
Wallwasher, floodlight, duvar boyama modülleri
özel montaj ve ayak sistemleriyle her türlü cepheye
ve yüzeye aydınlatma istenilen renklerle uygulanır.
İstenilen animasyonlara kontrol üniteleriyle DMX
sistemi üzerinden online müdahale edilebilmektedir.
Pano yerleşimi olamayacak bölgelerde sadece enerji
ve data kablolamasıyla kontrol edilebilen çözümler
bulunmaktadır.
Lens ışık kaynağından çıkan ışık enerjisini istenilen
bölgeye yoğunlaştıran optik malzemedir. Bina aydınlatma
uygulamalarında lensler ışığın yayıldığı bölgeyi ve ışığın
yayılma şeklini belirlemeye yardımcı olur

LED BİNA GİYDİRME

Building facade illuminations techniques
with wallwasher, floodlight and led wall
painting lights.
The magnificent decoration for the
facade of the
buildings and structures using led
technologies
One color or RGB color options
DMX signalization
Special software for every project
Control units for every project
IP67 products
Meanwell power supply
Color options

LED BİNA GİYDİRME &
LED DMX PROTOKOLLÜ BİNA GİYDİRME

Binalarınızın, plazalarınızın veya yapılarınızın dış
cephe aydınlatmalarında senkrozine olarak
hareket edebilen, her tip ölçü ve sıralamalarda
rahatlıkla uygulanabilen LED aydınlatma ve
süslemelerdir.
Tek renk ve çoklu renk (RGB) seçenekleri mevcuttur.
İstediğiniz gibi yönetebileceğiniz online uygulama
değişiklikleri için projeye özel yazacağımız bir
yazılımla istediğiniz sıklıkta topolojiyi, animasyonu
ve renkleri kendiniz yönetebilirsiniz ya da bilgisayarda
kontrol sistemli olarak bir kereye mahsus istenilen
animasyonlar uygulanır ve diğer bir değişikliğe
kadar mevcut animasyon tekrar eder.
Siteler ve plazalarda istenildiği kadar blok adetine
göre uygulama yapabilir.
IP65 ve özel outdoor kılıflı ürün kullanılmaktadır,
bu sebeple dış mekan şartlarına uygundur.

LED DMX RGB
BİNA GİYDİRME

The magnificent decoration for the
facade of the
buildings and structures using led
technologies
One color or RGB color options
Topologic animations with SD Cards
usage
Synchorinized building decoration
DMX signalization
Special software for every project
Color animations
Control units for every project
Meanwell power supply
Color options

LED MESH EKRANLAR
&
FLEXIBLE LED MESH ÜRÜNLER

Konserlerde, açıkhava reklamcılığında, bina ve plaza
cephelerinde, etkinliklerin düzenlendiği
konser & festivallerde, AVM’ lerde, eğlence mekanları
ve açıkhava gösterileri gibi alanlarda müthiş bir görsel
show imkanı sunar.
Dev ekranlarda 3D grafik ve video görüntüleri sunmak
için birebirdir.
Mekanları hem görsel hem de ek olarak istenildiğinde
müzikli işitsel bir şölene dönüştüren ve tamamen şeffaf
malzemesiyle 360 derece uygulanabilen esnek led
uygulamalarıdır.
Sadece süper ince değil aynı zamanda transparan
görüntüye sahiptir.
Özel yazılımları sayesinde “Online” olarak binlerce
efekt seçimi yaparak, kusursuz led teknolojisinin şeffaf
konstrüksiyonla birleşmesi sonucu oluşan olağanüstü
3D dev görsel ve dev boyutlu video görüntüleridir.

3D FLEXIBLE LED MESH

Magical visual effects for outdoor advertising,
concerts, malls, events and buildings facade
and building roofs.
3D Flexible LED MESH provides giant visual
effects and video shows with sophisticated,
scalable, semi-transperent LED systems.
Elegantly transforms any surface into a brilliant
pallette for graphics, text and video animations
in full color.(RGB)Can be adapted to many
surfaces in various applications,
Controllable by DMX and e:pix/ DVI input signals
and SD card,Easy to control ONLINE,
Not only super light and super thin but also
TRANSPARENT,Intelligent software allow max
control and max effects, UV Resistant, designed
to withstand outdoor elements,
Each Mesh Pixel is auto-addressable and easily
controlled.

STADYUM VE KAPALI SPOR SALONU STADYUM LED PANOLARI
LED PANO SCOREBOARD VE RULOPAN

Özellikler
TFF kriterlerine uygun premier silikon maskeleme
Sporcu sakatlanmalarını engelleyen soft masekele
-60 / +60 derece sıcaklıklar arasında çalışabilme
Her türlü hava koşuluna uygun
Gün ışığına göre otomatik olarak ayarlanabilen 6000nt
Parlaklık
P10 VIP Led modüller ile yüksek çözünürlük
¼ tarama hızı ve 2880 tazeleme hızı ile yüksek görüntü
Kalitesi
100.000 saat Led ömrü
Opsiyonlar
Meanwell ile kesintisiz güç aktarımı verimliliği
½ taarama hızı ile yüksek hızlı görüntü geçişleri
Canlı yayın aktarımı

Features
Appropriate silicon mask covered aluminium
frame for
TFF (Turkish Football Federation)
Soft mask covered panel preventing footballers
injuries
Working between -60 / +65 temperature degree
Appropriate for all weather conditions
Automatically adjustable by daylight 6000nt
brightness
High Resolution Quality with P10 Led modules
¼ scan, 2880 refresh rate
100.000 hours Led capacity

Options
Meanwell power supply
½ scan
Live broadcast module

OUTDOOR LED EKRANLAR
OUTDOOR LED SCREEN

Özellikler
Her türlü hava koşuluna uygun açık hava modülü
Led ekran kontrol sistemi
USB, Network, Cat5, Wi-Fi ve Mobil veri (4,5G) ile bilgi
yükleyebilme
Farklı modül çözünürlüğü seçenekleri
Düşük enerji tüketimi
Yüksek parlaklık ile gündüz net görüntü
281 trilyon renk kapasitesi
Yüksek yatay ve dikey görüş açısı
Tüm malzemeler CE, TSE, ISO Sertifikalı
Opsiyonlar
IP65, IP67, IP68 sertifikalı ürün seçenekleri
İstenilen boyutlarda üretim imkanı
Tek taraflı veya çift taraflı üretim imkanı
Kayan yazı modüllerinde renk seçenekleri
RAL renk seçeneği

LED SCREEN

Features
Suitable for all weather conditions
Led display control system
Uploading files via USB, Network, Cat5, Wi-Fi and
Mobile Data (4,5G)
Module resolution options
Minimum energy consumption
Clear vision on day time with max brightness
Quality colors with 281 billion color capacity
Hight horizontal and vertical point of view
Materials with CE, TSI (Turkish Standart Inst.), ISO
certificated
Options
IP65, IP67, IP68 certificated product options
Posibility of production in requested sizes
One sided, double-sided display options
Cloro options fot scrolling texts
RAL color options

INDOOR LCD EKRANLAR
INDOOR LCD SCREEN

Özellikler
İstenilen boyut ve çözünürlükte üretilmektedir
Yüksek çözünürlüğü nedeniyle iç mekanlarda tercih edilir
USB, Network, Cat5, Wi-Fi ve mobil veri (4,5G) ile bilgi
Yükleyebilme özelliği
Resim, video, mp3 oynatabilme özelliği
Göz hizasında ve estetik görünüm
Reklamlar istenilen sıra ve sürede oynatılabilir

INDOOR LCD

Wall LCD Screen Panel
It can be in different sizes according to its
position within certain standarts. It is suitable for
close-distance display.
There are HD/ULTRA HD alternatives according to
its size. Because the brightness rate is lower than
LED technology it is prefferred in places that do
not take direct sunlight or indoors. Wall LCD
Screen paneş provides an aesthetic
Opsiyonlar
appearance by the used material. As in out
İstenilen boyut ve çözünürlükte üretilebilir
other LCD Screen applications, through the
HD/UHD seçenekleri mevcuttur
picture quality, long-lasting, low energy
Elektrostatik boya ile talebe göre farklı renklerde
consumption, chance of instance intervene in
üretilebilir
images, slide time adjustment, opportunity of
Yazılım ve donanım seçenekleri mevcuttur
motion picture playing, it will provide you the
Tek taraflı – çift taraflı olarak talebe ve uygulama alanına fastest response. There are different color
göre farklı alternatifleri mevcuttur
choices with electrostatic dye and it can be
manufactured in special colors upon request

VIDEOWALL EKRANLAR

Dijital Signage kırılımlarından biri olan Videowall hedef
kitlenizi en iyi şekilde etkilemeniz için kullanabileceğiniz
bir içmekan ürünüdür. Birçok ekranın birleşmesiyle
oluşabilen Videowall ile kişiselleştirilmiş dizaynlar ve geniş
ve etkileyici ekran yapısıyla yayınlarınızda bir görsel
deneyim yaratabilirsiniz. Yayınlayacağınız video ve
bilgilendirme mesajlarını istediğiniz ekran kesitleri ve
mimari dekoratif şekillerle sunabilirsiniz.
Maksimum etki için ekranların görsel ve işitsel özelliklerini
ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Size profesyonel çözümler
sunan Sistem Dizayn Reklam sektörde Ar-Ge
çalışmalarına verdiği önem, kalite/fiyat dengesi, hızlı ve
profesyonel çözümleri ile tanınmaktadır. Videowall
çözümü izleyen herkes için inanılmaz bir görsel deneyim
sağlar.

VIDEOWALL

Videowall, one of the Digital Signage types, is an
indoor product that you can use to best impress
the target audience. With Videowall, which can
be a combination of many screens, you can
create a visual experience in broadcasting, with
personalized designs and a large and
impressive screen structure. You can present
videos and informational messages you want to
broadcast with screen sections and
architectural decorative shapes.
You can separately control the visual and
auditory properties of the screens for maximum
effect. Sistem Dizayn Reklam (System Design
Advertising) offering professional solutions is
notable for its commitment to R&D work,
quality/price balance, fast and professional
solutions. Videowall provides an incredible
visual experience for anyone watching.

LED CLP RAKET PANO
LED CLP

Adet sayısına göre statik İP ile uzaktan ve tek elden kumanda
edilebilir, istenilen reklam filmi ve/veya slayt ekrana istenilen
zamanlama ayarlamalarıyla aktarılır. Göz hizasın da oluşu,
estetik duruşu içinde yer alan reklamların istenilen sıra ve
sürede oynatılabilmesi ve tek taraflı — çift taraflı olarak
talebe ve uygulama alanına göre farklı alternatifleri
mevcuttur. LED Ekran Raket Pano Kullanılan malzeme
itibariyle hem güvenlikli hem de estetik görünüm sağlar.
Diğer tüm LED Ekran uygulamalarımızda olduğu gibi görüntü
kalitesi, dış etkenlere karşı dayanıklı ve uzun ömürlü olması,
düşük enerji tüketimi, yüksek parlaklık oranı, görüntülere
anlık müdahale edebilme şansı, slayt süresinin
ayarlanabilmesi, hareketli görüntü oynatabilme olanağı
sayesinde her türlü ihtiyacınıza en hızlı cevabı verecektir. LED
CLP Raket Pano fiyatları boyutlarına, piksel aralıklarına,
kullanılan driver ve diğer
donanım malzemelerine göre fiyatlandırılır. Elektrostatik boya
ile farklı renk seçenekleri mevcuttur ve talebe göre özel
renklerde imal edilebilir.

LED CLP

Being at eye level, being able to play
advertisements in aestheticposition in desired
sequence and time and single-sided anddoublesided, there are different alternatives according to
fieldof applications and demands. It provides a
very high-definitioncompared to LED Screen. This is
why CLP Panel with LEDtechnology provides image
of good quality at close-distance.Because the
brightness rate is lower than LED technology, it
ispreferred in places that do not take direct sunlight
or indoors.LED CLP Panel Provides both safe and
aesthetic appearanceas of the material used. LED
CLP Panel costs are pricedaccording to size,
definitions, used driver and other
hardwarematerials. As in our other LED Screen
applications, through thepicture quality, longlasting, low energy consumption, highbrightness
rate, chance of instance intervene in images,
slidetime adjustment, opportunity of motion picture
playing, it willprovide you the fastest response.
There are different colorchoices with electrostatic
dye and it can be manufacturedin special colors
upon request.

ASANSÖR İÇİ EKRANLAR
ELEVATOR DISPLAY

ASANSÖR içi LCD EKRANLAR
Otel, hastane, eğitim kurumları, asansör iç alanları, asansör
dış bekleme alanları, restoran, cafe ve barlarda duvar, ayna,
cam içine uygulanabilen bu LCD ekranlar 3 farklı tipte
olabilmektedir. Bunlar aşağıdaki şekilde gruplanabilir
1. AYNA ARKASI LCD EKRAN / AYNA LCD MONITÖR
Şeffaf Ayna veya Ayna TV olarak adlandırılan sistem ile otel,
hastane, bar ,restoran ve banyo gibi alanlarda
kapalı iken ayna olarak kullanabileceğiniz, açıldığında ise
ister TV ekranı isterseniz bilgilendirme ekranı olarak
kullanabileceğiniz sistemdir.
2. GÖMME LCD EKRAN / LCD MONİTÖR
Ayna içine gömme olarak yapılan bu sistemde, aynada
ekranın yeri ve boyutu tercih edildikten sonra oyna özel
olarak üretiliyor.
Montaj işlemi bittiğinde ekran açık ya da kapalı olması
durumunda her zaman görünür oluyor.
3. DUVARA MONTE ASANSÖR içi EKRAN / LCD MONİTÖR
Asansör içi hangi malzemeden olursa olsun gizli kilit sistemi
ile yüzeye yaklaşık 3,5 cm ‘Ilk kalınlığa sahip olan
asansör içi LCD Ekran montajı yapılıyor.

LCD EKRAN

ELEVATOR LCD DISPLAY
These LCD displays which can be applied to walls,
mirrors and glass in hotels, hospitals, educational
institutions. eleva for inner areas, elevator outside
waiting areas, restaurants, cafes and bars can be 3
different types.
These can be grouped as follows:
1. MIRROR LCD DiSPLAY / MIRROR LCD MONITOR
if is a system called Transparent Mirror or Mirror TV
that can be use
both as TV screen and info screen. When it is
opened, can be used In areas such as the hote’,
hospitals, bars and restaurants, bathrooms, when it
is closed you can use as a mirror.
2. MOUNTED LCD DISPLAY / LCD MONITOR
in this system, which Is mounted Into the mirror,
after the size and position of the screen Is preferred,
the mirror Is custom-manufactured
When mounting is ended, the screen is always
visable in case it Is opened or closed.

7 m2 HAREKETLİ MEGALIGHT
SCROLLING MEGALIGHT

Özellikleri
3200 x 2200 mm görsel alan
Afiş değiştiricili / Hareketli poster sistemi
Çift taraflı veya tek taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
(4+4) 8mm lamine camlar
Ayak: 600(e) x 2500(y) x 300(d) mm
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı
Opsiyonlar
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı veya tek taraflı afiş değiştiricili sistem
Farklı ayak modelleri
RAL renk seçeneği

MEGALIGHT HM1

Features
3200x2200 mm visual sizes
Scrolling poster system
Single or double sided inside illuminated visual
area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Pillar :600(w) x 2500(h) x 300(d) mm
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescence
Materials with CE, TSI(Turkish Standart Institution),
ISO Certificate
Options
Power led illuminated
Single or double sided scrolling system
Different type of pillars
RAL colors

9 m2 HAREKETLİ MEGALIGHT
SCROLLING MEGALIGHT

Özellikleri
3450 x 2450 mm görsel alan
Afiş değiştiricili / Hareketli poster sistemi
Çift taraflı veya tek taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
(4+4) 8mm lamine camlar
Ayak: 600(e) x 2500(y) x 300(d) mm
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı
Opsiyonlar
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı veya tek taraflı afiş değiştiricili sistem
Farklı ayak modelleri
RAL renk seçeneği

MEGALIGHT HM2

Features
3450 x 2450 mm visual sizes
Scrolling poster system
Single or double sided inside illuminated visual
area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Pillar :600(w) x 2500(h) x 300(d) mm
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescence
Materials with CE, TSI(Turkish Standart Institution),
ISO Certificate
Options
Power led illuminated
Single or double sided scrolling system
Different type of pillars
RAL colors

12 m2 HAREKETLİ MEGALIGHT
SCROLLING MEGALIGHT

Özellikleri
4700 x 2500 mm görsel alan
Afiş değiştiricili / Hareketli poster sistemi
Çift taraflı veya tek taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
(4+4) 8mm lamine camlar
Ayak: 800(e) x 2500(y) x 300(d) mm
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı
Opsiyonlar
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı veya tek taraflı afiş değiştiricili sistem
Farklı ayak modelleri
RAL renk seçeneği

MEGALIGHT UM

Features
4700 x 2500 mm visual sizes
Scrolling poster system
Single or double sided inside illuminated visual
area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Pillar :800(w) x 2500(h) x 300(d) mm
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescence
Materials with CE, TSI(Turkish Standart Institution),
ISO Certificate
Options
Power led illuminated
Single or double sided scrolling system
Different type of pillars
RAL colors

7 m2 DUVAR TİPİ
HAREKETLİ MEGALIGHT
SCROLLING WALL MEGALIGHT

Özellikleri
Opsiyonel olmak üzere, standart ölçü 3200 x 2200 mm görsel
alan
İçten aydınlatma reklam vitrini
(4+4) 8 mm lamine camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı
Opsiyonlar
Power LED sistemi ile aydınlatma
RAL renk seçeneği

MEGALIGHT DHM

Features
(Optional sizes available) standard 3200 x 2200
mm visual space
Single sided inside illuminated visual area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescent
Materials with CE, TSI(Turkish Standart institution).
ISO Certificate)
Options
Power led illuminated
Fixed system
RAL colors

9 m2 DUVAR TİPİ
HAREKETLİ MEGALIGHT
SCROLLING WALL MEGALIGHT

Özellikleri
3450 x 2450 mm görsel alan
Afiş değiştiricili / hareketli poster sistemi
İçten aydınlatmalı reklam vitrini
(4+4) 8 mm lamine camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı
Opsiyonlar
Power led sistemi ile aydınlatma
Afiş değiştirici sistem
Farklı ayak modelleri
RAL renk seçeneği

MEGALIGHT DHM2

Features
3450 x 2450 mm visual sizes
Scrolling poster system
Single sided inside illuminated visual area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescence
Materials with CE, TSI(Turkish Standart Institution),
ISO Certificate)
Options
Power led illuminated
Scrolling system
Different type of pillars
RAL colors

7 m2 SABİT MEGALIGHT
FIXED MEGALIGHT

Özellikleri
3200 x 2200 mm görsel alan
Çift taraflı veya tek taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
(4+4) 8 mm lamine camlar
Ayak :600(e) x 2500(y) x 300(d) mm
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI. ISO sertifikalı
Opsiyonlar
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı veya tek taraflı afiş değiştirici sistem
Farklı ayak modelleri
RAL renk seçeneği

MEGALIGHT SM1

Features
3200 x 2200 mm visual sizes
Single or double sided inside illuminated visual
area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Pillar :600(w) x 2500(h) x 300(d) mm
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescence
Materials with CE, TSI(Turkish Standart Institution).
ISO Certificate
Options
Power led illuminated
Single or double sided scrolling system
Different type of pillars
RAL colors

9 m2 SABİT MEGALIGHT
FIXED MEGALIGHT

Özellikleri
3450 x 2450 mm görsel alan
Çift taraflı veya tek taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
(4+4) 8 mm lamine camlar
Ayak :600(e) x 2500(y) x 300(d) mm
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI. ISO sertifikalı
Opsiyonlar
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı veya tek taraflı afiş değiştirici sistem
Farklı ayak modelleri
RAL renk seçeneği

MEGALIGHT SM2

Features
3450 x 2450 mm visual sizes
Single or double sided inside illuminated visual
area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Pillar :600(w) x 2500(h) x 300(d) mm
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescence
Materials with CE, TSI(Turkish Standart Institution).
ISO Certificate
Options
Power led illuminated
Single or double sided scrolling system
Different type of pillars
RAL colors

12 m2 SABİT MEGALIGHT
FIXED MEGALIGHT

Özellikleri
4700 x 2500 mm görsel alan
Çift taraflı veya tek taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
(4+4) 8 mm lamine camlar
Ayak :800(e) x 2500(y) x 300(d) mm
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı
Opsiyonlar
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı veya tek taraflı afiş değiştirici sistem
Farklı ayak modelleri
RAL renk seçeneği

MEGALIGHT UMS

Features
4700 x 2500 mm visual sizes
Single or double sided inside illuminated visual
area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Pillar :800a(w) x 2500(h) x 300(d) mm
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescence
Materials with CE, TSI (Turkish Standart Institution),
ISO Certificate
Options
Power led illuminated
Single or double sided scrolling system
Different type of pillars
RAL colors

7 m2 DUVAR TİPİ SABİT MEGALIGHT
WALL MEGALIGHT

Özellikleri
Opsiyonel olmak üzere, standart ölçü 3200 x 2200 mm
görsel alan
İçten aydınlatmalı reklam vitrini
(4 +4) 8 mm lamine camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı
Opsiyonlar
Power led sistemi ile aydınlatma
RAL renk seçeneği

MEGALIGHT DSM

Features
(Optional sizes available) standard 3200 x 2200
mm visual space
Single sided inside illuminated visual area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescence
Materials with CE, TSI(Turkish Standart lnstitution),
ISO Certificate
Options
Power led illuminated
RAL colors

9 m2 DUVAR TİPİ SABİT MEGALIGHT
WALL MEGALIGHT

Özellikleri
Opsiyonel olmak üzere, standart ölçü 3450 x 2450 mm
görsel alan
İçten aydınlatmalı reklam vitrini
(4 +4) 8 mm lamine camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
CE belgeli LED floresan
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı
Opsiyonlar
Power led sistemi ile aydınlatma
RAL renk seçeneği

MEGALIGHT DSM

Features
(Optional sizes available) standard 3450 x 2450
mm visual space
Single sided inside illuminated visual area
(4+4) 8 mm laminated glasses
Damper cover system
Hidden key system
CE certificated LED fluorescence
Materials with CE, TSI(Turkish Standart lnstitution),
ISO Certificate
Options
Power led illuminated
RAL colors

SABİT / KALIN AYAKLI RAKET TABELA
FIXED CLP

Özellikleri
1185 x 1750 mm görsel alan
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi poster alanı
5 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Alüminyum çerçeve
160 mm kasa derinliği
4 adet CE belgeli LED floresan
lP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı
Opsiyonlar
Led saat/tarih/sıcaklık göstergesi
Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı sabit afiş sistemi
Ayak yüksekliği opsiyonel
RAL renk seçeneği

CLP S1

Features
1185 x 1750 mm visual sizes
Single or double sided inside illuminated visual
area
White light-permeable 3mm plexi glass visual area
5 mm tempered glasses
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket (waterproof and dustproof)
Aluminium frame
160 mm case depth
4 LED fluorescence with CE certificate
lP65 waterproof electrical system
Materials with CE, TSI (Turkish Standart Institution),
ISO Certificate
Options
Led display hour/date/temperature
Power led illuminated
Single or double sided fixed system
Optional pole height
RAL colors

SABİT / İNCE AYAKLI RAKET TABELA
FIXED CLP

Özellikleri
1185 x 1750 mm görsel alan
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi poster alanı
5 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Alüminyum çerçeve
160 mm kasa derinliği
4 adet CE belgeli LED floresan
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı
Opsiyonlar
Led saat/tarih/sıcaklık göstergesi
Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı sabit afiş sistemi
Ayak yüksekliği opsiyonel
RAL renk seçeneği

CLP S2

Features
1185 x 1750 mm visual sizes
Single or double sided inside illuminated visual
area
White light-permeable 3mm plexi glass visual area
5 mm tempered glasses
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket (waterproof and dustproof)
Aluminium frame
160 mm case depth
4 LED fluorescence with CE certificate
lP65 waterproof electrical system
Materials with CE, TSl (Turkish Standart Institution),
ISO Certificate
Options
Led display hour/date/temperature
Power led illuminated
Single or double sided fixed system
Optional pole height
RAL colors

HAREKETLİ / KALIN AYAKLI
RAKET TABELA
SCROLLING CLP

CLP H1

Özellikleri
1185 x 1750 mm görsel alan
Afiş değiştiricili / hareketli poster sistemi
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
5 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Alüminyum çerçeve
190 mm kasa derinliği
4 adet CE belgeli LED floresan
lP65 Su geçirmez elektrik tesisat,
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı

Features
1185x 1750mm visual sizes
Scrolling poster system
Single or double sided inside illuminated visual
area
5 mm tempered glasses
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket (waterproof and dustproof)
Aluminium frame
190 mm case depth
4 LED fluorescence with CE certificate
1P65 waterproof electrical system
Materials with CE, TSI (Turkish Standart Institution),
ISO Certificate

Opsiyonlar
Led saat/tarih/sıcaklık göstergesi
Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştirici sistem
Ayak yüksekliği opsiyonel
RAL renk seçeneği

Options
Led display hour/date/temperature
Power led illuminated
Single or double sided scrolling system
Optional pole height
RAL colors

HAREKETLİ / DUVAR TİPİ RAKET TABELA
SCROLLING WALL CLP

Özellikleri
1750 x 1185 mm görsel alan
Afiş değiştiricili / hareketli poster sistemi
İçten aydınlatmalı reklam vitrini
5 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Alüminyum çerçeve
160 mm kasa genişliği
4 adet CE belgeli LED floresan
lP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı
Opsiyonlar
Led saat/tarih/sıcaklık göstergesi
Power led sistemi ile aydınlatma
RAL renk seçeneği
Hem yatay hem dikey kullanım için uygundur

CLP HD

Features
1750x 1185 mm visual sizes
Scrolling poster system
Single sided inside illuminated visual area
5 mm tempered glasses
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket (waterproof and dustproof)
Aluminium frame
160 mm case depth
4 LED fluorescence with CE certificate
lP65 waterproof electrical system
Materials with CE, TSI(Turkish Standart Institution),
ISO Certificate
Options
Led display hour/date/temperature
Power led illuminated
RAL colors

HAREKETLİ / İNCE AYAKLI RAKET TABELA
SCROLLING CLP

CLP H2

Öz e ilik! eri
1185 x 1750 mm görsel alan
Afiş değiştiricili / hareketli poster sistemi
Tek veya çift taraflı içten aydınlatmalı reklam vitrini
5 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Alüminyum çerçeve
190 mm kasa derinliği
4 adet CE belgeli LED floresan
1P65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı

Features
1185 x 1750 mm visual sizes
Scrolling poster system
Single or double sided inside illuminated visual
area
5 mm tempered glasses
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket (waterproof and dustproof)
Aluminium frame
190 mm case depth
4 LED fluorescence with CE certificate
IP65 waterproof electrical system
Materials with CE, TSI(Turk Standart Institution),
ISO Certificate

Opsiyonlar
Led saat/tarih/sıcaklık göstergesi
Power led sistemi ile aydınlatma
Tek veya çift taraflı afiş değiştirici sistem
Ayak yüksekliği opsiyonel
RAL renk seçeneği

Options
Led display hour/date/temperature
Power led illuminated
Single or double sided scrolling system
Optional pole height
RAL colors

SABİT / DUVAR TİPİ RAKET TABELA
WALL CLP

Özellikleri
1750 x 1185mm görsel alan
İçten aydınlatmalı reklam vitrini
3 mm beyaz ışık geçirgen çekme pleksi poster alanı
5 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Alüminyum çerçeve
80 mm kasa derinliği
4 adet CE belgeli LED floresan
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm malzemeler CE, TSI, ISO sertifikalı
Opsiyonlar
Led saat/tarih/sıcaklık göstergesi
Power led sistemi ile aydınlatma
RAL renk seçeneği
Hem yatay hem dikey kullanım için uygundur

CLP SD

Features
1750 x 1185 mm visual sizes
Single sided inside illuminated visual area
White light-permeable 3mm plexi glass visual
area
5 mm tempered glasses
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket (waterproof and dustproof)
Aluminium frame
80 mm case depth
4 LED fluorescence with CE certificate
lP65 waterproof electrical system
Materials with CE, TSI (Turk Standart Institution),
ISO Certificate
Options
Led display hour/date/temperature
Power led illuminated
RAL colors

DUVAR TİPİ SABİT BILLBOARD
WALL FIXED BILLBOARD

Özellikleri
3500x2000 mm görsel olan
Tek yüzlü reklam vitrini
Poster olanı: 8 mm egzotik ağaçtan imal edilmiş su
kontrası
Galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı metal profiller
160 mm alüminyum çerçeve genişliği
Tüm hammaddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları
Askı Aparatı
Opsiyonlar
Aydınlatma sistemi (Floresan/Power Led)
IP65 Su geçirmez elektrik tesisat;
Çift taraflı veya tek taraflı sabit sistem
PAL renk seçeneği

BILLBOARD SD

Features
3500x2000 mm visual size
One sided visual area
Poster size: 8 mm plywood produced by exotic
african free
All metal parts are galvanized and electrostatic
painted.
150 mm aluminium frame width
Materials with CE, TSI (Turkish Standart Institution),
ISO Certificate
Console hanger bracket
Options
Illumination system (Fluorescent/Power Led)
IP65 waterproof electrical system
Single sided fixed system
RAL color options

SABİT POSTERLİ BILLBOARD
FIXED BILLBOARD

Özellikleri
3500x2000 mm görsel alan
100x150 mm çelik profil ayak
Tek yüzlü reklam vitrini
Poster alanı :8 mm egzotik ağaçtan imal edilmiş su
kontrası
Galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı metal profiller
150 mm alüminyum çerçeve genişliği
Tüm ham maddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları
Opsiyonlar
Aydınlatma sistemi (Floresan/Power Led)
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Çift taraflı veya tek taraflı sabit sistem
RAL renk seçeneği

BILLBOARD BS2

Features
3500x2000 mm visual size
Pillar steel profile 100x150 mm
One sided visual area
Poster size: 8 mm plywood produced by exotic
african tree
All metal parts are galvanized and electrostatic
painted.
150 mm aluminium frame width
Materials with CE, TSI (Turkish Standart Institution),
ISO Certificate
Options
Illumination system (Fluorescent/Power Led)
IP65 waterproof electrical system
Single sided fixed system
RAL color options

DUVAR TİPİ HAREKETLİ BILLBOARD
SCROLLING WALL BILLBOARD

Özellikleri
3500x2000 mm görsel alan
Afiş değiştiricili hareketli poster sistemi
İçten aydınlatmalı reklam vitrini
8 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Gövde ve kapak arasında kauçuk fitil malzeme
Alüminyum Çerçeve
Galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı metal profiller
200 mm kasa genişliği
CE belgeli LED floresanlar
IP65 su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm ham maddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları
Opsiyonlar
Aydınlatma sistemi (Floresan/Power Led)
RAL renk seçeneği

BILLBOARD BHD

Features
Visual size is 3500 x 2000 mm
Scrolling poster system
inside illuminated scrolling visual area
8 mm tempered glasses
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket between cover and body
Aluminum frame
200 mm frame thickness
3 posters scrolling capacity
CE certificated LED fluorescents
1P65 waterproof electrical system
Materials with CE, TSI (Turkish Standart Institution),
ISO Certificate
Options
Power led illuminated
RAL color options

SABİT EKO BILLBOARD
FIXED BILLBOARD

Özellikleri
3500x2000 mm görsel alan
80x120 mm çelik profil ayak
Tek yüzlü reklam vitrini
Poster alanı :8 mm egzotik ağaçtan imal edilmiş su
kontrası
Galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı metal profiller
110 mm alüminyum çerçeve genişliği
Tüm ham maddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları
Opsiyonlar
100x150 mm kalınlığında ayak
Aydınlatma sistemi (Floresan/Power Led)
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Çift taraflı veya tek taraflı sabit sistem
RAL renk seçeneği

BILLBOARD BS1 EKO

Features
3500x2000 mm visual size
Pillar steel profile 80x 120 mm
One sided visual area
Poster size: 8 mm plywood produced by exotic
african tree
All metal parts are galvanized and electrostatic
pointed.
110 mm aluminium frame width
Materials with CE,TSI (Turkish Standart Institution),
iSO Certificate
Options
Pillar thickness 100x150 mm
Illumination system (Fluorescent/Power Led)
IP65 waterproof electrical system
Single sided fixed system
RAL color options

BILLBOARD XL

Özellikleri
14000x2000 mm görsel alan
100x150 mm çelik profil ayak
Tek yüzlü reklam vitrini
Poster alanı :8 mm egzotik ağaçtan imal edilmiş su
kontrası
Galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı metal profiller
150 mm alüminyum çerçeve genişliği
Tüm ham maddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları
Opsiyonlar
80x120 mm kalınlığında ayak
Aydınlatma sistemi (Floresan/Power Led)
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Çift taraflı veya tek taraflı sabit sistem
RAL renk seçeneği

BB XL

Features
14000x2000 mm visual size
Pillar steel profile 100x150 mm
One sided visual area
Poster size: 8 mm plywood produced by exotic
african tree
All metal parts are galvanized and electrostatic
pointed.
150 mm aluminium frame width
Materials with CE,TSI (Turkish Standart Institution),
iSO Certificate
Options
Pillar thickness 80x120 mm
Illumination system (Fluorescent/Power Led)
IP65 waterproof electrical system
Single sided fixed system
RAL color options

HAREKETLİ BILLBOARD
SCROLLING BILLBOARD

BILBOARD BH

Özellikleri
3500x2000 mm görsel alan
Afiş değiştiricili / hareketli poster sistemi
100 x 150 mm galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı ayak
İçten aydınlatmalı afiş değiştiricili reklam vitrini
8 mm temperli camlar
Amortisörlü kapak sistemi
Gizli kilit sistemi
Kapak ve gövde arasında kauçuk fitil malzeme
Alüminyum çerçeve
200 mm kasa genişliği
3 adet afiş döndürebilme kapasitesi
CE belgeli LED floresanlar
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı,
Tüm ham maddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları

Features
Visual size is 3500 x 2000 mm
Scrolling poster system
Pillars 100 x 150 mm galvanized and
electrostatic painted
Inside illuminated scrolling visual area
8 mm tempered glasses
Damper cover system
Hidden key system
Rubber gasket between cover and body
Aluminum frame
200 mm frame thickness
3 posters scrolling capacity
CE certificated LED fluorescents
1P65 waterproof electrical system
Materials with CE, TSI (Turkish Standart Institution),
iSO Certificate

Opsiyonlar
Power led sistemi ile aydınlatma
RAL renk seçeneği

Options
Power led illuminated
RAL color options

RAKET PANOSUZ OTOBÜS DURAĞI
BUS STOP

DURAK D

Özellikleri
2850 (E) x 2780(Y) x 1480(D)mm
10 mm temperli camlar
UV korumalı 4 mm solit çatı
Güneş ve yağmur korumalı bank
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm hammaddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları

Features
2850(W) x 2780(H) x 1480(D)mm
10 mm tempered glasses
UV protected 4 mm solid pc roof
Sun and rain protected bench
Carriers poles galvanized and electrostatic
painted
lP65 waterproof electrical system
CE, TSE, ISO certified materials

Opsiyonlar
Alüminyum çerçeveli otobüs sefer çizelgesini gösteren
pano
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

Options
Aluminium navigation ruler
Power led illuminated
Double sided scrolling system
RAL colors

İKİ RAKET PANOLU OTOBÜS DURAĞI
BUS STOP WITH TWO CLP BOARDS

DURAK D2

Özellikleri
5468 (E) x 2750(Y) x 1480(D)mm
2 adet reklam panosu (CLP) 1185 x 1750 m görsel alanlı
10 mm temperli camlar
UV korumalı 4 mm solit çatı
Güneş ve yağmur korumalı bank
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm hammaddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları

Features
5468(W) x 2750(H) x 1480(D)mm
2 pieces CLP, visual size 1185 x 1750 mm
10 mm tempered glasses
UV protected 4 mm solid pc roof
Sun and rain protected bench
Carriers poles galvanized and electrostatic
painted
lP65 waterproof electrical system
CE, TSE, ISO certified materials

Opsiyonlar
Alüminyum çerçeveli otobüs sefer çizelgesini gösteren
pano
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

Options
Aluminium navigation ruler
Power led illuminated
Double sided scrolling system
RAL colors

TEK RAKET PANOLU 2 MODÜLLÜ OTOBÜS DURAĞI
BUS STOP WITH ONE CLP BOARD

DURAK D1-A

Özellikleri
2850 (E) x 2780(Y) x 1480(D)mm
1 adet reklam panosu (CLP) 1185 x 1750 m görsel alanlı
10 mm temperli camlar
UV korumalı 4 mm solit çatı
Güneş ve yağmur korumalı bank
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm hammaddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları

Features
2850(W) x 2780(H) x 1480(D)mm
1 pieces CLP, visual size 1185 x 1750 mm
10 mm tempered glasses
UV protected 4 mm solid pc roof
Sun and rain protected bench
Carriers poles galvanized and electrostatic
painted
lP65 waterproof electrical system
CE, TSE, ISO certified materials

Opsiyonlar
Alüminyum çerçeveli otobüs sefer çizelgesini gösteren
pano
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

Options
Aluminium navigation ruler
Power led illuminated
Double sided scrolling system
RAL colors

TEK RAKET PANOLU 3 MODÜLLÜ OTOBÜS DURAĞI
BUS STOP WITH ONE CLP BOARD (TWO MODULES)

DURAK D1-B

Özellikleri
4100 (E) x 2780(Y) x 1480(D)mm
1 adet reklam panosu (CLP) 1185 x 1750 m görsel alanlı
10 mm temperli camlar
UV korumalı 4 mm solit çatı
Güneş ve yağmur korumalı bank
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm hammaddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları

Features
4100(W) x 2780(H) x 1480(D)mm
1 pieces CLP, visual size 1185 x 1750 mm
10 mm tempered glasses
UV protected 4 mm solid pc roof
Sun and rain protected bench
Carriers poles galvanized and electrostatic
painted
lP65 waterproof electrical system
CE, TSE, ISO certified materials

Opsiyonlar
Alüminyum çerçeveli otobüs sefer çizelgesini gösteren
pano
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

Options
Aluminium navigation ruler
Power led illuminated
Double sided scrolling system
RAL colors

ÜÇ RAKET PANOLU OTOBÜS DURAĞI
BUS STOP WITH THREE CLP BOARDS

DURAK D3

Özellikleri
6855 (E) x 2750(Y) x 1480(D)mm
3 adet reklam panosu (CLP) 1185 x 1750 m görsel alanlı
10 mm temperli camlar
UV korumalı 4 mm solit çatı
Güneş ve yağmur korumalı bank
Taşıyıcı dikmeler galvanizli ve elektrostatik fırın boyalı
IP65 Su geçirmez elektrik tesisatı
Tüm hammaddelerde CE, TSE, ISO sertifikaları

Features
6855(W) x 2750(H) x 1480(D)mm
3 pieces CLP, visual size 1185 x 1750 mm
10 mm tempered glasses
UV protected 4 mm solid pc roof
Sun and rain protected bench
Carriers poles galvanized and electrostatic
painted
lP65 waterproof electrical system
CE, TSE, ISO certified materials

Opsiyonlar
Alüminyum çerçeveli otobüs sefer çizelgesini gösteren
pano
Power led sistemi ile aydınlatma
Çift taraflı afiş değiştirici sistem
RAL renk seçeneği

Options
Aluminium navigation ruler
Power led illuminated
Double sided scrolling system
RAL colors

POLEBANNER

ELEKTRİK DİREĞİ BANNER
POLEBANNER

Özellikleri
Poster alanı opsiyonlu
40x40x3mm kasa profili
32x2 cm görsel asma borusu
40x5 mm Kelepçe (4 adet)
Tonajlı kelepçe bağlantı zinciri (4adet)
m. 10 x 70 mm çelik cıvata (8 adet)
m. 10 mm fiberli somun (8 adet)
8x25 mm çelik civata (3 adet)
Tonajlı Emniyet bağlantı elem anı (2 adet)
Plastik tapa (2 adet)
250 cm gramiyer dişli mekanizma
5x30 mm trapez vida (montaj için)
Galvaniz kaplama
Baskı: Çift taraflı black out baskı, 1000 denye
Garanti; Brandanın rüzgarda yırtılmama garantisi

Features
Optional sizes available for poster
Case profile of 40x40x3 mm
Pipe of 32x2 cm for hanging images
Clips of 40x5 mm (4 pieces)
Drawchain of clips with tonnage (4 pieces)
Steel bolt of m. 1 0x70 (8 pieces)
m. 10 nylon nuts (8 pieces)
Steel bolt of 8x25 (3 pieces)
Safety connection element with tonnage (2
pieces)
Plastic plug (2 pieces)
Mechanism with rack gear of 250 cm
Buttress screw of 5x30 mm (for mounting)
Galvanised coverage
Print Material: Double side, black out 1000 denier
Warranty; Print material has wind warranty

Opsiyonlar
RAL renk seçeneği

Options
RAL colors

BAYİ REKLAM GİYDİRMELERİ
P.O.P MATERIALS

Büyük ve uluslararası, markaların tüketici ile buluştuğu, tüketicinin
satın alma kararlarının verdiği noktalar çoğunlukla mağaza ve
bayilerdir.
Kurumsal firmaların mağaza / bayilerinde kurumsal kimlik, logo,
görsel kullanımları, kullanılan reklam materyallerinin
(cam giydirmeler (one way vision), tabela. P.O.P (point of
purchase)
reklam malzemeleri, poster, iç ve dış yönlendirmeler, display
standlar) tek standartta olması tüketici önünde ve markaların
prestiji açısından çok önemlidir.
Bu kurumsal bayi reklam uygulaması standartları, markaların
Tüketici güven endeksini yükseltmek ve geliştirmek bakımından
firmaların Pazarlama Aktivitelerinde çok önemli bir rol oynar.
Bayi Reklam Uygulamaları Çalışmalarımız:
Cam Giydirme (One Way Vision) Çalışmaları
Işıklı. ışıksız bayi tabelaları
P.O.P çalışmaları
İç ve dış mekan yönlendirme tabelaları çalışmaları
Vitrin Giydirme

BAYİ REKLAM

Especially store and branches are the places where
the big and
international brands meet the customer, where the
customer
decides on purchasing.
Corporate firms’ corporation identities, logo, visual
usages. (glass casings (one way vision), sign. P.O.P
(point of purchase) ad materials, poster. inner and
outer guidance, display stands)
they used in their store / branches to be in one
standard is important in terms of the customer view
and brand prestige.
These brach advertisement application standards play
an important role in increasing and improving the
customer trust Index of the brands in firms’ Marketing
Activities.
Our Branch Advertisement Practices:
• Glass casing (One Way Vision) Works
• Lit, unlit branch signs
• P.O.P works
• Inner and outer environment guidance signs
• Showcase Casing

KUTU HARF
CHANNEL LETTERS

Özellikler
Marka ya da firma adım içeren reklam tabelalarıdır.
Kurulum yapılacak bölgenin coğrafi özelliklerine
uygun (nem, sıcaklık, rüzgar şiddeti vb...) şartlar belirlenip
gerekli et üt çalışması yapılır, sonra istenilen özelliklere
göre (kabartmalı, ışıklı, ışıksız. vb.) ürün belirlendikten
sonra kutu hail imalatı yapılır.
Vinç Kutu Hart
Montaj ekibi bu iş için eğitimli ve gerekli tüm izinlere
(iş güvenliği, yüksekte çalışma belgesi vb.) sahip olmalıdır.
Bulunduğu konum ve boyutları itibarı ile ‘Vinç Kutu Hart”
çok uzaklardan şehrin birçok noktasından görünür.
İmalatta kullanılan malzeme kalitesi ürünün ömrünü
uzatacak tır.
Opsiyonlar
Malzeme ve aydınlatma seçenekleri
Pleksi, paslanmaz çelik, krom, alüminyum, dekota (forex),
mdf, köpük.
Malzemeye göre renk seçenekleri

KUTU HARF

Features
Channel letters improve brands much more visible
Best sign for shop facades usually includes brand
company name and logo. Appropriate for all graphic
conditions.
Mostly used materials: Acrylic, aluminium, stainless
and steel. Related to brands’ projects survey search
should be done
at the location. Appropriate design can be prepared
for the project.
It can be installed directly or indirectly to the
background. Composite box, wooden box, and box
pro fïle can be used to
project. 3D, illuminated and non-illuminated channel
letters options
Wooden, iron sheet, brass composite and compact
laminat materials options

CEPHE GİYDİRMELERİ
BUILDING ADVERTISEMENT

Plazaların, apartmanların, kurumsal binaların dış
cephesine cam, duvar, ve inşaat çalışması sebebiyle
kapatılması zorunlu alanlarına yapılan reklam
çalışmalarıdır. Bina Cephe Reklam Giydirme Ölçüleri:
Keşif ekibimiz giydirilecek cephenin boyutlarına göre alan
ölçüsünü çıkarır. Bina Cephe Reklam Giydirme Görsel
Tasarım Çalışması: Tasarım ekibimiz giydirilecek alanın
gerek grafik tasarımlarında gerekse
boyutlandırmasında destek vermektedir.
Cephe Reklam Giydirme Garanti Süresi: 1 Yıl
Konstrüksiyon ve baskıda kullanılan malzemeye göre
solmazlık ve renk garantisi
Cephe Reklam Giydirme Montaj Şekli: Yerinde Montaj.
İstenildiği Taktirde Yer Keşfi yapılır.
Cephe Reklam Giydirme Malzeme Seçenekleri: One Way
Vision, Mech, Germe Vinil, 3 Boyutlu Görsellerde Strafor
Çalışmaları

CEPHE GİYDİRME

Advertisement types applied in closed locations due to
exterior glass, wall, construction processes of plaza,
apartments and corporate buildings.
Advertisement for Building Measurements: Our
exploring team calculates the area sizes according to
the front to be cased.
Advertisement for Building Creative Design Work: Our
design tea contribute in both graphic designs and
dimensioning of the casing location.
Advertisement for Building Guarantee Duration: 1 Year
of lightfastness and color guarantee due to the
material used in construction and processing
Front Ad Casing Assembly Type: Onsite assembly,
Location exploring if necessary.
Front Ad Casing Material Options: One Way Vision,
Mech, Tensioning Vinyl, Stryo foam Application on 3
Dimensional Visuals

PARAPET REKLAM

Özellikleri
Bulunduğu alana göre uygulanan reklam posteri
10 mm su kontrası
20x40x2 mm kasa profili
Solmaz dayanıklı Avrupa vinil
Maksimum 3 metre reklam poster yüksekliği
Cut out / dekupe (özel kesim uygulamalar
Opsiyonlar
Posterde ‘Cut Out’ dekupe çalışmaları

Uygulanacak yere göre genişleyebilen reklam posterleri
Işıklı, Işıksız reklam alanı seçenekleri

PARAPET REKLAM

Features
Advertisement poster adjustable in accordance
with its location
Strand Board of 10 mm
Case profile of 20x40x2 mm
Colourfast sustainable Europe Vinyl
Advertisement poster height of maximum 3
meters
Cutout / decoupage (exclusive cutting
applications)
Options
Cut Out and Decoupe poster designs
Advertisement poster adjustable in width
according to the place of application
Options
for advertisement areas with or without
illumination

TOTEM TABELA

Özellikleri
İstenilen ölçülerde üretim imkanı
Opsiyonel olmak üzere, 3000x6000 mm görsel alan
Opsiyonel olmak üzere, 6000 mm ayak yüksekliği
Çift taraflı içten aydınlatma
Tüm hammaddelerde CE, TSE (Türk Standartları Enstitüsü),
ISO sertifikaları
Opsiyonlar
Vinil germe seçeneği
RAL renk seçenekleri
Alüminyum, pleksi, paslanmaz kutu hart seçenekleri
Opsiyonel içten ve dıştan ışıklandırma seçenekleri

TOTEM TABELA

Features
(Optional sizes available) 3000x6000 mm visual
space
(Optional sizes available) 6000 mm pole length
Ad showcase with both sided interior lighting
CE. TSI (Turkish Standards Institution),
ISO certificates in all basic materials
Options
Vinyl stretching
RAt colors
Aluminium, plexi, chrome letters
Outdoor lighting options both interior and
exterior

