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Hakkımızda

 
 

Tekstil Fuar Sistemleri (TFS), Tekstil Display Sistemleri ile birlikte geliştirilen Türkiye’de ilk defa 
üretimi ve pazarlaması Lydia Reklam tarafından yapılan ürün grubudur.

Halihazırda kullanılan suntalam, ahşap, mdf, profil vb. malzemeler ile oluşturulan fuar 
stantlarından farklı olarak, kumaş, boru profilleri ve bağlantı aparatları kullanılarak üretilen 
Modüler Stant Sistemleri'dir.

Kolay montajı ve demontajı, düşük maliyeti ve mükemmel görsel sunumu ile Yeni Nesil 
Fuar Sistemleri arasında yerini almaktadır.

TFS, 9m² ile 50m² arasındaki stant alanlarının konforlu bir şekilde kullanılması için 
tasarlanmıştır. Farklı ölçü, metrekare ve tasarım talepleri uzmanlarımız tarafından 
ayrıca projelendirilmektedir.

TFS'nin montajı, katılımını sağlayacağınız fuar, kongre, sergi, toplantı vb. tüm 
organizasyonlarda, kullanım alanınıza göre tasarlanarak ve herhangi bir işçilik 
maliyeti gerektirmeden kolaylıkla yapılmaktadır.

TFS'lere entegre edilebilen raf, asma ve tv üniteleri (bkz: sayfa44) sayesinde hem 
ürünlerinizi hemde pazarlama faaliyetlerinizi etkili bir şekilde sergileyebilirsiniz.



Farklı Ekonomik 

Uzun Ömürlü Modüler

Yeni nesil Taşınabilir

Güçlü reklam etkisi Çift yönlü görsel
uygulama

2 yıl garanti Hızlı üretim ve teslimat

Modüler ve pratik

Kolay ve hızlı kurulum

Yıkanabilir

Geniş ürün yelpazesi

Yaratıcı çözümler Yer kaplamayan zarif 
tasarım
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Elastik sistem ile birbirine 
bağlantılı boru profillerin 
montajı hızlıca yapılmaktadır.

Boru profillerin baş kısımlarında 
yer alan renk noktaları montajı 
ayrıca kolaylaştırmaktadır.

Basılı görsel, montajı 
tamamlanan profile yukarıdan 
aşağı doğru giydirilir. Görsel 
giydirme işlemi profil yatay 
pozisyondayken yapılabilir.

Görselin profile giydirilme 
işleminden sonra fermuar 
sistemi kapatılarak kumaş 
gergin duruma getirilir.

Tüm ürünler farklı ebatlarda 
üretilebilir.



3 m

3 m

Flat M - 3 Adet
(300 x 230 cm)

Desk
(80 x 40 x 94 cm)

KARYA
∙ Anadolu’nun güneybatısında günümüzde Muğla kuzey kısımları ve 
iç bölgelere verilen isim olarak bilinmektedir. Adını kurucu kralları 
Kar’dan almaktadır. Birçok tarihçi ve dilbilimci Anadolu’nun yerli 
halklarının Karyalılar tarafından şekillendirildiğinin güçlü kanıtları 
olduğunu belirtmektedirler. 

Işıklandırma Sistemi - 6 Adet
(48 x 14,3 x 4 cm)

18 watt ∙ 5700K ∙ 120o
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Karya
9m2



Flat L
(500 x 230 cm)

Ramp Pop-Up
(100 x 70 x 230 cm)

AD Shelf 
(70 x 230 cm)

Naked Shelf
(70 x 230 cm)

Desk
(80 x 40 x 94 cm)

U-Box
(83 x 65 x 135 cm)

3 m

5 m

OLİMPOS
∙ Olympos kelimesi eski Yunancada  “Ulu Dağ” anlamına 
gelmektedir. Dünyada olimpos adında yirmiden fazla dağ ve tepe 
bulunmaktadır. Bu dağların en büyüğü “Mysia Olimpos Dağı” yani 
Bursa Uludağ’dır.  Bu tarihi isimden esinlenerek Mars’ta bir dağa 
Olimpos adı verilmiştir.

Işıklandırma Sistemi - 3 Adet
(48 x 14,3 x 4 cm)

18 watt ∙ 5700K ∙ 120o

Diam
(Ø150 cm)
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Olimpos
15m2



5 m

4 m

Flat L
(500 x 230 cm)

Roll UP XS
(80 x 200 cm)

Header
(50 x 150 cm)

AD TV
(70 x 230 cm)

Naked Shelf
(70 x 230 cm)

Desk
(80 x 40 x 94 cm)

Işıklandırma Sistemi - 4 Adet
(48 x 14,3 x 4 cm)

18 watt ∙ 5700K ∙ 120o
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Halikarnas
20m2

HALİKARNAS
∙ Büyük tarihçi Herodot'un da doğduğu ve “Ebedi Mavilikler Cenneti” olarak 
adlandırdığı Halikarnas, günümüzde Bodrum ilçe sınırlarındadır.  Çeşitli uygarlıklara 
ait arkeolojik buluntular bölgenin yedi bin yıllık geçmişi olduğuna işaret etmektedir. Eski 
Karya bölgesinin başkentidir. Eski Dünya’nın yedi harikasından biri sayılan Halikarnas 
Mozelesi bu bölgede yer almaktadır.



Desk
(80 x 40 x 94 cm)

Cabin
(100 x 120 x 230 cm)

Curved H - 2 Adet
(335 x 230 cm)

Arch
(250 x 400 x 80 cm)

4 m

5 m

EFES
∙ Antik Çağ’da Anadolu’nun başkenti olan tarihi M.Ö. 6000 
yıllarındaki Neolitik Çağ’a uzanmaktadır. Tarihi boyunca birçok 
uygarlığa ev sahipliği yapmış olan şehir, her dönemde politik ve 
ticari anlamda önemli bir merkez olmuştur. Eşsiz mimari eserlerin 
binlerce yıldır ayakta kaldığı ve her yıl iki milyon turistin ziyaret 
ettiği Efes Antik Kenti İzmir’in Selçuk ilçesi sınırları içerisindedir.

Işıklandırma Sistemi - 4 Adet
(48 x 14,3 x 4 cm)

18 watt ∙ 5700K ∙ 120o
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Efes
20m2



5 m

Desk
(80 x 40 x 94 cm)

Roll UP
(80 x 200 cm)

Ramp Wall - 4 Adet
Medium 250(L) x 230(H1) x 180(H2) cm
Small 150(L) x 180(H1) x 148(H2) cm

Cube
(100 x 100 x 60 cm)

4 m

14 15

Galata
20m2

GALATA
∙ İstanbul’un en eski semtlerinden biridir. Osmanlı zamanında ticari 
bir liman olarak kullanılmış tarihi öneme sahip pek çok yıkılmış 
ve yeniden inşa edilmiş yapılar bulunmaktadır. Bizanslıların Pera 
olarak adlandırdığı bölgede semte adını veren meşhur Galata 
Kulesi bulunur.



Flat M - 2 Adet
(390 x 230 cm)

Desk
(80 x 40 x 94 cm)

Header - 3 Adet
(50 x 150 cm)

Tag
(220 x 200 x 230 cm)

8 m
Roll UP - 2 Adet
(80 x 200 cm)

KAPADOKYA
∙ 1800’lü yıllarda Fransız gezgin Paul Lucas 
Kapadokya’yı gezdikten sonra Fransa’ya dönüyor 
ve orada Kapadokya’daki peribacaları ve yeraltı 
şehirleri ile ilgili bir seyahatname yayımlıyor. O yıllarda 
Fransız gezgine kimse inanmıyor. Hatta dalga konusu 
oluyor. Gördüklerinin ve seyahatnamede anlattıklarının 
hayal ürünü olduğuna inanılıyor. Fakat yıllar geçtikten sonra 
Fransız gezginin ne kadar haklı olduğu ortaya çıkıyor. Paul 
Lucas’ın seyahat notlarını yazdığı bu kitabı hala daha Fransa’nın 
en çok satan seyahat kitapları arasındadır.

4 m

Kapadokya
32m2

Işıklandırma Sistemi - 5 Adet
(48 x 14,3 x 4 cm)

18 watt ∙ 5700K ∙ 120o
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Flat M - 2 Adet
(390 x 230 cm)

Flat S - 2 Adet
(250 x 230 cm)

Cabin
(100 x 120 x 230 cm)

Ramp Pop-Up
(100 x 70 x 230 cm)

Header - 2 Adet
(150 x 50 cm)

AD TV
(70 x 230 cm)

Naked Shelf
(70 x 230 cm)

Desk
(80 x 40 x 94 cm)

U-Box
(83 x 65 x 135 cm)

5 m

8 m

ABANT
∙ Adını sönmüş volkanik bir dağ olan “Abad”dan 
alan bölge, muhteşem doğasıyla ziyaretçilerini 
büyülemektedir. 1930 yılında 12 odalı ahşap bir 
otelle başlatılan turizm serüveni bugün endemik bitki 
örtüsü ve yaban hayatıyla Türkiye’nin en büyük açık hava 
rekreasyon alanı olarak devam etmektedir.  

Işıklandırma Sistemi - 6 Adet
(48 x 14,3 x 4 cm)

18 watt ∙ 5700K ∙ 120o
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Abant
40m2



Roll UP - 2 Adet
(80 x 200 cm)

Desk
(80 x 40 x 94 cm)

Tag - 2 Adet
(70 x 230 x 260 cm)

Cabin
(100 x 120 x 230 cm)

7 m

7 m20 21

Truva
49m2

TRUVA
∙ Truva, dünyadaki en ünlü arkeolojik kentlerden birisidir. Helenistik 
dönemde İlion olarak adı geçen efsanevi yerleşim Çanakkale Biga 
yarımadası, Hisarlık mevkinde ,1870'lerde Alman arkeolog Heinrich 
Schliemann tarafından keşfedilmiştir.



Tekstil Display Sistemleri (TDS), Tekstilbox markası gibi Türkiye’de ilk defa 
Lydia Reklam tarafından üretimi yapılarak yurt içi ve yurt dışına satış  pazarlaması 
yapılan ürün grubudur.
 
Farklı sektörlerdeki birçok firma tarafından kullanılan örümcek stand, roll-up banner, 
x-banner, pop-up display vb. klasik ürünlerin yerine kullanılabilen 
“Yeni Nesil Display Sistemleri”dir. 
 
Klasik ürünlerde yaşanılan mekanik ve teknik hatalar TDS'lerde minimize edilmiş olup, uzun 
yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılmaktadır.

 
TDS'lerin yer kaplamayan ince tasarımları ve modüler kullanılabilme özellikleri, halihazırda 

kullanılan klasik ürünlerden çok daha farklı bir çözüm sağlamakta olup ekonomik avantajları 
da beraberinde getirmektedir. 

 
TDS'lerin görsel alanları için özel bir kumaş ve baskı tekniği kullanılmaktadır. Mükemmel 

renk ve baskı kalitesine sahip tekstil baskılar klasik ürünlerde sadece tek taraflı yapılırken 
TDS'lerde çift yönlü görsel baskı yapılmaktadır. 

Baskının (kumaşın) yıkanabilir olması kirlenen görsel için zahmetsiz bir çözüm sağlamaktadır. 
 

İşçilik maliyeti ve alet gerektirmeden kısa sürede montajını yapabileceğiniz TDS'ler, yılda en 
az bir defa kongre, fuar, lansman, toplantı vb. organizasyonlara katılım sağlayan firmalar 

için kaliteli, etkili ve ekonomik reklam çözümüdür.
 

TDS’ler özel taşıma çantası ve her ürün için ayrı hazırlanmış kurulum yönergesi ile birlikte 
verilmektedir.



▶ Yer kaplamayan ince tasarımıyla her ortamda 
rahatlıkla kullanılabilir.

▶ Reklam alanınızda tek başına kullanılabileceği gibi 
değişik ölçüler ile özel stant alanı yaratılabilir.

▶ Katılımını sağlayacağınız tüm organizasyonlarınızda 
mükemmel bir arka/geri plan reklam çözümü 
sunmaktadır.

▶ Çift yönlü kullanımı ekstra görsel sunum alanı 
kazandırmaktadır.

▶ İşçilik ve alet gerektirmeyen montajı ile 5-10 dakika 
içerisinde kullanıma hazır olur.

▶ Özel taşıma çantasıyla dilediğiniz heryere 
götürülebilir.

30mm Ø Boru Profil

▶Profil üzerindeki renkli noktalar birbirine 
montajı yapılacak profilleri belirler, 

zahmetsizce ve aletsiz kurulum sağlar. 

▶Profil içindeki lastik sistemi profillerin 
montajını hızlandırır. 

Metal ayak sistemi

Yer kaplamayan 3 farklı renkte 
ayak seçeneği vardır.

30mm Ø Radius Köşe Bağlantı 
Boru Profili

Aksesuar opsiyonları

▶ Header ▶ Işıklandırma sistemi
▶ Pop-Up sistemleri ▶ Raf sistemleri

S M L XL XXL
Not: Manken boyu 180cm 

Görsel baskı için B1 belgesine sahip

                                  kumaşı kullanılmaktadır. 
Özel fermuar sistemi ile görsel baskı profil 
ile mükemmel bir şekilde bağlanır.

Kongre, Fuar, Toplantı vb. Alanlarda

Alışveriş Merkezlerinde

Fuaye Alanlarında

Eğitim Kurumlarında

24 25

Flat
Görsel “M” modelidir.

S ∙ S ∙ 200 x 190 cm200 x 190 cm
M ∙ M ∙ 250 x 200 cm250 x 200 cm
L ∙ L ∙ 300 x 230 cm300 x 230 cm
XL ∙ XL ∙ 400 x 230 cm400 x 230 cm
XXL ∙ XXL ∙ 500 x 230 cm500 x 230 cm

(LxH)(LxH)



Metal ayak sistemi

Yer kaplamayan 3 farklı renkte ayak 
seçeneği vardır.

▶ Kavisli biçimi ile görüş alanına daha fazla 
girerek, her açıdan görünüm kolaylığı sağlar.

▶ Farklı görünümü ile dikkat çekicidir.

▶ Çift yönlü kullanım avantajı sayesinde dış 
bükey görünüm sağlar.

▶ Stant alanında yer kaplamayan ince 
tasarıma sahiptir.

▶ Mükemmel renk ve baskı kalitesiyle dikkat 
çekicidir.

30mm Ø Radius Köşe Bağlantı 
Boru Profili

Aksesuar opsiyonları

▶ Header
▶ Işıklandırma sistemi

▶ Pop-Up sistemleri
▶ Raf sistemleri

Not: Manken boyu 180cm 

S M

30mm Ø Boru Profil

▶Profil üzerindeki renkli noktalar birbirine 
montajı yapılacak profilleri belirler, 

zahmetsizce ve aletsiz kurulum sağlar. 

▶Profil içindeki lastik sistemi profillerin 
montajını hızlandırır. 

Görsel baskı için B1 belgesine sahip

                                  kumaşı kullanılmaktadır. 
Özel fermuar sistemi ile görsel baskı profil 
ile mükemmel bir şekilde bağlanır.

Kongre, Fuar, Toplantı vb. Alanlarda

26 27

Curved-H
Görsel “M” modelidir.

S ∙ S ∙ 230 x 230 x 60 cm230 x 230 x 60 cm
M ∙ M ∙ 300 x 230 x 60 cm300 x 230 x 60 cm

 (LxH) (LxH)



Ara bağlantı aparatı

İki boruyu birbirine 90o kusursuz 
birleştirmeye yarayan, içten vidalı, 

plastik enjeksiyon, kurt ağzı ara 
bağlantı aparatı

▶ Benzersiz içbükey dikey tasarımı ile yüksek etkili 
ve göz alıcı bir tasarıma sahiptir.

▶ Farklı görünümü ile diğer ürün modellerinden 
ayrılır, daha dinamik bir görünüm ve deneyim 
sağlar. 

▶ Özel ölçü seçenekleri ile her alanda kullanılabilir.

Açılı köşe bağlantı aparatı

İstediğiniz açıda bağlantı yapmanızı 
sağlayan aparat. (Min 45o)

Aksesuar opsiyonları

▶ Header
▶ Işıklandırma sistemi

▶ Pop-Up sistemleri
▶ Raf sistemleri

Not: Manken boyu 180cm 

30mm Ø Boru Profil

▶Profil üzerindeki renkli noktalar birbirine 
montajı yapılacak profilleri belirler, 

zahmetsizce ve aletsiz kurulum sağlar. 

▶Profil içindeki lastik sistemi profillerin 
montajını hızlandırır. 

Görsel baskı için B1 belgesine sahip

                                  kumaşı kullanılmaktadır. 
Özel fermuar sistemi ile görsel baskı profil 

ile mükemmel bir şekilde bağlanır.

Dış Mekan Organizasyonlarda

28 29

Curved-V 
160 x 230 cm160 x 230 cm

 (LxH) (LxH)



▶ Dayanıklı, uzun ömürlü, mekanik / teknik    
arızası olmayan mükemmel bir Roll-Up   
deneyimi sunmaktadır.

▶ 6 farklı ebat seçeneği ile her alanda 
kullanılabilir.

▶ Hafif, taşınabilir ve 3-5 dk içinde kullanıma 
hazırdır.

▶ Mükemmel baskı ve renk kalitesi ile her alanda 
dikkat çekicidir.

Metal ayak sistemi

Yer kaplamayan 3 farklı renkte ayak 
seçeneği vardır.

30mm Ø Radius Köşe Bağlantı 
Boru Profili

Havaalanı - alışveriş merkezi - fuar - toplantı - etkinlik vb. tüm organizasyonlar için

Roll-UP Banner

Not: Manken boyu 180cm 

XS LS XLM XXL

30mm Ø Boru Profil

▶Profil üzerindeki renkli noktalar birbirine 
montajı yapılacak profilleri belirler, 

zahmetsizce ve aletsiz kurulum sağlar. 

▶Profil içindeki lastik sistemi profillerin 
montajını hızlandırır. 

Görsel baskı için B1 belgesine sahip

                                  kumaşı kullanılmaktadır. 
Özel fermuar sistemi ile görsel baskı profil 
ile mükemmel bir şekilde bağlanır.

30 31

Roll-UP
Görsel “M” modelidir.

XS ∙ XS ∙ 80 x 200 cm80 x 200 cm
S ∙ S ∙ 85 x 200 cm85 x 200 cm
M ∙ M ∙ 90 x 200 cm90 x 200 cm
L ∙ L ∙ 100 x 200 cm100 x 200 cm
XL ∙ XL ∙ 110 x 220 cm110 x 220 cm
XXL ∙ XXL ∙ 120 x 220 cm120 x 220 cm

 (LxH) (LxH)



▶ Keskin, net görüntü isteyenler için özel tasarıma 
sahiptir.

▶ Özel alanlarında tercih edilebilir.

▶ İnce tasarımı ile her alanda rahatlıkla kullanılabilir.

▶ Farklı açı seçenekleri ile ilgi çekici görsel deneyim 
sunar.

Açılı köşe bağlantı aparatı

İstediğiniz açıda bağlantı yapmanızı 
sağlayan aparat. (Min 45o)

Metal ayak sistemi

Yer kaplamayan 3 farklı renkte ayak 
seçeneği vardır.

Not: Manken boyu 180cm 

S M

30mm Ø Boru Profil

▶Profil üzerindeki renkli noktalar birbirine 
montajı yapılacak profilleri belirler, 

zahmetsizce ve aletsiz kurulum sağlar. 

▶Profil içindeki lastik sistemi profillerin 
montajını hızlandırır. 

Görsel baskı için B1 belgesine sahip

                                  kumaşı kullanılmaktadır. 
Özel fermuar sistemi ile görsel baskı profil 
ile mükemmel bir şekilde bağlanır.

Spor Salonlarında

32 33

Ramp Wall
Görsel “M” modelidir.

S ∙ S ∙ 150 x 180 x 148 cm150 x 180 x 148 cm
M ∙ M ∙ 250 x 230 x 180 cm250 x 230 x 180 cm

 (LxH1xH2) (LxH1xH2)



▶▶ Oval görünümü ile etkileyici bir görünüm  
sunar.

▶ İç/Dış mekan marka tanıtımlarında, özel 
organizasyonlarda, fuaye alanlarında, spor 
etkinliklerinde, showroomlarda vb. tüm 
alanlarda farklı bir görsel deneyim sunar.

▶ Etkileyici, şık ve modern görünümü ile 
mükemmel bir reklam seçeneğidir.

▶ Ürünün tamamı bir taşıma çantasına 
sığabilir ve istediğiniz noktaya kolayca 
taşınabilir.

Destek parçası

Kayıt profilleri birbirine bağlayan 
ve sağlam bir görünüm sağlayan 

aparat. Kurt ağzı ile kayıt 
profillere bağlantısı yapılabilir.

S M L

Not: Manken boyu 180cm 

İç mekan kullanımları için 
yer kaplamayan,

şık ayak modelleri, beyaz, 
siyah ve eloksal renklerde 

üretilebilir.

Dış mekan kullanımları 
için dayanlıklı, ağır ayak 
modelleri, beyaz, siyah 

ve eloksal renklerde 
üretilebilir.

30mm Ø Boru Profil

▶Profil üzerindeki renkli noktalar birbirine 
montajı yapılacak profilleri belirler, 

zahmetsizce ve aletsiz kurulum sağlar. 

▶Profil içindeki lastik sistemi profillerin 
montajını hızlandırır. 

Görsel baskı için B1 belgesine sahip

                                  kumaşı kullanılmaktadır. 
Özel fermuar sistemi ile görsel baskı profil 

ile mükemmel bir şekilde bağlanır.

Spor OrganizasyonlarındaÖzel Günlerde

Showroomlarda

34 35

Arch
Görsel “M” modelidir.

S ∙ S ∙ 250 x 230 x 80 cm250 x 230 x 80 cm
M ∙ M ∙ 350 x 250 x 80 cm350 x 250 x 80 cm
L ∙ L ∙ 400 x 280 x 80 cm400 x 280 x 80 cm

 (LxHxW) (LxHxW)



▶ Hafif, şık, yer kaplamayan tasarımı ile 
stant alanlarınız için farklı ve ekonomik 
karşılama ve çok amaçlı kullanım deskidir.

▶ Alet/edevat gerektirmeden 3-5 dakikada 
kurulumu yapılır.

▶ 3 cepheli görsel kullanım ile farklı 
açılardan görünebilir.

▶ Özel taşıma çantası ile dilediğiniz yere 
götürülebilir..

▶ Orta raf seçeneği ile dokümanlarınız için 
saklama alanı yaratır.

A John küp profil

Küp uygulamalar için
kullanıma uygundur. Altı yüze baskı 
takılabilir. Kesit aydınlatmalı olarak 

kullanılabilir.

A John küp köşe aparatı

A John küp profilleri birbirine 
bağlamaya yarayan köşe bağlantı 

aparatı.

18mm MDF lam

Not: Manken boyu 180cm 

             DSP 180  / 210

Özel transfer baskı kumaşı

36 37

DeskDesk 
80 x 40 x 90 cm80 x 40 x 90 cm

 (L1xL2xH) (L1xL2xH)



Ara bağlantı aparatı

İki boruyu birbirine 90o kusursuz 
birleştirmeye yarayan, içten vidalı, 

plastik enjeksiyon, kurt ağzı ara 
bağlantı aparatı

▶ Ürünlerinizin marka, model, fiyat, 
kampanya vb. bilgilerini ürün ile birlikte aynı 
anda sergilenmesi için kullanılan farklı bir 
raf/askı sistemidir.

▶ Portatif ve hafif yapısı sayesinde dilediğiniz 
yere kolayca taşınabilir.

▶ Maksimum 50 adet askılı ürün kullanma 
kapasitesine sahiptir.

▶ Farklı renklerde profil tercihiyle markanıza 
ve ürünlerinize uyum sağlamaktadır.

▶ Opsiyonel raf seçeneği ile ürün sergileme 
etkisi artar.

▶ Farklı ve özel ölçülerde üretimi yapılabilir.

Not: Manken boyu 180cm 

30mm Ø Radius Köşe Bağlantı 
Boru Profili

30mm Ø Boru Profil

▶Profil üzerindeki renkli noktalar birbirine 
montajı yapılacak profilleri belirler, 

zahmetsizce ve aletsiz kurulum sağlar. 

▶Profil içindeki lastik sistemi profillerin 
montajını hızlandırır. 

Görsel baskı için B1 belgesine sahip

                                  kumaşı kullanılmaktadır. 
Özel fermuar sistemi ile görsel baskı profil 
ile mükemmel bir şekilde bağlanır.
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U-Box 
80 x 130 x 60 cm80 x 130 x 60 cm

 (LxHxW) (LxHxW)



▶ Tekstil Askı Sistemleri içinde özel dairesel şekli 
ile her açıdan görünebilen etkili bir reklam 
çözümüdür.

▶ Farklı çap (Ø) seçenekleri ile stant alanınıza 
göre tasarlanabilmektedir.

▶ Asılabilir ve yüksekte olması marka, ürün ve 
pazarlama tanıtımlarınız için ekstra farkındalık 
kazandırmaktadır..

Destek parçası

Kayıt profilleri birbirine 
bağlayan ve sağlam bir 

görünüm sağlayan aparat. 
Kurt ağzı ile kayıt profillere 

bağlantısı yapılabilir.

Çelik taşıma halatı

Cube ve round vs ürünleri 
tavandan sağlam bir şekilde 

sarkıtmaya yarayan çelik 
taşıma halatı.Çelik halat klemensi

Çelik taşıma halatı ve 
alüminyum profili birbirine 
bağlamaya yarayan aparat.

30mm Ø Boru Profil

▶Profil üzerindeki renkli noktalar birbirine 
montajı yapılacak profilleri belirler, 

zahmetsizce ve aletsiz kurulum sağlar. 

▶Profil içindeki lastik sistemi profillerin 
montajını hızlandırır. 

Görsel baskı için B1 belgesine sahip

                                  kumaşı kullanılmaktadır. 
Özel fermuar sistemi ile görsel baskı profil 
ile mükemmel bir şekilde bağlanır.
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Diam
Görsel “S” modelidir.

S ∙ S ∙ Ø100 x 60 cmØ100 x 60 cm
M ∙ M ∙ Ø150 x 60 cmØ150 x 60 cm
L ∙ L ∙ Ø200 x 60 cmØ200 x 60 cm

 (LxH) (LxH)



▶ Tekstil Askı Sistemleri içinde özel küp şekli 
ile her açıdan görünebilen dinamik bir 
reklam çözümüdür.

▶ Farklı ebat seçenekleri ile stant alanınıza 
göre özel olarak tasarlanabilir.

▶ Asılabilir ve yüksekte olması marka, ürün 
ve pazarlama tanıtımlarınız için ekstra 
farkındalık kazandırmaktadır..

Üçlü köşe bağlantı aparatı

Alüminyum profillerden küp yapmak 
ya da 90o açı ile yön vermek amacıyla 

kullanılan bağlantı aparatı.

Çelik taşıma halatı

Cube ve round vs ürünleri tavandan 
sağlam bir şekilde sarkıtmaya yarayan 

çelik taşıma halatı.

Çelik halat klemensi

Çelik taşıma halatı ve alüminyum 
profili birbirine bağlamaya yarayan 

aparat.

30mm Ø Boru Profil

▶Profil üzerindeki renkli noktalar birbirine 
montajı yapılacak profilleri belirler, 

zahmetsizce ve aletsiz kurulum sağlar. 

▶Profil içindeki lastik sistemi profillerin 
montajını hızlandırır. 

Görsel baskı için B1 belgesine sahip

                                  kumaşı kullanılmaktadır. 
Özel fermuar sistemi ile görsel baskı profil 

ile mükemmel bir şekilde bağlanır.
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Suare
100 x 60 x 100 cm100 x 60 x 100 cm

 (LxHxW) (LxHxW)
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Header
▶ Markanızın fuar alanında rahatlıkla gözükmesi ve dikkat çekmesi için 

mükemmel bir reklam çözümüdür.
▶ Çift yön ve üç açılı kullanımı sayesinde her mesafe ve alandan dikkat 

çekmektedir.

Tag
▶ Özel şekli ve görünümüyle standınıza farklı bir görünüm kazandırır.

▶ Arka plan stant tasarımlarınıza entegre edilerek görsel sunumda derinlik ve dinamizm 
sağlar.

Naked Shelf
▶ Sadece raf sistemi olarak kullanılmaktadır.

▶ Major stand tasarımınız için tamamlayıcı özelliğe sahiptir.
▶ Ürün ebatlarına göre en fazla 5 adet raf sistemi kullanılabilir.

▶ Her raf için taşıma kapasitesi maksimum 15kg.dır.

Cabin
▶ Stant alanlarınız için efektif ve güvenli bir depolama alanı yaratır.

▶ Perde kapısı ile farklı bir görsel deneyim sunar.
▶ Kabini oluşturun tüm cepheler görsel reklam alanı olarak kullanılabilmektedir.

▶ Servis hizmetlerde kullanılacak malzemeler için (Buzdolabı, Kettle vb.) saklama alanı yaratır.

Özel Taşıma Çantası
▶ Demonte ürünleri taşıma amacıyla tasarlanan, koruyucu, kumaş taşıma çantasıdır.

▶ Ebat: 130 x 20 x 20cm

Işıklandırma Sistemi
▶ Tekstil Display ve Fuar Sistemlerine harici aydınlatma sağlamak amacıyla kullanılır.

▶ 18 watt ∙ 5700K ∙ 120o ∙ 480 x 143 x 40mm

Ramp Pop-Up
▶ Özel tasarımı ve bağlantı aparatları ile farklı bir görüntü sunmaktadır.

▶ Arka plan stant tasarımlarınıza entegre edilerek görsel sunumda derinlik ve dinamizm 
kazandırır.

Ad Shelf
▶ Hem raf hem görsel alan (tekstil baskı) kullanımı ile standınıza farkındalık yaratır.

▶ Ürün ebatlarına göre en fazla 5 adet raf sistemi kullanılabilir.
▶ Her raf için taşıma kapasitesi maksimum 15kg.dır.

TV Shelf
▶ Standında TV kullanmak isteyenler için özel olarak üretilmiştir.

▶ Her tipte ve ağırlıkta TV kullanımını destekler.
▶ TV arkası tekstil baskı ile dikkat çekici görsel deneyim sunmaktadır.

Aksesuarlar 



www.tekstilbox.com

/tekstilbox

http://www.tekstilbox.com
https://tr.linkedin.com/company/tekstilbox
https://twitter.com/tekstilbox?lang=tr
https://www.instagram.com/tekstilbox/?hl=tr
https://www.facebook.com/tekstilbox/
https://www.youtube.com/channel/UCNvgVeBM3JkHEphsgcbapgg

