




Today, when technological developments constantly change 
the way of life, it is very difficult to be a company that remains open to 

these technological innovations, merges quality within the structure, and 
drives the market. Since its foundation, Spor Sanayi has shown the highest 
performance in all organizations it participated in and has achieved great 

success in this scope. This has rightfully strengthened the name and 
position of our company. So much so that, it is a major responsibility of ours 
to protect the faith of the institutions we work with in us by doing our best 

to honor our name in the delivery of a project.

Our work requires to race against time in the production of projects for 
various purposes in different places. What matters most is to produce the 
most accurate and useful form of the project. To this end, we find practical 
and valid solutions for meeting these needs in our R&D department with 

new designs. When needed, cooperation with the technological partners of 
the expert companies are also made to provide such solutions.

The point we have reached has been a fundamental goal that needed to be 
achieved by Spor Sanayi with years of experience and expert staff.

After all these exhausting works, what gives us strength is customer 
satisfaction and happiness resulting from the sense of achievement.

COMPANY PROFILE
Teknolojik gelişmelerin hayatın akışını sürekli 

değiştirdiği günümüzde bu teknolojik yeniliklere açık olarak kaliteyi de
bünyesinde sentezleyip piyasaya yön verebilen bir firma olmak

hayli güçtür. Spor Sanayi kuruluşundan bugüne görev aldığı tüm 
organizasyonlarda en yüksek performansı göstermiş ve büyük başarılara imzasını 
atmıştır. Bu da haklı olarak firmamızın ismini ve yerini sağlamlaştırmıştır. Öyle ki 

artık bir projenin tesliminde ismimizin hakkını vermek, çalıştığımız kurumların bize 
olan güvenlerini korumak bizim için en önde gelen bir sorumluluk olmuştur.

İşimiz, değişik mekanlarda, farklı amaçlara yönelik projelerin üretiminde 
zamana karşı yarışmayı gerekli kılmaktadır. Bunda asıl olan da tasarlanan 

projenin en doğru ve en kullanışlı şeklinin üretilmesidir. Bu amaçla kendi AR-GE 
departmanımızda  yeni tasarımlarla ihtiyaçları gidermenin pratik ve geçerli çözüm 
yollarını buluruz. Bu çözüm yollarının üretilmesinde gerektiğinde uzman firmaların 

teknolojik ortaklıklarıyla da iş birliği yapılmaktadır.

Bu varılan nokta yılların deneyimi ve uzman kadrosu ile
Spor Sanayi’nin ulaşmayı hedeflediği temel amacı olmuştur.

Tüm bu yorucu çalışmalardan sonra bize güç veren şey ise 
müşteri memnuniyeti ve başarma duygusunun 

verdiği mutluluktur.

ŞİRKET PROFİLİ
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PORTATİF TRİBÜNLER
PORTABLE GRANDSTANDS



FORMULA 1
TURKEY GRAND PRIX
FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX

The architectural project of this race, which we watched with great pleasure in 
2005, was prepared by Orion Construction and Decoration, while the concept and 
runway design was undertaken by Tilke Ingenieure und Architekten GmbH. 

When the existing seats were included in the portable grandstands we constructed, 
the seating capacity reached to 150,000 spectators.

2005 yılında büyük bir keyifle izlediğimiz bu yarışın mimari projesi Orion İnşaat ve 
Dekorasyon tarafından, konsept ve pist tasarımı ise Tilke Ingenieure und Architekten GmbH 
tarafından hazırlanmıştır. 

Gerçekleştirmiş olduğumuz portatif tribünlerimize doğal tribünler de dahil edildiğinde 
150.000 kişilik bir seyirci kapasitesine ulaşmıştır.

İstanbul Formula 1
steel grandstand with a capacity of 50,000 people

İstanbul Formula 1 50.000 kişi kapasiteli çelik tribün

Project-Production-Assembly
Delivery in 6 months

Proje-Üretim-Montaj
6 ayda teslim
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GIANT ORGANIZATION, 
GIANT PROJECT

DEV ORGANİZASYON
DEV PROJE

F1 Istanbul includes a total of 7.392 m2 two 7-storey 37-meter-high 
VIP towers sitting on an area of 1.056 m2 each and 2-storey paddock 
buildings with 11.888 m2 seating and 32.616 m2 usage area.

The main grandstand, which covers an area of 12.700 m2, has a 
capacity of 30.000 people. Portable grandstands with a capacity of 
60.000 people, existing seating with a capacity of 60.000 people and 
VIP lounges with a capacity of 5.000 people allowed 155.000 people 
to watch the races at the same time.

F1 İstanbul tesisi içerisinde, 1.056’şar m2 alana oturan toplam 7.392’şer 
m2, 2 adet, 7 katlı, 37 metre yüksekliğinde VIP kuleleri ve 11.888 m2 
oturma ve 32.616 m2 kullanım alanına sahip 2 katlı padok binaları 
bulunmaktadır.

12.700 m2’lik alana oturan ana tribün, 30.000 kişi kapasiteye sahiptir. 
60.000 kişi kapasiteli portatif tribünler, 60.000 kişilik doğal tribünler ve 
5.000 kişi kapasiteli VIP locaları toplamda 155.000 kişinin yarışları aynı 
anda seyretmesine imkan vermiştir.

This project’s temporary and fixed grandstands of 75.000 

people were manufactured by sticking to to the originality 

of the project with materials that could be used for many 

years in accordance with UV standards.

The seats used in the tribunes were meticulously selected 

from among the companies specialized in their business. 

Ergonomic, anti-dust seats with minimum 8 years warranty 

against sunlight, which had served in many sports 

organizations in approximately 18 countries and had 

proven themselves in this field, were used.

Bu projede uygulanan toplamda yetmiş beş bin kişilik geçici ve 

sabit tribünlerde projenin aslına uygun olarak ergonomik UV 

standartlarına uygun  uzun yıllar kullanılabilir malzemeler ile imal 

edilmiştir.

Tribünlerde kullanılan koltuklar özenle, işinde uzman şirketler 

arasından seçilerek güneş ışınlarına en az 3 yıl garantili 

ergonomik toz kir tutmayan kırılganlığı minimum düzeyde olan 

dünya spor organizasyonlarına yaklaşık olarak 18 ülkede bir çok 

spor sektörüne hizmet vermiş  bu alanda kendini  ispat etmiş 

koltuklar kullanılmıştır.

Fixed seats for 24.000 people
VIP-LOUNGE seats for 1.250 people

Portable grandstand for 50.000 people

24.000 kişilik sabit tribün koltuğu
1.250 kişilik VIP-LOCA koltukları

50.000 kişilik portatif tribün
98



Modüler Çelik Stadyumlar

MERSIN, TARSUS MUNICIPALITY 
15.000-Person Modular Steel Stadiums

Mersin, Tarsus Belediyesi 15.000 Kişilik
Entirely modular system can be completed in 90 days with expert staff with all its planning, production, 

transportation and assembly stages.  Capacity increase can be made to existing reinforced concrete stands 

with our modular system. Modular stadiums offer aesthetic and ergonomic architectural design. The static 

calculations of our project are also approved by technical universities. All products used in production are 

environmentally friendly and recyclable materials. The system is modular and therefore easy to transport. 

With the advantage of the modular system, it can be easily applied to different parts of the world in a short 

time. Maximum system capacity is 55.000 people.

Sistemin tamamı modüler olup konusunda uzman kadro ile projelendirme, üretim, nakliye, 

montaj 90 günde tamamlanır.  Mevcut betonarme tribünlere modüler sistemimiz sayesinde 

kapasite artırımı yapılabilmesi. Modüler stadyumlar estetik, ergonomik mimari tasarım 

imkanı sunmaktadır. Projemizin statik hesapları ayrıca teknik üniversitelerce onaylıdır. 

Üretimde kullanılan tüm ürünlerimiz çevreci olup geri dönüştürülebilen malzemelerdir. Sistem 

modüler olması sebebiyle nakliye kolaylığı bulunmaktadır. Modüler sistem avantajı sayesinde 

dünyanın her yerine rahatlıkla farklı model ve dizaynda kısa sürede uygulanabilir. Maximum 

uygulanabilecek sistem kapasitemiz 55.000 kişidir.

Recyclable, environmentally 
friendly
Geri dönüşümlü, 
çevreye duyarlı ürünler

Proje, üretim, montaj
4 ayda teslim

Project, production, installation
Delivery in 4 months
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İSTANBUL, BAŞAKŞEHİR

FATİH TERİM STADIUM
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU
At the Istanbul Başakşehir Fatih Terim Stadium with a capacity of 17.319 

people, folding VIP, audience and press seats were assembled by using 

balloon injection method and modern technological system machines. 

The anti-static, ergonomic and aesthetic seats, which are guaranteed for 

five years against sun fading. 

17.319  kişi Kapasiteli İstanbul Başakşehir: Fatih Terim Stadyumu VIP,  seyirci,  

basın tribün koltuklarını modern teknolojik system makinelerle balon enjeksiyon 

yöntemiyle açılır kapanır koltuk sistemli, 5 yıl güneş solmasına karşı garantili, 

anti statik özellikli, ergonomik.

17.319 people
17.319 kişilik

- Olympic Games Approved
- Environmentally friendly
- International standards
- 100% demountable and portable

- Olimpiyat oyunları onaylı
- Çevreci
- Uluslar arası standartlarda
- %100 sökülüp taşınabilir
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Regional distribution of spectators in the grandstands in our 80.597-person stadium
80.597 kişilik stadımızda seyircilerin bölgesel olarak tribünlerde dağılımları

West Grandstands for 27.763 people
East Grandstands for 26.164 people
North Grandstands for 13.335 people
South Grandstands for 13.335 people

Batı Tribünleri 27.763 kişilik
Doğu Tribünleri 26.164 kişilik
Kuzey Tribünleri 13.335 kişilik
Güney Tribünleri 13.335 kişilik

ATATÜRK
OLYMPIC STADIUM
ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU

80.597 people
80.597 kişilik

The stadium has a capacity of 80.597 spectators and is the 
only stadium of our country which fully meets the requirements 
of IAAF (International Association of Athletics Federations), 
FIFA (International Federation of Association Football), IOC 
(International Olympic Committee) rules and which can host 
international football championships and world and European 
athletics championships.

It is a facility that can train athletes, coaches and trainers as 
well as hosting all kinds of sports, social and cultural activities.

In the stadium, as well as the main athletics track with 9 lanes, 
there are 2 illuminated competition and athletics fields with 8 
lanes.

Stad 80.597 seyirci kapasiteli olup uluslar arası futbol şampiyonaları 

ile dünya ve Avrupa atletizm şampiyonalarının yapılabileceği IAAF, 

FIFA, IOC kural şartlarını mükemmel karşılayan ülkemizin tek stadıdır.

Ayrıca; her türlü spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yanı sıra 

sporcu, antrenör ve eğitimci yetiştirebilecek bir tesistir.

Stadyumumuzda 9 kulvarlı ana atletizm pistinin yanı sıra 8 kulvarlı 

ışıklandırılmış 2 adet müsabaka ve atletizm sahası bulunmaktadır.

   Uluslar arası standartlarda, 
   olimpiyat oyunları onaylı 

 International standards,    
 Olympic Games approved 
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BJK
İNÖNÜ
STADIUM
BJK İNÖNÜ STADI

32.145 people
32.145 kişilik

In the only stadium in our country which can host 
European and World Athletics Championships with 
international standards, the press, sponsor and spectator 
seats, as well as the protocol seating, were successfully 
installed in the grandstand with the help of special 
techniques.

Ülkemizin uluslar arası standartlara haiz, Avrupa ve Dünya 
Atletizm Şampiyonaları’nın düzenlenebileceği tek stadda, 
başta protokol tribünleri olmak üzere basın, sponsor ve seyirci 
koltukları özel teknikler yardımıyla başarıyla tribünlere monte 
edilmiştir.
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NEVZAT DEMİR ANTRENMAN TESİSLERİ

NEVZAT DEMİR TRAINING FACILITIES

•  PROJECT DESIGN
 PROJELENDİRME
•  CONSTRUCTION SITES
 İNŞAAT ALANLARI
•  FOOTBALL FIELD 
 FUTBOL SAHASI
•  GRASSING
 ÇİMLENDİRME
•  SOCIAL FACILITIES
 SOSYAL TESİSLER

BEŞİKTAŞ  JİMNASTİK KULÜBÜ

BESIKTAS GYMNASTICS CLUB

Turnkey Projects
Anahtar Teslim Projeler
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17TH MERSIN 
MEDITERRANEAN GAMES
TEMPORARY SPORTS FACILITIES 
MAIN SUPPLIER
17. Mersin Akdeniz Olimpiyatları
Geçici Spor Tesisleri Ana Tedarikçisi

PLAJ VOLEYBOLU AKDENİZ 
OYUNLARI ORGANİZASYONU 
İÇİNDE YAPILDI.

Tenis, Yüzme, Kano-Kürek, Jimnastik, 
Atıcılık, Plaj Voleybolu, Atletizim, 
Badminton, Basketbol, Boks, Güreş, 
Karate vb. dallarda 

BEACH VOLLEYBALL WAS HELD 
WITHIN THE SCOPE OF THE 
MEDITERRANEAN GAMES

In branches such as Tennis, 
Swimming, Canoeing, Rowing, 
Gymnastics, Shooting, Beach Volley, 
Athletics, Badminton, Basketball, 
Boxing, Wrestling, Karate etc. 

Çabuk üretim, 
 hızlı kurulum

Quick production, 
fast installation

2120



MERSIN BEACH VOLLEYBALL 
CHAMPIONSHIP
Mersin Plaj Voleybol 
Şampiyonası
Within the framework of the Mediterranean Games, one of the most 
important sports organizations in the world, portable grandstands, seating 
specially designed for VIP, protocol, media-press, and disabled individuals, 
and roof constructions that we produced in Mersin served successfully 
against all adverse weather conditions.

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olan Mersin Akdeniz Oyunları 

olimpiyat oyunlarına Mersin’de kendi üretimlerimiz olan portatif tribünler, VIP, 

protokol, Medya-Basın ve Engelliler için özel tasarlanarak üretim yaptığımız  

tribünler ve üzeri çatı konstrüksiyonları her türlü hava muhalefetine karşı başarı 

ile yerinde hizmet vermiştir.

In addition, in the turn-key project, we increased capacity 
with temporary grandstands in mobile toilets, press centers, 
dining tents, VIP meeting rooms, and existing sports halls 
with a total capacity of 10,000 people. We provided support 
to hundreds of millions of people in the media press 
organization field by delivering products early, providing 
all kinds of building security on the grandstands and 
living spaces for our guests, and causing no harm to the 
environment (since the Mersin Kızkalesi beach is a protected 
area, temporary seating was established, and then the area 
was restored back to its original state). 

Ayrıca anahtar teslimi yaptığımız projede geçici mobil tuvaletlerden 
medya basın merkezleri, yemek çadırları, vıp toplantı salonları ve 
toplamda 10.000 kişilik mevcut spor salonlarının geçici tribünlerle 
kapasite artrımı yaparak misafirlerimizi tribünlerin üzerinde ve 
yaşam alanlarında her türlü yapı güvenliği zamanından önce 
ürün teslimatı, çevreye zarar vermeden (Mersin Kız Kvvalesi 
kumsalı sit alanı olduğundan geçici tribünler kurularak sonrasında 
tekrar eski haline sokulmuştur) yüzlerce milyon insana medya 
basın organizasyon sahasında mutluluk heyecan içerisinde 
organizasyona desteklerimizi verdik. 

17. th Mersin 
Akdeniz Games

17. Mersin Akdeniz 
Oyunları
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Another important issue is that as our products 
are recyclable, we are able to assemble and 
disassemble all our systems in a short time 
without damaging the environment in places 
such as first degree protected area, forest, and 
lake shore.

When our products are transported in a 
disassembled state, it is economical to carry a 
1.000-person grandstand into a 40’ container.

Since our system is very light in constructional 

proportions, it is carried, assembled and 
disassembled by human power. As a result, 
heavy vehicles such as cranes and forklifts are 
not used.

One of the facilities of the Mediterranean 
Games was the beach volleyball temporary 
grandstand set up by the Mersin Sea. This 
system was delivered as a complete turnkey 
project including tents, WC and living areas. No 
facility caused permanent damage to the beach 
area before or after installation. 

Önemli bir diğer konuda ürünlerimiz geri dönüşümlü 
olduğundan 1. derecede sit alanı, orman içerisine, 
göl kenarları gibi çevreye duyarlı tabiata zarar 
vermeden bütün sistemlerimizi kısa bir sürede 
montaj ve demontaj yapabilmekteyiz.

Ürünlerimiz demonte halde nakliye edildiğinde 
1.000 bir tribün 40’lık konteynıra rahatlıkla 
sığmakta taşımada ekonomik olmaktadır.

Sistemimiz konstrüksiyonel olarak çok hafif 

olduğundan dolayı insan gücüyle taşınıp monte ve 
demonte olmaktadır. Bunun sonucunda vinç, forklif 
gibi ağır araçlar kullanılmamaktadır.

Akdeniz olimpiyat oyunları tesislerinden biriside 
Mersin deniz kenarında kurulan plaj voleybolu geçici 
tribünü çadır, WC ve yaşam alanları olmak üzere 
komple anahtar teslimi olarak teslim edilmiştir. 
Montaj öncesi veya montaj sonrası kumsal alanda 
hiçbir şekilde kalıcı çevreye zarar verici bir tesis 
yapılmamıştır. 

For the Beach Volleyball World Tour, our company prepared 
portable grandstands  for 5.000 people
World Beach Volleyball Championship for our company, 5.000 people portable 
bleachers were prepared

Seyir zenginliğine göre tesbit 
edilen yerlere, portatif tribünler 
seyirci rahatlığı ve güvenliği 
hesaplanarak hazırlandı.

Portable grandstands were prepared by calculating 
the comfort and safety of the audience in the places 
determined according to the viewing quality.
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Müsiad 16. Uluslararası İş Forumu Kongresi 
Geçici Vip Oturumlu Tribünler 

16th Turkish Independent Industrialists’ and Businessmen’s Association (MUSİAD)  

International Business Forum (IBF) 
Congress Temporary VIP Seating

The conference hall and equipment for 5.000 people was made ready overnight 
for use in the Hall 11 of Istanbul Tüyap Congress Center. After 8 hours of use, the 
structure was disassembled in a short period of 6 hours to be used in a different 
trade fair the next day, and the space was delivered empty.

İstanbul Tüyap kongre merkezinin 11. nolu holüne 1 gecede 5.000 kişilik konferans salonu 
ve ekipmanını  kullanıma hazır hale getirip 8 saatlik kullanım sonrası ertesi gün fuar alanında 
kullanılacak farklı bir fuar için 6 saat gibi kısa bir sürede demontajı yapılarak alan boş teslim 
edilmiştir.

5.000 person 
grandstand 

installation overnight 5.000 kişilik
1 gecede

kurulum
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5.000 people 5.000 kişilikTEMPORARY BLEACHERS 
VIBE SESSION 
Geçici Vip Oturumlu 
Tribünler
With our rental or for 
sale systems
Kiralık veya satılık
sistemlerimizle

2928



Antalya Dünya Golf Turnuvası

ANTALYA

WORLD 

GOLF CUP
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1.500-person VIP Seating
1.500 Vip Tribün

In the Antalya edition of the World Golf Cup, one of the most important sports organizations in the world, the 
assembly and disassembly of the 1,500-person grandstand was completed with six people in half a day without 
any damage to the ground on the grass surface of the facilities set up by spending millions of dollars. Since no 
forklifts and cranes were used in any way during assembly and disassembly, it caused no permanent damage to 
the assembly area, and no extra investment budget was issued to the client. Since our products are extremely high 
quality and clean, we serve with quality products that adapt to the environment even in the most luxurious facilities.

1.500 kişilik dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Golf Şampiyonası 
Antalya ayağında milyonlarcva dolar harcanarak yapılmış çim yüzeyli tesislerin üzerine zemine 
herhangi bir zarar vermeden montaj ve demontajı 6 kişi ile yarım günde kurulmuştur. Montaj ve 
demontajda hiçbir şekilde forklift ve vinç kullanılmadığı için montaj alanına kalıcı hasarlar verip 
müşteriye ekstra bir yatırım bütçesi çıkarılmamıştır. Ürünlerimiz son derece kalite, temiz olduğundan 
dolayı en lüks tesislerde bile çevreye uyum sağlayan kaliteli ürünlerle hizmet vermekteyiz.

Our grandstands were assembled and 
disassembled on natural grass
without damaging the ground and the 
environment.

Tribünlerimiz doğal çim üzerine zemine ve
çevreye zarar vermeden kurulup sökülmüştür.

Tiger Wood Katılımlı

3332



World Tennis Championship İstanbul

By easily adapting, if necessary, our 

company’s modular grandstand to the system 

in the sub-grandstand living areas (buffets, 

WC, lockers, security and equipment rooms), 

we can create stylish designs. Since no 

heavy construction is used, our system also 

does not require any assembly tools in the 

installation area. The assembly took 2 days 

with a team of 10 people. 

Dünya Tenis Kupası
Üretimi firmamız tarafından yapılan modüler 
tribünler gerektiğinde tribün  altına yaşam 
alanları (büfe, wc, soyunma kabinleri, güvenlik  
ve malzeme odaları) gibi bölümlerde sisteme 
çok kolay atapte edilerek şık tasarımlar ortaya 
çıkarabiliriz. Sistemimiz  ayrıca çok ağır bir 
konstrüksiyon kullanılmadığından dolayı 
montaj alanına ayrıca herhangi montaj  araçlar 
gerektirmez. Montaj süresi  10 kişilik ekip ile 2 
günde hazır hale gelmiştir. 

Note: Rental and long-term sales are also available. 

HUG ORGANIZATION
GREAT PROJECT
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5.000 people portable bleachers
5.000 kişilik portatif tribün
The grandstands prepared 
by Spor Sanayi provided the 
opportunity to comfortably 
watch the world-famous 
tennis players’ exciting 
matches.

Spor Sanayi’nin hazırlamış olduğu 
tribünler dünyaca ünlü tenisçilerin 
zevkli karşılaşmalarını konforla 
izleme imkanı sunmuştur.

Without causing permanent damage to the 
existing land, assembly-disassembly in 2 days

Montaj yapılacak mevcut araziye kalıcı hasar 
vermeden 2 gün de montaj-demontaj
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Dünya Plaj Voleybolu
Şampiyonası

World Beach 
Volleyball
Championship
Antalya, Alanya

Portable grandstand for 10.000 people
10.000 kişilik portatif tribün
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World Beach Volleyball 
Championship
Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası

For World Beach Volleyball Championship, our company 

prepared portable grandstands for 5.000 people The 

details such as doping control center, VIP, WC, sportsman 

massage salons were meticulously designed and applied 

in these grandstands where all kinds of comfort were 

also provided.

Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası için firmamız 5.000 kişilik 

portatif tribünler hazırladı. Her türlü konforun sağlandığı bu 

tribünlerde doping kontrol merkezi, VIP, WC, sporcu masaj 

salonları gibi detaylar da titizlikle projelendirilip uygulandı.

GEÇİCİ YAŞAM
ALANLARI

Wc - duş
Doping odası
Basın odası
Vip salonu
Doktor odası
Toplantı odası...

TEMPORARY LIVING 
AREAS

WC - Shower
Doping room
Press Room
VIP lounge
Doctor’s room
Meeting Room

Assembly-disassembly for 4 days without 
permanent damage to the beach

Montaj yapılacak sahile kalıcı hasar vermeden 
4 gün de montaj-demontaj
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Avrupa Basketbol 
Şampiyonası
It consisted of VIP press, media and sponsor 

sections with a capacity of 5.500 for rent to the 

Ministry of Youth and Sports. It was produced in 

international standards in 3 days and successfully 

delivered to Antalya exhibition center. Disassembly 

was completed in two days and the area was 

delivered to the client without damaging the 

environment and ground. 

EUROPEAN 
BASKETBALL 
CHAMPIONSHIP

Enjoy the spectacle 
on portable 
grandstands with 
a capacity of 
5.500 people

Gençlik ve Spor Bakanlığına kiralık olarak 5.500 kişilik VIP 

basın, medya ve sponsor bölümlerinden oluşmuştur. Uluslararası 

standartlarda üretimi yapılarak  3 gün gibi kısa bir sürede 

mevcut olan Antalya fuar merkezine  başarı ile teslim edilmiştir. 

Demontajı 2 günde çevre ve zemine zarar vermeden işverene 

teslim edilmiştir. 

5.500 kişilik 
kapasiteye sahip 
portatif tribünlerde 
seyir keyfi
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Mevcut tribünlerine ek olarak kurmuş olduğumuz tribünler 
sayesinde 1 gün gibi kısa bir sürede daha fazla katılım 
imkanı sunmuştur. Ürettiğimiz portatif tribünler her türlü 
zemine özel imal ettiğimiz sistem sayesinde zemine zarar 
vermez. Montaj ve demontaj kolaylığı sayesinde zamandan 
tasarruf edilmektedir. 

BOĞAZİÇİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 

The grandstands that we established in a short period 
of 2 days in addition to the existing seats enabled more 
participation. Our portable grandstands do not harm the 
ground thanks to the system we manufacture specially 
for all kinds of grounds. The ease of assembly and 
disassembly saves time. 

4.020 people 4.020 kişilik

Mezuniyet tören alanı
Mevcut çime zarar vermeden
1 gecede kurulum

Graduation Ceremony Area
Without damaging the existing lawn
Overnight installation

UNIVERSITY
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    istanbul

  Işık University
İSTANBUL Işık Üniversitesi

Mezuniyet Töreni

Recently, because of the inability of the universities to 

fit in the existing conference halls, we offer protocol 

and guest grandstands produced with high quality and 

luxurious materials for outdoor spaces. We hosted our 

guests comfortably on our grandstands with additional 

parts without any damage to the existing parking area.

Son zamanlarda üniversitelerin kapasite olarak mevcut 
konferans salonlarına sığamamasından dolayı alternatif 
olarak dış mekana çok kaliteli ve lüks malzemeler ile 
üretilmiş protokol ve misafir tribünlerimizdir. Mevcut otopark 
sahasına hiçbir zemin tahribatı yapılmadan ek parçalar ile 
misafirleri uzun süreli konforlu bir biçimde tribünlerimizin 
üzerinde misafir ettik.

3.000 people 3.000 kişilik

Graduation Ceremony
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Airport Avm 
Konser Alanı

Quick and easy installation
Hızlı ve kolay kurulum

The 2.500-person concert and performance 
grandstand, which we established in an 
Amphitheater-like pattern in the shopping 
center near Istanbul Atatürk Airport, was 
delivered to the client in a short period of 2 
days without damaging the existing ground 
and environment. 

İstanbul  Atatürk Havalimanı yanında bulunan 
AVM merkezine 2.500 kişilik Amfi düzende 
kurduğumuz konser ve gösteri amaçlı 
tribünlerimiz mevcut zemine ve çevreye zarar 
vermeden 2 gün gibi kısa bir sürede işverene 
teslim edilmiştir. 

AIRPORT SHOPPING
CENTER CONCERT HALL   Portatif Amfi Tiyatroları

  Portable Amphitheatre    
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World Rally Championship
Dünya Ralli Şampiyonası            Antalya / Kemer

A portable seating of 10,000 people 
was built within the scope of the 
Antalya edition of the annual World 
Rally Championship.

Portable grandstands were prepared 
by calculating the comfort and 
safety of the audience in the places 
determined according to the viewing 
quality.

Düzenli olarak her yıl yapılan Dünya Ralli 
Şampiyonasının Antalya ayağına 10.000 
kişilik portatif tribünler yapıldı.

Seyir zenginliğine göre tesbit edilen 
yerlere, portatif tribünler seyirci rahatlığı 
ve güvenliği hesaplanarak hazırlandı.

Portable grandstand for 
10.000 people

Etkinliğin bir kısmı şehir içi bir kısmı da doğal orman alanına 
kurulmuş ve kurulumlar sırasında hiç bir ağaca ve çevreye 
zarar vermeden geçici olarak kurulup toplanmıştır.

10.000 kişilik portatif tribün

A part of the event was organized in the city, while some 
parts were run in a natural forest area. The installation 
was temporarily established and disassembled without 
damaging any trees and environment.
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The name has been used since 1959 for the university 
games, which has been organized by the International 
University Sports Federation (FISU) since 1923.

The 23rd edition was held in 2005 in İzmir. Although 
Turkish people came to know the organization with its 
İzmir edition, it is a world-renowned and prestigious event.
As Spor Sanayi, we are honored to take part in this 
organization.

Dünya Yaz Olimpiyat Oyunları,1923’ten beri FISU tarafından 
düzenlenen üniversiteler arası oyunların 1959’dan beri bu ismi 
almıştır.

23.’sü 2005 yılında İzmir’de düzenlendi. Her ne kadar Türkiye’de 
İzmir’de düzenlenmesi ile duyulmuş olsa da saygın ve önemli bir 
organizasyondur. Spor Sanayi olarak biz de bu organizasyonda 
görev almanın onurunu yaşıyoruz.

World University Olympic Games 
Temporary Sports Facilities 
Main Supplier of Universiade 
Dünya Üniversite Olimpiyat Oyunları Geçici Spor Tesisleri 
Ana Tedarikçisi Universiade

10.000 people
10.000 kişilik

4.500 fixed seats and 10.000-person 
portable grandstand.

10.000 kişilik portatif tribün 4.500 sabit koltuk.
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FINANSBANK FESTIVAL TOWN 
TEMPORARY GRANDSTAND
Finansbank Festival Kasabası 
Geçici Tribünleri
The festival seating, set up by our company for the weekend festival event organized 
by the bank for 12.000 employees working in various branches throughout the 
country, provided a pleasant view with its ergonomic and comfortable seats. 

Türkiye genelindeki şubelerinde çalışan 12.000 kişi için hazırlamış olduğu haftasonu festival 
etkinliği kapsamında firmamız tarafından kurulmuş olan festival tribünleri, ergonomik ve 
rahat koltukları sayesinde keyifli bir seyir sunmuştur. 

12.000 people
12.000 kişilik
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Odun Kesme Yarışması Festival Tribünleri

Wood Cutting Contest
Festival Stands

Stihl Timbersports Odun Kesme
Yarışması Festival Tribünleri

Stihl Timbersports Woodcutting Contest İstanbul - 2012

Festival Seating

Our guests had a pleasant time in the rental 
modular event area which we established for the 
product launch of a word-renowned company in 
Turkey. 

Dünya çapında ün yapmış bir şirketin yeni 
ürün lansmanı için Türkiye ayağındaki tanıtım 
organizasyonuna kurmuş olduğumuz kiralık 
modüler etkinlik alanında misafirlerimiz hoşça vakit 
geçirmişlerdir. 
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Samandıra Oil Wrestling
Festival Area
Samandıra Yağlı Güreş Festival Alanı
We host the oil wrestling organizations 
of many municipalities with up to 
30.000-person rental capacity produced 
and assembled by our company.

Üretimi ve montajı firmamızca yapılan 
30.000 kişiye kadar kiralık kapasitemiz 
ile bir çok belediyemizin yağlı güreş 
organizasyonlarına ev sahipliği 
yapmaktayız.

Without damaging the 
environment

Çevreye zarar vermeden
Kiralık veya Satılık Tribünler 
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Proin et sem tempor, 
condimentum libero a, 
gravida justo. Duis ut 
sapien faucibus, suscipit 
mauris at, luctus quam. 
Proin eu varius sem. Cras 
vel dolor mauris. Aenean 
vitae ante interdum, 
ultricies leo sed, blandit.

İstanbulun nezih bir  tatil 
beldesi olan Şile’de 
kıyı koruma kanunları 
doğrultusunda hazırlamış 
olduğumuz montajı ve 
demontajı 2 gün süren  
Geçici festival kasabası 
ziyaretçilerine keyifli 
anlar yaşatmıştır.

Şile Festival Town,  
temporary seating and living areas Şile Festival Kasabası, 

geçici tribün ve yaşam alanları

Grandstands for Rent or Sale
Temporary Festival Towns up to 30.000 People
30.000 Kişiye Kadar Geçici Festival Kasabaları

3.000 people
3.000 kişilik

Environmentally friendly, 
recyclable materials

Çevreye duyarlı, 
geri dönüşümlü malzemeler
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Fenerbahçe Sports Club Kaynaşlı 
Facilities Grandstands
Fenerbahçe Spor Kulübü Kaynaşlı 
Tesisleri Tribünleri

It was prepared in accordance with the 
demands of our client, one of the valuable clubs 
of our country with its meticulous approach 
towards making its products in international 
standards in its training facilities. We 
manufactured and put into service our modular 
system grandstand with roof system in a very 
short time.

Ülkemizin değerli kulüplerinden birisi olan ve 
yaptırmış olduğu Antrenman tesislerinde ürünlerin 
uluslararası standartlarda olmasına titizlik gösteren 
işverenimizin bizden talepleri doğrultusunda 
hazırlanmıştır. Çatılı modüler sistem tribünlerimizi 
çok kısa bir sürede üretip hizmete sunduk.

Fast production and 
easy transportation 

Hızlı üretim ve kolay nakliyat

750 people
750 kişilik
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UŞAK MUNICIPALITY
UŞAK BELEDİYESİ We manufacture our portable grandstands specially 

for all kinds of grounds.  Our outdoor seats have 
reinforced anti-UV protection and are guaranteed for 
7 years against UV light and 3 years against breakage.

Ürettiğimiz portatif tribünler her türlü zemine özel imal 
ettiğimiz sistemlerdir.  Açık alan kullanımındaki koltuklarımız 
güçlendirilmiş Anti-UV ışın korumalıdır ve UV ışınlarına 
karşı 7 yıl, kırılmalara karşı 3 yıl garantilidir.

288 people
288 kişilik

ERZURUM MUNICIPALITY
Türkiye’nin 3.büyük güreş & festival alanı
ERZURUM BELEDİYESİ

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan  Türkiye’nin en büyük güreş arenalarından biridir. 5 bin kişi kapasiteli güreş arena ile 
Erzurum  ata sporuna yeni yıldız isimler kazandırılacak. Aynı zamanda kamp ve antrenman sahası olarak tasarlanmıştır. Özverili bir çalışma 
sonucunda kazandırılacaktır.  3. Uluslararası Altın Kemer Karakuşak Güreşleri’ne yetiştirmenin grurunu yaşadık. 

The area built by Erzurum Metropolitan Municipality is one of the biggest wrestling arenas in Turkey. With the 5,000-person 
wrestling arena, new stars will be brought into Erzurum’s ancestor sport. It is also designed as a camping and training ground. As a 
result of a devoted work, we were proud of finishing the system before the International Golden Belt Karakucak Wrestling Contest. 
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Giresun Valiliği Protokol Tribünü

Giresun Governorship

Production and installation 

in a short time

Kısa sürede üretim ve kurulum

Valiliğimizin  istemiş olduğu özel renk ve dizaynda üretmiş 

olduğumuz protokol  tribünlerimiz gerek kolay kurulumu 

(4 kişi ile 3 saat) gerekse nakliye kolaylı  (500 kişi 1 kamyon) 

sayesinde güvenle kullanılmaktadır.

Tekirdağ Belediyesi Protokol Tribünü

Tekirdağ Municipality

Protocol Grandstand
Robustness, trust 

and quality...

Sağlamlık, güven ve kalite...

In accordance with the municipality’s demand to use fabric-covered 
seats in all of the seating areas, we delivered the protocol grandstand, 
whose inner part was covered with PVC and the outer part with 
sponge fabric with the special design of our expert team and which 
is quite easy to dismantle and put back together after cleaning, to our 
client before the scheduled time. 

Belediyenin firmamızdan istemiş olduğu oturma alanlarının tümünde 
kumaş kaplı koltuk kullanılma talebi doğrultusunda uzman ekibimizin 
özel dizayn tasarımı ile iç kısmı PVC dış kısmı sünger kumaştan kaplı 
kirlendiğinde kolaylıkla sökülüp temizlendikten sonra yerine 
takılabilen protokol tribünü zamanından önce işverenimize 
teslim etmiş bulunmaktayız. 

Audience & Protocol Platform

The protocol grandstands that we have produced in the special 

color and design as requested by our Governorship are being 

used safely thanks to its easy installation (4 people in 3 hours) 

and ease of transportation (1 truck for 500-person capacity).
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SPECIAL PROJECTS
ÖZEL PROJELER



Gloria Aspendos Amphitheater 
Seating and Living Areas

Gloria Aspendos Anfi Tiyatro 
Oturma ve Yaşam Alanları

From 250 to 
15.000 people
250 kişiden 
15.000 kişiye kadar

     Özel Cephe Tasarımları

Special Facade 
Designs

Steel amphitheaters...

Çelik anfi tiyatrolar...

7170



Extraordinary Stages
Sıradışı Sahneler It can be designed as portable seating or a fixed 

grandstand which can be realized with original designs in 
accordance with the style and place of the organization. 
Our company produces different projects that can 
accommodate maximum number of guests in the existing 
space. In the open or closed areas, special seating designs 
are made for all kinds of organizations.

Organizasyonun şekline ve düzenlenen mekana uygun özgün 

tasarımlarla gerçekleştirilebilecek olan portatif tribünler 

veya sabit olarak tasarlanabilir. Firmamız mevcut mekanda 

maksimum misafiri ağırlayabilecek farklı projeler üretmektedir. 

Açık veya kapalı alanlarda her türlü organizasyonlarınız için özel 

tribün tasarımları yapılmaktadır.

Amphitheater with a 
capacity of 4.500 people
4.500 kişi kapasiteli anfi tiyatro

Our theater systems can be installed and dismantled 
without damaging the environment on 1st degree 
protected area, coastal protected areas and all 
kinds of grounds. No license is required for these 
installations.

Tiyatro sistemlerimiz 1. derece sit alanı, kıyı
koruma alanları ve her türlü zemine çevreye zarar
 vermeden kurulup sökülebilir. Bu kurulumlar için 
ruhsat gerekmemektedir.

Quick and easy installation to 

suit all terrain conditions...

Her türlü arazi şartlarına uygun 

hızlı ve kolay kurulum...
4.500 people

4.500 kişilik
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1301 Kişilik Bodrum Kalesi Amfi Tiyatrosu

Dünyanın en güzel Turizm şehirlerinden biri olan Bodrum 
ilimizin içinde bulunan tarihi Bodrum kalesinin 1. 
Derecede sit alanı olan mekana hiçbir harfiyat, kazı ve 
beton gereksinimi duymadan tamamen modüler yapıda 
projelendirilerek fabrikamızda üretimi yapılım kusursuz bir 
şekilde yerine monte edilmiştir.

Koltuklar ve ahşap özel üretim olup konusunda uzman 
olan dünyanın en iyi firmalarından satın alınarak 
sistemimize monte edilmiştir.

A project has been designed in a complete modular structure, the production has been carried out by our factory and, the mounting has been perfectly completed 
without the need for any excavation, digging and concrete in this location, a 1st degree protected area, in the historical Bodrum Castle in the city of Bodrum, one of the 
most beautiful tourism locations of the world.

Seats and wood are of custom production, purchased from the world’s best specialized companies and, mounted within our system.

BODRUM CASTLE 
AMPHITHEATER with 1301 Seats
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İstanbul Acıbadem Üniversitesi Portatif Amfi Tiyatro

Istanbul
Istanbul Acıbadem University 
Portable Amphitheater

It was designed to serve all kinds of cultural 

activities of the university for 12 months in 

different seasons without problems. The seats 

can be dismantled and stored in a closed or open 

space and the amphitheater’s area can also be 

used as a green space.

The aisles of the grandstands are made of special 

imported wood that is resistant to 4 seasons and 

does not rotate in any way since it is resistant to 

heat changes, therefore preventing tripping which 

causes the greatest accidents,wood rotations, 

which lead to serious injuries and accidents, and 

surface peeling on the ground. Since the steel 

construction is completely covered with hot-

dip galvanized system, the steel construction is 

guaranteed for a minimum of 10 years against 

corrosion. PVC part of the seating groups were 

specially imported from Italy, while the steel 

construction was produced in our factory. 

Üniversitenin her türlü kültürel etkinliğine 12 ay 

boyunca değişik mevsimler altında problemsiz hizmet 

verebilecek şekilde dizayn edilmiştir. Amfi Tiyatronun 

alanı istenildiği takdirde tribünler sökülerek kapalı veya 

açık bir mekanda depolanır ve mevcut bölge yeşil alan 

olarakda değerlendirilebilir.

Tribünlerin yürüme yolları 4 mevsime dayanıklı özel 

ithal ahşaptan imal edilmiş olup, sıcak ve soğuktan 

kaynaklı ısı değişikliğine mukavemeti olduğundan 

dolayı hiçbir şekilde dönme yapmaz, bu da en büyük 

kazalara sebebiyet veren ayak takılmalarından, 

her türlü ciddi yaralanma ve kazalara sebebiyet 

veren ahşap dönmelerini veya zeminde yüzeysel 

soyulmalardan dolayı çapaklanma yapmaz. Çelik 

konstrüksiyon bütünüyle sistem sıcak daldırma 

galvaniz ile kaplandığından dolayı çelik konstrüksiyon 

korozyona karşı (paslanma) minimum 10 yıl 

garantilidir. Oturma grupları PVC kısmı İtalyadan özel 

olarak ihtal edilmiş olup çelik konstrüksiyon kısmı 

fabrikamızda üretilmiştir. 

2.500 people
2.500 kişilik

İstenildiği takdirde tribünler sökülüp 
mevcut bölge yeşil alan olarak da 
değerlendirilebilir.

If desired, the seats can be 
dismantled, and the existing area 
can be used as a green area.

Fast production and practical installation 
Hızlı üretim ve pratik kurulum
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Antalya Kilikya Palace Amphitheater
Antalya Kilikya Palace Amfi Tiyatro

In the 5-star holiday village of Kemer, Antalya, which is 

one of the most prominent regions of our country, there 

are static reports approved by the technical university, 

which can be removed overnight if necessary by using 

environmental-friendly products (coastal protection, site, 

and license permits). 

İmar izni gerektirmeyen Çevreye duyarlı, geri dönüşümlü...

No zoning permit required 
Environmentally friendly, recyclable materials

Demountable, functional 
materials

Sökülüp takılabilir, 
fonksiyonel malzemeler

Ülkemizin en güzi de bölgelerinden 

olan Antalya Kemerde kurulup 5. 

Yıldızlı tatil köyü içerisinde mevcut 

zemin üzerine (kıyı koruma kanını, 

sit, ve ruhsat izni alınamayan) çevreci 

ürünler kullanılarak gerektiğinde 

bir gecede sökülebilen, teknik  

üniversite onaylıdır. Statik raporları 

mevcuttur. 

1.000 people
1.000 kişilik
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Ankara Angels Gösteri Merkezi

Portable systems 
for sale or rent 

from 250 to 
10.000 people

Satılık veya kiralık 
250 kişiden 10.000 

kişiye kadar 
portatif sistemler 

ANKARA ANGELS SHOWLAND
PERFORMANCE HALL

- Quick installation
- International standards
- Recyclable materials
- After sales service guarantee
- Easy and fast transportation

- Hızlı kurulum
- Uluslar arası standartlarda
- Geri dönüşümlü malzemeler
- Satış sonrası servis garantisi
- Kolay ve hızlı nakliyat

1.000 people
1.000 kişilik
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Mobile
VIP Grandstand or Stages
Mobil VİP Tribün veya Sahneler

Uluslar arası standartlarda,
az personel ile hızlı kurulum

Fast installation with 
international standards and few 
personnel

Remote-controlled
Installation in 3 hours

From 50 to 120 people
50 Kişiden 120 kişiye kadar
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Baku 2015  

Olympic Games 
Village Temporary 
Structures
2015 Bakü Olimpiyat Oyunları Köyü 
Geçici Yapıları

The production of 24 trucks of equipment on an 
area of approximately 27,000 m2 was completed 
in 22 days in our factory, which normally has a 
production period of 3 months. 1300 m barrier, 24 
glass facade tents in various diameters, 2 VIP living 
areas, 1 sportsmen’s accreditation area, 1 temporary 
restaurant area for 200 people, 3 temporary living 
areas, 1 doctor’s room, 3 temporary WCs, all indoor 
and outdoor lighting, air conditioning systems, fire 
systems, 1 freezing container, 3 multi-purpose 
containers, bicycle washing track, 9 flagpoles, 
and 9 security gates were delivered to the Games 
Committee in a short period of 5 days with our 
expert team of 40 people without any problem in 
the strong wind and heavy rain environment during 
the installation in Baku and used successfully 
throughout the organization. 

Yaklaşık 27.000 m2’lik alana 24 tırlık bir ekipmanı 
normal şartlarda 3 aylık üretim süresi olmasına karşın 
fabrikamızda 22 günde gerçekleştirdik. Baküde montaj 
esnasında aniden çıkan güçlü rüzgar yoğun yağmur 
ortamında problemsiz bir şekilde 1300 m bariyer, çeşitli 
çaplarda 24 adet cam cephe sistemli  çadır, 2 adet VIP 
yaşam alanı, 1 adet oyuncu akreditasyon alanı, 1 adet 
200 kişilik geçici restaurant  alanı, 3 adet geçici  yaşam 
alanı, 1 adet doctor odası,  3 adet geçici WC, tüm iç dış  
alan aydınlatma, klima sistemleri, yangın sistemleri, 1 
adet frezeng konteyner, 3 adet çok amaçlı konteyner, 
Bisiklet yıkama parkuru 9 adet bayrak direğini, 9 adet 
güvenlik geçiş kapısı, 40 kişilik uzman ekibimizle 5 gün 
gibi kısa bir sürede başarı ile taahhüt ettiğimiz sürenin 
altında ürünleri Olimpiyat komitesine teslim edilmiş ve 
organizasyon eksiksiz bir şekilde başarı ile kullanılmıştır. 

Very useful functional and 
demountable products

Sökülüp takılabilir çok faydalı 
fonksiyonel ürünler

27.000 m2 
installation 
in 1 week
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95% of the system can be removed 
when your land increases in value.

Araziniz değerlendiği an 
%95’i sökülebilir

Made of special fabric 
against fire

Yangına karşı özel 
kumaşdan üretilmiştir
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TELESCOPIC GRANDSTANDS
TELESKOPİK TRİBÜNLER



NTV Main Studio 
Telescopic Grandstands
NTV Ana Stüdyo Teleskopik Tribünleri

It is a grandstand model that we built to save 

space in multi-purpose halls.

When the telescopic bleachers are folded, 

they take the appearance of a decorative wall 

that occupies a maximum of 120 cm in width. 

Any type of seating group can be mounted on 

the system. It is quite practical since it can be 

controlled with a remote control.

Çok amaçlı salonlarda alandantasarruf etmek 

amacıylainşa ettiğimiz bir tribün modelidir.

Teleskobik tribünler katlandığında enine 

maksimum 120 cm yer işgal eden dekoratif bir 

duvar görünümü alır. Sistem üzerine istenilen 

türde oturma grubu monte edilebilir. Uzaktan 

kumanda ile kontrol edildiğinden oldukça 

pratiktir.
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We are proud to have served the 
Fenerbahçe Ülker Arena, which 
was built under the sponsorship 
of Ülker, with our telescopic 
grandstand of 2.464 people.

Ülker’in Sponsorluğunda inşa edilen 
Fenerbahçe Ülker  Arena’ya 2464 
Kişilik teleskobik tribünümüzle. 
hizmet vermiş olmaktan övünç 
duymaktayız

15.000 people
15.000 kişilik

Ülker Arena Main Hall and Training Hall Telescopic 
Grandstands Ülker Arena Ana Salon ve Antreman Salonu Teleskopik Tribünleri

Atasehir, one of the fastest developing regions of the Asian 
side of Istanbul, has one of the most modern multi-purpose 
sports halls with the latest technology in Turkey, designed 
with International Basketball Federation (FIBA) standards 
and with a capacity of 15.000 people. In this space, thanks 
to our telescopic bleachers attached to the four corners of 
the main area and the specially designed self-folding fabric 
seats, the hall hosts giant events such as the world stars’ 
stage shows, performances, fairs, and concerts. 

İstanbul Anadolu yakasının en hızlı gelişen bölgelerinden 
biri olan Ataşehir, 15.000 kişi kapasiteli, Fiba standartlarında 
dizayn edilen Türkiyenin en modern, son teklonoji ürünü alt 
yapısı çok amaçlı spor salonlarından biridir. Bu mekanda 
ana sahanın dörtbir yanına eklenen teleskopik tribünlerimiz 
sayesinde ve üzerine özel dizaynımız olan kendinden katlanır 
kumaş koltuklar sayesinde salon spor aktiviteliri dışında 
dünya yıldızlarının sahne şovları, gösteri, fuar ve konser gibi 
dev etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. 
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Dünya Basketbol Şampiyonası 
Teleskopik Tribünü

FIBA Basketball 
World Cup 
Telescopic 
Grandstand 
Ankara, Arena

It is one of the most modern multi-purpose 
sports halls with the latest technology in 
the country, designed with FIBA standards 
and with a capacity of 2.500 people. In this 
space, thanks to our telescopic bleachers 
added to the four corners of the main area 
and our special design self-folding fabric 
seats, the hall hosts world stars and many 
other events besides sports activities. 

2500 kişi kapasiteli, Fiba standartlarında 
Dizayn edilenTürkiyenin en modern, son 
teklonoji ürünü alt yapısı çok amaçlı spor 
salonlarından biridir. Bu mekanda ana 
sahanın dört bir yanına eklenen teleskopik 
tribünlerimiz sayesinde ve üzerine özel 
dizaynımız olan kendinden katlanır kumaş 
koltuklar sayesinde salon spor aktiviteleri 
dışında dünya yıldızlarına ve birçok etkinliğe 
ev sahipliği yapmaktadır. 

2.500 people
2.500 kişilik
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TURKMENISTAN ICE HOCKEY ARENA 
TELESCOPIC GRANDSTANDS ASHGABAT

Türkmenistan Buz Hokeyi Arenası Teleskopik 
Tribünleri - Aşkabat

2.500 people
2.500 kişilik

Olympic Games Approved
Olimpiyat oyunları onaylı
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The Telescopic Grandstand systems that we produced for 
the multi-purpose hall of the Ted Rönesans College campus  
in Istanbul are remote controlled and offer a decorative 
cupboard view with the whole system and automatic seats, 
as well as providing empty space for cocktails, meals and 
many other activities after the folding of the seating area. 
Our seats are produced with static reports approved by the 
university for each project.  

İstanbul Ted Rönesans Kolejinin Maltepede bulunan yerleşkesi 
çok amaçlı salonu  için üretmiş olduğumuz Teleskopik Tribün 
sistemleri uzaktan kumandalı olup bütün sistemi otomatik 
koltukları ile beraber toplanım dekoratif bir dolap gönürnütüsü 
sağladığı gibi tribünlerin kapandıktan  sonraki alanlarında 
kokteyl, yemek ve birçok etkinlik için geniş boş alan 
sağlamaktadır. Tribünlerimiz her proje için üniversiteden onaylı 
static raporlarla üretilmektedir.  

İstanbul

TED RÖNESANS COLLEGE
İstanbul TED Rönesans Koleji
Telescopic grandstand with 
remote control
Uzaktan kumandalı
teleskopik tribün

Fast production, easy installation

Hızlı üretim, kolay kurulum

112 people
112 kişilik
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İstanbul

Moda Scene
İstanbul Moda Sahnesi

As a result of restoring the existing reinforced concrete cinema and implementing our mobile telescopic 

grandstand system, the same venue, which was previously used only as a cinema hall, turned into a multi-

purpose boutique hall that could be used as a conference hall, theater, reception, meeting, and cocktail 

purposes.

Mevcut betonarme sinemadan restore edilerek yerine hareketli teleskopik tribün sistemimizi uygulama neticesinde 

önceden aynı mekan sadece sinema salonu olarak kullanılırken yeni düzenleme ile aynı mekan konferans, tiyatro, 

resepsion, masa düzenli toplantı ve kokteyl gibi çok amaçlı butik bir salon haline gelmiştir.

2.500 people
2.500 kişilik

DAS DAS Sahne

266 people
266 kişilik

İstanbul

DAS DAS Scene

Fast production, easy installation
Hızlı üretim ve kolay kurulum
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96 Person Telescopic Grandstand
Custom production for all types of locations
Her türlü mekanlar için özel üretim

ÖZEL ALKEV SCHOOLS

Özel Alkev Okulları
96 Kişilik Teleskopik Tribün 
In order to move the telescopic bleachers, the electric engine is mounted 
on the first platform, and the control button is connected, thus providing 
time and personnel saving. The main bearing steel construction is 
completely hot-dip galvanized and does not require surface maintenance 
for at least 7 years.

Teleskopik tribünlerin hareket etmesi için birinci platforma elektrikli motor 
monte edilerek kumanda butonu bağlanır ve bu sistem sayesinde zamandan 
ve elemandan tasarruf etmiş olursunuz. Ana taşıyıcı çelik konstrüksiyon komple 
sıcak daldırma galvaniz ile kaplı olduğu için  en az 7 yıl  yüzey bakım gerektirmez.
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Kağıthane Belediyesi Gültepe Kültür Merkezi

Kağıthane Municipality
Municipality Gültepe Culture Center

It is a tribune form that we built to use in different organizations and save space. When folded, it 
takes the appearance of a decorative wall that does not occupy space. We are able to apply seats 
with different design and color options on the platforms. Thanks to the remote-control system, it 
can be opened and closed very practically and fast. 

İç mekanda farklı organizasyonlarda kullanmak ve alandan tasarruf etmek amacıyla inşa ettiğimiz bir tribün 
şeklidir. Katlandığı zaman yer işgal etmeyen dekoratif bir duvar görünümünü alır. Platformların üzerine 
mekana uygun farklı dizayn ve renk seçenekleri ile koltuk uygulayabilmekteyiz. Kumanda sistemi sayesinde 
oldukça pratik ve hızlı açılıp kapanabilir. 

Telescopic Grandstand 

for 242 People

242 Kişilik Teleskopik Tribün

Telescopic Grandstand 
for 60 People

60 Kişilik Teleskopik Tribün
TRT

Our telescopic grandstand systems are remotely controlled, the whole system is assembled with automatic seats, taking a decorative 
appearance, as well as providing free space for cocktails, meals and many activities in the areas after the grandstand is closed. Our 
seats are produced with static reports approved by the university for each project. 

Teleskopik Tribün sistemlerimiz uzaktan kumandalı olup, bütün sistemi otomatik koltukları ile beraber toplanarak dekoratif bir görüntü sağladığı 
gibi, tribünlerin kapandıktan sonraki alanlarında kokteyl,  yemek ve bir çok etkinlik için geniş boş alan sağlamaktadır. Tribünlerimiz her proje için 
üniversiteden onaylı statik raporlarla üretilmektedir. 

Production and installation 

in a short time

Kısa sürede üretim ve kurulum
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23rd University Olympic Games 
Telescopic Grandstands İzmir

23. Üniversite Olimpiyat 
Oyunları Teleskopik 
Tribünleri
In Telescopic Grandstands, static calculations and 
architectural design according to the project are 
conducted by our expert team.  All kinds of devices and 
equipment that we use in the manufacture of Telescopic 
Grandstand are manufactured in a way to ensure the 
safety of life and property in accordance with national 
and international standards. 

Teleskopik Tribünlerde, projesine göre statik hesapları ve 
mimarı dizaynı konusunda uzman ekimizle yapılmaktadır. 
Teleskopik Tribün imalatında kullandığımız her türlü cihaz, 
ekipman tribünlerin ulusal ve uluslararası standartlara 
uygun olarak can ve mal emniyetini sağlayacak şekilde imal 
edilmektedir. 

Fewer staff, quick installation
Az personel, hızlı kurulum

2.500 people
2.500 kişilik
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Our telescopic grandstand systems are remotely controlled and the whole 
system is gathered together with the automatic seats to provide a decorative 
image and free space for many activities in the areas after the closure of 
the bleachers. Our seats are produced with static reports approved by the 
university for each project. 

Teleskopik tribün sistemlerimiz uzaktan kumanladı olup bütün sistemi otomatik 
koltukları ile beraber toplanarak dekoratif bir görüntü sağladığı gibi tribünlerin 
kapandıktan sonraki alanlarında birçok etkinlik için geniş boş alan sağlamaktadır. 
Tribünlerimiz her proje için üniversiteden onaylı statik raporlarla üretilmektedir. 

Production and installation 

in a short time

Kısa sürede üretim ve kurulum

Bağcılar Olimpik Spor Salonu

Bağcılar

Olympic Sport Hall Teleskobik Tribun
Telescopic Grandstand

Karşıyaka, İzmir

Gümüldür, İzmir

TJK, İzmir
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Anahtar Teslim Yaşam Alanları    

TURNKEY LIVING AREAS    

✔  EASY INSTALLATION
 KOLAY KURULUM
✔  ADAPTABLE TO ANY CLIMATE
 HER TÜRLÜ İKLİME UYARLANABİLİRLİK
✔  SOUND AND HEAT INSULATION
 SES VE ISI İZELASYONU

✔  PLANNING
 PLANLAMA
✔  ENGINEERING
 MÜHENDİSLİK
✔  FAST PRODUCTION
 HIZLI ÜRETİM
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MODULAR SPORTS HALLS
MODÜLER SPOR SALONLARI

The whole system is modular and the project design, 
production, transportation and assembly are all 
completed in 45 days with expert staff. Thanks to 
ease of assembly and disassembly, the whole facility 
can be set up on a different area with a different 
design in a very short time. Since the system is 
modular, construction license permit is not required. 
Optionally, it can be designed to suit all sports 
branches including the pool sports, basketball, 
volleyball, tennis. 

Sistemin tamamı modüler olup konusunda uzman kadro 
ile projelendirme, üretim, nakliye, montaj 45 günde 
tamamlanmıştır. Demontaj ve Montaj kolaylığı sayesinde 
tesisin tamamının farklı bir alana farklı bir dizaynla 
kısa sürede kurulması mümkündür. Sistem modüler 
olduğundan yapı ruhsatı izni gerekmemektedir. İstege 
bağlı olarak, havuz, basketbol,  voleybol, tenis dahil tüm 
spor dallarına uygun olarak dizayn edilmektedir. 

Olympic games
approved
Olimpiyat oyunları 
onaylı
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CUSTOMIZED SPORTS HALLS
No zoning and building permit required

ÖZEL TASARIM SPOR SALONLARI
Suitable for heavy winter and summer conditions
Ağır kış ve yaz şartlarına uygun kullanım

USAGE AREAS
• Youth camp centers
• Gyms
• Convention Centers
• Military camp centers
• Hospital
• Kitchen
• Military and Civil Aircraft Hangars
• School
• Supermarket

KULLANIM ALANLARI
• Gençlik kamp merkezleri
• Spor Salonları
• Kongre Merkezleri
• Askeri kamp merkezleri
• Hastane
• Mutfak 
• Askeri ve Sivil Uçak Hangarları
• Okul
• Süpermarket
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STADIUM VIP SEATS
STADYUM VIP KOLTUKLARI
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