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ÜRÜNLER PRODUCTS
Sahne Mekanik Sistemleri Stage Mechanical Systems

  Yangın Perdesi

  Sahne Daraltma Portalı

  Dekor Askı Sistemi

  Ișık Köprü Sistemi

  Hareketli Kablo Makas Sistemi

  Sinema & Projeksiyon Perdesi

  Spiralift & Serapid Sistemi

  Orkestra Çukuru

  Döner Sahne

  Hareketli Platform

  Hoparlör Vinç Sistemi

  Bayrak Askı Sistemi

  Kumanda ve Otomasyon Sistemi

  Çelik Konstrüksiyon

  Akustik Kabuk

  Sahne Perde Sistemi

  Farba Perde Sistemi

  Fon Perde Sistemi

  Kulis Perde Sistemi

  Friz Perde Sistemi

  Cyclorama Perde Sistemi

  Orta Bölücü Perdesi Sistemi

  Asansör Perde Sistemi

  Fire Curtain

  Stage Mobile Portal

  Fly Bar Systems

  Light Bridge Systems

  Mobile Cable Truss Systems

  Cinema & Projection Curtain

  Spiralift & Serapid Systems

  Orchestra Pit

  Revolving Stage

  Mobile Platform

  Loudspeaker Crane Systems

  Flag Bar Systems

  Automatisation Systems

  Steel Construction

  Acoustic Shell

  Stage Curtain Systems

  Valence Curtain Systems

  Background Curtain Systems

  Backstage Curtain Systems

  Frieze Curtain Systems

  Cyclorama  Curtain Systems

  Disrupter Curtain Systems

  Elevator Curtain Systems

  Akustik Ahșap Panel

  Akustik Kumaș Panel

  Akustik Kapı

  Konferans Koltuğu

  Tv & Stüdyo Uygulamaları

  Acoustic Wood Panel

  Acoustic Cloth Panel

  Acoustic Door

 Conference Chair

 Tv & Studio Application

Salon Akustik Uygulamaları Saloon Acoustic Application

  Aluminyum Truss Sistemleri 

  Portatif Sahne Podyumu

  Portatif Dans Pisti

  Otel Ekipmanları

  3D Projelendirme ve Danıșmanlık

  Aluminium Truss Systems

  Portable Stage Podium

  Portable Dance Floor

  Otel Equipment

  3D Project  Designing and Consultancy

Portatif Sahne & Truss Sistemleri Portable Stage & Truss Systems

Proje ve Danıșmanlık Project & Consultancy

www.galasahne.com.tr
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SAHNE MEKANİK SİSTEMLERİ
STAGE MECHANICAL SYSTEMS
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Yangn Perdesi

Fire Curtain

Yangın esnasında sahne ile seyirci kısmını birbirinden 

ayıran, yangın çıkmıș bölgede olușan dumanın tüm alanı 

kaplamasına engel olup yayılmasını önleyen, kumaș 

veya panel sistemidir.

It is a fabric or panel system that separates the stage 

from the audience  and prevents spread of smoke in 

the fire area  during the fire. 



Yatayda ve dikeyde  sahne görüș alanını, istenilen 

boyutta daraltıp genișletmeye yarayan, karșılıklı ray 

sistemiyle hareket edebilen motorlu uzaktan kumandayla 

veya manuel șekilde kontrol edilebilen sistemdir.

It is a system that is useful for  narrowing or enlarging 

in desired dimension on the stage sight horizontally 

and vertically, moves with reciprocal rail system and is 

controlled by remote controller or manually.

Sahne Daraltma Portal

Stage Mobile Portal



Sergilenecek oyunun konseptine uygun olarak 

tasarlanmıș dekor, perde ve gösteri fonlarının asılması 

amacıyla, yukarı așağı motorlu kontrol edilebilen 

sistemdir.

It is a system that is controlled by up and down 

motor on the purpose of hanging decor, curtain and 

demonstration backdrops which are designed for 

being proper to the displayed play conceptually.

Dekor Ask  Sistemi

Fly Bar Systems



Ișık köprüleri, sahneye uygun açıda ıșığın 

gönderilebileceği noktalarda  konumlanır. Özel 

yavașlama ve ivmeli hızlanma seçenekleri ile robot ve 

projöktör gibi ekipmanların zarar görmesi önlenir.

Light bridges locate on the spots which can be sent 

proper angle light suited for stage. With alternatives such 

as special slowdown and accelerated  speed up, it holds 

equipments like projector and robot harmless.

Is k Köprü Sistemi

Light Bridge Systems



Ișık köprüsü gibi motorlu mekanizmaların üzerinde 

bulunan, elektronik ekipmanların kablolarını gizlemeye 

yarayan makas sistemidir.

It is the system that is located on motorized 

mechanisms as light bridge and use for hiding 

electrical equipments cables.

Kablo Makas Sistemi

Cable Truss Systems



Sahne ağzı genișliğinde çelik veya alüminyum 

çerçeveden meydana gelen gümüș vinil kaplı kumaș 

gerdirilmiș hareketli veya sabit perde sistemidir.

It is a vinly silver plated, fabric stretched, mobiling or 

fixed curtain system that consisting of stage gate wide 

aluminium or steel frame.

Sinema & Projeksiyon Perdesi

Cinema & Projection Curtain



Kültür yapılarının fonksiyonlarını geliștirmek için 

tasarlanmıș kompakt kaldırma sistemleridir.

Compact lifting systems designed to improve the 

functions of culture houses.

Spiralift & Serapid Sistem

Spiralift & Serapid System



Orkestra Çukuru

Orchestra Pit

Sahnelenen müzikal bir gösteride orkestra ekibinin 

ve enstrümanlarının, izleyicinin görüș açısını 

engellememesi veya orkestrasız kullanımlarda 

sahne önünün de rahatlıkla kullanılabilmesi amacıyla 

uygulanan yukarı așağı hareketli mekanik sistemdir.

These are up and down moving mechanical systems that are 

caried out in an attempt to use downstage easily in the usage 

without orchestra and not to let orchestra crew and their 

instruments block audience’s look angle.



Sahne zemini ile aynı yükseklikte saat yönü veya 

tersi yönde hareket edebilen, istenildiği takdirde 

yukarı așağı da çalıșabilen mekanik sistemdir.

There are the systems that can work up and down on 

demand and move clockwise or counterclockwise in 

the same height with stage floor.

Döner Sahne

Revolving Stage



Sahne üzerinde pozisyonlandırılan herhangi 

bir noktada, sahne altına kurulan lift sistemi ile 

sanatçıların sahneye çıkabileceği, yukarı așağı 

hareket edebilen platform sistemidir.

Platform system that can move up and down 

the stage where the artists can stand up with the 

lift system installed under the stage at any point 

positioned on the stage.

Hareketli Platform

Mobile Platforms



Sahne üzerinde line array gibi yüksek tonajlı 

hoparlörlerin asılması ve kaldırılması amacıyla 

kullanılan vinç sistemidir.

it is a crane system that is used in an attempt to hang 

and lift heavy tonnage loadspeakers as line array on 

the stage.

Hoparlör Vinç Sistemi

Loudspeakers Crane Systems



Genellikle bina dıș cephelerinde kullanılan, büyük 

ebatlı ve ağır bayrakların özel günlerde açılıp 

kapanmasını sağlayan motorlu mekanizmadır.

The motorized mechanism that is used on building 

facades also enables large size and heavy fl ags to 

open and close on special occasions.

Bayrak Ask  Sistemi

Flag Bar Systems



Mekanik sistemlerin butonlu veya dokunmatik panel 

üzerinden hız kontrolleri yapılarak yönetilmesi sağlanır.  

Sistemler programlanmıș bir yazılım sistemi ile 

sahneden veya reji odasından kumanda edilebilir.

Mechanical systems are managed with push-button 

or via touch-operated panel by making speed 

controls is provided. Systems can be controlled 

on the stage or directing room by a programmed 

software system.

Kumanda ve Otomasyon Sistemi

Automatisation Systems



Sahne mekanik sistemleri alt yapısını olușturacak, 

halat katı ve kedi yollarından olușan çelik 

konstrüksiyon uygulamalarıdır.

These are the steel construction, consisting of rope 

layer and catwalks, generating stage mechanical 

systems  infrastructure.

Çelik Konstrüksiyon

Steel Construction



Konser aktiviteleri ve canlı performanslarda sesin 

sahne boșluğunda kaybolmaması ve düzgün 

yansıması için kullanılan yukarı-așağı hareketli 

akustik panellerdir.

Up-down movable acoustic panels that are used 

for sounds proper reflection and not to get lost 

on the stage gap at concert activities and live 

performances.

Akustik Kabuk

Acoustic Shell



Genellikle %100 büzgülü ve Din 4102 B1 alev 

almazlık normuna uygun akustik özellikli kadife 

kumaștır. Yatay ve dikey hareket edebilen 

mekanizma ile kumanda edilir.

It is generally a %100 shirred acoustic characteristic 

velvet fabric which is suitable to Din 4102 B1 non 

flammable norm. It is controlled by a mechanism which 

can move vertical and horizontal.

Sahne Perde Sistemi

Stage Curtain Systems



Sahne perdesinin önünde yer alan taç 

perdesidir. Sahne perdesi ile aynı renk ve aynı 

cins kumaștan imal edilir.

Crown curtain that locates in front of the stage 

curtain produced the same color and fabric with 

the stage curtain.

Valence Curtain Systems

Farba Perde Sistemi



Sahne arkasında ve yanlarında yer alan sahne 

derinlik katmak ve fon olușturmak amacıyla 

kullanılan, genellikle pilesiz siyah renk tercih edilen 

kumaștır.

The fabric that is generally preferred non-pileus 

black color  located behind and beside the stage 

and used for creating background and adding 

depth to the stage.

Background Curtain Systems

Fon Perde Sistemi



Sahnenin her iki tarafında düșey olarak bağlanan, sıralı 

vaziyette paralel olarak dizilmiș, ekseni etrafında 360 

derece dönebilen, oyun için sıralarını bekleyen sanatçıların 

sahneye birkaç noktadan çıkıșını sağlayan sistemlerdir.

The systems that are tied horizontally both sides of stage, 

aligned in paralel sequentially , able to turn around own 

axes 360 degree and provide exit from several points to 

the stage for artists who wait for their’s in play turn.

Backstage Curtain

Kulis Perdesi



Frieze Curtain Systems

Sahnede ıșık köprüleri önünde yer alan, ıșıkların 

seyircilerin gözlerini rahatsız etmesini engelleyen, 

projektör cihazlarını ve sahne tavanındaki 

istenmeyen görüntüleri gizleyen sistemlerdir.

The systems that locate in front of the light bridge 

on the stage, hide projector devices unwanted 

images from ceiling of the stage, prevent lights 

annoying audience’s eyes.

Friz Perdesi



Sahne arkasına konumlandırılmıș, dikișsiz tek parça 

kumaștan elde edilmesi sebebiyle üzerinde ıșık șovlarının 

yapıldığı arka plan perdesidir. Gökyüzü yansıması gibi birçok 

deseni ve rengi içeren temayı yansıtan perdedir.

Cyclorama Curtain Systems
Because it is made of seamless single piece fabric, it is the 

background curtain on which the light shows are made. Reflects 

theme which includes lots of colors and figure such as sky 

reflection.

Cyclorama Perde Sistemi



Küçük ölçekli etkinliklerde sahne yüzey alanını, sahne önü 

ve sahne arkası olarak ayırma amaçlı kullanılır. Ayrıca seyirci 

oranının salon kapasitesine göre düșük olduğu durumlarda, 

salondaki boș koltukları gizleme amaçlı salon bölücü perde 

olarak da kullanılmaktadır.

Disrupter Curtain Systems
The curtain is used to divide the stage surface area in front 

of the stage and behind the scenes in small scale events. 

In addition, when the audience ratio is lower than the hall 

capacity, the saloon seperator curtain is also used to hide 

empty seats.

Orta Bölücü Perde Sistemi



Asansörlerin çalıșma boșluğundaki çirkin görüntüyü 

örterken, firmalara reklam imkanı sunan, çoğunlukla 

avm ve otellerde kullanılan hareketli perde 

mekanizmasıdır.

Elevator Curtain Systems
Moving curtain mechanism is covers to ugly view 

of elevator working space while offers commercial 

advertising used in the shopping malls and hotels 

mostly.

Asansör Perde Sistemi
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GALA SAHNE MEKANİK SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK 

MİMARLIK İNŞAAT TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.

Ostim OSB Örnek Sanayi Sitesi 1265. Cad. No:15-17 

Yenimahalle / Ankara, Türkiye

Tel : +90 312 386 17 55 • 54
Fax: +90 312 386 17 53

info@galasahne.com.tr




