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STİLİ ÇERÇEVELEDİK

WE FRAMED THE STYLE

Teks Frame yeni, hızlı ve çarpıcı bir reklam trendidir. Üzerine istenilen reklamın yada 
tanıtımın yüksek çözünürlükte, aydınlatmalı veya aydınlatmasız alternatieri ile yapılmış 
olan gergin kumaşın hem kalite hem kolaylık sunma sistemidir.

Teks Frame’nin önemli bir özelliği ise baskılı kumaşın çok kolay değiştirilebilmesidir. Teks 
Frame ile birçok farklı mekanda birbirinden yaratıcı ve dikkat çekici tanıtımlar yapabilir, 
aradığınız çözüm kaynağını bulabilirsiniz. 

Kolay değiştirilebilmesi ve pratik olmasının yanında üstün kalitede baskı da sunması Teks 
Frame teknolojisini günümüzden geleceğe açılan bir pencere haline getirmiştir.

Teks Frame is a new, fast and striking advertisement trend. It is the system of offering 
both quality and easiness with a tense fabric on which desired advertisement or 
promotion is printed at high resolution with alternatives of lighted and without lighting.

An important feature of Teks Frame is that printed fabric may be easily replaced. With 
Teks Frame, one more creative and attractive promotions than the other may be done in 
so many different places and you may nd the solution that you are looking for.

Besides that it may be easily replaced and it is practical, it has made the Teks Frame a 
window opened to the future from today that it offers high quality printing.



NEDEN TEKS FRAME!

WHY TEKS FRAME!

Yüksek çözünürlükte baskı, haf ve şık tasarım, kolay 
kurulum ve farklı kullanım seçenekleri ile Teks Frame 
kolaylık ve özelliği bir arada sunar.

1. Baskılı kumaşın kolay değişimi sayesinde
 kampanyalarda esneklik sağlaması,
2. Kolay baskı değişimi ile düşen işçilik ücretleri,
3. Göze hoş gelen, kibar ve dekoratif bir ürün tasarımı,
4. Kolay monte edilebilen şık aluminyum prol,
5. Ölçülerde sınır tanımayan çözüm,
6. Üstün kalitede ve göz alıcı renkleri ile
 birinci sınıf tekstil baskı,
7. Aydınlatmalı ve aydınlatmasız kasa seçenekleri,
8. Yer kazandıran paketleme sayesinde azalan
 nakliye ücretleri.

With the options of high quality printing, light and elegant 
design easy installation and different usage, Teks Frame 
offers so many easiness and properties together.

1. Thanks to easy replacement of the printed fabric,
 providing exibility in the campaigns,
2. Low workmanship with easy printing replacement,
3. A product design that is eye pleasing, courteous
 and goal oriented,
4. An elegant aluminum prole that may be easily mounted,
5. Unlimited dimensions,
6. First class textile printing with high quality
 and attractive colors,
7. Case options with and without lighting,
8. Thanks to the packing that saves up place,
 decreased transportation fees.
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EAY INSTALLATION

Birkaç el hareketi ile sadece birkaç dakika içerisinde yeni 
bir reklam resmini zorlanmadan ve fazla alet kullanmadan 
değiştirebilirsiniz.

Nasıl mı?

1. Teks Frame çerçevelerini birbirine ekleyin,
2. Vidaları tutturun,
3. Baskılı kumaşı köşelerinden başlayarak çerçevenin   
olukları içine sıkıştırın,
4. Tüm kanalların üzerinden sıvayarak geçin,

Motif değişimi tamamlandı...

You may replace a new advertisement with a few move-
ments only in a few minutes without having any difculty 
and using too much tools.

How this will be?

1. Add the Teks Frame frames to each other,
2. Fix the screws,
3. Starting from edges of the printed fabric, compress   
in the grooves of the frame
4. Pass over all channels by plastering,

The pattern replacement is completed…
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MAĞAZA VE VİTRİN
DEKORASYONLARI

STORE AND SHOWCASE
DECORATIONS

Vitrin, alıcıda satın alma isteğini ilk uyandıran noktadır. Nasıl 
ürünün kalitesi ve yatı ürünün satışı üzerinde belirleyici bir 
etkiye sahip ise, vitrinler de müşterinin satın alma isteğini ve 
mağaza imajını sağlama konularında önemli bir yere sahiptir. 

Dolayısıyla, satışın yapıldığı yer ile ilgili de ilk izlenimler vitrin 
aracılığı ile elde edilir, mağaza içerisinde devam eder. Kaliteli 
kumaş üzerine yüksek çözünürlükte baskıyla Teks Frame 
imajınıza stil katacaktır.

The showcases are the rst points that build up the passion 
of purchasing at the buyer and the showcases has an 
important on eagerness of  purchase of the customers and 
creating the image of the store as how product quality and 
price have a determinant effect on the sale of the product. 

Therefore, the rst impressions relevant to the place where 
the sale is done may be obtained through the showcase 
and continue in the store. Teks Frame will add style to your 
image with high resolution printing on a high quality fabric. 



ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

SHOPPING MALLS

Günümüzde alışveriş kararlarının %74’ü satış noktalarında 
verilmektedir. Alışverişlerin %65’ten fazlası da planlamadan 
yapılan alışverişlerdir. Alışveriş merkezlerindeki reklam 
kalabalığı arasında farkınızı Teks Frame’nin göz alıcı kalitesi 
ile ortaya koyacaksınız. Teks Frame ile markanızdaki kalite 
imajını müşterileriniz daha alışveriş merkezinin içindeyken 
perçinleyebilirsiniz.

Today, 74% of the shopping decisions are made in the 
sale points. More than 65% of the shopping is unplanned 
shopping. You will show your difference among the 
advertisement crowd of the shopping malls with attractive 
design of Teks Frame. With Teks Frame, you may enhance 
quality image of you brand when your customers are still  in 
the shopping mall. 
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OFİS

ÖZEL ÇÖZÜMLER

OFFICE

SPECIAL SOLUTIONS

Teks Frame’nin pratik ve yaratıcılığı ortaya koyan 
tasarımı, sınırları olanlar için sınırları aşan çözümler yaratır. 
Kurumsal kimliği os ortamında stil ve kalite ile buluşturup 
müşterileriniz için etkileyici, sizin için stresinizi azaltıcı çözüm 
Teks Frame ile mümkündür.

Yaratıcılığın içerisinden doğarken beraberinde stili ve 
pratikliği de getiren bir çözüm, tam da aradığınız bu! 
Değişen boyutlarıyla değişmez kalitesini, şık bir şekilde 
ortaya koyar. Teks Frame, sizin eşsiz ihtiyaçlarınıza uygun 
değişken çözümleri kalıcı olarak sağlayacaktır.

The design of Teks Frame that reveals out practice and 
creativity creates unlimited solutions for the ones who have 
borders. The solution that meets corporate identity with 
the style and quality in the ofce environment and that is 
attractive for your customers and stress-reducer for you is 
possible with Teks Frame. 

A solution that brings style and practicability while rising 
from the creativity is the thing that we are looking for! It 
elegantly reveals out its constant quality with changing 
dimensions. Teks Frame will permanently provide 
changeable solutions for your unique needs.



FUAR VE ETKİNLİKLER

FAIRS AND ACTIVITIES 

Fuarlar bir rmanın kendisini tanıtabilmesi için önemli 
fırsatlardır. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek 
Teks Frame’nin pratik yapısı, stil sahibi duruşu ve kaliteli 
sunuşuyla mümkün olacaktır. Fuar alanlarının kurulumunda 
Teks Frame’nin basit kurulumu, pratikliği ve farklı reklam 
seçenekleri ile üzerindeki baskının hemen değiştirilebilmesi, 
fuar alanı sahipleri için büyük kolaylık sağlamaktadır. 
Teks Frame’den fuarların yanı sıra, benzer şekilde teşhir 
sunumlarında ve showroomlarda da faydalanılabilir.

The fairs are important opportunities for a company to 
introduce itself.  Using these opportunities in the best way 
will be possible with practical structure, elegant manner 
and quality presentation. It allows a great easiness for the 
fair participants in orer to easily replace the printing thanks 
to 3asy installation, practicality and different advertisement 
options of Teks Frame. Teks Frame may be get benet for 
the exhibitions and showrooms in the same way.  
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A KESİT-SECTION

Özellikleri ve Kullanım Alanları

- Prol genişliği 3 cm’dir.
- Prol 1 m ağırlığı 0,17 kg’dır.
- Tek taraı kullanıma uygundur.
- Derz, Nish uygulamalarda kullanılabilir.
- Aydınlatma nish alanlarda zeminden sağlanır.

Properties and Fields of Usage

- Prole width is 3 cm.
- 1 m weight of the prole is 0,17 kg.
- Appropriate for single-sided use.
- The joint can be used in niche applications.                        
- The illumination in niche places are done
  from the ground.

IŞIKSIZ PROFİL ÇEŞİTLERİ - UNLIT PROFILE TYPES

ETF-DERZ

TEKNİK DETAY-TECHNICAL DETAIL

Et Kalınlığı /Meat Thickness 1,3mm
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B KESİT -SECTION



Özellikleri ve Kullanım Alanları

- Prol genişliği 1,5 cm’dir.
- Prol 1 m ağırlığı 0,23 kg’dır.
- Tek taraı kullanıma uygundur.
- Duvar tipi uygulamalarda kullanılır.
- Aydınlatma için uygun değildir.
- Bağlantılarda 4 adet aparat kullanılmaktadır.

Properties and Fields of Usage

- Prole width is 1,5 cm.
- 1 m weight of the prole is 0,23 kg.
- Appropriate for single-sided use.
- May be used at wall type applications.
- Not appropriate for lighting.
- 4 units apparatus may be used at the ttings.

A KESİT-SECTION

IŞIKSIZ PROFİL ÇEŞİTLERİ - UNLIT PROFILE TYPES

ETF-15

TEKNİK DETAY-TECHNICAL DETAIL

Et Kalınlığı /Meat Thickness 1,3mm

B KESİT -SECTION



A KESİT-SECTION

IŞIKSIZ PROFİL ÇEŞİTLERİ - UNLIT PROFILE TYPES

ETF-30

TEKNİK DETAY-TECHNICAL DETAIL

Et Kalınlığı /Meat Thickness 2mm
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B KESİT -SECTION

Özellikleri ve Kullanım Alanları

- Prol genişliği 3 cm’dir.
- Prol 1 m ağırlığı 0,52 kg’dır.
- Tek taraı kullanıma uygundur.
- Duvar tipi ve derz uygulamalarda kullanılabilir.
- Aydınlatma için uygun değildir. 
- Bağlantılarda 4 adet aparat kullanılmaktadır.

Properties and Fields of Usage

- Prole width is 3 cm.
- 1 m weight of the prole is 0,52 kg.
- Appropriate for single-sided use.
- May be used at wall type and joint applications.
- Not appropriate for lighting.
- 4 units apparatus may be used at the ttings.



A KESİT-SECTION

IŞIKSIZ PROFİL ÇEŞİTLERİ - UNLIT PROFILE TYPES

ETF-60D

TEKNİK DETAY-TECHNICAL DETAIL

Et Kalınlığı /Meat Thickness 1,3mm

B KESİT -SECTION

Özellikleri ve Kullanım Alanları

- Prol genişliği 6 cm’dir.
- Prol 1 m ağırlığı 0,74 kg’dır.
- Çift taraı kullanıma uygundur.
- Ayaklı ve sarkıtma uygulamalarda kullanılır.
- Aydınlatma için değildir.
- Bağlantılarda 8 adet aparat kullanılmaktadır.

Properties and Fields of Usage

- Prole width is 6 cm.
- 1 m weight of the prole is 0,74 kg.
- Appropriate for double-sided use.
- May be used at footed and suspended applications.
- Appropriate not for lighting.
- 8 units apparatus may be used at the ttings.



Özellikleri ve Kullanım Alanları

- Prol genişliği 6 cm’dir.
- Prol 1 m ağırlığı 1,22 kg’dır.
- Çift taraı kullanıma uygundur.
- Ayaklı ve sarkıtma uygulamalarda kullanılır.
- Aydınlatma için uygun değildir.
- Bağlantılarda 16 adet aparat kullanılmaktadır.

Properties and Fields of Usage

- Prole width is 6 cm.
- 1 m weight of the prole is 1,22 kg.
- Appropriate for double-sided use.
- May be used at footed and suspended applications.
- Appropriate not for lighting.
- 16 units apparatus may be used at the ttings.

A KESİT-SECTION

IŞIKSIZ PROFİL ÇEŞİTLERİ - UNLIT PROFILE TYPES

ETF-600D

TEKNİK DETAY-TECHNICAL DETAIL

Et Kalınlığı /Meat Thickness 2mm
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B KESİT -SECTION



Özellikleri ve Kullanım Alanları

- Prol genişliği 4,5 cm’dir.
- Prol 1 m ağırlığı 0,48 kg’dır.
- Çift taraı kullanıma uygun değildir.
- Duvar tipi ve derz uygulamalarda kullanılabilir.
- Yüzey aydınlatma için uygundur.
- Bağlantılarda 4 adet aparat kullanılmakatadır.

Properties and Fields of Usage

- Prole width is 4,5 cm.
- 1 m weight of the prole is 0,48 kg.
- Appropriate for not double-sided use.
- May be used at woll type and joint applications.
- Appropriate oor for lighting.
- 4 units apparatus may be used at the ttings.

A KESİT-SECTION

IŞIKLI PROFİL ÇEŞİTLERİ - ILLUMİNATED PROFILE TYPES

ECOTF-45

TEKNİK DETAY-TECHNICAL DETAIL

Et Kalınlığı /Meat Thickness 1,3mm

B KESİT -SECTION



IŞIKLI PROFİL ÇEŞİTLERİ - ILLUMİNATED PROFILE TYPES

A KESİT-SECTION

ECOTF-75

TEKNİK DETAY-TECHNICAL DETAIL

Et Kalınlığı /Meat Thickness 1,3mm
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B KESİT -SECTION

Özellikleri ve Kullanım Alanları

- Prol genişliği 7,5 cm’dir.
- Prol 1 m ağırlığı 0,96 kg’dır.
- Çift taraı kullanıma uygun değildir.
- Duvar tipi ve derz uygulamalarda kullanılabilir.
- Yüzey aydınlatma için uygundur.
- Bağlantılarda 8 adet aparat kullanılmaktadır.

Properties and Fields of Usage

- Prole width is 7,5 cm.
- 1 m weight of the prole is 0,96 kg.
- Appropriate for not double-sided use.
- May be used at wall type and joint applications.
- Appropriate oor for lighting.
- 8 units apparatus may be used at the ttings.



Et Kalınlığı /Meat Thickness 1,3mm

Özellikleri ve Kullanım Alanları

- Prol genişliği 8 cm’dir.
- Prol 1 m ağırlığı 0,75 kg’dır.
- Çift taraı kullanıma uygundur.
- Ayaklı ve sarkıtma uygulamalarda kullanılır.
- Kesit aydınlatma için uygundur.
- Bağlantılarda 8 adet aparat kullanılmaktadır.

Properties and Fields of Usage

- Prole width is 8 cm.
- 1 m weight of the prole is 0,75 kg.
- Appropriate for double-sided use.
- May be used at footed and suspended applications.
- Appropriate section for lighting.
- 8 units apparatus may be used at the ttings.

A KESİT-SECTION

IŞIKLI PROFİL ÇEŞİTLERİ - ILLUMİNATED PROFILE TYPES

ECOTF-80D

TEKNİK DETAY-TECHNICAL DETAILB KESİT -SECTION



A KESİT-SECTION B KESİT -SECTION

Özellikleri ve Kullanım Alanları

- Prol genişliği 10 cm’dir.
- Prol 1 m ağırlığı 1,24 kg’dır.
- Çift taraı kullanıma uygun değildir.
- Duvar tipi ve derz uygulamalarda kullanılabilir. 
- Yüzey aydınlatma için uygundur.
- Bağlantılarda 8 adet aparat kullanılmaktadır.

Properties and Fields of Usage

- Prole width is 10 cm.
- 1 m weight of the prole is 1,24 kg.
- Appropriate for not double-sided use.
- May be used at wall type and joint applications.
- Appropriate oor for lighting.
- 8 units apparatus may be used at the ttings.

IŞIKLI PROFİL ÇEŞİTLERİ - ILLUMİNATED PROFILE TYPES

ETF-100

TEKNİK DETAY-TECHNICAL DETAIL

Et Kalınlığı /Meat Thickness 2mm
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Özellikleri ve Kullanım Alanları

- Prol genişliği 12 cm’dir.
- Prol 1 m ağırlığı 1,25 kg’dır.
- Çift taraı kullanıma uygun değildir.
- Ayaklı ve Sarkıtma uygulamalarda kullanılır. 
- Kesit aydınlatma için uygundur.
- Bağlantılarda 8 adet aparat kullanılmaktadır.

Properties and Fields of Usage

- Prole width is 12 cm.
- 1 m weight of the prole is 1,25 kg.
- Appropriate for not double-sided use.
- May be used at footed and suspended applications.
- Appropriate for lighting.
- 8 units apparatus may be used at the ttings.

A KESİT-SECTION

IŞIKLI PROFİL ÇEŞİTLERİ - ILLUMİNATED PROFILE TYPES

ECOTF-120D

TEKNİK DETAY-TECHNICAL DETAIL

Et Kalınlığı /Meat Thickness 1,3mm

B KESİT -SECTION



Özellikleri ve Kullanım Alanları

- Prol genişliği 12 cm’dir.
- Prol 1 m ağırlığı 2,50 kg’dır.
- Çift taraı kullanıma uygundur.
- Ayaklı ve sarkıtma uygulamalarda kullanılır.
- Kesit ve yüzey aydınlatma için uygundur.
- Bağlantılarda 16 adet aparat kullanılmaktadır.

Properties and Fields of Usage

- Prole width is 12 cm.
- 1 m weight of the prole is 2,50 kg.
- Appropriate for double-sided use.
- May be used at footed and suspended applications.
- Appropriate oor and section for lighting.
- 16 units apparatus may be used at the ttings.

IŞIKLI PROFİL ÇEŞİTLERİ - ILLUMİNATED PROFILE TYPES

A KESİT-SECTION

ETF-120D

TEKNİK DETAY-TECHNICAL DETAIL

Et Kalınlığı /Meat Thickness 2mm
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B KESİT -SECTION



A KESİT -SECTION

IŞIKLI PROFİL ÇEŞİTLERİ - ILLUMİNATED PROFILE TYPES

ECOTF-200D

TEKNİK DETAY-TECHNICAL DETAIL

Et Kalınlığı /Meat Thickness 1,5mm

Özellikleri ve Kullanım Alanları

- Prol genişliği 20 cm’dir.
- Prol 1 m ağırlığı 1,25 kg’dır.
- Çift taraı kullanıma uygun değildir.
- Ayaklı ve Sarkıtma uygulamalarda kullanılır. 
- Kesit aydınlatma için uygundur.
- Bağlantılarda 8 adet aparat kullanılmaktadır.

Properties and Fields of Usage

- Prole width is 12 cm.
- 1 m weight of the prole is 1,25 kg.
- Appropriate for not double-sided use.
- May be used at footed and suspended applications.
- Appropriate for lighting.
- 8 units apparatus may be used at the ttings.



IŞIKLI PROFİL ÇEŞİTLERİ - ILLUMİNATED PROFILE TYPES

A KESİT-SECTION

ETF-BOX

TEKNİK DETAY-TECHNICAL DETAIL

Et Kalınlığı /Meat Thickness 2mm
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B KESİT -SECTION

Özellikleri ve Kullanım Alanları

- Prol 1 m ağırlığı 1,18 kg’dır.
- Dört taraı kullanıma uygundur.
- Armatür tipli uygulamalarda kullanılır.
- Kesit aydınlatma için uygundur.
- Bağlantılarda 48 adet aparat kullanılmaktadır.

Properties and Fields of Usage

- 1 m weight of the prole is 1,18 kg.
- Appropriate for four-sided use.
- May be used at armature type applications.
- Appropriate section for lighting.
- 48 units apparatus may be used at the ttings.
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