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H aya l l e rin i z in  Ö tes ine  U zanan  Görse l l e r...
2005 yılında kurulan Sky Reklam, sektöründe dünya lideri olan farklı 
ülkelerdeki  firmaların distribütörlüğü ile beraber kendi yaratıcı reklam 
ve aydınlatma çözümlerini birleştirerek; reklam çözümleri, dekoratif 
aydınlatma ve etkinlik tasarımı alanında, sektörde  firmaların çözüm 
ortağı olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Ürün konsepti arasında dünyanın en büyük şişme ekranı, dünyanın 
en büyük event dome çadırı, dünyanın en büyük aydınlatma balonu, 
dünyada tek içinden geçilebilen ekran gibi en etkili ve en yaratıcı 
ürünleri ile sektörün trendlerini belirleyen önemli markalardan biri 
haline gelmiştir. 

Sky Reklam kuruluşundan bu yana yaratıcı reklam ve aydınlatma 
çözümlerini bir araya getirmiş olup, her yıl bu ürün konseptlerine 
yenilik katmayı misyon edinmiştir.

Established in 2005, Sky Reklam has combined combined its creative 
solutions of advertising and illumination with the distributorship of 
the companies located in different countries which are world leader 
in their respective sectors, and has been continuing its activities as a 
solution partner in the sector, in the area of advertisement solutions, 
decorative illumination and facility design. 

It has become one of the important brands which determines the 
trends of the sector with the products such as the largest inflatable 
screen of the world, the biggest event dome tent of the world, the 
biggest lighting balloon of the world, the only screen in the world 
through which you can pass among its product variety.

Sky Reklam since its establishment, has combined the creative 
advertisement and lighting solutions and it has adopted as its 
mission to make innovation on its products each year.



www.skyreklam.com03 /skyreklam

FOGSCREEN
İÇİNDEN GEÇİLEBİLEN EKRAN / WALK THROUGH MAGIC

Marka ve görüntülerinizin içinden geçmeye ne dersiniz? İstenilen genişlikte 
elde edilebilen bu ekranlar, organizasyonlarınızı ve tanıtımlarınızı çok farklı 
hale getirecektir.

 Özellikler:
 

  genişlikte ekran elde edilmektedir.

 
  elde edilmektedir.

TR

How would you like to walk right through your brand and visual displays?
This screen can be made according to required widths. Fog Screen will
transform your promotional activities and presentations beyond imagination.

 Special Features:
 

  each untis, it can be different sizes.

 
  write texts by moving your hand in the air.

 
  back by means of a projector.

EN

  Ekran görüntü yüksekliği minimum 2m maksimum 3m’dir.

  The screen display height is minimum 2m and maximum 3m.

  Kullanılacak alanın tavan yüksekliğinin min. 315cm olması gerekmektedir.

  The ceiling height of the area to be used must be a minimum of 315 cm.

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

https://instagram.com/skyreklam/
https://youtu.be/_XaZSovQ2os
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www.skyreklam.com05 /skyreklam

https://instagram.com/skyreklam/


www.skyreklam.com06 /skyreklam

Ürün tanıtım videosu için QR kodu okutunuz.
Please scan the QR code for the product video.

WATERSCREEN
SU PERDESİ / WATER SCREEN

Marka ve görüntülerinizi su üzerinde göstermeye ne dersiniz? Su üzerinde 
elde edilen bu ekranla, organizasyonlarınız ve tanıtımlarınız ilgi çekici hale 
gelecektir. Su milyonlarca parçalara yayılır ve düşen su tanelerinin üzerine 

büyüklüğünde yarım ay şeklinde perde oluşturmaktadır. Projeksiyon ve isteğe 
göre lazer kullanılarak etkili bir su perdesi elde edilmektedir. Waterscreen ile 
dünya üzerinde büyük Showlar üretmekteyiz.

 Özellikler:

TR

What about displaying your brand and images on the water? On the screen 
obtained with water, your organizations and promotions will become 

type of a video can be reflected onto the falling water drops by projection.

within pools, lakes, and the sea with its engine power of 70 kw. An effective 
water seal is achieved using a laser according to the projection and demand. 
We have been producing great shows on the Earth through the water screen.

Properties:

EN

Model Genişlik / Width Yükseklik / Height

Water Screen

20.000

20.000

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

https://instagram.com/skyreklam/
https://youtu.be/RbzyeAr-tc8
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https://instagram.com/skyreklam/
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Ürün tanıtım videosu için QR kodu okutunuz.
Please scan the QR code for the product video.

WATERTYPING
SU SANATI / WATER ART

Marka ve görüntülerinizi su ile yazmaya ne dersiniz? WATERTYPING, yüksek 
etkili bir reklam tanıtım aracıdır. Yüzlerce Selenoid valfler sayesinde su 
damlacıkları şeklinde metin ve logo görüntülenebilir veya projeksiyon ile 
görüntü yansıtılabilir. Sizlerin hazırlamış olduğu prestijli projelerde (havaalanı, 
kamu binaları, hotel, avm, ana meydanlar, iç ve dış mekanda ve daha bir 
çok elle gösterilecek mekanlarda) belirleyici bir işaret olacaktır. Wifi kontrol 
sayesinde tek bir dokunuş ile yazı yazabilme ve logo oluşturma şansı verilir. 
Renkli led ışık veya beyaz led ile birlikte su yüzeyi kristal gibi parlayıp çok daha 
cazip ve daha göz alıcı hale dönüşür. 

Özellikler:

TR

What about writing your brand and images with water? WATERTYPING is a 
highly effective advertising tool. The text and the logo can be displayed or 
the image can be reflected by a projection in form of water droplets through 
hundreds of solenoid valves. It will be a determining sign in the prestigious 
projects prepared by you (airports, public buildings, hotels, shopping centers, 
main squares, indoor and outdoor locations, and in a lot more locations to be 
shown by a finger). A chance to write and for a logo creation is given  with 
a single touch through a wifi control. The water surface shines like crystal 
with the color led or white led and becomes much more attractive and eye-
catching.

Properties:

 
  logo display.

EN

Yükseklik minimum 4m maksimum 6m seviyede ayar yapılabilmektedir.

The height can be adjusted at a minimum of 4m and a maximum of 6m.

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

https://instagram.com/skyreklam/
https://youtu.be/aJ_OIHHg8DE
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https://instagram.com/skyreklam/
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Ürün tanıtım videosu için QR kodu okutunuz.
Please scan the QR code for the product video.

DOME
EVENT ÇADIRI / EVENT TENT

ışık ve görüntü efektleri ile organizasyonlarınızı çok farklı hale getirebilecektir. 

 Özellikler:

TR

and advertisement purposes. Light and visual effects projected from inside 
will create a striking difference in all of your promotional activities.

 Special Features:

EN

Model Çap / 
Diameter

Yükseklik / 
Height

İç Hacim / 
Inside Vol.

İç Metrekare / 
Inside Area

Kişi Sayısı / 
Person

9m 2

40

40

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

https://instagram.com/skyreklam/
https://youtu.be/eS_XSivsYxY
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SPIDER
ÖRÜMCEK ŞİŞME STAND / SPIDER INFLATABLE STAND

%100 Otomatik şişme Özelliğine sahip olan bu stand, Etkili bir açık alan dekor 
ürünüdür.

Özellikler:
• 40 Km/s Rüzgar şiddetine kadar dayanıklıdır.
• Otomatik Hava ile şişmektedir.

This stand, which has 100% Automatic Inflating Feature, is an effective out-
door decor product.

Special Features:
• It is resistant up to 40 Km/h wind force. 
• Automatically inflates with air.

Çap Yükseklik İç Hacim Kullanılabilen Net Alan

18m 9m 1.500 255m2

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

https://instagram.com/skyreklam/
https://youtu.be/eS_XSivsYxY
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https://instagram.com/skyreklam/
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Ürün tanıtım videosu için QR kodu okutunuz.
Please scan the QR code for the product video.

AIRSCREEN
DEV ŞİŞME EKRAN / INFLATABLE SCREEN

Hava ile şişirilip, şişme çerçeve ortasına gerilen özel beyaz perde sayesinde 
ekran oluşturulmaktadır.

 Özellikler:

 

TR

The screen is formed with a special white screen stretched in the middle of an 
inflatable frame, which was inflated with air.

 Special Features:

EN

Model Ekran Genişlik / 
Screen Width

Ekran Yükseklik / 
Screen Height

Airscreen

2 saat içerisinde kurulum yapılabilmektedir.
Önden projeksiyon cihazı ile yansıtılarak görüntü oluşturulmaktadır.

Installation can be done within 2 hours.
The image is created by projecting it with a front projection device.

7m

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

https://instagram.com/skyreklam/
https://youtu.be/g85Dg98o-SU
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https://instagram.com/skyreklam/
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Ürün tanıtım videosu için QR kodu okutunuz.
Please scan the QR code for the product video.

VIDEOSPHERE
360o VİDEO BALONU / 360o VIDEO BALLOON

Balon içerisindeki projeksiyon ve özel software sayesinde, tüm formattaki 
görüntüler balona içten yansıtılabilmektedir.

 Özellikler:

TR

You can watch all your promotional images and films on a giant sized Balloon 

in every format can be projected from the inside on to the balloon.

 Special Features:

 
  ceiling.

EN

Model Çap / 
Diameter

Kurulum / 
Installation

Projektör (Lumen) / 
Projector

VS-180 2m

Otomatik hava ile şişmektedir.

Automatically inflates with air.

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

https://instagram.com/skyreklam/
https://youtu.be/MimO-AIM8RE
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Ürün tanıtım videosu için QR kodu okutunuz.
Please scan the QR code for the product video.

CRYSTAL
 SABİT AYAKLI REKLAM BALONU / FIXED ADVERT. BALLOON

Sabit teleskobik ayak sayesinde 5m yükseğe kadar çıkabilen halojen 
Farklı renk seçenekleri ile ortamınıza farklılık

katacaktır.

 Özellikler:

 
  aydınlatılabilmektedir.

TR

This advertisement balloon has halogen lighting inside and its height can 
be increased up to 5 meters with the help of telescopic legs. The Indoor-

every environment. 

 Special Features:

 
  covers or LED Light system.

 
  illuminate wide areas.

 

EN

Model Çap / 
Diameter

Mak. Yük. / 
Max Height

Işık Gücü / 
Power

Ayd. Alan / 
Illum. Area

Rüzgara Day. / 
Wind Resist.

6m 2

30

30

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

https://instagram.com/skyreklam/
https://youtu.be/lXC0yo1F9xg
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CRYSTALWORLD
360o DÜNYA BALONU / 360o WORLD BALLOON

Sabit teleskobik ayak sayesinde 5m yükseğe kadar çıkabilen, 3600 dönebilen 
dünya formunda reklam balonudur. 

Özellikler:
• Otomatik şişme özelliğine sahiptir.
• Max. 5m ayarlanabilir yükseklik.
• İç mekanda kullanılabilir.

It is a globe-shaped advertising balloon that can go up to 5m high thanks to 
its fixed telescopic foot and can rotate 360o.

Special Features:
• It has automatic inflation feature. 
• Max. 5m adjustable height. 
• It can be used indoors.

ÜRÜN ÇAPI

200 cm

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

https://instagram.com/skyreklam/
https://youtu.be/lXC0yo1F9xg
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https://instagram.com/skyreklam/
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SKYROD
LED AYDINLATMALI ÇUBUKLAR / LED LIGHTING RODS

SkyRod; günümüz dekor, moda ve aydınlatma trendleri göz önünde bulun-
durularak oluşturuldu. Konserler, moda şovları, spor etkinlikleri gibi organi-
zasyonlar için çarpıcı ve fark yaratıcı özelliktedir. Bu neon ışıklar, modernliğin 
sınırındaki etkinlikler için idealdir.

Özellikler:
• RGB Uzaktan Kumandalı LED aydınlatmaya sahiptir.
• İç ve dış mekanda kullanılabilmektedir.
• Akülü sistem olup, şarjda çalışma kapasitesi 8 saattir.

SkyRod; It was created keeping in mind today’s decor, fashion and lighting 
trends. It is striking and distinctive for organizations such as concerts, fashion 
shows, sporting events. These neon lights are ideal for events on the edge of 
modernity.

Special Features:
• It has RGB Remote Controlled LED lighting. 
• It can be used indoors and outdoors. 
• It is a battery system and its working capacity is 8 hours when charged.

Model Çap Yükseklik

SkyRod 15 cm 2,5 m

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

https://instagram.com/skyreklam/
https://www.youtube.com/watch?v=RZIpZ532OaU
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Ürün tanıtım videosu için QR kodu okutunuz.
Please scan the QR code for the product video.

PENDULAIR
SARKITMALI REKLAM BALONU / SUSPENDED ADV. BALLOON

İçerisinde otomatik fan bulunan bu balonlar, yukarıdan sarkıtılarak reklam 
çalışmasını yapmaktadırlar. İçerisindeki aydınlatma sayesinde markanızı ön 
plana çıkaracaktır. 

 Özellikler:

TR

This model has lighting and an automatic fan inside and is hung from above. 
With its special lighting feature, it will make your brand stand out among the 
others.

 Special Features:

 
  ligting system.

EN

Model Çap / Diameter Ayd. Gücü / Power Max Lumen / Lum.

Sadece iç mekanda kullanılabilmektedir.

It can only be used indoors.

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

https://instagram.com/skyreklam/
https://youtu.be/NFKClSxDGtM
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Ürün tanıtım videosu için QR kodu okutunuz.
Please scan the QR code for the product video.

WALKINGBRANDS
YÜRÜYEN MARKALAR / WALKING BRANDS

İç ve dış mekanda kullanılabilen bu ürün, içerisindeki aydınlatması ve hareketli 
oluşu sayesinde promosyon çalışmalarınız ve tüm etkinliklerinizde markanızı 
farklı hale getirecektir.

 Özellikler:

TR

This product with its mobility and LED lighting features will make your brand 
highly distinctive in every kind of promotional activity.

 Special Features:

EN

Model Çap / Diameter Aydınlatma Gücü / Power

YM-90 90cm

Akülü sistem olup 8 saat çalışma süresine sahiptir.

It is a battery system and has a working time of 8 hours.

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

https://instagram.com/skyreklam/
https://youtu.be/HObcP9tSSE4
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Ürün tanıtım videosu için QR kodu okutunuz.
Please scan the QR code for the product video.

WALKINGSCREEN
YÜRÜYEN EKRAN / WALKING SCREEN

İç ve dış mekanda kullanılabilen bu ürün içerisindeki projeksiyon cihazı  ve 
haraketli oluşu sayesinde promosyon çalışmalarınız ve tüm etkinliklerinizde 
markalarınız farklı hale gelecektir.

Akülü sistem olup içerisinde bulunan projeksiyon cihazı sayesinde istenilen 
görüntüleri ekranda oynatma özelliğine sahiptir. İleri teknoji olan walkingscreen 
ürünümüz ile markalarınızı etkileyici bir tasarım ile tanıtmış olacaktır.

 Özellikler:

o video göstermektedir.

TR

Your brand will become outstanding in your promotional efforts and in all of 
your activities thanks to the projection device within this product which can 
be used both indoor and outdoor and thanks to its being movable.

It has got a battery powered system and the property of displaying the 
desired images on the screen thanks to the projection device inside. It will 
introduce your brands with an impressive design through our walkingscreen 
product of advanced technology.

Properties:

o videos.

EN

Model Açıklama / Description Çap / Diameter

Walking Screen 90cm

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

https://instagram.com/skyreklam/
https://youtu.be/9DYzJb0r4ao
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Ürün tanıtım videosu için QR kodu okutunuz.
Please scan the QR code for the product video.

KINETICLIGHTS
HAREKETLİ DEKOR VE AYDINLATMA / MOVING DECOR AND LIGHTING

hassasiyetli vinçlerimiz, LED aydınlatma elemanları veya diğer nesneleri 
kullanarak senkronize koreografi ile ortamınıza farklılık katacaktır.

 Özellikler:

TR

art, interior, stage, shows and events and lighting applications. Our high-
precision cranes will make a difference to your environment by synchronized 
choreography using LED lighting elements or other objects.

 Special Features:

EN

Sadece iç mekan kullanım

Ball çapı 35cm'dir
Vinç halat boyu 300cm'dir

Indoor use only

Ball diameter is 35cm
Crane rope length is 300cm

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

https://instagram.com/skyreklam/
https://youtu.be/yOrGdt-flAM
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Ürün tanıtım videosu için QR kodu okutunuz.
Please scan the QR code for the product video.

LUNIX
HELYUMLU REKLAM BALONU / ADV. BALLOON WITH HELIUM

Helyum gazı ile şişirilip gökyüzüne gönderilen bu balonlar, içerisindeki güçlü 
ışık sayesinde marka ve iletilerinizi geniş kitlelere taşıyacaktır.

 Özellikler:

TR

The balloons are inflated with helium and sent into the sky. The powerful 
lights mounted inside will enable you to reach wider audiences with your 
brand and promotional messages. 

 Special Features:

 
  area.

EN

Model Çap / 
Diameter

Yükseklik / 
Height

Işık Gücü / 
Power

Aydınlatma / 
Lighting Area

Lunix200 2m 2

7000m2

2

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

https://instagram.com/skyreklam/
https://youtu.be/DGiXnv7jlvE
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COTTEDSPHEREBALLOON
COTTED KÜRE BALON / COTTED SPHERE BALLOON

Helyum gazı ile şişirilip gökyüzüne gönderilen bu balonlar, geniş reklam 
alanı sayesinde marka ve iletilerinizi geniş kitlelere taşıyacaktır.

Özellikler:
• Helyum Gazı ile kullanılmaktadır.
• Folyo Kesim ve dijital baskı uygulanabilmektedir.
• 15km/s rüzgar şiddetine kadar çalışma yapılabilir.

These balloons, which are inflated with helium gas and sent to the sky, 
will carry your brand and messages to large masses thanks to the wide 
advertising space.

Special Features:
• It is used with Helium Gas. 
• Foil cutting and digital printing can be applied.
• Work can be done up to 15km/h wind speed.

Model Balon Çapı Min/Max Yükseklik

Cottet 250 2.5m 10-20m

Cottet 300 3.0m 10-30m

Cottet 400 4.0m 10-40m

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

https://instagram.com/skyreklam/
https://youtu.be/DGiXnv7jlvE
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ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

ZEPPELIN
KUMANDALI ZEPLİN / SABİT ZEPLİN

Havada sabitlenen bu zeplinler, üzerindeki büyük reklam alanı sayesinde 
markanızı gökyüzüne taşıyacaktır.

Özellikler:
• Helyum ile kurulumu yapılıp, gökyüzünde reklam çalışması yapmaktadır.
• Hareketli / Kumandalı zeplinler yalnızca indoor alanda kullanılmaktadır.
• Sabit Zeplinler Dış alanda 15km / Saat Rüzgar Şiddetine kadar çalışma 
yapılabilir.

These zeppelins, which are fixed in the air, will carry your brand to the sky 
thanks to the large advertising space on them.

Special Features:
• It is installed with helium and is advertising in the sky. 
• Movable / Controlled zeppelins are only used indoors. 
• Fixed Airships can be used outdoors up to 15km/h wind intensity.

Model Uzunluk Motor

ZEPLİN 5 MT 5m HAREKETLİ

ZEPLİN 6,5 MT 6,5m SABİT

https://instagram.com/skyreklam/
https://youtu.be/6-Id4mI2JKk
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ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

ARCHSTRETCH
GERGİ KEMER TASARIMLAR / ARCH STRETCH DESIGNS

Alan girişlerinde  misafirlerinizin gizemli bir yoldan adım atmaları için 
tasarlanmış RGB Led Aydınlatmalı dekorasyon ürünleridir.

Özellikler:
• RGB Uzaktan Kumandalı LED aydınlatmaya sahiptir.
• İç ve dış mekanda kullanılabilmektedir.
• Kolay kurulumu olup modüler sistemdir.
• Birbirleri ile eklenip istenilen uzunluk elde edilebilmektedir.

They are RGB Led Illuminated decoration products designed for your guests 
to take a step in a mysterious way at the entrances of the area.

Special Features:
• It has RGB Remote Controlled LED lighting. 
• It can be used indoors and outdoors. 
• Easy to install and modular system. 
• Desired length can be obtained by adding them with each other.

Model Uzunluk / Yükseklik / En

ArchStretch 3.2m / 2.3m / 2.0m

https://instagram.com/skyreklam/
https://youtu.be/CBtokVqczvc
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Ürün tanıtım videosu için QR kodu okutunuz.
Please scan the QR code for the product video.

ARCHAIR
ŞİŞME KEMER TASARIMLAR / ARCH AIR

atmaları için tasarlanmış dekorasyon ve aydınlatma ürünleridir.

 Özellikler:

TR

Decoration and illumination products designed for special receptions, giving 
your guests an opportunity to enter your premises on a mysterious way.

Special Features:

EN

Model ArchAir

Yükseklik / Height

Genişlik / Width

İç Derinlik / Inside Depth 200cm

Aydınlatma / Lighting

Kurulum / Installation Otomatik Şişme

RGB Uzaktan kumandalı LED aydınlatma ile ışıklandırılabilmektedir.

Otomatik hava ile şişmektedir.

Automatically inflates with air.

It can be illuminated with RGB remote controlled LED lighting.

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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Ürün tanıtım videosu için QR kodu okutunuz.
Please scan the QR code for the product video.

TRANSPARENTBALLOON
TRANSPARAN BALON / TRANSPARENT BALLOON

Organizasyonlarınızda istenilen ürünü balon içerisinde tanıtabilir veya balon
içerisinde yapılacak gösterilerle organizasyonunuza farklı bir boyut
kazandırabilirsiniz.

• Otomatik fan sayesinde hava sirkülasyonu sağlanmaktadır.
• İç ve dış mekanda kullanılmaktadır.

 Özellikler:

TR

EN

Model Ölçü
2,5m

In your organizations, you can introduce the desired product in a balloon
or you can add a different dimension to your organization with the shows
to be held in the balloon.

• Air circulation is provided by the automatic fan.
• It is used indoors and outdoors.

Transparan Balon 250

 Properties:

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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PIXELTUBE
KABLOSUZ LED AYDINLATMA / WIRELESS LED LIGHTING

Wireless kontrol led aydınlatmalar ile mekanlar daha yenilikçi ve elit bir 
ortama kavuşacaktır. Uzaktan kumanda veya ipad kontrol sayesinde dijital led 
ışık efektleri ile ortamınız farklılık kazanacaktır.

Özellikler:
• Wireless kontrol ile her türlü renk efektleri oluşturulmaktadır.
• Su geçirmez yapısı ile dış mekan kullanılabilmektedir.
• Wireless dmx transmitter sayesinde ışık masası ile kontrol gerçekleşebilir.

With wireless control led lighting, places will have a more innovative and 
elite environment. Thanks to the remote control or ipad control, your 
environment will be different with digital led light effects.

Special Features:
• All kinds of color effects are created with wireless control. 
• It can be used outdoors with its waterproof structure. 
• Thanks to the wireless dmx transmitter, control can be realized with the 
light table.

Işık Gücü Maksimum Lümen

16W 323

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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WIRELESSEVENTLIGHTING
KABLOSUZ LED AYDINLATMA / WIRELESS LED LIGHTING

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

Etkinlik yaptığınız mekanlarda kablo kirliliğine son. Yeni akülü sistem olup 
wireless kontrol led aydınlatmalar ile mekanlar daha yenilikçi ve elit bir 
ortama kavuşacaktır. Uzaktan kumanda veya ipad kontrol sayesinde dijital 
led ışık efektleri ile ortamınız farklılık kazanacaktır.

Özellikler:
• Wireless kontrol ile her türlü renk efektleri oluşturulmaktadır.
• Wireless dmx transmitter sayesinde ışık masası ile kontrol gerçekleşebilir.
• Uzakdan kumanda ile 300mt kadar kontrol imkanı sağlamaktadır.

No more cable pollution at the venues where you hold events. With the 
new battery system and wireless control led lighting, places will have a 
more innovative and elite environment. Thanks to the remote control or 
ipad control, your environment will be different with digital led light effects.

Special Features:
• All kinds of color effects are created with wireless control. 
• Thanks to the wireless dmx transmitter, control can be realized with the 
light table.
• It provides control up to 300 meters with a remote control.

Model Işık Gücü

Lightdrop 15W

Power Led 18W

https://instagram.com/skyreklam/
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ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

WIRELESSLIGHTINGBAR
KABLOSUZ LED BAR / WIRELESS LED BAR

Düz ve Oval formda olan bar sistemleri branding alanları ile birlikte markanızı 
ön plana çıkaracaktır.

Özellikler:
• İç ve dış mekanda kullanılabilmektedir.
• Uzaktan Kumanda edilebilen RGB led ile her türlü renk efektleri 
oluşturulmaktadır.
• Akülü sistem olup, Şarjda çalışma kapasitesi 8 Saat’tir.
• Ürünler modüler sistemlerden meydana gelmektedir.

It is a remote control and rechargeable battery system, and it will add 
difference to your environment with digital LED light effects.

Special Features:
• It can be used indoors and outdoors. 
• All kinds of color effects are created with RGB LEDs that can be controlled 
remotely. 
• It is a battery system and its working capacity is 8 hours on charge. 
• Products consist of modular systems.

Model Genişlik En Yükseklik

Jumbo / Düz Bar 3 modül 270 cm 80 cm 110 cm

Jumbo / Düz Bar 4 modül 360 cm 85 cm 110 cm

Break / Oval Bar 2 modül 346 cm 75 cm 110 cm

Break / Oval Bar 4 modül 692 cm 75 cm 110 cm

Champagne (Buzluk) 64 cm 29 cm 40 cm

Viggo (Buzluk) 34 cm 35 cm 40 cm

Open Cube (Bar Arkası Raf ) 42 cm 42 cm 42 cm

https://instagram.com/skyreklam/
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CUBE
KABLOSUZ LED TASARIMLAR / WIRELESS LED DESIGNS

Uzaktan kumanda ve şarj edilebilir akülü sistem olup, dijital LED ışık efektleri 
ile ortamınıza farklılık katacaktır.

Özellikler:
• Birbirleri ile bağımsız yönetilebilmektedir.
• Kırılmaz yapısı sayesinde İç ve dış mekanda kullanılabilmektedir.
• Uzaktan kumanda ile tüm ana renkler oluşturulabilir.
• Şarjda Çalışma kapasitesi 8 saat’tir.

It is a remote control and rechargeable battery system, and it will add differ-
ence to your environment with digital LED light effects.

Special Features:
• They can be managed independently with each other. 
• Thanks to its unbreakable structure, it can be used indoors and outdoors. 
• All primary colors can be created with the remote control. 
• Working capacity on charge is 8 hours.

Model Aydınlatma Ölçü/Çap

Cube RGB Led 40x40x40cm

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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BALL
KABLOSUZ LED TASARIMLAR / WIRELESS LED DESIGNS

Uzaktan kumanda ve şarj edilebilir akülü sistem olup, dijital LED ışık efektleri 
ile ortamınıza farklılık katacaktır.

Özellikler:
• Birbirleri ile bağımsız yönetilebilmektedir.
• Kırılmaz yapısı sayesinde İç ve dış mekanda kullanılabilmektedir.
• Uzaktan kumanda ile tüm ana renkler oluşturulabilir.
• Şarjda Çalışma kapasitesi 8 saat’tir.

It is a remote control and rechargeable battery system, and it will add differ-
ence to your environment with digital LED light effects.

Special Features:
• They can be managed independently with each other. 
• Thanks to its unbreakable structure, it can be used indoors and outdoors. 
• All primary colors can be created with the remote control. 
• Working capacity on charge is 8 hours.

Model Aydınlatma Ölçü/Çap

Ball   50 RGB Led 50cm

Ball   60 RGB Led 60cm

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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HALFBALL
KABLOSUZ LED TASARIMLAR / WIRELESS LED DESIGNS

Uzaktan kumanda ve şarj edilebilir akülü sistem olup, dijital LED ışık efektleri 
ile ortamınıza farklılık katacaktır.

Özellikler:
• Birbirleri ile bağımsız yönetilebilmektedir.
• Kırılmaz yapısı sayesinde İç ve dış mekanda kullanılabilmektedir.
• Uzaktan kumanda ile tüm ana renkler oluşturulabilir.
• Şarjda Çalışma kapasitesi 8 saat’tir.

It is a remote control and rechargeable battery system, and it will add differ-
ence to your environment with digital LED light effects.

Special Features:
• They can be managed independently with each other. 
• Thanks to its unbreakable structure, it can be used indoors and outdoors. 
• All primary colors can be created with the remote control. 
• Working capacity on charge is 8 hours.

Model Aydınlatma Ölçü/Çap

HalfBall RGB Led 40x22cm

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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SAMOASEAT & BARELO
KABLOSUZ LED TASARIMLAR / WIRELESS LED DESIGNS

Uzaktan kumanda ve şarj edilebilir akülü sistem olup, dijital LED ışık efektleri 
ile ortamınıza farklılık katacaktır.

Özellikler:
• Birbirleri ile bağımsız yönetilebilmektedir.
• Kırılmaz yapısı sayesinde İç ve dış mekanda kullanılabilmektedir.
• Uzaktan kumanda ile tüm ana renkler oluşturulabilir.
• Şarjda Çalışma kapasitesi 8 saat’tir.

It is a remote control and rechargeable battery system, and it will add differ-
ence to your environment with digital LED light effects.

Special Features:
• They can be managed independently with each other. 
• Thanks to its unbreakable structure, it can be used indoors and outdoors. 
• All primary colors can be created with the remote control. 
• Working capacity on charge is 8 hours.

Model Aydınlatma Ölçü/Çap

SamoaSeat RGB Led 56x48 cm

Barelo (sehpa) RGB Led 48x43 cm

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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SERPENT
KABLOSUZ LED TASARIMLAR / WIRELESS LED DESIGNS

Uzaktan kumanda ve şarj edilebilir akülü sistem olup, dijital LED ışık efektleri 
ile ortamınıza farklılık katacaktır.

Özellikler:
• Birbirleri ile bağımsız yönetilebilmektedir.
• Kırılmaz yapısı sayesinde İç ve dış mekanda kullanılabilmektedir.
• Uzaktan kumanda ile tüm ana renkler oluşturulabilir.
• Şarjda Çalışma kapasitesi 8 saat’tir.

It is a remote control and rechargeable battery system, and it will add differ-
ence to your environment with digital LED light effects.

Special Features:
• They can be managed independently with each other. 
• Thanks to its unbreakable structure, it can be used indoors and outdoors. 
• All primary colors can be created with the remote control. 
• Working capacity on charge is 8 hours.

Model Aydınlatma Ölçü/Çap

Serpent RGB Led 120x45x45

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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LEDWALL
KABLOSUZ LED TASARIMLAR / WIRELESS LED DESIGNS

Uzaktan kumanda ve şarj edilebilir akülü sistem olup, dijital LED ışık efektleri 
ile ortamınıza farklılık katacaktır.

Özellikler:
• Birbirleri ile bağımsız yönetilebilmektedir.
• Kırılmaz yapısı sayesinde İç ve dış mekanda kullanılabilmektedir.
• Uzaktan kumanda ile tüm ana renkler oluşturulabilir.
• Şarjda Çalışma kapasitesi 8 saat’tir.

It is a remote control and rechargeable battery system, and it will add differ-
ence to your environment with digital LED light effects.

Special Features:
• They can be managed independently with each other. 
• Thanks to its unbreakable structure, it can be used indoors and outdoors. 
• All primary colors can be created with the remote control. 
• Working capacity on charge is 8 hours.

Model Aydınlatma Ölçü/Çap

LedWall RGB Led 136x33x200

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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VASE
KABLOSUZ LED TASARIMLAR / WIRELESS LED DESIGNS

Uzaktan kumanda ve şarj edilebilir akülü sistem olup, dijital LED ışık efektleri 
ile ortamınıza farklılık katacaktır.

Özellikler:
• Birbirleri ile bağımsız yönetilebilmektedir.
• Kırılmaz yapısı sayesinde İç ve dış mekanda kullanılabilmektedir.
• Uzaktan kumanda ile tüm ana renkler oluşturulabilir.
• Şarjda Çalışma kapasitesi 8 saat’tir.

It is a remote control and rechargeable battery system, and it will add differ-
ence to your environment with digital LED light effects.

Special Features:
• They can be managed independently with each other. 
• Thanks to its unbreakable structure, it can be used indoors and outdoors. 
• All primary colors can be created with the remote control. 
• Working capacity on charge is 8 hours.

Model Aydınlatma Ölçü/Çap

Vase RGB Led 96x42x42

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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Ürün tanıtım videosu için QR kodu okutunuz.
Please scan the QR code for the product video.

TUBEDESIGNS
LED AYDINLATMALI ŞİŞME TÜP / INFLATABLE LED TUBE

LED Aydınlatma ile otomatik şişme özelliği olan bu ürün, farklı aydınlatma ve 
tasarım çözümüdür.

 Özellikler:

TR

These product with a helium LED illumination and automatic inflation 
feature are a different solution for illumination and design.

Special Features:

EN

Model Yüks. / Height Model Yüks. / Height

2m

Mini Tube200 2m

--------------- MEGA ----------------

Taban Çap 
/ Base:

------------------ MINI --------------------

Taban Çap 
/ Base:

RGB Uzaktan kumandalı LED aydınlatma ile ışıklandırılabilmektedir.

It can be illuminated with RGB remote controlled LED lighting.

Otomatik hava ile şişmektedir.

Automatically inflates with air.

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

Model Yükseklik Taban Çapı

Tube 200 2m 80cm

Tube 300 3m 80cm

Tube 400 4m 80cm

https://instagram.com/skyreklam/
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CONE
LED AYDINLATMALI ŞİŞME TASARIMLAR / INFLATABLE LED DESIGNS

LED Aydınlatma ile otomatik şişme özelliği olan bu ürünler, farklı aydınlatma 
ve tasarım çözümüdür.

Özellikler:
• RGB Uzaktan kumandalı LED aydınlatmaya sahiptir.
• İç ve dış mekanda kullanılabilmektedir.
• Otomatik olarak hava ile şişmektedir.

These products with a helium LED illumination and automatic inflation 
feature are a different solution for illumination and design.

Special Features:
• It can be illuminated with RGB remote controlled LED lighting.
• It can be used indoors and outdoors.
• Automatically inflates with air.

Model Yükseklik Taban Çapı

Cone 200 2m 80cm

Cone 300 3m 80cm

Cone 400 4m 80cm

Cone 500 5m 80cm

Mini Cone 100 1m 40cm

Mini Cone 150 1,5m 40cm

Mini Cone 200 2m 40cm

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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IVORY
LED AYDINLATMALI ŞİŞME TASARIMLAR / INFLATABLE LED DESIGNS

LED Aydınlatma ile otomatik şişme özelliği olan bu ürünler, farklı aydınlatma 
ve tasarım çözümüdür.

Özellikler:
• RGB Uzaktan kumandalı LED aydınlatmaya sahiptir.
• İç ve dış mekanda kullanılabilmektedir.
• Otomatik olarak hava ile şişmektedir.

These products with a helium LED illumination and automatic inflation 
feature are a different solution for illumination and design.

Special Features:
• It can be illuminated with RGB remote controlled LED lighting.
• It can be used indoors and outdoors.
• Automatically inflates with air.

Model Yükseklik Taban Çapı

Ivory 3.25m 80cm

Mini Ivory 1.65m 40cm

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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FLAME
LED AYDINLATMALI ŞİŞME TASARIMLAR / INFLATABLE LED DESIGNS

LED Aydınlatma ile otomatik şişme özelliği olan bu ürünler, farklı aydınlatma 
ve tasarım çözümüdür.

Özellikler:
• RGB Uzaktan kumandalı LED aydınlatmaya sahiptir.
• İç ve dış mekanda kullanılabilmektedir.
• Otomatik olarak hava ile şişmektedir.

These products with a helium LED illumination and automatic inflation 
feature are a different solution for illumination and design.

Special Features:
• It can be illuminated with RGB remote controlled LED lighting.
• It can be used indoors and outdoors.
• Automatically inflates with air.

Model Yükseklik Taban Çapı

Flame 3.5m 80cm

Mini Flame 1.75m 40cm

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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CANDLE
LED AYDINLATMALI ŞİŞME TASARIMLAR / INFLATABLE LED DESIGNS

LED Aydınlatma ile otomatik şişme özelliği olan bu ürünler, farklı aydınlatma 
ve tasarım çözümüdür.

Özellikler:
• RGB Uzaktan kumandalı LED aydınlatmaya sahiptir.
• İç ve dış mekanda kullanılabilmektedir.
• Otomatik olarak hava ile şişmektedir.

These products with a helium LED illumination and automatic inflation 
feature are a different solution for illumination and design.

Special Features:
• It can be illuminated with RGB remote controlled LED lighting.
• It can be used indoors and outdoors.
• Automatically inflates with air.

Model Yükseklik Taban Çapı

Candle 3.5m 80cm

Mini Candle 1.75m 40cm

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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LOTUS
LED AYDINLATMALI ŞİŞME TASARIMLAR / INFLATABLE LED DESIGNS

LED Aydınlatma ile otomatik şişme özelliği olan bu ürünler, farklı aydınlatma 
ve tasarım çözümüdür.

Özellikler:
• RGB Uzaktan kumandalı LED aydınlatmaya sahiptir.
• İç ve dış mekanda kullanılabilmektedir.
• Otomatik olarak hava ile şişmektedir.

These products with a helium LED illumination and automatic inflation 
feature are a different solution for illumination and design.

Special Features:
• It can be illuminated with RGB remote controlled LED lighting.
• It can be used indoors and outdoors.
• Automatically inflates with air.

Model Yükseklik Taban Çapı

Lotus 2.0m 80cm

Mini Lotus 1.0m 40cm

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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BISTROLED
KABLOSUZ LED TASARIMLAR / WIRELESS LED DESIGNS

Uzaktan kumanda ve şarj edilebilir akülü sistem olup, dijital LED ışık efektleri 
ile ortamınıza farklılık katacaktır.

Özellikler:
• Birbirleri ile bağımsız yönetilebilmektedir.
• Kırılmaz yapısı sayesinde İç ve dış mekanda kullanılabilmektedir.
• Uzaktan kumanda ile tüm ana renkler oluşturulabilir.
• Şarjda Çalışma kapasitesi 8 saat’tir.

It is a remote control and rechargeable battery system, and it will add 
difference to your environment with digital LED light effects.

Special Features:
• They can be managed independently with each other. 
• Thanks to its unbreakable structure, it can be used indoors and outdoors. 
• All primary colors can be created with the remote control. 
• Working capacity on charge is 8 hours.

Model Aydınlatma Ölçü / Çap

BistroLED RGB Led 80x110x45

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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STAR
LED AYDINLATMALI SARKITLAR / SUSPENDED LED DESIGNS

Yıldız Formunda olan bu farklı tasarımlar, yukarıdan aşağıya sarkıtılıp, 
ortamınıza büyülü bir atmosfer kazandıracaktır.

Özellikler:
• Kolay kurulumu olup, genelde iç mekanda kullanılmaktadır.
• Otomatik Hava ile şişmektedir.

These different designs in Star Form will be hung from top to bottom and 
will add a magical atmosphere to your environment.

Special Features:
• It is easy to install and is generally used indoors. 
• Automatically inflates with air.

Model Çap Yükseklik Genişlik

Star 1.8m 1.8m 1.8m

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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ASTERISK
SARKIT TASARIMLAR / SUSPENDED DESIGNS

Yıldız Formunda olan bu farklı tasarımlar, yukarıdan aşağıya sarkıtılıp, 
ortamınıza büyülü bir atmosfer kazandıracaktır.

Özellikler:
• Kolay kurulumu olup, genelde iç mekanda kullanılmaktadır.

These different designs in Star Form will be hung from top to bottom and 
will add a magical atmosphere to your environment.

Special Features:
• It is easy to install and is generally used indoors.

Model Çap Yükseklik Genişlik

ASTERISK / 200 200 2.0m 2.0m

ASTERISK / 100 100 1.0m 1.0m

ASTERISK / 50 50 0.5m 0.5m

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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GLOBE
LED AYDINLATMALI SARKITLAR / SUSPENDED LED DESIGNS

LED Aydınlatmalı olan bu farklı tasarımlar, yukarıdan aşağıya sarkıtılıp, 
ortamınıza büyülü bir atmosfer kazandıracaktır.

Özellikler:
• Kolay kurulumu olup, genelde iç mekanda kullanılmaktadır.

These different designs with LED Illumination will be hung from top to 
bottom and will add a magical atmosphere to your environment.

Special Features:
• It is easy to install and is generally used indoors.

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU

Model Çap Yükseklik Genişlik

Globe 115 1.15m 1.15m

https://instagram.com/skyreklam/
https://youtu.be/v3ObxNxtYzw
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CURL
SARKIT TASARIMLAR / SUSPENDED DESIGNS

Yay formunda olan bu tasarımlar yukarıdan aşağıya sarkıtılıp, ortamınıza 
büyülü bir atmosfer kazandıracaktır.

Özellikler:
• Kolay kurulumu olup, genelde iç mekanda kullanılmaktadır.

These designs in arc form will be hung from above and will add a magical 
atmosphere to your environment.

Special Features:
• It is easy to install and is generally used indoors.

Model Çap Yükseklik

CURL / 250 0.65m 2.5m

CURL / 500 0.65m 5.0m

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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Ürün tanıtım videosu için QR kodu okutunuz.
Please scan the QR code for the product video.

STRETCHSAILBACKGROUNDS
GERGİ STREÇ ARKAPLAN / STRETCH SAIL BACKGROUND

Mekanlarınızdaki karmaşık cephe ve arka planlar, 
Stretchsail Backgrounds ile kapatılabilir ve üzerine 
projeksiyon ile ışık efektleri veya görüntüler yansıtılarak 
ekran olarak da kullanılabilmektedir.

 Özellikler:

 
  dolgunluğu.

TR
can be covered with Stretchsail Background and can also 
be used as a screen with light effects or visuals.

 Special Features:

 
  distributing fabric.

  desired color.

EN

Model A B C Model A B C
6m 6m 6POINT GRN

6POINT SVL - -

- 9m

STAGE SDN2

-

7,6m

3POINT TK 3POINT SL 4POINT LN 4POINT PR 5POINT TPR 5POINT ALX

6POINT GRN 6POINT SVL STAGE SDN BG LUXOR PRJ BERLIN PRJ BREMEN

ÜRÜN TANITIM VİDEOSU
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