
Çeşitli podyumlar. tribünler. foh sistemleri. 
alüminyum ve çelik truss sistemleriyle çözümün adresi: 

Sahne sistemleri denilince akla ilk gelen 
marka olan Layher, ürün yelpazesinde 
çeşitli podyumlar, tribünler, foh sistemle
ri, alüminyum ve çelik truss sistemlerini 
bulundurarak organizasyonlarınızda sı 
n ı rsı z çözümler üretiyor ve maliyetlerinizi 
azaltarak başarıya ulaşman ızda en etkili 
rolü oynuyor. 

Layher Sahne Podyum ve 
Standları: 
Tüm parçalar, alüminyum, s ıcak dald ı mıa 
ile galvanizli çelik ve kaplamal ı kontrplak 
panelleri sayesinde kötü hava şartlanna 
karşı oldukça dayanıklıdır. Pürüzlü yü
zeylerde arazinin durumu için Allround 
sahnelerin hızlı ve kolay adapte olabilirliği 
ise önemli bir avantaj. 
Layher standları , konfordan ödün ver
meksizin boyut ve ekipman sınırlaması 
olmadan her zaman harika bir seyir nok
tası oluşturur. 

Layher Kafes (Truss) Sistemleri : 
Yük taşıma kapasitesi açısından üstün 
perfomıans sağlayan, hızlı ve kolay bir 
şekilde monte edilebilir yapılar, karmaşık 
ve güçlü bileşenler gerektirir. Buna ben-

- - -

Layher 
zer uygulamalar için, LAYHER truss ideal 
bir çözümdür. 
Universal taban, podyum ve truss sistem
lerinin birbirine bağlanmasını sağlayıp 

her pozisyonda kolaylıkla ayarlanabilme 
imkan ı sunar. Ak ılc ı bağlant ı lar, truss sis
temlerinden gelen yükü podyuma iletile
rek, ak ılc ı bir yük dağ ı lım ı sağlar. 

Video Wall Sistemi 
Büyük ve açık hava kon
serlerinde sanatçıları daha 
yakın açıdan görebilmek ve 
aynı zamanda geniş kitleye 
hitap eden Dünya Kupası 
gibi büyük spor etkinlikleri
nin yayınlanması için LED 
video ekranlan günümüzde 
önemli bir araç haline gel
miştir. 
Layher, gerçek gereksinim
lere uygun olacak şekilde 
ve kolay uyum sağlayabil
mesi açısından boyut ola
rak esnek biçimde birkaç 
panelden oluşan LED ek
ranlı Video Wall Sistemini 
tasarlamıştır. 

- -

Layher Koruma Sistemleri: 
Geniş kapsamlı Layher Koruma Sistemi, 
çevresel gürültülerden ve havanın olum
suz etkilerinden korunma gerekleri için 
efsanevi Layher teknolojisi ile kullan ıc ıla
rına optimum çözümler sunar. 
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