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Brandart firması reklam sektöründe Seyrantepe bölgesinde hizmet vermektedir.
Baskı merkezimiz ileri teknoloji ekipmanlar ve yüksek kapasiteye sahiptir.
Tesisimiz; İç ve Dış Mekan Baskı Makinaları, Folyo Kesim ve Laminasyon Makinaları,
Lazer Kesim, CNC Router, Yatay ve Dikey Ebatlama olmak üzere Metal, Ahşap, Akrilik
ve diğer plastik bazlı malzemeleri işlemek için gereken tüm makina ve ekipmana
sahiptir. Keşif - Tasarım - Montaj periyodunda %100 müşteri memnuniyetini esas
alan firmamız bu periyodun bitiminden sonra da müşterilerine gerekli desteği ve
garantiyi vermektedir. Müşterilerimizin bizim ile iletişime geçmesindn itibaren keşif
ekibimiz uygulamanın yapılacağı mekanda fotoğraflandırma ve ölçümlendirme
işlemlerini gerçekleştirmektedir. Sonraki aşamada tasarım ekibimiz tarafından keşif
ekibinin aldığı ölçüler ve fotoğraflar ile dijital ortamda müşterilerimizin kendi konsepti
ya da isteği doğrultusunda tasarımlar hazırlanmaktadır. Müşterimizin tasarımı
onaylamasının ardından üretim ekibimiz tarafından temelde işin çeşitliliği ve ölçüleri
baz alınarak en uygun ve kaliteli malzemelerden tasarım aşamasında onay verilen
işin birebir aynısı üretilmektedir. Son aşamada müşterilerimiz ile iletişime geçilerek
haftanın 7 günü istenilen saat diliminde montaj ekibimiz tarafından ürünün montaj
işlemi gerçekleştirilir.   
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Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

630mm Vinil Kesici Plotter

Galaxy dx5 Eko Solvent Mürekkep Yazıcı

3 Adet Allwin Dış Mekan Alwin Dx5 İç Mekan

Mutoh Plotter Dikey Ebatlama

CNC RouterSıcak & Soğuk Laminasyon Makinesi



CLP (Raket)

Yayalar, araç sürücüleri ve özellikler toplu

taşıma kullanan hedef kitleye, uzun süreli

mesaj verme imkanı sunan, etkili reklam

ünitesidir. 135 gr. Işık geçirgen kuşe kağıda

baskı yapılmaktadır.

Baskı Ebadı
118,5 cm x 175 cm

BİLLBOARD
Şehrin bilinen en yaygın reklam ünitesidir.

1115gr. Blueback su bazlı kağıda baskı

yapılmaktadır. Macralara göre tek veya

4 parçadan oluşmaktadır. Alternatif olarak

vinil baskılar da kullanılmaktadır.

Baskı Ebadı
200 cm x 350 cmwww.brandart.com.tr 3



BİLLBOARD
İleri teknoloji ürünü billboard plus, hareketli
ve içten aydınlatma özelliğine sahip bir
reklam ünitesidir. 120 gr. yırtılmaz
Fibermark kağıda baskı yapılmaktadır.

Baskı Ebadı
200 cm x 350 cm

MEGALIGHT
Trafik içindeki yüksek konum ve hareket
özelliği olan, etkili reklam aracıdır. 120 gr.
yırtılmaz Fibermark kağıda baskı
yapılmaktadır.

Baskı Ebadı
280 cm x 380 cmwww.brandart.com.tr 4

(Plus)



VİNİL
BASKI
Genellikle etkinlik, organizasyonlar ve

duyurular için tercih edilen vinil baskılar,

afiş alanında en çok tercih edilen

yöntemlerden biridir. Vinil Baskılar

genellikle, penceresiz cephelerde profiller

üzerine gerdirme yapılarak uygulanmaktadır.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

MESH
BASKI
Tek taraflı görüntü imkanı sağlayan bir

baskı yöntemidir. Bina, duvar vb. yapıların

cepheleri bu yöntem ile giydirilmektedir.

Delikli yapısı sayesinde rüzgardan

etkilenmeden düzgün bir şekilde

durabilmektedir. Mesh baskılar cephelerde

daha güvenli bir reklam aracıdır.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüdewww.brandart.com.tr 5
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SAHNE

GİYDİRME
Kongreler, ürün lansmanları, kurumsal
etkinlikler, marka etkinlikleri, bayi
toplantıları gibi organizasyonlarda sahve
ve fuaye alanlarında firmayı tanıta
reklam uygulamalarıdır.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

PARAPET
GİYDİRME
İnşaatların kenarlarında bulunan tabela
türlerindendir. Parapet tabelalarda amaç
bina restorasyonunda ya da inşaatlardaki
kötü görüntüyü kamufle etmek ve reklam
faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

2
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FOLYO
BASKI
Folyo malzeme günümüzde daha çok dijital
baskı işlerinde kullanılan, arkası yapışkanlı
bir baskı malzemesidir. Folyo, başka bir
malzemeye ihtiyaç duymaksızın birçok
yüzeye yapışması nedeniyle çok tercih
edilmektedir. Cam, levha, dekota, fotoblok,
sunta vb. zeminler üzerinde yapıştırılarak
uygulanabilmektedir.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

ONE WAY
VISION
BASKI
One Way Wision (Delikli Folyo) cam grafiğİ
olarakta bilinmektedir. Tek taraflı görünüm
sağlayan baskı yöntemidir. Özellikle cam
giydirme binalarda tercih edilen reklam
aracıdır.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde
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ARAÇ
GİYDİRME
Bu uygulamada kullanılan malzeme kanallı
yüzeyler için üretilmiş olan, özel cast
folyodur. İstenilen renklerde özel üretim
folyoları kullanılarak yapılabildiği gibi yine
aynı tip folyo üzerine görselin baskısı 
yapılarak uygulanabilir. Markanızın en
etkili reklam yöntemlerindendir.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

VİTRİN
GİYDİRME
Kampanya, sezon ürünleri, indirimli ürünler,
özel günler vb. yenilikleri daha etkin
sergilemek için vitrin görselliği ve reklamları
çık önem taşır. Bu nedenle müşterilerin
isteği doğrultusunda gerekli alanlara
yapılan uygulamalardır.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde
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FOREKS

UYGULAMA
Çeşitli plastik alaşımlardan oluşan farklı
kalınlıklarda (1 mm ile 20 mm) üretilen sert
bir malzemedir. İç mekan ve dış mekanlarda
kullanılabilir. Genelde kullanım alanları
mağaza, sergi, toplantı ve tanıtım alanlarıdır.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

CUT OUT

UYGULAMA
Görsel baskı uygulamaları için ideal ve uygun
maliyetli bir malzemedir. Üzerine folyo
uygulaması için oldukça idealdir. İç ve dış
mekan; reklam, pano, afiş uygulamalarında
sıkça kullanılır. Cut Out (Özel Kesimler)
yapılarak geliştirilen ayaklı pano
uygulamaları da son derece etkilidir.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde
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AYAKLI
STANDLAR
Genellikle iç mekanlara kullanılan ve

etrafından bağımsız olarak istenilen yere

hareket ettirilebilen standlardır. Sinema

salonları, toplantı salonları, mağaza vitrinleri,

sergi alanları en yaygın kullanım alanlarıdır.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

ÖZEL
TASARIM
Müşteri isteği doğrultusunda uzman

endüstriyel tasarımcılarımızın özel olarak

hazırladığı hayal dünyanızın sınırlarını

zorlayan malzemenin cinsinin ve ebadını

gözetmeksizin yapılan uygulamalarıdır.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde
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ROLL UP
Alüminyumdan üretilmiş oldukça hafif olan

ürün, her yere kolayca taşınabilmesinden

dolayı tercih edilmektedir. Otomatik

mekanizması sayesinde, baskıyı içerisinde

sarar ve kolay kurulum imkanı sağlar.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

QUICK
BANNER
Alüminyumdan üretilmiştir. Gergi sistemi

ile görseli gergin tutarak güzel bir görünüm

sağlar. Kullanılan baskı materyali dijital

baskı vinil’dir. Çok hafif bir yapıya sahiptir.

Kurulum için herhangi bir el aletine gerek

yokur, geçme sistemi ile birkaç dakika

içinde kurulur.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde
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ÖRÜMCEK
STANT
Geniş uygulama alanı sayesinde, tanıtımlar
için etkileyici bir görsellik sunar. Örümcek
stant; fuarlarda, seminerlerde, alışveriş
merkezlerinde, kongrelerde, firma içi ve
dışı tanıtımlarda hem şık hem pratik
çözümler sunar.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

TANITIM
STANDI
Plastikten üretilmiş geniş kullanım
alanlarına sahip; marketlerde, mağaza
önlerinde, ürün tanıtımlarında ve
promosyonel olarak kullanabilen tanıtım
stantlarıdır. İç ve dış mekan kullanımlara
uygundur.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde
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TABELA
İşletme ismini ve logosunu en iyi tanıtan
reklam aracıdır. Açık ve kapalı alanlarda
büyük ebatlarda yapıldıkları için müşterinin
dikkatini çekmektedir. Birçok çeşidi olan
bu reklam mecraları kibar duruşları ile
birçok şirketin tercihidir.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

• PLEKSİ KUTU HARF
• LED TABELA
• ALÜMİNYUM TABELA
• ÇATI TABELASI
• FİLELİ KUTU HARF
• TOTEM
• PASLANMAZ KROM TABELA
• BİNA GİRİŞ TABELASI
• KOMPOZİT OYMA TABELA
• BANKO ARKASI TABELA
• VİNİL GERME TABELA
• LAMPEKSİ
• POLİCARBON TABELA
• GRAVÜR OYMA
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PLEKSİ
KUTU

HARF
Kutu harf tabelalar; çok çeşitli
malzemelerden üretilen, firmaların isim
ve logolarını Router ve Lazer olarak bilinen
cihazlarda kesilerek harf şekline getirilen
uygulamalardır. İç ve dış mekanlarda ışıklı
ve ışıksız şekillerde kullanılmaktadır. Bu tür
çalışmalar zarif ve ilgi çekici oldukları için
özellikle alışveriş merkezleri gibi kapalı
ortamlarda daha çok tercih edilmektedir.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

PASLANMAZ

KUTU

HARF
Günümüzün görsel açıdan en modern ve
nezih tabela modelidir. Uzun ömürlü
kullanıma göre dizayn edilmiştir. Kutu
harf yapımında kullanılan malzemeler;
Krom – Gold Krom ve Alüminyum.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde
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KOMPOZİT
OYMA
Kompozit malzemelerin istenilen
kısımlarının CNC Router’da kesilerek
boşaltılmasından sonra, iç kısmına istenilen
renkte pleksi konularak, estetik görünümler
kazandırılır. Led ve floresan düzenekleriyle,
zeminin içten ışıklandırılması ve gofraj gibi
kaplama malzemeleriyle arkasının
kapatılmasından dolayı, uzun ömürlü bir
tabela türüdür.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

TOTEM
TABELA
Şehirlararası yollarda, uzun mesafeden
görülmesi istenen açık alanlarda kullanılan
tabela türüdür. Totem tabelalar uzun bir
direk üzerine kurulmuş olan, çok büyük
ölçülerde tabelalardır. Özellikle ışıklı
olarak uygulama yapılmaktadır.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde
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MASA & T
BAYRAKLARI
Masa bayrakları genellikle toplantı ve

organizasyonlarda şirket ve ürün tanıtımı

için kullanılan bayrak türüdür. Saten kristal

kumaşa çift taraflı baskı yapılır, kenarlarına

sıcak kesim ve dikiş uçkurluk eklendikten

sonra hazır hale gelir.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

TAKDİM
BAYRAĞI
Takdim bayrağı çift kat saten kumaş üstüne

baskılı, etrafı isteğe göre genellikle püskül

ve saçaklı olacak şekilde, üstten asma ipli

üçgen, oval, dikdörtgen vb. çeşitlerde imal

edilebilmektedir.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde
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GÖNDER
BAYRAĞI
Firmaların müşterilerene karşı kurumsal
özellliklerini yansıtan dış mekan tanırım
ve bilinirliğinizi arttıran bayrak türüdür.
Türk bayrağının yanında kullanılır ve 
direğin uzunluğuna göre değişik ebatlarda
üretilmektedir.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

ÜLKE
BAYRAĞI
Ülkenin en önemli simgesidir. Türk bayrağı
alpaka ve raşel kumaş olarak imal
edilmektedir. Direk, gönder bayrakları,
bina için türk bayrağı ve özel süsleme flama
gibi bir çok çeşidi vardır.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde
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KIRLANGIÇ
BAYRAĞI
Konferans, kongre, seminer, fuar, toplantı
ve açılış gibi organizasyonlarda kullanılan
tanıtım potaniyeli yüksek olan bir bayrak
türüdür. Bu bayraklar genellikle şirket ya da
gruba ait logoyu veya yazıyı içerir. 
Uzunlmasına asılan kırlangıç bayraklardır.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

YELKEN
BAYRAĞI
Gözebekli avrupa kumaştan imal 
edilmektedir. Avrupa raşel kumaş geçirgen
ve esnek yapısıyla yelken bayrağın dış
mekanlarda uzun süreli kalmasını sağlar.
Yelken bayrak rüzgar geçirgenliği sayesinde
sürekli haraket halinde olduğundan dolayı
oldukça dikkat çekicidir. Kumaşın hafif ve
geçirgen oluşu kumaşın yıpranmamasını
sağlar. Yelken bayrakları son yıllarda
ülkemizde olduğu kadar dünyada da en sık
kullanılan reklam aracı olmuştur.

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde



Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

Açık hava reklamcılığının önemli bir

parçası olan direk reklamları,

reklam verenlerin hedef kitlesine

göre tasarlanan ve iyi sonuçlar verebilen

bir türdür. Farklı boyutlarda ve farklı alanlarda,

belli kriterler esas alınarak uygulanmaktadır.

Reklam dubası pratiktir kolay taşınabilir

portatif ve her alanda dikkat çeker!

Yazı alanına firma logonuzu, park yapılmaz

işareti vb. istediğiniz her türlü yazı yazılabilir.

Aynı zamanda resim vb. dijital baskı

ürünleri uygulanabilir.

DUBA

ÇEŞİTLERİ
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POLE

BANNER



KARTVİZİT

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

Baskı Ebadı
İstenilen Ölçüde

Kartvizitler, bir şirket veya şahıs hakkında

iş bilgisi taşıyan kartlardır. Resmi tanıtımlar

sırasında kolaylık ve hafıza yardımı olarak

paylaşılırlar.

Broşür, tanıtım amacı taşıyan,

renkli olarak hazırlanan tanıtım kitapçığı.

Bir, iki, üç sayfa ya da akordeon kırımlı olabilir.

Çoğunlukla turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği

yerlerde ve danışma masalarında bulunur.

Bunun dışında hastane ya da

devlet kurumları gibi yerlerde bilgi vermek

amaçlı da kullanılır.

BROŞÜR
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info@brandart.com.tr

0212 283 15 61

Seyrantepe Mah. Çalışkan Sok.
No: 11/B  Kağıthane/İSTANBUL


