
Yüksek tavanı olan giriş holleri 

sıkıcı olmak zorunda değil.  

Softimage lightbox ürünümüzle 

5metre ye kadar genişlikleri ek 

olmadan kaplamak mümkün.

PONGS Mühltroff fabrikamız giriş holü

Işıklı Tavan



Fuar Standları

Zamana karşı yapılan yarışı kimse kaybetmek 

istemez.   PONGS ürünleri sizin fuarlardaki baş-

yardımcınız

Ÿ Esnek tasarım imkanı

Ÿ Hızlı uygulama

Ÿ Mükemmel sonuç garantisi

Ÿ Parlak renkler

Ÿ Işıklı-ışıksız kullanım imkanı

Ÿ Transparan kumaşlar

Ÿ 5m yükseklik, 50m boya kadar 

tek parça

Ÿ Mükemmel gerginliği sağlayan 

patentli profil sistemi

Ÿ Mevcut sisteminize 

adaptasyon imkanı

Ÿ Yırtılmaz, yanmaz, kir tutmaz, 

çizilmez

FESPA Amsterdam PONGS Standı 



Sanal Pencere

Sempre Çağlayan showroom

Sanal pencereler, gerçek 

penceresi, ya da gün ışığına 

ulaşma imkanı olmayan 

mekanlarda, sanal olarak 

ferahlık yaratmak için 

kullanılır.

Bir gökdelenin üst katlarında ofisiniz 

olsun istermiydiniz? 



Sanal Pencere

Yatak odanızın penceresi ormana baksınmı? 

Işıklı sanal pencerenin 10-15cm 

önüne yapılacak bir doğrama ile, 

daha gerçekci bir etki almak 

mümkün.

ICA Nisbetiye 10 Showroom



Sanal Pencere
ICA Nisbetiye 10 Showroom

Salonunuz neden kumsala 

açık olmasın?



Tavanın komple ışıklı olması, daha 

ferah ve yüksek bir ortamda 

olduğunuz hissi verir.   Daha ferah 

ortamda çalışan insanlar, daha 

stressiz, daha hatasız, daha 

verimli, daha neşeli, daha mutlu, 

daha .....

Sanal Pencere



Sanal dahi olsa, gökyüzüne açılan bir 

pencere umut verir.

Hele saatlerce tavana bakmak zorunda 

iseniz, o ortamı çekilir kılabilecek tek 

imkanınız o pencere olabilir.

Sanal Pencere



Aşağıdan yukarı doğru 

beyaza degrade geçiş 

yapan bir kolon, hem 

bütünlük sağlar, hem 

de ortama estetik 

katar.

Optik Oyunlar
Sempre Çağlayan showroom



Optik Oyunlar

Tavanda uygulayacağınız 

ışıklıklar, gün ışığı varmış algısı

yaratır. 

Duvara uygulanacak Degrade uygulama ile aydınlık bir 

tavan birleştiğindeki etkiyi (sol duvar degrade, sağ duvar 

tek renk) burada çok net görebilirsiniz.

Sempre Çağlayan showroom

PONGS Mühltroff fabrika



Dekorasyon Fikirleri

Fresk replikasyonu

Restaurant uygulaması



Dekorasyon Fikirleri

Jean Nouvel, Roof Restaurant, Sofitel Viyana

Tavan görselleri ile 

hem iç hem de dış 

görününümü 

düzenleyebilirsiniz



Dekorasyon Fikirleri

Işıklı duvar ve 3D cutout kombinasyonu

Montpellier belediye binası, eski nüfus kayıtları



Dekorasyon Fikirleri

Işıklı duvar ve 3D cutout kombinasyonu

Işıklı sundurma uygulaması

Yönlendirme çalışması

Bundan böyle her yüzey boyut ve şekil 

sınırlaması olmadan sizin tuvaliniz olabilir.   

. 



Akustik Çözümler

Dekortaif çözümlerinizin mekanın 

akustiğini iyileştirmesini istemezmisiniz?

Dijital baskı yapılan akustik 

kumaşlarımızla, yaratıcılığınıza sınır 

koymayın.



Akustik Çözümler

Ÿ Sinema Salonları

Ÿ Anfiler

Ÿ Restaurantlar

Ÿ Bekleme Odaları / Salonları

Ÿ Kapalı yüzme havuzları

Ÿ Kreş / Yuva Kindergarten

Ÿ Camiler / Ibadet mekanları

Ÿ Konser salonları

Ÿ Yatak odaları

Ÿ Toplantı odaları

Ÿ Genel amaçlı mekanlar

Ÿ Gürültü sorunu olan her mekan



Akustik Çözümler

Boyut ve şekilde sınırımız olmadığını 

söylemişmiydik?



Akustik Mobilya

Çok amaçlı salon bölmeleri



Akustik Mobilya

Mekanın akustiğini, akustik özelliği olan 

mobilyalar entegre ederek de iyileştirebilirsiniz.

DESCOR Akustik, SILENCIO ve Akutex




