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LYCRA MUCİZESİ
THE MIRAClE IN lYCRA

ensaflex‘in mekânınıza şaşırtıcı etkiler katacak esnek dünyasına hoşgeldiniz. Etkileyici 
formlarla dolu bu dünyada, sizi ‘Lycra’ malzemesi ile tanıştırıyor, tasarımlarınız için çok 
özel çözümler sunuyoruz…

Amorf yüzeyli, dekoratif formlu “lycra” malzemesi; ışığın %65 geçişine izin veren -isteğe 
göre- su yalıtımlı bir kumaştır. Hafif ve esnektir, çok güzel kıvrımlarla birçok dinamik 
şekle çekilebilecek özel bir yapısı vardır.

Lycra’nın pek çok uygulama şekli vardır: Organizasyonlarınızda, dekorasyonda ya da 
kaplamada çok amaçlı kullanabilir; yüksek tavanlı iş yerinizi kaplatabilir, dış mekânlarda 
basitçe kurup sökebileceğiniz toplanma yapıları elde edebilirsiniz. Güneş ve yağmur gibi 
dış etkenlerden korunmak için kolay ve estetik çözümler üretebilirsiniz.

Welcome to Tensaflexs’ elastic world which will add amazing effect to your location.İn 
this world full of effective forms,we met you ‘Lycra’ material,present very special solutions 
for your designs.

‘Lycra’ material which has amorphous surface and decorative form;is a fabric which 
allow light transmittance and waterproofing as per order.İt is light and elastic and it has a 
special structure within very beautiful scrolls these can be pulled lots of dinamic shapes.

‘Lycra’ has a lot of application ways:İt can be used multi-purpose in your 
organisations,decorations or cladding;you can make your high ceiling dressed,you can 
procure easily dismountable concourse areas at outdoor.You can produce easy and 
esthetic solutions fort he protection from external factors like sun and rain.



DEKORATİF LYCRA ÖRNEKLERİ:

• Eski görünümlü mekanların kokteyl, parti ve tanıtım faaliyetleri için kaplanmasında,

• Fuar ve organizasyonlarda dekoratif öğe olarak,

• Değişik ve sıra dışı objeler elde edilmesinde,

• Işık ve sahne gösterilerinde fon ve öğe olarak

EXAMPLES OF DECORATİVE LYCRA :

• Cladding of vintage places for party,coctail and advertising activities,

• As decorative item in fairs and organisations,

• To procure extraordinary and different objects

• As background and item in light and stage showsIN
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avantajlarI advantages
• Ekonomiktir
• Hızlı teslim edilir
• Sınırsız tasarım olanağı sunar
• Yüksek ışık geçirgenliği ve ışık oyunlarına 
 elverişli yapısı vardır
• Taşıma, nakliye ve montaj kolaylığı sağlar
• Sürekli veya geçici kullanılabilir

• Economic
• Fast delivery
• Presents unlimited design opportunity
• High light transmission and suitable for 
 light games
• Makes transportation, shipment and 
 installation convenient



avantajlarI

Dış mekan uygulamaları
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GERGİLİ LYCRA ÇADIR:
• Parti, kokteyl vb. etkinlikler
• Şirket organizasyonları
• Sergi
• Ve kapalı alan ihtiyacı duyan 
 her türlü etkinlik için uygulanabilir.

TENSILE LYCRA TENT:
• Party,coctail and events like these
• Company organisations
• Gallery
• And it can be applicated to all 
 events which needs closed area.

· Ekonomiktir.
· Hızlı teslim edilir.
· Sınırsız renk seçeneği mevcuttur.
· Değişik ebat ve boylarda kurulabilir.
· Kolay ve çok çabuk kurulup sökülebilir. Profesyonel bir ekip gerektirmez.
· Hafiftir.
· Dayanıklıdır, 400-500 kereye kadar kurulup sökülebilir.
· Katlandığı zamanki küçük hacmi ile depolanabilme kolaylığı sağlar.
· Modüler olarak birleştirilip istenen hacim elde edilebilir.
· Tamamıyla yağmur geçirmez, gölge etkisi maksimumdur.
· Üzerine reklam tanıtım ya da dekoratif amaçlı baskı yapılabilir, yapınıza değer katar.
· Her türlü zemine rahatlıkla montaj yapılabilir.
· Hem standart modeller, hem çok özel formlarda özel tasarımlar kolayca üretilebilir.
· Kalıcı modellerde biriken toz ve kir; su ve sabun ile kolayca temizlenebilir.

• Economic
• Fast delivery
• Unlimited color choice
• Can be built different size and length
• Easily and quickly dismountable.Professional crew free
• Light
• İt is durable,dismountable till 400-500 times
• Makes it easy to be stored  with its little volume when folded
• Perfectly rainproof,maximum shadow effect
• Preferred volume can be procured by modular asembly
• Advertisement promotion or printing having a purpose of  decorative can be done, 
  adds value to your structure
• İnstallations can be done easily to all kinds of grounds
• Special designs can be easily produced both Standard models and very special forms
• The dust and sand on permanent models can be cleaned with water and soap easily

outdoor 
applications



• For special parties and 
 celebrations
• For meetings and concerts
•  As constant and permanent 
 embellisings of  indoor/outdoor 
 places
• To achieve sun and rain protection
• Advertisement and introduction
 applications
• Visual theme applications

Doğru Kullanım
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Lycra gergili ürünler doğru kullanıldığı          
takdirde uzun yıllar sağlamlığını ve       

güzelliğini koruyacaktır.

With proper care and maintenance your Stretch 
Shapes product can provide beauty and 

functionality for many years.

• Lycra gergili ürünler doğru kullanıldığı takdirde uzun yıllar sağlamlığını ve güzelliğini koruyacaktır. Kullanım ve   
  koruma şartları son derece basittir:
• Süslemelerin ve objelerin taşınmasında, montajında ve bakımında temiz ve lateksli eldivenler kullanılmalıdır. 
• Malzeme üzerinde leke bırakılmamalıdır. 
• Hafif gergili çadırlar, germe kurallarına uygun olarak ve yerlere sürtmeden kurulmalıdır. 
• Malzemeler temiz ve kuru bir yerde, düzgün paketlenmiş olarak depolanmalıdır. 

• Lycra tensile products protects its beauty and stability for long years if they are used properly.
• Usage and Protection terms are so simple:
• While removal,installation and maintenance of enrichments and objects clean and gloves covered with latex 
  must be used.
• Marks must not be leaved on the material.
• Light tensile tents have to be established witout friction to the floor and proper to the rules of stretching.
• Materials have to be stored in a clean and dry place as packed in an order.

ÜRÜN UYgulamaları
GENEl lYCRA

PRODUCT APPlICATIONs
general lycra

• Özel parti ve kutlamalar için
• Toplantı ve konserler için
• Sürekli veya kalıcı İç/Dış       
 mekan dekoratif süslemeleri  
 olarak
• Güneş veya yağmurdan 
 korunak elde etmek için
• Reklam ve tanıtım  
 uygulamaları
• Görsel tema uygulamaları
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DETAILDETAIl DETAYlAR

Standart Lycra Dekorasyon Malzemesi Teknik Özellikleri
Technical Specifications of Standard Lyrca Decoration Textile

Özellikler / Features Değerler / Values

Ana Dokuma / Base Fabric %90 Polyester (PET), %10 Lycra

İplik Yapısı / Yarn 100/40 denier

Dokuma Şekli / Woven Shape Texturised

Toplam Ağırlık / Total Weight 230 gr/m2

Kumaş Genişliği / Width (cm) 220 cm

Birleştirme Şekli / Welding Dikişli Birleşim / Sewed Session

Yanmazlık /Flame Reterdancy ISO 6926 (Güç Tutuşur) / ISO 6925 ( Hard Inflame )

Kir İtici / Dirt Repellent AATCC 130 (Malzeme yüzeyinde kir tutunmaz)
AATCC 130 (Dirt Proof on surface)

Antibakteriyel Koruma
Antibacterial Protection

ISO 20743 Anti mikrobiyal, mantarlaşma ve ultraviyole ışınlara karşı korunmalı
ISO 20743 Protected against microbial and fungal attack,
UV- Protected , low-wick

STANDART STRETCH TENT MALZEME
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
• % 100 su geçirmez (suya dayanıklı)
• UV geçirgenliği yoktur
• Flouracarbon esaslıdır
• Dijital baskı yapılabilir
• Topma mukaveti; 5 cm çubukta 1.800 kN
• Tahmini dayanım; 50 kurulum - söküm
• Kolay tamir edilebilir
• Ağırlık; 580 gr/m2
• Alev yürütmezlik (üst kalite)
• Yıkanabilir
• Geniş renk seçeneği (metalik renkler opsiyonel)

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF STANDARD
STRETCH TENT
• 100% watertight ( water-resistant )
• There is no UV permeability
• Based on Fluorocarbon
• Can be make digital printing 
• Tensile strength; 5cm stripe 1.800Kn
• Estimated Resistance; 50 assembly-  disassembly
• Easy to be repaired
• Weight; 580gr/m2
• Flame retardancy  (up scale )
• Washable
• A wide selection of colours
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