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Színpadtechnika 

• Több mint 300 m2 - beltérre és kültérre is használható - színpadszerkezettel rendelkezünk, 
mely különleges elemekkel, ívekkel, lépcsőkkel kombinálható. 

 

• Színpadjaink változtatható magasságban, háttérfüggönnyel, körbe kasírozva és balett 
szőnyeggel borítva kerülnek telepítésre.  

 

• A színpadok mellett a világítás számára, riggelt hangrendszerek és dekorációk 
elhelyezésére is alkalmas „Milos” traverzfedésű hídszerkezeteket – sátorfedéssel is – 

állítunk, valamint világítási hidakat építünk.  



Nivoflex színpad 

• Színpad alkotó elem méretek: 

  2x1m 

  1x1m 

  0.5x1m 
 

• Rendelkezésre áll: 450m2 
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Kifutók és színpadhátterek 
divatbemutatóra 



Színpadi lépcsők 

• A színpadot vagy kifutót oldalait íves revülépcsővel egészítjük ki, így egy látványos és 
különleges színpadképet kapunk.  

• A lépcsők  oldalelemi vagy teljes egészében vagy csíkban akár világíthatnak is. 

 



Revülépcső 



Nagy színpad íves lépcsővel 



Nagy színpad íves lépcsővel 



Színpad revülépcsővel és kifutóval 



Színpadkép konferencián 



Revülépcső és íves színpad 
és tüllfüggöny kreatív felhasználása 



Körszínpadok íves lépcsővel 

A színpadok átmérője – 4 m, 6 m, 11 m 



Körszínpadok íves lépcsővel 



Kör forgószínpad 

• A forgószínpadot önállóan és színpadba beépítve is alkalmazhatjuk. 



Kör forgószínpad 



Körszínpad kreatív alkalmazása 

• 6m átlójú körszínpad, kör aluszerkezet és ledrács kreatív alkalmazása 



Egyedi színpadok 



Színpadba épített forgószínpad 



Dobogók, színpadok egyedi laminált  
burkolattal, hátfallal 



Színpad a vízen 

• Színpadainkat nem csak a földön, vagy teremben tudjuk elhelyezni, hanem akár a vízen is. 

 



Úszószínpad 



Színpadi rámpa 

• Akár dekorációs elemként is használható a színpadi rámpa 



Színpad elemekből épített lelátók 

0.2m -től 3m magasságig, 
szőnyegborítással, védőkorláttal. 



Színpadi, függöny és karnis rendszer 

• arany és ezüst színű tüllfüggöny; 

• drapéria függöny fehér, fekete, bordó és kék színben több száz méter; 

• függönyeink lángmentesítettek; 

• 52m  hosszú egyenes karnispálya; 

• 10 m hosszú íves karnispálya 



Színpadi függöny 



Függöny karnispálya, íves és kanyar 
kiegészítő elemekkel 

• 80-100m hosszúságú, 30-60 fokos íves elemekkel. Nyitásra és zárásra szolgáló kézi 
csigarendszer.  



Tüllfüggöny 

Arany és ezüst tüllfüggönyünk már önmagában egy látványos elem, ami nem csak a 
színpadkép eltakarására és megnyitására szolgálhat, hanem különféle produkciók, mint 
például árnyjátékok, fényjátékok megvalósítására is. 

 

 



Fényjáték variációk a tüllfüggönyön 



Ezüst tüllfüggöny 



Színpadi világító LED függöny 



Hengeralakú színpadi leleplező elem 
Térbeni dekoráció 



Reméljük, Önt is partnereink között 
üdvözölhetjük! 

1163 Budapest, 

Cziráki u.26-32. 

Tel: 468-31-67 

Fax: 363-17-01 

www.masztodon.hu 

 

http://www.masztodon.hu/
http://www.facebook.com/MasztodonKft?ref=hl

