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YÜKSEK KONFOR TALEP EDİLEN ALANLAR
İÇİN GSF CONFERENCE

- KONFORLU

- ENGELSİZ

- ERGONOMİK

- ESTETİK

- ARTTIRILMIŞ GÜVENLİK

- OPTİMUM ZEMİN BAKIMI



DERSLİK

TOPLANTI ODASI

KONFERANS SALONU
MECLİS SALONU

PARLAMENTO
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- DERSLİK

- TOPLANTI ODASI

- KONFERANS SALONU

- MECLİS SALONU

- PARLAMENTO

Mekânınız için yüksek oturma konforu sağlıyoruz. Koltuk 
kılavuz sisteminizi size özel olarak geliştiriyoruz. Projeye 
başlarken en uygun hareket yolunu olduğu kadar tercih 
ettiğiniz koltuk için bağlantı şeklini de analiz ediyoruz.

Size en nihayetinde mükemmel bir oturma konforunu ga-
ranti edebilmek için koltuk tasarımını ve ergonomisini de 
bu analize dâhil ediyoruz.

Deneyimli mühendislerimiz size bu süreçte projenin en 
başından itibaren eşlik edecek.

GSF CONFERENCE KONFOR DEMEKTİR

„Bir toplanti 
esnasinda 
hareketi  
anlar yaşayin“
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GSF‘YE GÜVENİN - KALİTESİNE YASLANIN

AnAhtAr teslimi iç mekân donAnimi.

Bağımsız bir koltuğun esnekliğinden ödün vermeden yere 
sabit şekilde bağlanmış bir koltuk çok sayıda avantajı bira-
rada sunmaktadır.

Yangın ve olası bir tahliye durumunda sistem, kendiliğinden 
bekleme konumuna geri hareket etmesi sayesinde gü-
venlik teknolojisi bakımından önemli bir işlev yerine ge-
tiriyor.. Ayrıca bekleme konumunda göz için düzenli bir 
genel görünüm oluştuğundan, görsellikle önemli bir avan-
taj oluşturmaktadır. Ek personel ile koltukların hizaya 
sokulması işi artık gerekli değildir!

Hiçbir engel olmadan gerçekleştirilebilen zemin temizliği, 
diğer bir avantajı oluşturmaktadır.

mekânınızı konforlu ve işlevsel bir şekilde tasarlayın,
bu süreçte danışman olarak her an yanınızdayız.



Koltuk düzeni değişikliğinde veya mekân başka amaçlar 
için kullanılacaksa, koltuklar az sayıda adımla sökülebilir 
ve yuvaları bir muhafaza kapağı ile örtülebilir.

KISITLAMASIZ ESNEKLİK

Einsatz von Blinddeckel für eine barrierefreie Nutzung.   
Ermöglicht das Heranfahren eines Rollstuhls an die Tischreihe.



goracon‘un yeni sökme konsepti sayesinde koltuklar 
olağanüstü hızlı bir şekilde sökülebiliyor. Çok basit, fakat 
çok iyi düşünülmüş!

YENİ!  
Pratik sökme kanalı sayesinde koltuk saniyeler 
dâhilinde yerinden sökülebiliyor.

SAYFA 11

KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR SİSTEM, YENİ BİR UYGULAMA!



Stat koltukları
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FONKSİYONEL ALAN İÇİN GSF ARENA İÇ VE DIŞ 
MEKÂNLARDA!

VIP alanları

basın bölümü

- GÜVENLİ

- EKONOMİK

- FONKSİYONEL



SPOR ALANLARI

BASIN BÖLÜMLERİ

AMFİLER
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- SPOR ALANLARI

- BASIN BÖLÜMLERİ

- AMFİLER

- VIP ALANLARI

Stadınız içindeki işlevselliği  sağlıyoruz. İster dış ister iç 
mekânda.

Koltuk kılavuz sisteminiz size özel olarak geliştiriliyor,
ve yer şartlarına en iyi şekilde uyarlanıyor. 

Hareket mesafesini, tercih ettiğiniz koltuk için bağlantı 
şeklini projeye başlarken analiz ediyoruz. 
Burada da yine koltukların tasarımı ve ergonomisi 
geliştirme aşamasına dahil ediliyor. Bu şekilde arenanızda 
fonksiyonel ve optimum oturma imkanı garanti ediyoruz. 

Deneyimli mühendislerimiz size bu süreçte projenin en 
başından itibaren eşlik edecek.

GSF ARENA FONKSİYON DEMEKTİR

„sadeCe tek Bİr 
ray ÜZerİnde  
hareket edİn“
Korumalı tek raylı kılavuz kullanan 
tek üretici
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Bu talimatı duymak insanın hoşuna gitmez, fakat bu du-
rumda ne yapmak lazım?

goracon GSF koltuk kılavuz sistemleri yangın nedeniyle 
gerçekleştirilen tahliyeyi verimli bir şekilde destekler ve bu 
sayede panik oluşması etkili bir şekilde önlenir. Koltuklar 
terk edildiğinde ilk bekleme konumlarına geri dönerler, 
böylece uygun kaçış yolları açılır ve koltuklar artık bir engel 
oluşturmazlar. Şimdi olası bir tahliye süreci yeni korumalı 
LED kaçış yolu aydınlatma sistemimiz ile ayrıca destekle-
niyor.

Acil bir durumda bu aydınlatma sistemleri insanlara 
mekânladan güvenle çıkarken destekliyor ve doğru kaçış 
yolunu gösteriyor.

Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçin!

LED AYDINLATMA SİSTEMİ

DİKKAT ACİL DURUM!
„Lütfen salonu boşaltın!“

Aydınlatma kapsamında hoş bir atmosfe-
rin yaratılması veya logonuzu içeren imaj 
aydınlatması, ayrıca sinema, tiyatro ve gezege-
nevi gibi loş ortamlarda yol gösterici sistemler 
için sizlere çok çeşitli olanaklar sunmaktayız!.



Sistem, eğik frezelenmiş bir düzleme sahip olan bir kasadan oluşmaktadır. Bu düzlem 
üzerine bir kılavuz rayı monte edilir. Bu ray üzerinde vida yuvasına sahip bir kızak ha-
reket eder. Hareket kızağın sıkışmasını önlemek için sadece
tek bir ray kullanılır. Yuvanın karşı parçası olarak, alt ucunda bir mile sahip olan ayrı 
tasarlanmış olan koltuk ayağı yuvası hizmet etmektedir. 
Koltuk ayağı yuvasını kızak üzerine sabitlemek için, onu vida deliğine vidalamak yeter-
lidir.

Koltuk şimdi entegre döndürme mekanizmasına sahip gazlı yayı ile birlikte koltuk ayağı 
yuvasının üzerine monte edilebiliyor. Gazlı yay üzerindeki döndürme mekanizmasının 
özgün özelliği, koltuğu hep başlangıç konumuna geri döndürmesi ve oturma yüzeyini 
bekleme konumuna  hareket ettirmesidir. Koltukların ihalesi yapılırken, bu özel gazlı 
yayın koltuk üreticisinin teslimat kapsamında bulunmasına dikkat edilmelidir.

KOLTUK KILAVUZ SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ 

HAREKET MESAFESİ
Hareket mesafesi değişkendir ve mevcut olan alan, masa mesafesi ve 
kullanım durumu gibi çeşitli etkenlere bağlıdır. Optimum hareket yolu, 
müşterimizle birlikte mekânın şartlarına uyarlanır. Hareket yolu açıklığı, 
açıklığı çevreleyen ve sistemle birlikte hareket eden bir kayış ile yabancı 
cisim girişine karşı korunur.

! PLANLAMA
Koltuk kılavuz sistemleri, projenin 
daha planlama aşamasında dikkate 
alınmalıdır! 
Deneyimli mühendislerimiz sizin için 
memnuniyetle ihtiyaçlarınıza odaklı  
bir çözüm geliştirecektir.
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1 Kasa  

2
Sabitleme cıvatası  
Yükseklik ayarı 

3 Ray kılavuzu 
4 Koltuk ayağı yuvası 
5 Çevreleyen kayış 
6 Yön değiştirme makarası 
7 Kapak 

Koltuk kılavuzu örn. çelik yapı, beton veya ahşap zemin gibi sabit bir 
temel üzerine monte edilir. Arabirim, müşteri ile birlikte detaylı şekilde 
belirlenir. Genellikle zemin ve sistem arasında bir adaptör sacı A  
zkullanılır. Sağlam alüminyum kasa B  shazır zeminle C  aralıksız 
şekilde birleşir.
Kasa manyetik bir kapak ile kapatılır. Özgün ve güzel tasarımlı bir kapak  
D  kullanabilir veya kapak üzerine zemin kaplaması, örn. halı E  veya 

ahşap kaplama F  döşenebilir.
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B
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Çelik alt yapı üzerine monte edilmiş GSF

Adaptör sacı ile monte edilmiş GSF

Beton üzerine monte edilmiş GSF

2

1

3

4 TECHNOSTEP® sistem zemini üzerine monte edilmiş GSF

D E

D F



OPSİYONEL FREN
Oturma konforunu daha da geliştirmek için koltuk ayağı yuvası opsiyonel ola-
rak bir hareket freni ile donatılabilir. Koltuk üzerine bir kişi oturduğunda bir 
yay mekanizması G  üzerinden bir frenleme etkisi tetiklenir. Bu şekilde koltuğa 
oturan kişi, kendini hareket alanı dâhilindeki belirli bir konumda sabit tutmak 
için kuvvet uygulamak zorunda kalmaz. Koltuk, kişi bacaklarını kaldırdığı anda 
istemsiz bir şekilde öne .doğru itilmez Fren sistemine rağmen koltuk ray üzerinde 
kısıtlamasız şekilde istenen yönde hareket ettirilebilir.
Fren sistemi, benzer sistemlerde sık görülen kayma hissini vermeden koltuğu  
sabitler.

G

Hareket yolu, mm Uzunluk, mm Genişlik, mm Yükseklik, mm
200 450

140

50
250 500
300 550
350 600
400 650

55
450 700
500 750
600 800

Fonksiyon: Kasa blokunda eğik frezelenmiş bir düzlem üzerinde
Ham madde: Alüminyum kasa bloku
Kapak: Özgün
Ray/Kılavuz: Bilyeli ray kılavuzu üzerinde kızaklı lineer ünite
İsteğe bağlı hareket freni: Koltuk ayağı yuvasında baskı yayı mekanizması üzerinden
Yük kapasitesi: 200 kg
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GSF ARENA, DÜŞÜK MALİYETLİ BÜYÜK ETKİ!
Koltuk kılavuz sistemi „arena“ özellikle de dış mekân için mükemmeldir, çünkü kullanılan malzeme-
ler büyük ölçüde paslanmazdır. Özellikle de stat koltukları için bu önemli bir husustur. Amfilerde veya gemi 
mühendisliğinde, ayrıca  insanların oturduğu çok sayıda başka alanlarda da  güvenlik, konfor ve işlevsellik 
arandığında „arena“ en uygun sistemdir. 
Yenileme ve tadilat çalışmalarında bile, sade yapı tarzı ve kolay montaj olanağı sayesinde bu sistem, düşük ma-
liyetli bir şekilde ekstra alan ve güvenlik sağlar. 

Hareket yolu, mm Uzunluk, mm Genişlik, mm Yükseklik, mm
200 350

146

50
250 400
300 450
350 500
400 550

60
450 600
500 650
600 750

Fonksiyon: Eğik monte edilmiş kasa üzerinde
Ham madde: Paslanmaz çelik
Kapak: Özgün
Ray/Kılavuz: Bilyeli ray kılavuzu üzerinde kızaklı lineer ünite
Yük kapasitesi: 200 kg

134

5 87

2

5

4

6

6

82

1 Kasa 
2 Uç plaka
3 Kılavuz plakası 
4 Koltuk plakası 
5 Koltuk ayağı yuvası
6 Kapak
7 Yükseklik ayarı
8 Mıknatıs yuvası



GORACON & PARTNERS TAM DE-
STEK DEMEKTİR
Ekibimiz deneyimli ve profesyonel partnerlerden oluşuyor:

- Stechert 
Objeler, ofisler, Ticari alanlar, amfiler ve spor alanları için saygın bir 
koltuk ve masa üreticisi. 

- STW 

 
Hizmet yelpazesi yenilikçi podyum ve tribün konstrüksiyonlarının 
geliştirilmesini, bunların üretimini ve montajını kapsamaktadır. 
TECHNOSTEP® prefabrik bir tribün konstrüksiyonudur. 

Yapı parçaları fabrika dâhilinde %100 oranında üretilir ve sonra ilgili 
mekânda kendi kendilerini taşıyacak şekilde kurulur. 

Daha sonra bunların üzerine monte edilecek koltuklar, koltuk 
kılavuzları, havalandırma çıkışları ve aydınlatmalar için gerekli delikler 
ve freze çalışmaları da fabrikada hazırlanır. 

- X-Mobil 
Tasarım ve pazarlama

dünya çapındaki desteğimizden ve deneyimimizden yararlanın.
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+ optimum oturma konforu için az aşınan hareket freni (döner koltuk 
konforu).

+ İki değil sadece bir hareket rayı. dolayısıyla sıkışma olmaz!

+ sıkıştırılmadan ve vidalanmadan takılan ve manyetik sabitleme 
sayesinde aşınmaz kapak.

+ kolay montaj ve bakım için proje özgün üretilen bağımsız koltuk 
ayağı yuvası. koltuk kılavuzu özgün bir şekilde üzerinde yürünebi-
len bir kapak ile donatılabilir. (örn. koltuk düzeni değiştirildiğinde)

+ ayrı koltuk ayağı yuvası sayesinde kapakta 20 mm‘lik mini-
mum açıklık. İçeri yabancı cisimlerin girmesi önlenir ve koltuk 
kılavuzunun görünümü görsel olarak değerlilik kazanmaktadır. 
Örn. topuklu ayakkabılarda daha düşük kaza riski!

+ koltuk eğik düzlem üzerinde sabit hızla hareket eder, buna bağlı 
olarak hareket yolunun sonunda sert bir çarpma engellenir.  
Bu nedenle çarpmayı önlemek için pahalı ve yoğun bakım gerekti-
ren parçalar gerekli olmaz(gazlı yay, yön değiştirme makaraları 
vs.).

+ Gürültü yapmaz

+ Mekanik yük oluşmaz

+ az bakım gerektirir

+ koltuklar saniyeler dâhilinde sökülebilir

GSF TİPİ KOLTUK KILAVUZ SİSTEMİMİZ ŞU 
AVANTAJLARI SUNAR:



GORACON – DENEYİM TEMELLİ İNOVASYON

BİZİ deĞerlİ kilAn ne?

- Sayısız ulusal ve uluslararası projenin gerçekleştirilmesi 
sayesinde büyük bir bilgi birikimine sahibiz

sİZe ne sUnUYorUZ?

- İç mimarisinde dünyaca ünlü partnerlerle iş birliği yapan, 
çok farklı alanlarda uzmanlığa sahip deneyimli ekibimiz

BUndAn çikAn sonUç ne?

- Projeniz için size özel ve ekonomik çözümler
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REFERANSLAR

pArlAmentosU  
eCoWAs  
nijerYA

Senado de Mexico City (hükumet 
binasındaki meclis salonu)

Ljubljana / Slovenya‘daki hükumet 
binası

NRW Düsseldorf eyalet meclisi 

ECOWAS Abuja, Nijerya parlamentosu

Çeşitli tesisler ve özel organizasyon-
lar için toplantı salonları

Almanya Federal Cumhuriyeti‘nin  
Parlamentosu

senAdo de 
mexiCo CitYBAZI PROJELERDEN ÖRNEK

BAKIM VE SERVIS

eYAlet meClisi 
nrW



MÜŞTERİLERİN VE UZMANLARIN YORUMLARI

BAR Markus Preckeler 
Yangın koruması planlama uzmanı

„tahliye gerektiği durumlarda goracon‘un GsF koltuk kılavuz sistemleri 
hayat kurtarabilecek önemli avantajlar sunuyor“

Christoph Schlie 
STW GmbH/Stechert şirketler grubu satış müdürü

„technostep yer sistemimiz ve goracon‘un GsF koltuk kılavuz 
sistemi birbirine en iyi şekilde uyarlanmıştır ve bunun avantajını 
müşterilerimiz de hissediyor.“
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Roland Maiwald, Mertens AG 
Abuja, Nijerya‘daki ECOWAS Parlamentosu için goracon‘y  
sipariş eden yüklenici firma yetkilisi:

„profesyonel iş süreçleri ve sonuç olarak güvenlik ve  
görsellik bakımından büyük bir artı. 

GsF koltuk kılavuz sistemleri meclis salonları ve amfiler 
için optimum bir çözümdür“

„MÜşterileriMiZle ve ortaklariMiZla 
iletişiM kurarken neZaket, hÜsnÜniyet ve 
dÜrÜstlÜk BiZiM için Bir olMaZsa olMaZdir 
ve onlarin BiZe uZun vadede GÜvenMeleri-
nin BaşliCa nedenidir. Bu GÜveni her GÜn 
tekrar tekrar kaZaniyoruZ.“
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„GsF koltuk kılavuz sistemleri“

„Ödünsüz oturma konforu!“

goracon systemtechnik gmbh   
Färbereistraße 4, D- 48565 Steinfurt  
Fon.:  +49 2552 9975-0   
Fax:  +49 2552 9975-10   
E-Mail: info@goracon.de  
www.goracon-gsf.com

goracon LP   
805 Marathon Parkway, Suite 160
Lawrenceville GA, 30046-USA 
Phone: +1 (770) 543-0770 
E-Mail: info@goracon.de  
www.goracon-gsf.com

goracon ibérica  
Calle Oliver, 46-B, 4º Piso, Puerta 7 
 ES-03802 ALCOY, (Alicante), ESPAÑA
Cell:  +34-679-65-81-88  
E-Mail: s.perez@goracon.com
www.goracon-gsf.com
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