
Kuntsevo Plaza - Meshlerin Ahengi 

Moskova'da yeni tamamladığımız
uygulama, tam bir mesh şöleni! 25
metreyi bulan çelik konstrüksiyonu, bronz
meshler, alüminyum genişletilmiş metaller
ve boyalı paslanmaz paneller
kaplamaktadır.

Proje ile ilgili daha fazla fotoğrafa ulaşmak için tıklayınız

Dünya'da Bir İlk - Flexible Wood 

Ahşabı hiç bu kadar esnek ve estetik
görmediniz. Yeni nesil özel kesim
metoduyla ahşaba elastikiyet kazandıran
ve bu özelliğle dünyada bir ilk olan
“Dukta”; KUTS sayesinde artık
Türkiye’de.

İsviçre’de keşfedilen bu teknoloji; ahşabı
elastik bir malzemeye dönüşerek; yepyeni
tasarımların ve yepyeni kullanım
alanınlarının kapılarını açıyor. Kendi
standart paternlerinin yanı sıra projelere
ve tasarımlara özgün olarak da
üretilebilen Dukta malzemeleri ile
ahşaptaki tüm ezberler bozuluyor.

Dukta dünyasını daha yakından tanımak için tıklayınız

Kutsal Ailesi’nin inşaat sektöründeki 30 yılı aşkın tecrübesiyle kurulan KUTS
Uluslararası, dünyanın lider imalatçılarının teknolojik sistem ve malzemelerinin

temsilciliğini üstlenmekte; mühendislik, danışmanlık ve taahhüt alanlarında
hizmet sunmaktadır.

http://benchemail.bmetrack.com/c/l?u=5F371C4&e=8F0F60&c=84668&t=1&l=C7D85D1&email=pRApFB%2BjOKoANgCKv%2BPBfTciHg%2FVbFy1&seq=1
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Kumaş Metaller - Fabric Mesh 

'Metal sert malzemedir' kuralını ortadan
kaldırdık. Paslanmaz çelik, bakır, pirinç ve
alüminyumdan üretilen yeni Alphamesh
ürünlerimiz, mimarlar için bambaşka
oyun alanları yaratıyor.

Fabric Meshleri detaylı incelemek için tıklayınız

Soylu Plaza - Renderdan Gerçeğe 

Fores Mimarlık'ın tasarladığı Soylu
Plaza'nın cephesindeki 3 boyutlu peyzaj
bölgesi, Jakob Webnet ile hayata geçti.
Proje için özel üretilen paslanmaz çelik
ağlarımız, detaylı bir çalışma sonrasında,
mimari firmanın görmek istediği dalgalı
görseli yakalamış oldu.

Webnet ağların peyzaj alanında kullanımı ile ilgili tıklayınız
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