
Ring Mesh ile Işıl Işıl Yeni Yıl! 

Aralık ayının gelmesiyle birlikte yeni yıl heyecanı da başladı. Sokaklar caddeler
rengarenk ve ışıl ışıl. Peki yeni yıl süslemelerini halkalı mesh kullanarak daha çarpıcı bir
hale getirebileceğinizi biliyor muydunuz? Alphamesh'in 3 boyutlu kullanılabilen halkalı
meshleri ile modern yılbaşı dekorasyonlarıyla yeni yıl süslemeri artık daha görkemli. Siz

de farklı bir konsept yaratmak istiyorsanız, bize ulaşın!

Alphamesh Ring Meshleri detaylı incelemek için tıklayınız

Hugo Boss'da KUTS imzası

Dünyada birçok Hugo Boss mağazasında
artık bir konsept haline gelen GKD mesh
kullanımı, Hugo Boss İstinye Park
Mağazası ile Türkiye'de de devam etti. 

GKD markasının en sık dokunan
meshlerinden biri olan Dolphin Mesh
kullanılarak yapılan uygulama, toplam 16
metre yüksekliğinde olup 4 kat boyunca
bütün merdiven duvarını kaplamaktadır. 

Mesh yüzeyinden yapılan ışıklandırma
uygulaması ile malzeme detayları daha
belirgin hale getirilmiştir. 

Proje hakkında daha fazla fotoğraf için tıklayınız



Dukta ile Duvarları Dalgalandırın 

Esnek ahşap terimini piyasaya sunan yeni
markamız Dukta, her geçen gün yepyeni

fikirleri de hayata geçirmeye devam
ediyor. 

Hem ses hem ısı izolasyonu da sağlayan
Dukta malzemeleri, duvar
kaplamalarında esnekliği sayesinde
harektli formlar yaratmaktadır.

Dukta Uygulamaları ile ilgili daha fazla bilgi alabilmek için tıklayınız

Helikopter Pistlerinde Jakob 

Helikopter pistlerinde, yoğun rüzgarlara
karşı insanlar için bir güvenlik ağı
yaratmak amacıyla kullanılan Webnet,
ülkemizde de en çok tercih edilen
uygulama olarak öne çıkmaktadır. Bunun
en güzel örneklerinden biri de,
referanslarımız arasında yer alan Florence
Nightingale Hastahanesi'nin çatısında yer
alan helikopter pistindeki
uygulamamızdır.

Proje hakkında daha fazla fotoğraf için tıklayınız

Yangın ve Ses Kapıları - Effertz 

Alman teknolojisi ve garantisi ile üretilen,
sınıfının en üst kalitesi Effertz marka
yangına ve sese karşı dayanıklı endüstriyel
kapılar KUTS sayesinde Türkiye'de. 

Zorlu Center projesinde de birçok
noktada tercih edilen Effertz Endüstriyel
Kapıları, yüksek ısı ve ses dayınımı
gerektiren projelerde tek çözüm olarak
görülmektedir.

Effertz dünyasını daha yakından tanımak için tıklayınız
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