
Suyun Meshlerle Dansı - Alphamesh Waterwall 

"Eğer su kaynağı senin kendi ruhundan fışkırmazsa, susuzluğunu dindiremezsin” demiş
Goethe. Alphamesh tarafından üretilen Ring Meshler ile suyun akışına yön verin.

Meshi oluşturan halkaların dizilimi sayesinde, suyun her hareketi sanki bir yavaş çekim
kamerasına alınmış gibi en ince detayı ile görülebilmektedir. Yukardaki videomuz ile,

siz de bu şölene bir göz atın.

Alphamesh Waterwall ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız

TMB Binası Ödüle Doymuyor! 

Ankara'da yapımı tamamlanan Türkiye
Müteahhitler Birliği Genel Merkez Binası,
İngiltere'de düzenlenen "Building Awards
2014" yarışmasında yılın en iyi
uluslararası projesi ödülünü aldı. Cephesi,
3 farklı tip GKD mesh ile yapılan bu
proje için, tekrardan Avcı Mimarlık'ı
tebrik ederiz.

Proje ile ilgili daha fazla fotoğrafa ulaşmak için tıklayınız

Dukta'nın Çeşitleri ile Tanışın

Ahşabın esnek hali Dukta’nın Sonar,
Linar, Janus, Foli ve Duna olarak
adlandırılan tam 5 farklı patentli ürünüyle
yenilikçi tasarımlar yaratabilirsiniz.
Ahşapla ilgili ezberleri bozan Dukta;
ayrıca özel çeşit üretim seçeneği ile de
yepyeni kullanım alanları sunuyor.

Dukta çeşitleri ve detayları için tıklayınız



Jakob Webnet ile Korkuluklar 

Yeni nesil korkuluklar olarak kabul edilen,
paslanmaz çelik ağ korkulukları bütün
yenilikçi projelerde yer almaya başladı.
Sadece Jakob'un piyasaya sunabildiği
"projeye göre üretim" sayesinde, eksiz ve
mükemmel finishleri ile Webnet
korkuluklar, projelerinize bambaşka bir
hava katmaktadır.

Jakob Webnet Frames kataloğuna ulaşmak için tıklayınız

Alışılmışlardan Vazgeçin - Mariani 

Genişletilmiş Metal kullanımı Türkiye'de
çok yaygınlaştı, ancak bu kullanım ne
yazıkki standard ve alışılmış çeşitlerden
daha öteye gidemiyor. KUTS'un İtalyan
iş ortağı Mariani, Türkiye yanı sıra
dünyada bile hiç görülmemiş çok ince ve
sıradışı genişletilmiş metal çeşitleri
sunmaktadır.

Mariani Genişletilmiş Metal dünyasını yakından tanımak için tıklayınız
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