
Mesh Cepheler Ekrana Dönüşüyor - MediaMesh 

Kısaca, teknolojinin geldiği son nokta. 
Ürünün nasıl çalıştığını görmek için, görseldeki videoyu izlemeniz yeterli olacaktır.

GKD Mediamesh ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız

Paslanmazlar Renkleniyor! 

Polyspectral adı verilen çelik panelleri
renklendirme işlemi, hem iç hem dış
yüzeyler için çeşitli motif  ve doku
alternatifi olan rengarenk paslanmaz çelik
ürünler sunmaktadır. 

Inox-Color'ın bu işlemi, renk seçenekleri
sunmanın yanı sıra çeliği daha dayanıklı
ve hijyenik hale getirmektedir.

Inox-Color dünyasını daha yakından tanımak için tıklayınız

Hayvanat Bahçelerinde Webnet 

Modern hayvanat bahçelerinin mimarları
artık sadece ağ sistemi ile kafes tasarımı
yapıyor. Jakob ise, bu kafeslerde yaşayacak
her çeşit hayvana göre, onların
tırnaklarına zarar vermeyecek özel ağ
üretimi sunmaktadır. Gereksinime göre,
halat bağlantıları arası paslanmaz
yüzüksüz üretilebilir.

Webnet ağların hayvanat bahçelerinde kullanım alanları için tıklayınız
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Pullu Fikirler - Scale Mesh 

Zarifliği ve esnekliği ile ön plana çıkan bu
özel alüminyum ve pirinç meshlerin
kullanım alanları sadece mimarların hayal
güçleri ile sınırlı. Hem iç hem dış
dekorasyona görsellik ve dinamizim
katmak için kullanılan pullu meshlerle,
mekanların her bölümünde farklı bir
görsel şölen yaratabilirsiniz.

Alphamesh Scale Meshleri daha detaylı incelemek için tıklayınız

Camın Endüstriyel ile Buluşması 

Butzbach'ın profilsiz cam panelleri
yukarıya doğru katlanır şekilde açabilen
kapı sistemleri ile endüstriyel kapılara
camın sadeliği geliyor. Bu özelliği ile
Butzbach kapılar alışveriş merkezleri ve
zincir mağazalar başta olmak üzere iç
mekanlarda da kullanılıyor. 

Zerafetinin yanı sıra sağlamlığıyla da göz
dolduran hareketli Butzbach kapılar, alışa
gelmiş endüstriyel kapılardan farklılaşıyor.

Butzbach endüstriyel kapılar ve detayları için tıklayınız
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