
Atatürk Havalimanı Hangarlarında KUTS İmzası! 

İlk hangar kapısını bundan 20 sene önce takan, ilk hangar inşaatını da 10 sene önce
yapan KUTS Uluslararası; bugün tartışmasız uçak hangarı inşaatı ve kapı uygulaması
alanında en fazla referansa sahip Türkiye firmasıdır. Bunun en güzel örneği de Atatürk

Havalimanı Özel Hangarlar bölgesidir. Tam 18 özel uçak hangarının 7 tanesinin
anahtar teslim inşaatını ve 15 tanesinin de distribütörü olduğumuz Butzbach marka

kapısı uygulamasını firmamız yapmıştır. 

Uçak Hangarları ile ilgili referanslarımıza ulaşmak için tıklayınız

D-Hotel Marin'de Alphamesh

Midek/Mingü Mimarlık'ın hayata
geçirdiği tasarım harikası D-Hotel
Marin'in SPA alanı da kullanılan
Alphamesh separatörlerle göz dolduruyor.

Alphamesh'in 7.0 mm çaplı Ring
Meshleri kullanılarak tasarlanan
separatörlerle SPA alanında modern ve
sıcak bir atmosfer yaratıldı. 

Hasan Mingü ve ekibini tebrik ediyor ve
bu başarılı projede KUTS olarak da yer
almış olmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz.

Proje hakkında daha fazla fotoğraf için tıklayınız

Jakob'dan Yenilik - Webnet Micro 

İsviçreli ağ üreticimiz, estetik ve ince
Webnet uygulamaları için çok özel bir
yenilik getirdi. Halatların bağlantıları
üzerinde olan 'sleeve'ler artık Webnet
halatları inceldikçe küçülebilecek. Bu
sayede, Webnet Microlar normal
Webnetler'e göre de daha ekonomik hale
geldi.

Webnet Micro ile ilgili daha fazla bilgi alabilmek için tıklayınız
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Dev GKD Kolonları - Spine Tower 

Bir binaya ilk girildiğinde, o binanın
içerdeki ihtişamını tartışmasız kolonları
göstermektedir. Bu kolonları bir de
paslanmaz çelik meshler ile kaplamak ise,
kolonları mimari bir görsel şölene
dönüştürmektir. Aynı Spine Tower'ın
lobisinde olduğu gibi. 

Hem rezidans hem de ofis lobilerinin
duvarlarında ve kolonlarında kullanılan
GKD meshlerden, kesinlikle ilk göze
çarpanlar, 7.5 metre yüksekliğinde ve tek
parça olan kolon meshlerimizdir. Yoğun
tip olan bu meshlerin geçirgenlik oranı
düşük olduğu için, kolon uygulamalarında
arkasını asla göstermemektedir. 

Paslanmaz çeliğin getirdiği ihtişamın
yarattığı bu estetik mimari uygulamamızı
yerinde de görmenizi tavsiye ederiz.

Proje hakkında daha fazla fotoğraf için tıklayınız

Paslanmaz Cephelerin Rengi 

Inox-Color ile paslanmaz çelik plakalar
istenilen RAL renkleriyle ve desenleriyle
boyanarak, hayalinizdeki renkli
paslanmaz cepheleri gerçeğe
dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, Inox-Color'ın
sunduğu kendine özel çeşitli motif  ve
doku alternatifleri de mimarlara yeni
fikirler vermektedir. 

Inox-Color dünyasını daha yakından tanımak için tıklayınız
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