
Illumesh® ile Sihirli Dokunuşlar 

Yine GKD buluşlarından biri olan transparan Media cephe uygulaması Illumesh
sistemi, cephelerde 3 boyutlu ışık oyunları oluşturmayı başarıyor. Hologram etkisi

yaratan Illumesh, ışık oyunları yanı sıra grafik ve yazı da görüntülemeyi başarmaktadır.
Çok büyük cephelerde, Mediamesh ile de karıştırılarak, uygulamayı daha ekonomik bir

hale getirmektedir.

GKD Illumesh dünyasını daha yakından tanımak için tıklayınız

GKD Mesh Korkuluklar 

GKD Mesh malzemeleri, mimarinin
hemen hemen her yerinde kendine bir yer
edinebiliyor. Bunlardan biri de
korkululuklardır. 

Bütün GKD PC (sert) Mesh tipleri,
hertürlü korkuluk uygulaması için
uygundur ve Avrupa standardlarında
koruma sağlamaktadır. Meshler, korkuluk
ölçülerine göre özel üretildiği için başka
bir işlem gerektirmeden hızlıca montajı
da sağlanmaktadır.

GKD Korkuluk kataloğuna ulaşmak için tıklayınız

Peyzajda Olmazsa Olmaz - Jakob 

Jakob malzemelerinin çeşitliliği, peyzaj
firmalarının da işlerini kolaylaştırmaya
devam ediyor. 

Bitki taşıtma sistemlerindeki hem
malzeme bağlantı kolaylığı hem de
çevresel ham madde kullanımı sayesinde
Jakob, KUTS iş birliğinde Türkiye'nin
birçok peyzaj projesinde yerini korumaya

devam ediyor.

Jakob Green Solutions (Peyzaj) kataloğuna ulaşmak için tıklayınız
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Tavanlardaki KUTS Dokunuşu 

MarianiTech malzemeleri çoğu
projemizin tavanlarını süslediğini daha
önce de belirtmiştik. Bunlardan biri de
Kandili'deki Ekşioğlu Villası'nın garaj
tavanıdır. 

3 boyutlu etkisi sayesinde her açıdan
başka bir görsel sunan MarianiTech
malzemelerimiz, bu projeninde en güzel
parçalarından biri olmuştur. Proje
tasarımını yapan H2C İç Mimarlık ile de
çalışmak bizim için ayrı bir zevkdi.

MarianiTech malzemelerini daha detaylı incelemek için tıklayınız

Effertz'in Sele Dayanıklı Kapıları 

Yangın ve Ses yalıtımlarında en üst kalite
kapıların üreticisi Effertz, sele karşı
dayanıklı endüstriyel kapılar da
üretmektedir. 

Özel sensör sistemi sayesinde, su daha
binaya ulaşmadan, kapılar kendilerini
otomatik kapatır ve binayı sele karşı
korurlar.

Effertz dünyasını daha yakından tanımak için tıklayınız
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