
Patlamaya Dayanıklı Meshler 

Alphamesh'in özel kalınlıktaki ring (halka) meshleri, Avrupa testlerinden geçmiş
bombaya karşı dayanıklılığı kanıtlanmış sertifikalı bir üründür. Bu özel tasarım ve

üretim meshler, dısarıdan gelebilecek darbelere, ateşe ve patlamaya karşı dayanıklıdır.

Patlamaya Dayanıklı Meshleri daha yakından tanımak için tıklayınız

Inox-Color'ın Sınırsız Çeşitliliği 

Boyalı ve desenli paslanmaz çelik
denildiği zaman, akla gelen en önemli
marka kesinlikle Inox-Color'dır. Ancak,
Inox-Color'ın çeşitliliğini anlatmak için,
ne bizim numunelerimiz yetti, ne de
görseller. 

Yenilenen websitemizde, artık Inox-
Color'ın birçok malzemesini, görselleri ve
teknik detayları ile bulabilirsiniz. 

Seçtiğiniz malzeme veya malzemelerin de
numunelerini görmek için, bizi arayın.

Inox-Color malzemelerini daha detaylı incelemek için tıklayınız

Sonsuz Webnet Korkuluklar 



Sonsuz Webnet Korkuluklar 

'Devamlılık Efekti' mimari için önemli bir
kavramdır. Bunu somut malzemeler ile
hayata geçirmek ise oldukça zordur.

Dünyanın sayılı korkuluk üreticilerinden
Jakob'un Webnet korkuluk sistemleri,
yarattığı boyutlu görsellik ile projelere
sonsuzluk katıyor. 

Webnet korkuluk sistemlerinde, taşıyıcı
çerçeve yerine paslanmaz halatlar
kullanılarak, eksiz şekilde ağlar
kullanılabiliyor. Bu sayede, sonu gelmeyen
modern Webnet korkulukları yaratmak
çok kolay ve daha ekonomik.

Jakob Korkuluk (Frames) kataloğuna ulaşmak için tıklayınız

En Esnek Dukta - Janus 

Öyle bir ahşap düşünün ki, kağıt gibi
bükülsün ama yine panel gibi de sert
kalsın. Projelerdeki her çeşit (köşeli veya
dairesel) kolonu yekpare şekilde
çevreleyebilecek, her dönüşlü duvarı
kaplayabilecek ve her eğimli, dalgalı
tavanı oluşturabilecek en esnek
malzememiz Dukta'ın Janus tipini herkese
öneririz.

Dukta malzemelerini daha detaylı incelemek için tıklayınız

Anodizeli Alüminyum Meshler 

Alüminyum hafif  olduğu kadar dayanıklı
da bir malzeme olduğu için, birçok
projede kullanılmaktadır. 

GKD, paslanmaz çelik meshlerin yanı
sıra, alüminyum mesh üretiminde de çok
başarılıdır. Malzemeler yine Almanya'da
istenilen renkte anodizeli geldiği için,
boya için ekstra bir maliyet
gerekmemektedir.

GKD dünyasını daha yakından tanımak için tıklayınız
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