
2016'yı Renkli Meshler ile Renklendirelim! 

Yeni yılda yeni projeleriniz için, GKD yepyeni renkler sunuyor. Paslanmaz Çelik
meshler, 8 metrelik kalınlığa kadar ve istediğiniz uzunlukta üretilip; istediğiniz RAL
rengine boyanabiliyor. Üstelik aynı rulo üzerinde farklı renkler ve logo kullanmak da

mümkün. Rengarenk GKD meshler ile iç ve dış mekan projelerinizde gökkuşağı
görkemi yaratabilirsiniz.

GKD Boyalı Meshler ile ilgili daha fazla bilgi alabilmek için tıklayınız

Alphamesh Bronz Mesh Serisi 

Bronz, en özel projelerin vazgeçilmez
ham maddeleri arasında olmayı
sürdürüyor. Bronzun en kaliteli ve en
estetik hali de Alphamesh'in Ring
Meshlerinde vücut buluyor. 

Hem yenilikçi hem de kaliteli görünümü
ile Bronz Ring Meshler, 7 veya 12 mm
halka çapı ile üretilebilmektedir. Esnekliği
sayesinde isteğe göre gerilerek veya
serbest bırakılarak projenize göre farklı
uygulamaları mevcuttur. 

Alphamesh Bronz Ring Meshleri daha yakından tanımak için tıklayınız



Derindere Ofis'in Mariani Tavanı 

Kağıthane Papirüs Plaza'da bulunan yeni
Derindere Ofis'inde de artık bir KUTS
dokunuşu bulunmaktadır. MarianiTech'in
Flaminio Light modeli ile uyguladığımız
genişletilmiş metal tavanı gerçekten
görülmeye değerdir.

Proje hakkında daha fazla fotoğraf için tıklayınız

Jakob Çelik Halat Uygulamaları 

Webnet Ağlar ile piyasada yakından
tanınan üretici ortağımız Jakob, tam 111
yıllık halat üreticisidir. Yılların verdiği
derin tecrübeyle paslanmaz çelik halat ve
paslanmaz çelik bağlantı aparatlarındaki
liderliğini koruyor. Taşıma, kaldırma,
peyzaj, korkuluk ve daha birçok
uygulamada Jakob çelik halatlar önemli
yer almaktadır.

Jakob Çelik Halatlar ile ilgili daha fazla bilgi alabilmek için tıklayınız

Hangardan Cepheye - Varioplan 

Alman teknolojisi ve garantisi ile üretilen
Butzbach marka hangar kapılarında
kullanılan GRP paneller, aynı zamanda
cephe uygulamalarında da
kullanılmaktadır. %78 oranında ışığı
geçirebilen bu özel malzeme ile yapılan
cepheler, yapıların vurucu mimari
tasarımlarını bir adım daha öne
çıkarmaktadır.

Butzbach Varioplan dünyasını daha yakından tanımak için tıklayınız
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