
Ahşap Hiç Bu Kadar Esnek Olmamıştı! 

Dukta Ailesi'nin esnek ahşap serisini geçen sene piyasaya sunarken, malzemelerimizin
ilgiyle karşılanacağını tahmin etmiştik. Ancak, kullanım alanlarının bu denli zengin

olacağını hiç düşünmemiştik. 

Örneğin, yukarıda bir sinema salonu için hazırladığımız mock-up görselini
bulabilirsiniz. Esnekliği sayesinde, Dukta malzemeleri normal ahşapların asla

kullanılamayacağı uygulamalarda yer alabiliyor. Projeyi uygulandıktan sonra çıkacak
eseri biz de heyecanla bekliyoruz. 

Dukta dünyasını daha yakından tanımak için tıklayınız

Jakob ve Renkli Webnetler 

İnşaat sektörünğn en çok terich edilen
Webnet ağı Jakob ağlar, istenilen RAL
rengine boyanabilme seçeneği ile de renk
gerektiren projelerde yer almaya devam
ediyor. 

İsteğe bağlı olarak sadece metal sleeveler,
ya da bütün ağ olarak boyanabilen Jakob
Webnetler, galvaniz veya paslanmaz çelik
ham maddesi farketmeksizin İsviçre'de
garantili olarak boyanmaktadır. 

Jakob Renkli Webnetler ile ilgili daha fazla bilgi alabilmek için tıklayınız
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Tüm İhtişamıyla Abdi İbrahim HQ 

Meshlerin binaların cephelerinde ikincil
cephe olarak kullanılarak yarattığı mimari
etki tartışmasız çok etkileyicidir. KUTS
olarak birçok cepheye imzamızı meshlerle
attık. Bu cepheler bir de plazalara ve
gökdelenlere ait olursa, işte o zaman
meshlerimizin bütün ihtişamları ortaya
çıkmaktadır. Bunların en güzel
örneklerinden biri Maslak'daki (İstanbul)
Abdi İbrahim Genel Müdürlük Binasıdır. 

Cephenin bir bölümünde GKD Lago,
diğer bölümlerinde ise GKD Tigris Mesh
kullanılan cephe uygulaması; yıllar
geçmesine rağmen hala bölgedeki en
dikkat çekeci projeler arasındadır. 

Proje hakkında daha fazla fotoğraf için tıklayınız

Alphamesh ile Dinamik Cepheler 

Paslanmaz çelik pulların yanyana
getirilerek oluşturulduğu Alphamesh
Scale (Pullu) Meshler, farklı cephe
uygulamalarında kullanılabiliyor. 

Soldaki görsel, malzemenin hafif  ve
hareketli karakteri sayesinde, neredeyse
bir A4 kağıt boyundaki birçok parçanın
yan yana cephede uygulamasına aittir.
Birbirinden bağımsız ve sadece bir
kenarından cepheye bağlanan meshler,
her rüzgarda serbestce hareketlenir ve
adeta cepheyi dans ettirir. 

Sadece doğanın gücünden beslenen bu
sistem, anodizeli alüminyum meshlerden
oluşmaktadır. 

Dinamik Cepheler ile ilgili daha fazla detaya ulaşabilmek için tıklayınız

KUTS Hangar Ekibi Aşgabat'da! 

Ülkemizin gururu Polimeks ile
Türkmenistan'daki 5. hangar projemiz
Kasım 2015'den beri tüm hızla devam
etmektedir. 202 metre eninde ve 22 metre
boyundaki Butzbach hangar kapısı,
KUTS Ailesi olarak uyguladağımız en
büyük kapılardan birisidir. 

Butzbach Hangar Kapıları kataloğuna ulaşabilmek için tıklayınız
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