
KUTS'un Yeni Patlamaya Dayanıklı Meshleri 

Alman teknolojisinin en önemli örneklerinden Alphamesh ve GKD, binaları
patlamalara karşı koruyan özel patlamaya dayanıklı meshler ile de iddaalarını

sürdürmektedir. Çok daha kalın ve dayanıklı paslanmaz çelik kullanılarak üretilen bu
meshler, her türlü patlayıcı saldırının bina üzerindeki etkisini %75'e varan ölçüde

azaltmaktadır. Avrupa genelinde bu tip meshler özellikle konsolosluklar, büyük elçilikler,
önemli devlet daireleri, askeri bölgeler ve karakollarda kullanılmaktadır.

KUTS Patlamaya Dayanıklı Mesh broşürüne ulaşmak için tıklayınız

"Honeycomb" Kompozit Meshler 

Seyimin kesinlikle istenilmediği standard
dışı büyük panelli tavan uygulamalarında,
GKD'nin geliştirdiği Mesh ve
"Honeycomb" adı verilen petek
malzemesinin birleşimi çözüm tercih
edilmektedir. 

Bu kompozit sistem meshlerin özel üretim
teknolojisi proje alanlarında akustik
özellik de sağlamaktadır.

GKD dünyasını daha yakından tanımak için tıklayınız
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Jakob ile Cephe Yeşillendirme 

Sayısız uygulamanın ana maddesi olan
Jakob malzemeleri, şimdi de cephe
yeşillendirme projelerinin sırlarını
çözmeye yardımcı oluyor. 

AISI 316 kalite paslanmaz çelik halatlar
veya ağlar ile arzu edilen büyüklükteki
cepheyi hiçbir arka konstrüksiyon
olmadan yemyeşil bir ekolojik şölene
dönüştürmek mümkün. LEED sertifikası
(Yeşil Bina) da almayı kolaylaştıran bu
uygulamalar, Jakob malzemeleri ve
KUTS taahhütü ile kolayca bütün
projelere entegre edilebilir.

Jakob Cephe Yeşillendirme kataloğuna ulaşmak için tıklayınız

Yangın, Perde, Kapı - Fibreflam 

Yangına dayanıklı endüstriyel kapılarda
Avrupa'nın en kaliteli üreticeleri arasında
olan Effertz; hem ekonomik hem de
yangına dayanıklı olan perde sarmal kapı
sistemleri ile birçok projede tercih
ediliyor. 

Fibreflam markası altında üretilen bu
perde kapılar; E ve EI standartları içinde
60, 90 ve 120 dakikaya kadar, projedeki
şartlara göre, yangından koruma
sağlayabilmektedir. Hafif  malzeme
kullanımı sayesinde, statik ağırlığın çok
önemli rol oynadığı projelerde perde
kapıların kullanımı en doğru çözümdür.

Effertz malzemelerini daha detaylı incelemek için tıklayınız

Esnek Ahşaptan Mobilya Tasarımı 

KUTS ile Türkiye piyasasına giren Dukta
esnek ahşaplar ile yapılabilecekler sadece
hayal gücü ile sınırlı. Esnekliği sayesinde,
yekpare ahşap panellerini istenilen şekle
sokmak çok kolay. Dukta malzemeleri ile
lambalar, seperatörler, dekoratif  üniteler,
oturma grupları ve hatta şezlong bile
yaratmak mümkün.

Dukta malzemeleri ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız
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