
Water Garden'da KUTS İmzası! 

Kapılarını geçtiğimiz aylarda ziyaretçilerine açan Ataşehir'in yeni gözde mekanı Water
Garden, KUTS'un 2016'da tamamladığı en görkemli projeler arasındaki yerini aldı.

1500 metre tülün üzerinde kullanılan Jakob marka Webnet (paslanmaz çelik ağ)
korkuluk uygulamamız, gerçekten görülmeye değer. KUTS'un kalitesini görmek ve

dokunmak isteyen herkesi Water Garden'a davet ediyoruz! 

Proje hakkında daha fazla fotoğraf için tıklayınız

POHL Artık Türkiye'de! 

1856 yılında kurulan, dünyanın en ünlü
cephe üreticisi Alman devi Christian Pohl
GmbH, KUTS sayesinde artık
Türkiye'de! 

Sektördeki 150 yıllık tecrübesi ve hayata
geçirdiği başarılı projeler sayesinde
POHL, dünyanın en büyük
havalandırılmış ve yalıtılmış cephe
sistemleri üreticilerinden biri olarak
anılmaktadır. POHL, geliştirdiği
Europlate, Ecopanel, Europanel ve
Europanel-EM sistemleri ile Avrupa
genelinde yüzlerce referansa imza
atmıştır. 

Alüminyumdan özel oksitlendirilmiş
kortene kadar POHL'un sunduğu sınırsız
sayıdaki cephe yüzeyi ürün gamı
sayesinde mimarların hayal ettiği cephe
görünümünü yaratmak artık mümkün.

POHL dünyasını yakından tanımak için tıklayınız

http://kuts.bmetrack.com/c/l?u=6A6AFC8&e=A652D6&c=84668&t=1&l=623B33FB&email=SUxBiDdGXL4Acq90J0XfmyeiefggaogECJ%2FwYbRnGP0%3D&seq=1
http://kuts.bmetrack.com/c/l?u=6A6AFC9&e=A652D6&c=84668&t=1&l=623B33FB&email=SUxBiDdGXL4Acq90J0XfmyeiefggaogECJ%2FwYbRnGP0%3D&seq=1


Kumaştan Görkemli Tavanlar 

Alphamesh'in kumaş mesh serisi iç mekan
tasarımlarındaki engelleri kaldırıyor. 

Esnek dokusu sayesinde ister gerdirme,
ister çerçeve ile tavanlarda kumaş
dokusunun sunduğu sıcaklık ve görselliğe

ulaşmak mümkün. Standart ölçülerin yanı
sıra istenilen tüm ebatlarda da üretilebilen
bu yeni meshler sayesinde tavanlar hiç
olmadıkları kadar görkemli olacak.

Alphamesh Fabric meshleri daha detaylı incelemek için tıklayınız

Bütün KUTS Dostları BAU'da 

Dünyanın en büyük ve en önemli yapı
fuarı olarak kabul edilen BAU 2017; 16
Ocak tarihinde Munich / Almanya'da
başlıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de
KUTS'un partneri birçok üreticiyi (GKD,
Alphamesh, Jakob, POHL, Inox-Color,
MarianiTech) bir arada görme ve ürünleri
yakından inceleme fırsatı bulabilirsiniz.

BAU 2017 ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız

Köşe Dönüşlü Hangar Kapıları 

Dünyaca ünlü hangar kapısı üreticisi
Alman markası Butzbach, hangarların
yanlarında mesafe olmaması sonucunda
geliştirdiği köşe dönüşlü kapı sistemleri ile
yine rakiplerinden kendini ayırmayı
başarıyor. 

Hangarın içinde dönen bu kapılar, hangar
duvarları ile de paralel gittiği için
hangarın içinde de yer kaplamamaktadır.

Butzbach Hangar Kapıları kataloğuna ulaşmak için tıklayınız
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