
KUTS Istanbul Airshow'da! 

İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda bu yıl onbirincisi
düzenlenecek olan İstanbul Airshow 2016, 6-9 Ekim tarihleri arası ziyaretcileri ile
buluşuyor. 2005 yılından beri hem kapılarında hem de inşaatlarında KUTS imzası
taşıyan 16 hangarın bulunduğu alanda düzenlenecek olan fuar, KUTS'un inşaat
kalitesini ve Butzbach marka hangar kapılarının büyüleyici dizaynlarını yakından
incelemek için büyük bir fırsat. 30 senelik iş ortağımız olan Butzbach ile beraber

katıldığımız bu fuarda, bizleri A12 numaralı standımızda ziyaret edebilirsiniz.

6-9 Ekim Istanbul Airshow davetiyeleri için bize ulaşın

Webnet ile Yatayda Bitki Taşımak 

Jakob'un dünyaca ünlü malzemesi olan
paslanmaz çelik ağ (Webnet) uygulamaları
peyzaj projelerinin değişilmez bir parçası
olmayı sürdürüyor. 

Webnet'in gerilebilme özelliği sayesinde,
bitkiler dikey taşınmanın yanı sıra yatay
da taşınabiliyor. İstenilen alana, alanın
şekli ne olursa olsun, yekpare şeklinde
gerilerek, arzu edilen peyzaj uygulaması
paslanmaz ağın üzerinde rahatlıkla
uygulanabilmektedir.

Jakob Peyzaj kataloğuna ulaşmak için tıklayınız
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GKD Meshler ile LEED Sertifikası 

İkincil cephe uygulamalarında en çok
tercih edilen malzemelerimiz arasında
olan GKD paslanmaz çelik meshler,
doğru uygulandığı koşullarda binaların
LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) sertifikası
almasında önemli roller de
üstlenmektedir. 

Binaların cephesinde güneş koruması
olarak kullanılan mesh uygulamaları
binanın enerji tasarrufunu çok artırdığı
için ve paslanmaz çeliğin de geri
dönüşümlü bir malzeme olmasından
dolayı; binanın Yeşil Bina özelliği
kazanmasında puan sağlamaktadır. 

Güneşin doğuş yönü ve bölgenin güneş
alma yoğunluğu ile orantılı olarak doğru
mesh tipi kullanılması, LEED puanını
artırmada önemli bir nokta olmaktadır.

GKD dünyasını yakından tanımak için tıklayınız

INOX-COLOR 1M Swansea Serisi 

Paslanmaz çelik levhalar üzerinde
harikalar yaratabilen INOX-COLOR;
1M Swansea serisi ile de yine paslanmaz
üzerine yapılabilmesi hiç mümkün
olmadığı düşünülen yenilikci bir görünüm
sunmaktadır. 

Yaprak dizaynlı olan bu seri, istenilen
renge de boyanabilmektedir.

INOX-COLOR malzemelerini daha detaylı incelemek için tıklayınız

Esnek Genişletilmiş Metaller 

İtalyan üreticimiz MarianiTech
teknolojisiyle özel olarak üretilen esnek
genişletilmiş metaller ezberleri bozmaya
devam ediyor. 
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devam ediyor. 

Marias ve Tribeca tipi MarianiTech
genişletilmiş metaller, ince ve hasas

genleştirme şekli sayesinde rulo haline
getirilerek sanki bir örgülü mesh gibi
gerdirilerek uygulanabilmektedir. 

Alüminyum, paslanmaz çelik ve bakır gibi
ham maddeler ile üretme seçenekleri
bulunmaktadır.

MarianiTech ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız
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