
Tripoli Kongre Merkezi (TICON) - Bir KUTS Şahaseri 

Mimarisi Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından hazırlanan ve ödül üstüne ödül alan
TICON projesi, KUTS projeleri arasında, hem hacim hem de uygulama bakımından
ön sıradadır. Taşıyıcı alt çelik konstrüksiyonunu da uyguladığımız cephede, 250 farklı

tip özel kesim ve bronz boyalı paslanmaz çelik GKD Kiwi kumaş mesh baklavasal
konstrüksiyona gerdirilmiştir. Ayrıca, yine cephenin giriş bölümünde, 400 metrekarelik
HD kalite transparan GKD Mediamesh kullanılmıştır. Projeyi, aşağıdaki linkten detaylı

olarak incelemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz.

Proje hakkında daha fazla fotoğraf için tıklayınız

Jakob Inviss Çerçeve Serisi 

Türkiye'de eşi benzeri olmayan ve sadece
İsviçre Jakob fabrikasında özel olarak
üretilebilen çerçeve içinde örülü Webnet
uygulaması, korkuluk mimarisine yepyeni
bir yön vermektedir. 

Inviss-R (boru profil) ve Inviss-C (kutu
profil) paslanmaz çelik çerçeve uygulama
çeşitleri bulunan bu Jakob buluşu,
Webnet'in örülmesini profil içinde
saklamaktadır. Bunun anlamı, sarma
halatların saklanmasının tercih edildiği
projelerde en estetik çözümü
sağlamaktadır.

Jakob Korkuluk kataloğuna ulaşmak için tıklayınız

http://benchemail.bmetrack.com/c/l?u=66F5C50&e=9F7B1B&c=84668&t=1&l=1705A472&email=O2Fvug1EG5yKhsLQSPPf%2FxlhMlGNx1OV&seq=1
http://benchemail.bmetrack.com/c/l?u=66F5C51&e=9F7B1B&c=84668&t=1&l=1705A472&email=O2Fvug1EG5yKhsLQSPPf%2FxlhMlGNx1OV&seq=1


Ahşabın Renklerle Dansı 

Ahşapta ezberleri bozan esnek ahşap
markası Dukta'nın akustik özelliğe sahip
Janus-Tex tipi, diğer çeşitlere göre çok
daha ilginç bir formun yanı sıra benzersi
bir görsellik de sunmaktadır. 

Alanlardaki akustiği artırmak amacıyla
ahşap panellerin içlerine gerdirilen
kumaşlar istenilen renge boyanabildiği
için, ahşaplar arasından ince çizgiler
halinde kendi rengini göstermektedir.
Bütün panele bakıldığında ise adeta bir
renk şöleni sunmaktadır. Panellerin içinde
gerilen bu kumaşlar, ahşap ile istenilen
şekilde yine esneyebilmektedir.

Dukta dünyasını yakından tanımak için tıklayınız

Ring Mesh Tavanda da Olur! 

Esnek yapısı yüzünden tavan
uygulamalarından kaçınılan Alphamesh
Ring Meshler, aslında çok estetik tavan
projelerinde rahatlıkla kullanılmaktadır. 

Sınırsız boyu sayesinde, yekpare olarak
çok büyük alanları, zeminden başlayıp
duvarlara tırmanıp sonrada seyimli olarak
tavanları kaplayabilmektedir.

Alphamesh malzemelerini daha detaylı incelemek için tıklayınız

Hangar Kuyruk Geçişi Kapıları 

Büyük hangar projelerinde, kapı
kalemlerindeki iş ortağımız Alman devi
Butzbach, çok büyük alanlar için
ekonomik çözümler öneriyor. 

Çok büyük olan açıklıklarda, minimum
ölçüde kapı üreterek, sadece uçak tipine
uygun olarak ekstra uçak kuyruk geçişi
kapısı çözümü ile maliyetleri ciddi
anlamda düşürmek mümkün.

Butzbach Kapıları ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız

http://benchemail.bmetrack.com/c/l?u=66F5C52&e=9F7B1B&c=84668&t=1&l=1705A472&email=O2Fvug1EG5yKhsLQSPPf%2FxlhMlGNx1OV&seq=1
http://benchemail.bmetrack.com/c/l?u=66F5C53&e=9F7B1B&c=84668&t=1&l=1705A472&email=O2Fvug1EG5yKhsLQSPPf%2FxlhMlGNx1OV&seq=1
http://benchemail.bmetrack.com/c/l?u=66F5C54&e=9F7B1B&c=84668&t=1&l=1705A472&email=O2Fvug1EG5yKhsLQSPPf%2FxlhMlGNx1OV&seq=1

