
Işığın Alphamesh ile Dansı 

Alphamesh'in en estetik ürünü Ring (halkalı) meshler, özel dokusu sayesinde yüzeyine
yansıtılan ışığı bambaşka yansıtmaktadır. Sadece paslanmaz çelik renk tonlarında

üretilen bu meshler, adeta bir gökkuşağı gibi ışığı farklı renklerde yansıtrak görsel şölen
sunmaktadır. Almanya'da uygulanan bu Alphamesh referansında, ring meshlerin birçok

rengi nasıl taşıdığına tanık olabilirsiniz.

Alphamesh malzemelerini daha yakından tanımak için tıklayınız

Webnet için Halatlı Çerçeveler 

Sınırsız uygulama ve bağlantı seçenekleri
ile mimaride hep yeni kapılar açtıran
İsviçreli Jakob, çerçeve konseptlerini de
değiştiriyor. 

Neredeyse sınırsız boylarda üretilebilen
Jakob paslanmaz çelik halatlar, artık profil
veya boru ile oluşturlan çerçevelerin
yerini almaktadır. İstenilen Webnet (ağ)
tipine göre doğru halat kalınlığı
belirlenerek, alt konstrüksiyon
olamayacak bölgelerde Webnetler için
estetik çerçeveler oluşturmaktadır. Bu
çerçeve sistemleri genel olarak merdiven
boşluklarında, güvenlik ağı ve özel tavan
uygulamalarında tercih edilmektedir.

Jakob Webnet kataloğuna ulaşmak için tıklayınız

GKD Roller Shutter Sistemleri 

Tigris, Lago ve Sambesi tipi GKD
meshleri ile motorlu roller shutter ve kapı
sistemleri oluşturmak artık mümkün. 

8 metre en ve 5 metre yükseklikde
yapılabilen bu sistemler; otellerde,
AVMlerde, stadyumlarda veya park
yerlerinde modern ve kaliteli mimari
çözümler sunmaktadır.

GKD dünyasını daha yakından tanımak için tıklayınız
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Paslanmazlarda Parmak İzine Son 

Inox-Color, dekoratif  ve renkli paslanmaz
çelik panelleri "Anti-Finger Print" özelliği
ile üreterek parmak izine son verdi.
Dokunmaya fazlaca maruz kalacak
uygulamalarda özellikle tercih edilen bu
yeni teknoloji sayesinde lekesiz bir
görünüme kavuşmak mümkündür.

Inox-Color malzemelerini daha detaylı incelemek için tıklayınız

KUTS İnşaatı - Tarkim Air Hangarı

Türkiye'de uçak hangarı sektörünün en
önemli markası KUTS; Atatürk
Havalimanı'ndaki özel hangarlar
bölümünde bulunan Tarkim Air'in şık
hangarına ana müteahhit olarak imza
atmıştır. 

Hangar ve endüstriyel kapıları, mümessili
olduğumuz dünyaca ünlü Alman markası
Butzbach olan projemizde, KUTS olarak
inşaatını yaptığımız en estetik hangarlar
arasında üst sıralarda yer almaktadır.

Proje hakkında daha fazla fotoğraf için tıklayınız
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