
Turkcell Küçükyalı Plaza'da GKD Kiwi Estetiği 

Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan Turkcell' in yeni ofis plazalarının lobileri görülmeye
değer. Hem üst duvarlarda, hem de cam önlerinde kullanılan GKD marka Kiwi tipi

meshimiz, yarattığı estetik görünüm ile göz doldururken; proje ise tüm prestijiyle
KUTS'un en yeni referansları arasındaki yerini gururla almıştır.

Proje hakkında daha fazla fotoğraf için tıklayınız

Jakob Dikey Halatlı Korkuluklar 

Jakob'un Webnet (ağ) korkuluk seçenekleri
ve çözümleri mimarların yakın
markajında kalmaya devam ediyor.
Ürünlerimiz bu denli ilgi görürken
korkuluk seçeneklerinin yalnızca Webnet
ile sınırlı olmadığını da belirtelim istedik. 

Dünya devi Jakob'un dikey paslanmaz
çelik halat korkuluk uygulamaları, hem
görsel açıdan, hem de özel paslanmaz
çelik bağlantı aparatları sayesinde, önemli
mimari projelerde tercih edilmektedir. Bu
anlamda dikey çelik halatlı korkuluklar da
webnetlerin yanında iyi bir alternatif
olarak öne çıkmaktadır.

Jakob Halat Korkuluk kataloğuna ulaşmak için tıklayınız

Alphamesh Özel Mesh Profilleri 

Alphamesh'in çok özel Ring (halkalı)
meshleri için, projelere ayrı bir görsellik
katan özel profil seçenekleri
bulunmaktadır. 

Alüminyum ve paslanmaz çelik ham
madde seçenekleri ile üretilebilen
Alphamesh marka bağlantı profilleri,
projenize göre özel olarak dizayn edilir ve
üretilir. Uygulaması da çok basit olan bu
profiller öyle dayanıklılardır ki, çoğu
patlamaya dayanıklı mesh uygulamasında
bile yine bu profiller tarafımızdan
önerilmektedir.

Alphamesh dünyasını daha yakından tanımak için tıklayınız
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Dukta'nın Petekleri - Foli 

Dukta Ailesi'nin en sert üyesi Foli
merceksi kesikleri sayesinde adeta bal
peteklerini andırmaktadır. Bu sürekli
petekler, ahşap üzerinde eğlenceli ve canlı
bir desen oluşturmaktadır. 

Foli için en yaygın kullanım alanlarını
tavanlar ve duvar kaplamaları
oluşturmaktadır.

Dukta malzemelerini daha detaylı incelemek için tıklayınız

Inox-Color ve 2M Malzeme Serisi 

Inox Color özel malzeme serileri ile
paslanmaz çelik üzerinde damla
görüntüsü oluşturabiliyor. İstenilen renkte
çelik yüzeye verilen bu 3 boyutlu
dokunuş, dikey ve yatay olarak da mimari
tasarıma göre revize edilebilmektedir. 

2M tipi olarak adlandırdığımız bu serinin
yüzeyine bir kez olsun dokunmanızı
tavsiye ederiz.

Inox-Color malzemelerini daha detaylı incelemek için tıklayınız
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