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Yaratıcılık, çok aşina gelen şeylere değişik bir açıdan 
bakıp onların yeni formlara bürünmesidir. Örgülü 
mesh kavramını mimariye taşıyan ilk firma olan 
GKD, malzemeleri ile mimariye estetik ve fonksiyonel 
açılardan yeni bir boyut kazandırıyor.

Paslanmaz çelik halatlar ve paslanmaz çubuklar 
atkıçözgü sistemiyle özel tekstil makinalarında 
yüksek teknoloji ile dokunup üretilerek paslanmaz 
çelik meshler elde ediliyor. Meshler maksimum 8 
metre genişlik ve sınırsız boy ölçüsü sağlayarak 
birçok yaygın ölçüsel kısıtlamaları ortadan 
kaldırabiliyor, istenildiğinde en yüksek veya yayvan 

cephelerde dahi kesintisiz bir uygulama sağlıyor. 
Gerek eski bir binayı yeni estetik görünüm 
kazandırmak amacıyla, gerekse de yeni inşa 
edilen bir binayı benzerlerinden ayırıp bambaşka 
bir kimliğe büründürmek amacıyla dış cephe 
kaplaması olarak kullanılıyor.
Meshlerin kullanım alanları dış cepheler ile sınırlı 
kalmamakla beraber; tavanlar, merdivenler ve 
merdiven kovaları, kolon kaplamaları, seperasyon 
perdeleri, fuar standları ve mobilyalar gibi 
uygulamalarda da çok yaygın olarak görülüyor.

GKD – Örgülü Meshler
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TMB Binası, Ankara/Türkiye - ©GKD/Yunus Özkazanç

Park Square at Doral, Miami/US - © GKD/2009 DVDesign



RAF 58|Eylül 2015http://www.raf.com.tr/XXXX 111

Mediamesh®

LED profillerin paslanmaz çubukların arasına 
dokunarak, mesh sisteminin animasyonlu metin 
ve video görüntüleme kaynağı oluşturmasıdır. 
Mediamesh® sistemi, dış cepheyi tamamen 
kapatmayan şeffaf bir uygulamadır ve en önemli 
özelliği para kaynağı haline dönüşebilmesidir, 
çünkü sistem sayesinde sonsuz bir reklam 
yayınlama olanağı sunuluyor. Sistemin gece ve 
gündüz kullanımına yönelik HD çözülümünde 
son derece kaliteli görüntü sunuyor.
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Mediamesh®: Tripoli Kongre Merkezi (TICON), Tripoli/Libya - © GKD/Cemal Emden

American Airline Copyright: GKD © Miami in Focus
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Alphamesh - 3 Boyutlu Meshler
Öncü vizyonuyla dünyada halkalı meshin tek adresi 
haline gelen Promesh GmbH ‘nin, 2006 yılında 
Alphamesh markasıyla üretime başladığı halkalı, 
pullu ve kumaş meshler, günümüz mimarisinin 
vizyon sahibi uygulamalarında sıkça kullanılıyor. Yeni 
ve orjinal Alphamesh ürünlerinin işlevlikle dizaynı 
buluşturan eşsiz kalitesi, farklı kullanım alanlarında 
birçok yaratıcı fikre de ilham kaynağı oluyor.

Alphamesh’i dünyada zirveye taşıyan özel üretim 
sistemi, hayal gücünün önündeki tüm “ölçü” 
sınırlamalarını kaldırarak; ister geniş alan cephe 
kaplamalarında, ister minimal iç tasarımlarında 
uygulama kolaylığı sağlıyor. Böylece mimarlara 
tasarımda özgürlüğün kapılarını açıyor. 

Alphamesh malzemesinin ekstra esnekliği 
sayesinde fizik kurallarına meydan okurcasına 
yarattığı 3 boyutlu efektler, kullanım alanlarını 
görsel bir şölene dönüştürüyor. Benzersiz dokusu 
ister ışık yansımalarına ister suyun oluşturduğu 
dinamik yapıya uyum sağlayarak, çevresine yüksek 
performansta bir görsellik sunuyor.  

Üstün kalite paslanmaz çelik veya bronz 
secenekleriyle halkalı, alüminyum veya pirinçten 
yapılabilen pullu ve nerdeyse bütün metal çeşitleri 
ile yapılabilen kumaş meshler geniş kullanım 
yelpazesinde, özellikle Avrupalı mimarların tercihi 
olmayı sürdürüyor.
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Dukta - Esnek Ahşaplar
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Ahşap işçiliğinde yepyeni bir dönem başlıyor ve 
Dünya’da bir ilk olan Dukta malzemeleri, KUTS 
sayesinde aynı zamanda Türkiye’de.

Dukta, ahşabı daha esnek bir yapıya dönüştürerek, 
daha özgür tasarımlar yaratılmasını sağlayan 
yeni nesil bir yarma uygulamasıdır. Dukta 
teknolojisiyle ahşap, adeta bir teksil ürünü gibi 
üretilerek; çok daha geniş bir kullanım alanı 
sunuluyor. Malzemenin bu elastik yapısı, şık ve zarif 
görselliğinin yanı sıra ses yalıtımında da en güçlü 
şekilde vurgulanıyor.

Her türlü ahşap hammaddesi ile üretilebilen 
malzemeler, kendi standart paternlerinin yanı 

sıra projelere ve tasarımlara özgün olarak da 
üretilebiliyor ve ahşaptaki tüm ezberleri bozuyorlar. 
Görsel ve teknik nitelikleri sayesinde, Dukta; iç-
dış mimaride ve mobilya tasarımında yepyeni ve 
yaratıcı oyun alanları sunuyor.
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