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Gü
cümüz
ü
Dogadan Aldık
“
Doğadaki bir parçanın bütünü değiştirebildiği
gibi doğadan ilham alan bir tasarım da tüm
yaşamınızı değiştirebilir. Daima yenilikçi bir
bakış açısıyla çalışan Justeel, tüketicilerine
sunduğu ürün kalitesi ve tasarım anlayışıyla,
doğanın eşsiz çizgilerini yaşama taşıyor.
Kusursuzluğun,
doğanın
detaylarından
geldiğini bilerek her bir parçayı, bütünü
kusursuz kılmak için üretiyor. Paslanmaz çelik
sistemlerinde kalitenin ve güvenin buluşma
noktası olma hedefiyle attığı her adımda,
gücün ve estetiğin doğasını keşfediyor.
Dünden bugüne herkesi kendine hayran
bırakan doğanın benzersiz formları, Justeel
ile yaşamın en anlamlı detaylarında hayat
buluyor.
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®
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Hakkımızda
Pimeks Group’un 1993 yılından bu yana edindiği tecrübelerin sonucu
olarak doğan JUSTEEL markası, paslanmaz çeliğin mimarideki yeni
yüzü olarak tasarımda fonksiyonellik ve estetik, üretimde ise alanında
tecrübeli personelleri ve son teknoloji ürünü makinelerle donatılmış
fabrikası ile kaliteli, güvenilir ve yenilikçi çözümler sunmaktadır.
Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke edinen JUSTEEL ekibi,
kalite kontrol sisteminden ürünlerin ambalajlanmasına ve ürünlerin
sevkiyatına kadar yüksek standartlarda bir üretim imkânına sahiptir.
Justeel Paslanmaz Çelik ve Metal Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti olarak
paslanmaz çelik, camlı imalatlar, alüminyum, ikincil çelik endüstri
ürünleri üretimini ve her türlü çelik imalatını; 45.000 m² açık alanda
9.000 m² kapalı holleriyle kendi fabrikasında son teknoloji ürünü
CNC Tezgahları, kaynak makineleri, lazer kesim, abkant büküm
makine ve deneyimli ustalarıyla çevre ve insan kavramına önem
vererek üretmektedir. Aynı zamanda yaptığı çalışmalar ile günümüz
sorunlarının farkında olup, kullandığı ürünlerle sürdürülebilirliğe
ve geri dönüşüme önem vererek gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre
bırakmayı hedeflemektedir.
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Dizayn & Arge
Justeel tasarım ve AR-GE grubu, uluslararası standartlardaki
projelerin gereksinimlerine uygun olarak geliştirdikleri standart
sistemlerinin yanı sıra, projeye özel tasarımlar da yapmakta
ve estetik, güvenlik ve proje ekonomisini gözeterek çözümler
üretmektedir. Büyük projelerden, butik projelere kadar birçok
prestij projede yer alan deneyimli Justeel tasarım grubu, projenin
beklentilerine uygun projelendirme hizmeti verirken, AR-GE
grubu mimari sınırları zorlamakta, hep daha yenisi ve iyisi için
çalışmalarını sürdürmektedir.
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Üretim
Justeel, 9.000 m² kapalı alana sahip fabrikasında, en üst segment kalite hedefi ile hizmet verirken, geniş
perspektifli vizyonu ile hedefini; ürünlerini uluslararası platformda daha çok kullanıcıyla buluşturmak yönünde
belirlemiş ve imalat kapasitesini ve satış ağını bu doğrultuda geliştirmiştir.
Avrupa standartlarındaki fabrikasında son teknoloji ürünü makinelerle üretim yapan Justeel, deneyimli ve
yetişmiş imalat kadrosu ile yüksek kalitede üretim gerçekleştirmektedir. Justeel, sektörün lider firmalarından biri
olma sorumluluğu ile çalışmalarını yürütmekte ve bu doğrultuda yeni yatırımlar ile sürekli kendini yenilemektedir.
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Kalite Kontrol ve Lojistik
Justeel, oluşturduğu kalite kontrol sistemi ve kadrosuyla imalat kalitesini en üst seviyeye taşımıştır. Hem imalatta
hem montajda sistemli ve titiz bir çalışma yürüten Justeel, imalatı tamamlanan ve büyük bir özenle hazırlanan
ürünlerin dünyanın her yerine en güvenli şekilde gönderilmesini sağlamaktadır. Müşteri memnuniyeti odaklı
çalışmayı ilke edinen Justeel ekibi, kalite kontrol sisteminden ürünlerin ambalajlanmasına ve sevkine kadar
yüksek standartlarda bir hizmet anlayışıyla çalışmakta ve her bir ürünü belirlenen zamanda çözüm ortakları ile
buluşturmaktadır.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin tüm gerekliliklerini yerine getiren üretim hatları ve ISO 9001:2015 Kalite
Yönetim Sistemine bağlı EN 3834-2 ve EN 1090 Standardına uygun olarak yapılan kaynak uygulamaları ile Justeel,
sadece imalat kalitesi ile değil uluslararası hizmet anlayışıyla da tercih edilen bir marka konumundadır.
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Montaj
Justeel, paslanmaz çeliğin mimarideki yeni yüzü olma hedefiyle çıktığı bu yolculukta ürün kalitesini montaj
kalitesine yansıtarak ilerlemiş, Avrupa standartlarındaki üretimine ek olarak, Dünya’nın her yerinde kolayca montajı
yapılabilecek sistemler geliştirmiştir.
Projelerin gereksinimlerine uygun montaj hizmeti de veren Justeel, alanında tecrübeli ve yetişmiş montaj ekipleri
ile tüm saha uygulamalarını da titizlikle gerçekleştirmektedir.
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Dogayı
Yansıtmak
Görünmeyeni Görmek ve Kusursuzu
Tasarlamaktır.

Noktasal Tutuculu Cephe ve Cam Bağlantı Aksesuarları

®

®

304 veya 316 kalite paslanmaz çelik noktasal tutuculu rotiller ve spider kollar; farklı kalınlıklardaki tek ya da ısı camların
bir araya getirilmesiyle maksimum şeffaflık istenen projelerde; cam cephe, ara bölme, ışıklık ve kanopi uygulamalarının
yapılmasına olanak sağlayan sistemlerdir.

Spider kollar ve bağlantı milleri; 304,316 kalite paslanmaz çelik ve St37.2 kalite çelik gövdeye haiz olarak üretilmektedir.
St37.2 kalite çelik gövde tercih edildiğinde istenilen Ral kodunda boyalı olarak uygulanabilmektedir. Spider kollar;
8mm-10mm-12mm-15mm kalınlıklarda üretilmektedir.

Tek veya lamine cam kombinasyonları için özel olarak üretilmekte olup, 4 mm-49,52 mm aralığındaki cam kalınlıkları
için uygundur.

SA Spider

SB Spider

FR Rotil

Düz Başlı Rotil

Dıştan Sıkmalı
Düz Başlı Rotil

Düz Başlı
Isıcam Rotili

Dörtlü Spider

Üçlü Spider

Dörtlü Spider

Üçlü Spider

İkili V Spider

İkili Düz Spider

İkili V Spider

İkili Düz Spider

Dıştan Sıkmalı Düz
Başlı Isıcam Rotili

CR Rotil

Havşa Başlı Rotil
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Dıştan Sıkmalı
Havşa Başlı Rotil

Havşa Başlı Isıcam
Rotili

Dıştan Sıkmalı Havşa
Başlı Isıcam Rotili

Tekli Spider

Tekli Spider
17
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı

®

Ankara Esenboğa Havalimanı

Nata Vega AVM

JW Marriott Hotel

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı

Metropol Yapı Denetim Yönetim Binası

18

19

®

®

Pimeks Merkez Ofis Binası

Noktasal Cam Tutucular; 304 ve 316 kalite paslanmaz çelik ve St37.2 kalite çelik gövdeye haiz olarak üretilmektedir.
St37.2 kalite çelik gövde tercih edildiğinde istenilen Ral kodunda boyalı olarak uygulanabilmektedir.
Noktasal Cam Tutucular; 4 mm – 49,52 mm aralığında camlarda uygulanabilmekte olup, farklı çap ve kalınlıklarda
üretilebilmektedir.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Cam Tutucu
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Düz Başlı Dirsekli
Cam Tutucu

Havşa Başlı Dirsekli
Cam Tutucu

Düz Başlı Mafsallı
Cam Tutucu

Havşa Başlı Mafsallı
Cam Tutucu

Düz Başlı Noktasal
Cam Tutucu

Havşa Başlı Noktasal
Cam Tutucu

Düz Başlı Sabit
Küpeşte Tutucu

Düz Başlı
Mafsallı Cam
Cama Tutucu

Dalsan Alçı Yönetim Binası
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Antares AVM

Özgün formlarda tasarlanabilen kanopi taşıyıcı kolları; 304, 316 kalite paslanmaz çelik ve St37.2 kalite çelik gövdeye
haiz olarak üretilmektedir.

UBM Ofis Binası

Lidersan Fabrika

St37.2 kalite çelik gövde tercih edildiğinde istenilen Ral kodunda boyalı olarak uygulanabilmektedir. Kanopi levhaları
projeye özel olarak istenilen kalınlıklarda, boru ya da halat gergi gibi farklı tasarım seçenekleri ile üretilmektedir.

Kanopi

Düz Kanopi
Taşıyıcı Kol

Kanopi Sistem
22

Konik Kanopi
Taşıyıcı Kol

Verev Kanopi
Taşıyıcı Kol

Gergi Çubuklu Noktasal
Tutuculu Kanopi
23
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Montaj kolaylığı sağlayan cam kolon rotilleri genellikle iç ve dış mekan cephe sistemlerinde tercih edilmektedir ve
304, 316 kalite paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
Cam kolon rotil sistemini diğer cephe sistemlerinden ayıran en önemli özelliği taşıyıcılarının cam olmasıdır. Bu sayede
tamamen transparan bir cephe görünümü sağlanmaktadır.

Cam Taşıyıcılı Cephe Aksesuarları

Tekli Cam Kolon
Bağlantı Rotili

Zemin Bağlantı Ankarajı
24

Çiftli Cam Kolon
Bağlantı Rotili

Cam Kolon Bağlantı
Ankrajı

Cam Kolon Bağlantı
Ankrajı
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Dogayı
Yansıtmak

En İyisini Hedefleyip Sınırları Aşmaktır.

Mimari Çelik Halat ve Bağlantı Aksesuarları
26
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Halatlar
Sadece 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik opsiyonlu olarak 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm çaplarında
üretilmektedir.

Mimari Çelik Halat

304, 316 kalite paslanmaz çelik veya St37.2 kalite çelik gövdeye haiz mimari çelik halat aksesuarları, mimari
tasarımların bir parçası olarak Justeel imzası ile üretilmektedir.
Mimari halat uygulamalarına özel tasarım hizmet veren Justeel, standart ürün gruplarında yer alan; ankraj, halat,
terminal, stoper, adaptör, küresel başlı halat terminali, kelepçe, orta gerdirme aparatı, taşıyıcılar, mesh ve aksesuarları
ile projelere farklı çözüm önerileri getirmektedir.

Mimari Çelik Halat

Terminaller
Sadece 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik opsiyonlu olarak 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12mm, 14 mm çaplarında
üretilmektedir.

Ankrajlar
Ankrajlar, projenin statik gereksinimine uygun ölçü ve kalınlıklarda 304, 316 kalite paslanmaz çelik veya St37.2 kalite
çelik gövdeli olarak üretilmektedir.

Erkek Terminal

Dişi Terminal

Stoperler
Dikdörtgen
3 Delikli Ankaraj

Yarım Daire İkili Ankraj
28

Yarım Daire
Tekli Ankaraj

Tek Delikli Ankraj

Çeyrek Daire
3 Delikli Köşe Ankaraj

Sadece 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik opsiyonlu olarak 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12mm, 14 mm çaplarında
üretilmektedir.

Düz Başlı Stoper

Havşa Başlı Stoper
29
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Kelepçeler

Adaptörler

Sadece 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik opsiyonlu olarak değişik formlarda ve özelliklerde üretilmektedir.

Çatal Ağız Düz Dişi
Adaptör

Çatal Ağız Konik
Erkek Adaptör

Çatal Ağız Düz
Erkek Adaptör

Tek Ağız Erkek
Adaptör

Çatal Ağız Konik Dişi
Adaptör
Çapraz Bağlantı 0-90˚ Kelepçe

Tekli Silindir Kelepçe

Çapraz Bağlantı 90˚ Kelepçe

İkili Silindir Kelepçe

Ayarlanabilir İkili Bağlantı Kelepçesi

Dikdörtgen Kelepçe

Tek Ağız Dişi Adaptör

Küresel Başlı Halat Terminalleri
Sadece 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik opsiyonlu olarak üretilmektedir. Kullanılan terminal tipine göre delik, diş ve
küre çapları belirlenmektedir.

Açık Delikli Dişsiz Küre
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Kör Delikli Dişli Küre

Açık Delikli Dişli Küre

Ayarlanabilir Üçlü Bağlantı Kelepçesi
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Orta Gerdirme Aparatları

Metropol Yapı Denetim Yönetim Binası

Sadece 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik opsiyonlu olarak üretilmektedir.

Düz Orta Gerdirme
Aparatı

Konik Orta Gerdirme
Aparatı

Taşıyıcılar
Sadece 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik opsiyonlu olarak üretilmektedir.

Konik Taşıyıcı

Kelepçe Taşıyıcı

Mesh
Mimari tasarımlara estetik bir görünüm sağlayan mesh ürünler; 304, 316 kalite paslanmaz çelik ya da mimari talebe
uygun olarak boyalı çelik olarak üretilmektedir. Projenin mimari ve fiziki özelliklerine göre göz aralıkları ve tel çapları
belirlenmektedir.
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Kapı Kolu ve Aksesuarları

Menteşe

Mekâna uygun olarak seçilmiş kapılara estetik dokunuşlar sağlayan kapı kolları; 304,316 kalite paslanmaz çelik veya
istenilen RAL renginde boyalı St37.2 kalite çelik gövdeli olarak üretilmektedir. Alüminyum, çelik ve cam kapılarda
sıklıkla tercih edilen Justeel kapı kolları, standart ürün grubunun yanı sıra mimarların taleplerine uygun özel tasarımlar
da yapılmaktadır.

Justeel, farklı form ve ölçülerdeki paslanmaz çelik cam kapı menteşelerini, mimari proje beklentilerini karşılayacak
şekilde özel tasarım olarak üretmektedir.

Justeel, müşteri talebine uygun olarak, sadece kapı kollarının üretim ve teslimini yapabildiği gibi, istenilmesi halinde
grup şirketleri bünyesinde üretilen çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum kapı üretiminde de mimar ve kullanıcılara
bitmiş ürün desteği vermektedir

Dikdörtgen Menteşe

Pivot Konik Menteşe

Pivot Dörtgen Menteşe

Sürme Sistemler
Boru Kapı Kolu

Kutu Profil Kapı Kolu

Verev Kapı Kolu

Açılı Boru Kapı Kolu

C Kapı Kolu

C Köşeli Kapı Kolu

Sekizgen Kapı Kolu

Ferforje Kapı Kolu

Çelik Profil Kapı Kolu

Lama Kapı Kolu

Noktasal tutuculu sürme sistem aksesuarları ile çerçeve olmaksızın yapılabilen sürme sistemler; 304, 316 kalite
paslanmaz çelik gövdeli olarak üretilmektedir.

Duvar Bağlantı Aparatı

Stoper

Taban Bağlantı Aparatı

Özel Ölçü ve Dizayn Kapı Kolları
Justeel, farklı form ve ölçülerdeki kapı kollarının mimari proje beklentilerini karşılayacak şekilde custom dizayn imal
etmektedir.
36
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Dogayı
Yansıtmak

Kalıpların Dışına Çıkmak ve Kusursuzu Üretmektir.
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®

Keskin Köşeli Çelik Cephe Profilleri

®

®

Atakule

Keskin Köşeli Çelik Cephe Profilleri
Keskin köşeli çelik profiller, cephe uygulamalarında bir yandan statik gereklilikleri sağlarken bir yandan çelik kesitlerini
küçültmek, inceltmek, bunu yaparken de en estetik kesitlerle cepheleri yapmak amacıyla tasarlanmıştır.
Keskin köşeli çelik cephe profillerinin, cephe sistemlerinden ışıklık ve kanopilere, iç mimariden mobilya tasarımına
kadar birçok alanda kullanım alanı olup; Justeel, daha ince ve minimalist çizgilere sahip projelerin beklentilerini
karşılayacak bir ürün gurubunu mimarların beğenisine sunmaktadır. Projeye özel ölçü ve formlarda yapılabilen keskin
köşeli çelik profiller, özel geliştirilmiş makinelerle üretilmektedir.
Kare ve Dikdörtgen Formlu Kesitler

T ve L Formlu Kesitler

Özgün Formlu Kesitler

Üretilebilir Kesit Ölçü Sınırları:
Min. h:60*120 mm, t:8 mm
Max. h: 400*400 mm, t:30 mm
L Max:12000 mm, L min: 2000 mm
Kullanılabilir Malzemeler:
Yapısal karbon çelikleri (St37, St52, vb)
Paslanmaz Çelikler(AISI 304/316,
Dublex, vb…)
t

B
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=
=
=
=
=
=

400 mm
60 mm
400 mm
60 mm
30 mm
8 mm

D max
D min
C max
C min
t max
t min

=
=
=
=
=
=

400 mm
60 mm
400 mm
60 mm
30 mm
8 mm

E max
E min
F max
F min
t max
t min

E

A max
A min
B max
B min
t max
t min

C

A

t

t

D

=
=
=
=
=
=

400 mm
60 mm
400 mm
60 mm
30 mm
8 mm

F
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Dogayı
Yansıtmak

Yaşamın Tüm Bağlantı Noktalarını Keşfetmektir.

Korkuluk Profil ve Aksesuarları

®

®

Metal Korkuluk

Çelik Dikmeli Cam Korkuluk

Projeye özel tasarlanan; boru, kare ve dikdörtgen formlu korkuluk sistemleri, paslanmaz çelik ve boyalı çelik
opsiyonlarının yanı sıra alüminyum olarak da üretilmektedir. Hem zeminden hem alından montaj yapılabilen
korkuluklarda, statik gereksinimleri karşılayacak farklı ölçü opsiyonları mevcuttur.

Çelik dikmeli camlı korkuluklar, 304, 316 kalite paslanmaz çelik veya St 37.2 kalite boyalı çelik dikme opsiyonlarının
yanı sıra, tercihe göre; boru, kutu, omega profil, U büküm sac, ya da ahşap küpeşte opsiyonları ile yapılabilmektedir.
Dikmeler tekli ya da çiftli lama şeklinde uygulanabildiği gibi istenilen açılarda da üretilmektedir.

Çelik Bazalı Cam Korkuluk
Çelik bazalı cam korkuluk sistemlerinde, baza kısmı gömüldüğünden ya da başka bir malzeme ile kaplandığından
çoğunlukla sıcak daldırma galvaniz çelik olarak üretilmektedir. Projenin statik gerekliliklerine uygun olarak parça ya
da sürekli baza kullanılmaktadır.
Bazanın gömülü olmadığı detaylarda mimari tercihe göre özel bükümlü paslanmaz çelik, boyalı çelik ya da alüminyum
levha ile taşıyıcı baza kaplanmaktadır. Çelik bazalı cam korkuluklarda korkuluk küpeşteleri tercihe göre boru, kutu
profil, omega küpeşte, U bükümlü sac ya da ahşap küpeşte olarak yapılabilmektedir.
Çelik Dikmeli Cam Korkuluk

Galvanizli Çelik Baza
(alın montaj)
46

Galvanizli Çelik Baza
(zemin montaj)

Çelik Dikmeli Noktasal
Tutuculu Cam Korkuluk

Galvanizli Çelik
Baza Montaj
47
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Noktasal Tutuculu Cam Korkuluk

Alüminyum Bazalı Cam Korkuluk

Statik gereksinimlere uygun olarak tek veya lamine cam opsiyonları ile uygulanan 304, 316 kalite paslanmaz çelik veya St
37.2 kalite boyalı çelik noktasal tutucular, alından bağlantı istenen projelere estetik ve profilsiz çözüm olanağı sağlamaktadır.
İsteğe bağlı olarak camların üzerinde U sac küpeşte kullanılabileceği gibi mimari tercihe uygun özel tasarım çözümlerde
geliştirilmektedir.

Alüminyum bazalı cam korkuluk sistemlerinde, projenin statik gereksinimlerine uygun olarak parça ya da sürekli
baza kullanılmaktadır. Alüminyum baza montajı bitmiş döşeme üzerinden yapılmaktadır. Baza profilleri; istenilen
RAL renginde hazırlanan alüminyum kapaklar ile kaplanmaktadır. Seçilen cam kombinasyonu yine statik hesaplar
neticesinde belirlenmekte olup, tercihe bağlı boyalı alüminyum küpeşte opsiyonları mevcuttur.
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Kenar Tutuculu Cam Korkuluk

Perfore Levha Korkuluk

Statik gereksinimlere uygun olarak tek veya lamine cam opsiyonları ile uygulanan kenar tutuculu cam korkuluklar;
dikme profillerinin üzerine bağlanan kenar tutucular kanalıyla camların taşıtıldığı korkuluk sistemleridir. İsteğe bağlı
olarak camların üzerine U sac küpeşte veya boru küpeşte uygulanabileceği gibi mimari tercihe uygun özel tasarım
çözümler de geliştirilmektedir.

Statik gereksinimlere uygun olarak 304, 316 kalite paslanmaz çelik, St37.2 kalite boyalı çelik ve Alüminyum levha
seçenekleriyle hazırlanan perfore levhalar mekânın yapısına uygun şekilde üretilmektedir. 304, 316 kalite paslanmaz
çelik ve St37.2 kalite boyalı çelik dikme seçeneği mevcuttur.
Perfore levha korkuluklarda alından bağlantı tasarımı istenen projelere; görüntüyü kesmeyen, estetik ve yalın çözüm
olanağı sağlamaktadır. Perfore levha korkuluklar hem iç hem dış mekânlarda kullanım imkânı sağlamaktadır. Korkuluk
küpeşteleri tercihe göre boru, kutu ya da ahşap küpeşte olarak yapılabilmektedir.

Cam Tutucu Clamp
Çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum olarak üretilen cam tutuculu clamp sistemi; istenilen cam kombinasyonuna
uygun olarak farklı ölçü, özellik ve tasarımlarda üretilmektedir.
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Mesh Korkuluk

Halat Gergili Korkuluk

Statik gereksinimlere uygun olarak 304/316 kalite paslanmaz çelik ve St37.2 kalite boyalı çelik dikme seçenekleriyle
tasarlanabilen mesh korkuluklar, mekânın yapısına ve projeye uygun şekilde üretilmektedir.

Statik gereksinimlere uygun olarak 304-316 kalite paslanmaz çelik ve St37.2 kalite boyalı çelik dikme seçenekleriyle
hazırlanan halat gergili korkuluklar belirli çaplarda isteğe göre değişkenlik gösteren 304/316 kalite paslanmaz çelik
halat seçeneği ile mekanın yapısına ve projeye uygun şekilde üretilmektedir.

304/316 kalite paslanmaz çelik ve St37.2 kalite boyalı çelik mesh ağ seçeneği ile hazırlanabilen korkuluklarda;
alından bağlantı tasarımı istenen projelere görüntüyü kesmeyen, estetik ve yalın çözüm olanağı sağlamaktadır. Mesh
korkuluklar hem iç hem dış mekânlarda kullanılabilmektedir. Korkuluk küpeşteleri tercihe göre boru, kutu ya da ahşap
küpeşte olarak yapılabilmektedir.
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Halat gergili korkuluklarda; alından bağlantı tasarımı istenen projelere görüntüyü kesmeyen, estetik ve yalın çözüm
olanağı sağlamaktadır. Korkuluklar, hem iç hem dış mekânlarda kullanılabilmektedir. Korkuluk küpeşteleri tercihe göre
boru, kutu ya da ahşap küpeşte olarak yapılabilmektedir.
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İstanbul Atatürk Kültür Merkezi
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Atakule
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı
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Ankara Esenboğa Havalimanı
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JW Marriott Hotel
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Maidan Ofis
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Kuzu Effect Konut ve AVM
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Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı
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Atlantis City AVM

®

Nata Vega AVM

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası - CSO
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Bozankaya Yönetim ve Fabrika Binası

®

Gölbaşı Hakimevi

İstanbul Hakimevi
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Alman Futbol Federasyonu
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Alman Futbol Federasyonu
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Renaza Yaşam Merkezi

®

Pimeks Merkez Ofis Binası

Dormak Yönetim Binası
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Metropol Yapı Denetim Yönetim Binası

®

Gaziantep Serintepe Villası

Yenigün Merkez Binası
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Galataport İstanbul
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®

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
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