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Asaş Rescara’dan
Yenilikçi Tasarım ile
Geniş, Modern ve
Aydınlık Mekanlar

R

escara Elite markası altında
sunulan RESF32 Sky Feel
Alüminyum Sürme Sistemleri, iç ve dış mekan (açık hava)
arasında görsel geçiş yaratarak
manzaranın iç mekanların bir parçası haline gelmesini sağlıyor.
Yeni sürme sistemi, bu kategoride
sadece 20mm genişliğindeki orta
kayıt görünümü ile iddialı bir görünüm sunuyor. Zemine, tavana ve
duvarların içine gömülebilen alüminyum çerçevelerin dışarıdan minimum seviyede görünmesi özelliğinin yanı sıra Sky Feel, güvenlikli
sistemi ve güçlendirilmiş camları
sayesinde maksimum güvenlik ve
görünmez korunma da sağlıyor.
Minimal sürme kategorisinde bulunan RESF32 Sky Feel, diğer
sistemlerden farklı olarak kendi
içerisinde de minimal malzeme
öğelerini barındırıyor. Daha az
malzeme bileşeninden oluşması

sebebiyle kolay imalat ve montaj
avantajı sunuyor. Kasada çalışan
rulman grubunda olması sayesinde ise daha fazla kanat yükü ile
çalışma imkanı sağlıyor.
Mekanlarda estetik görünüm sağlayan yenilikçi tasarımının yanında
güçlü teknik özellikleri ile sektöre
yeni bir soluk getirecek olan Sky
Feel, profesyonellerden tam not aldı.
Teknik Özellikler
-Isı Yalıtım Değeri Uw = 1.7 W/m2K
-Ses Yalıtımı 35 dB
-Hava Geçirgenliği A4 (600 Pa)
-Su Geçirgenliği E1500 (1500 Pa)
-Rüzgar yükü Dayanıklılığı (2000 Pa)
-Sürme Panelin Maksimum Genişliği:
3000mm
-Maksimum yükseklik: 6000mm

Evteks ile ‘Nisan’da
doğayla birlikte
tasarım da uyanacak

B

li Sanayici ve İşadamları Derneği
(TETSİAD) iş birliğinde 24-28 Nisan
2018 tarihlerinde düzenlenecek. EVTEKS, 1.000’den fazla markayı dünyanın dört bir yanından 150 bin ziyaretçiyle buluşturucak.
Doğadan ve bahardan esinlerek,
özellikle gelecek sezon tasarımları
ve dünyada ev tekstili sektöründeki
yenilikçi ürünleri ziyaretçilerle buluşturacak olan EVTEKS, 2018 yılını Nisan Etkisi ile karşıladı. Bu yıl, tazelik,
yenilik, uyanış ve buluşma temaları
ile konseptlendirilen ve baharın her
dokunuşunun hissedileceği EVTEKS,
sadece kendi coğrafyasına değil,
dünyaya da daha güçlü hazırlanıyor.
EVTEKS NİSAN, doğayı örnek alarak ev tekstilinde tasarım trendi açısından dünyaya yön veren uyanışı,
gelecek sezonun ürün ve tasarımlarını sunmayı, dünya ev tekstili oyuncularını yenilikte buluşturmayı hedefliyor.
Her yıl olduğu gibi dünyaca tanınan
trend sunum firması Nelly Rodi’nin
EVTEKS 2018 için moda trend araştırmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Araştırma ve analiz sonrasında, ev
tekstilinde 2019’un moda trendlerinin
ilk uygulanmış örnekleri EVTEKS’te
görücüye çıkarılacak.
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Dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan EVTEKS - 24. İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı
(EVTEKS), CNR EXPO Yeşilköy’de
CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve Türkiye Ev Teksti-

Nisan Etkisi’ lansman toplantısı

u yıl, tazelik, yenilik, uyanış ve
buluşma temaları ile konsept-

M‹MARLIK

14 DEKORASYON

TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın,
CNR Holding Genel Koordinatörü
Cem Şenel ve trend sunum firması
Nelly Rodi’nin baş tasarımcısı Vincent Gregorie’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

