1. Fingers Heykeli - Rijssen

1. The Haven - Norfolk

1. Breakers Beach Bar- Noordwijk

2. Moses Bridge - West Brabant

Köprü ve Konstrüksiyon

Bahçe Mobilyaları

1. Sanatçı Ruurd Hollema’nın Rijssen’de Reggesingel
sokağındaki bir göbek için tasarladığı Fingers heykeli
8,5 metre yüksekliğinde ve 11 metre genişliğinde
birçok lamine edilmiş parçadan meydana geliyor.

1. Utrecht’de Picasso Lisesi’nin çatı terası için
tasarlanan banklar Washington DC’deki Industry
Gallery’de de bir süre yeni dönem endüstriyel tasarım
örneği olarak sergilendi.

2. 17. yüzyıldan kalma bir kale olan Fort de Roovere’nin
orijinal mimarisini bozmadan hendeği aşmak için suya
gömülü bir Accoya köprüsü inşa edilmiş. İki cepheden
suyu yaran yapının adının Musa köprüsü olması bu
nedenle bir tesadüf değil.

2. Brüksel’de Parc du Cinquantenaire’de bulunan uzun,
katlanan ve taşınabilir piknik masası Eylül-Ekim
aylarında burada hizmet veriyor, bahar aylarında ise
yine Brüksel’deki Square de Meeus’a taşınarak orada
halka hizmet veriyor.

2. Floating Bridge - Bergen

2. Louis Vuitton - Santiago

Kanal Yapıları

Pergole ve Gölgelik

1. Bu projedeki amaç suya dayanıklı, sürdürülebilir ve
uzun ömürlü olmanın yanısıra zarif bir yapı örnek teşkil
etmektir. Sel bölgesinde su üstüne inşa edilmiş bu
evde deck, cephe ve yapısal elementlerde Accoya
ahşabı kullanılmıştır.

1. Singapur toplu konut idaresi kompleksinin bahçesine
inşa edilen pergoleli bank ünitesinin tamamında
Accoya tercih edilmesinin sebebi sürdürülebilir ve
bakım masrafları azaltılmış bir ürün olmasıdır.

2. Bergen şehrinde 18. yüzyılda inşa edilmiş bir kale
olan Revelijn op den Zoom’un orijinal mimarisinden
esinlenerek tasarlanan bu yüzen köprü türünün eşsiz
bir örneğidir.

1. Özel Villa - Tel Aviv

1. Bank & Pergole - Singapur

Kapı ve Pencere

1. Kuzey Denizi’nin kıyısında Huis ter Duin Hotel’in
plajında bulunan bu yapıda pencere, kapı, cephe,
korkuluk, çatı, dikme, tiriz detaylarının tümü Accoya
ahşabı kullanılarak inşa edildi. Kuzey denizinin sunduğu
bütün sert koşullara dayanan bu yapı yaz-kış popüler
bir restoran ve bar olarak hizmet veriyor.

1. Alman Mimar Egon Eiermann’ın kolonyal tarzda
tasarladığı ikonik binanın geçmiş yıllarda asbestos
kirliliği yüzünden tamamen renovasyona alınmasından
sonra çevreci ve orijinal tasarıma dayanıklık katması
adına pencerelerde Accoya ahşabı kullanılmıştır.

2. Shangai Expo İskelesi - Şangay

2. 14 dairelik bu lüks rezidans projesinde tüm ahşap
detaylarda Accoya kullanılmaya özen gösterildi.
Thailand’da nehir kenarındaki bu özel projenin estetik
olduğu kadar dayanıklı olması da çok önemli.

Deck Uygulamaları

Hayalgücü

1. İsrail’deki bu projenin deck uygulamasında yağ ile
istenilen renk verilmiştir. Havuz içine inen merdivenlerde Accoya kaplama korumasız bir şekilde su içinde
kullanılmıştır.

1. Marmara Forum’un girişindeki Emre Arolat imzalı
yapının ismi OVO. AVM müşterilerinin içinde
oturabildiği eşsiz tasarım tam 356 parçanın birbirine
görünmez bir şekilde iç içe geçmesiyle meydana
geliyor.

2. 2010 yılında Shangai Expo’ya deniz yoluyla katılım
yapacak ziyaretçiler için yapılan iskele. Zorlu iklim
şartları, ağır yük ve yoğun trafik kullanımı konusunda
Accoya ahşabının tüm avantajlarını sergiliyor.

2. Mobile Canteen - Brüksel

2. Almanya’nın lider iş kıyafetleri tedarikçisi Engelbert
Strauss’un mağaza cephesinde Accoya ahşabının
doğal güzelliğini pekiştirmek için transparan cila
uygulaması yapılmıştır.

Cephe Kaplamaları

2. Şili’nin başkenti Santiago’daki Louis Vuitton
mağazasının cephesinde markanın ünlü quatrefoil
ambleminin imitasyonu şeklinde cephe kaplaması.

1. Reef Bench - Utrecht

2. Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diplomatik
ilişkilerinin 50. yılında Fransa tarafından hediye edilen
45 tonluk robot ejderha Beijing’de yapılan şenliklerdeki
dövüş gösterilerinin baş kahramanı.

1. Almanya Büyükelçiliği - Washington DC

1. Marmara Forum - İstanbul

2. Engelbert Strauss - Biebergemünd

2. Luxury Residence - Chiang Mai

2. Luxury Residence - Chiang Mai

