BONUS, ÖNDE GELEN PROJELERİN YALITIM TERCİHİ OLMAYA
DEVAM EDİYOR
Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında, Emlak Konut güvencesiyle
hayata geçirilen, Marmara Denizi kıyısındaki Kazlıçeşme/ Zeytinburnu sahil yolunda
yükselen “Büyükyalı” projesi, kritik detaylarının yalıtım malzemesi tercihini BONUS
Yalıtım’dan yana kullandı.
Yalıtımının ihtiyaçtan çok zorunlu hale geldiği ve yalıtım bilincinin giderek arttığı günümüzde; dört
hayati yalıtım olarak adlandırılan ısı-su- ses ve yangın yalıtımı ürünlerini bir arada sunan Bonus
Yalıtım, prestijli projelerin tercihi olmaya devam ediyor.
Zeytinburnu Kazlıçeşme mevkiinde sahil yolunda yükselen Büyükyalı projesinde, farklı konsept ve
büyüklüklerde konutlar, otel ve otelle birlikte işletilecek markalı rezidans konutlar yer alıyor. Projede
sanatsal ve kültürel alanlar, çocuk oyun alanları ve sosyal tesislerin yanı sıra kiralanabilir ticari alanlar
da bulunuyor. Son yılların en prestijli projeleri arasında yer alan Büyükyalı projesinin tüm dış cephe
yalıtımı BONUS Taş Yünü, temel perde duvar yalıtımları ise Bonus XPS ürünleri ile yapıldı. Çok sayıda
önemli referansa sahip olan Bonus Taş Yünü ile yüksek basma mukavemetine sahip, alanında lider
marka olan Bonus XPS ürünleri ile yalıtımı yapılan projenin 2019 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.
Çevreci, Yüksek Kaliteli Bonus Yalıtım Ürünleri
Sahip olduğu düşük ısıl iletkenlik değeri ile mükemmel ısı yalıtımı sunarken, gürültüyü ve titreşimi
emerek huzurlu ve sağlıklı bir yaşam alanı sunan BONUS Taş Yünü, A1 sınıfı yanmaz malzeme özelliği
ile yapılarda tam yangın güvenliği sağlıyor. Üretim teknolojisini sahip olduğu AR-GE ve ÜR-GE
altyapısıyla her geçen gün geliştiren BONUS Taş Yünü, %100 yerli sermaye ve hammadde ile Eryap
Grup Sakarya Hendek tesislerinde üretiliyor.
Sahip olduğu yüksek basma mukavemeti ve yalıtım özelliği sayesinde yapılarda ve endüstride çatı ve
teraslarda, temel, bodrum perde duvarlarında, frigofrik kamyon kasalarından soğuk hava depolarına,
demiryollarından havaalanı pistlerine kadar çok geniş bir alanda kullanılan Bonus XPS ürünleri, tam
otomasyon sistemi ile Eryap Grup İstanbul Silivri tesislerinde üretiliyor. Sahip olduğu alt yapısı ve
ürün geliştirme faaliyetleri ile Türkiye’de 700 kPa basma dayanımına sahip XPS üreten, yerli ilk ve tek
Türk markası olan Bonus XPS’in üretiminde çevreci bir politika izleyen Eryap Grup, çevreyi koruma
anlamında da sektörde fark yaratıyor.
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Eryap Grup Yalıtım sektöründe faaliyet gösteren Eryap Grup, 2001 yılından bu yana, 150.000 m ‘yi aşan 3 üretim tesisinde;
dış cephe kaplama sistemleri, ısı, su, ses ve yangın yalıtım malzemeleri ve polimer kapı - pencere sistemleri üretimi
gerçekleştirmektedir.

Gaziantep’teki ilk tesisinde, sektörün ilk dış cephe kaplaması üretimini gerçekleştirerek American Siding markasını sektöre
kazandıran Eryap Grup, 2005 yılında İstanbul Silivri’deki ikinci tesisinde BONUS markalı XPS Ekstrüde Polistiren Isı Yalıtım
Levhası üretimine başlamıştır. Daha sağlıklı, uzun ömürlü ve daha güvenli yaşam alanlarının sağlanabilmesi için ürün
portföyünü genişleten Eryap Grup, 2007 yılının son çeyreğinde İstanbul Silivri tesislerinde BONUS Membran markalı Bitümlü
Su Yalıtım Örtülerinin üretimine başlayarak su yalıtım ürünleri sektöründe de yerini almıştır. 2009 yılı sonunda BONUS Isı
Yalıtım Sistemi, 2010 yılında Winer markalı Polimer Kapı ve Pencere Sistemleri, 2011 yılında BONUS Shingle Çatı Kaplama
Malzemesi ve son olarak 2012 yılında doğa dostu BONUS markalı Taş Yünü ürününü pazara kazandırarak sektördeki liderliğini
sürdürmektedir.

Eryap Grup, Türkiye’nin 81 ilinde yaygın bayi ağı ile hizmet sunmakta; 25’ten fazla ülkede kurmuş olduğu güçlü işbirlikleri ile
yurt dışında da ürünlerini müşterileri ile buluşturmaktadır.

Gelişen pazar beklentileri ve standartları doğrultusunda yüksek kalitede ürün geliştiren Eryap Grup, faaliyet gösterdiği tüm
sektörlerde ürün – hizmet - yaşam döngüsü sorumluluğu kapsamında doğaya dost, çevresel risk faktörlerini gözeten, enerji
kaynaklarının doğru kullanımını öngören stratejik modelini ileri taşımak için kararlılıkla çalışmaktadır. Toplam üç tesisinde
450’den fazla çalışanı ile sürekli gelişen bir organizasyon olan Eryap Grup, günümüz dünyasındaki değişimlere ayak
uydurabilmek için çalışanlarının gelişimini de ön planda tutan insan kaynakları yaklaşımına sahiptir. İstihdamı artırmak ve
ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve yeni
yatırımlar yaparak, kaliteli mal ve hizmet üretme misyonu ile sektördeki liderliğini devam ettirmektedir.
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