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ERYAP İŞ ORTAKLARI İLE  

“KOMŞU” MİMARİSİNİ KEŞFETTİ 
 

Türkiye'de inşaat alanında özellikle yalıtım sektöründe lider markaların üreticisi olan 

Eryap, American Siding bayilerini Yunan Adaları’na düzenlediği 3 günlük Cruise seyahati ile 

ödüllendirerek Antik Yunan Mimarisi’ni yakından inceleme fırsatı sundu. 

 

Yunanistan’ın gözde adaları Mikonos, Santorini ve başkent Atina; 5-8 Eylül tarihlerinde 

American Siding bayilerini misafir etti. Eryap’ın American Siding bayilerine yönelik 

düzenlediği Cruise seyahati kapsamında; ilk gün Ege’nin göz alıcı güzellikteki doğası ve 

geleneksel mimari yapısının nadide örneği olan, gece hayatıyla da adından söz ettiren 

Mikonos Adası ziyaret edildi. Eryap Bayileri ikinci gün Yunanistan’ın en güzel adalarından biri 

olan, karakteristik mimarisi ve Volkanik oluşumu ile eşsiz Santorini Adası’nı gezdiler. 

“Güneşin en güzel battığı yer” olarak betimlenen Santorini Adası, dünyada herkesi olduğu 

gibi Eryap bayilerini de kendine hayran bıraktı.  

 

Türkiye'de yalıtım sektöründe lider markaların üreticisi olan Eryap’ın bayileri, seyahat 

programı kapsamında son gün Atina’daydı. Atina’da Avrupa’nın beşinci büyük limanı olan 

Pire Limanı, Akropolis, Olympos Tapınağı, Hadrianus Kapısı, Panathinaiko Stadyumu ile 

Arkeoloji Müzesi’nin ziyaret edildiği Yunan Adaları Cruise turuna 40 bayi katıldı. 

 

 

   

Eryap A.Ş. 
Eryap, 2001 yılından bu yana inşaat sektöründe, özellikle yalıtım alanında öncü ve yenilikçi kimliğiyle faaliyetlerini 
sürdürüyor. Türk yapı sektörünün lider markalarını üreten Eryap; Gaziantep, Sakarya ve İstanbul’da toplam 150.000m2’yi 
aşan 3 üretim tesisinde polimer dış cephe kaplama sistemleri, ısı, su, ses ve yangın yalıtım malzemeleri ve polimer kapı-
pencere sistemleri üretimi gerçekleştiriyor. 2001 yılında Gaziantep'teki tesiste, sektörün ilk polimer dış cephe kaplaması 
üretimini gerçekleştirerek American Siding markasını sektöre kazandıran ERYAP, 2005 yılında İstanbul Silivri'de toplam 
50.000 m2 alanda kurulan ikinci tesisinde siding uygulamasının tamamlayıcı unsuru Bonuspan markalı XPS Ekstrüde 
Polistiren ısı yalıtım levhası üretimine başladı. Daha sağlıklı, uzun ömürlü ve daha güvenli yaşam alanlarının sağlanabilmesi 
için ürün portföyünü genişleterek 2007 yılının son çeyreğinde İstanbul Silivri tesislerinde Focus Membran markalı bitümlü su 
yalıtım örtülerinin üretimine başlayarak su yalıtım ürünleri sektöründe de yerini aldı. Eryap, bunların yanında 2009 yılı 
sonunda Bonusmax markalı Isı Yalıtım Paket Sistemi, 2010 yılında Winer markalı Polimer Kapı ve Pencere Sistemleri, 2011 
yılında Focus Shingle çatı kaplama malzemesi ve son olarak 2012 yılında doğa dostu Wooler marka taş yünü ürününü pazara 
kazandırarak sektördeki liderliğini sürdürmektedir. 

 

 

 

 

 

 


