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ERYAP, LİDER MARKALARIYLA 

 YAPI İSTANBUL FUARI’NA DAMGASINI VURACAK 

Türkiye’de inşaat ve yalıtım sektöründe lider markaların üreticisi Eryap, İstanbul Tüyap 

Fuar ve Kongre Merkezi’nde 24-28 Nisan 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan 36.Yapı 

Fuarı TurkeyBuild İstanbul Fuarı’na inşaat ve yalıtım sektörünün gelişimine yön veren lider 

markaları American Siding, Bonuspan, Focus Membran, Bonusmax, Winer, Focus Shingle ve 

Wooler ile katılarak, ürünlerini fuardaki karşılıklı iki stant alanında sergileyecek. 

Eryap, karşılıklı iki stant üzerinde toplam 112 metrekarelik alanda yalıtım sektöründeki iddialı 

markalarını American Siding, Bonuspan, Focus Membran, Bonusmax, Winer, Focus Shingle 

ve Wooler’ı ziyaretçilerle 4. salonda buluşturacak.  

İlk polimer dış cephe kaplaması ürünü olarak sektöre kazandırdığımız, 50 yıl kapsamlı 

garantili, Osmanlı mimarisi ile günümüz yüksek teknolojisinin harmanlandığı, farklı model ve 

renk çeşitlerine sahip American Siding ürünümüzün yüzde 55’e varan üstün yalıtım özelliği ile 

kalıcı ve ekonomik yaşam alternatifleri sunuyoruz.  

Üstün teknolojiye sahip Silivri tesisimizde 2005 yılından beri ürettiğimiz Bonuspan markalı 

XPS Ekstrüde Polistiren ısı yalıtım levha ürünümüzün düşük ısı iletkenliği sayesinde, 

mantolama uygulamalarında, çatılarda, temel-perdelerde ve frigofirik kamyon kasaları, soğuk 

hava depoları gibi çok farklı endüstriyel alanlarda kullanılırken %50’lere varan ısı yalıtım 

özelliği ile binalarda enerji tasarrufu sağlıyoruz. 

Focus Membran markası ile su yalıtım sektöründe de 2007 yılından beri faaliyetlerimizi 

sürdürüyoruz. Polimerlerle takviye edilmiş bitüm ve yüksek dayanımlı taşıyıcı elemanlarla su 

yalıtımı sağlayan Silivri tesisimizde ürettiğimiz ürünümüz Focus Membran ile yapı ömrünü 

tehdit eden ‘su’ ve yalıtımı konusunda üstün başarı elde ediyoruz.  

Bonuspan ürünümüzden elde ettiğimiz deneyim ile 2009 yılında Bonusmax markalı Isı Yalıtım 

Paket Sistemi’ni sektöre sunduk. Bu paket sistemle yalıtım ve mantolamaya tek bir ürünle 

çözüm üretiyoruz. 

2010 yılında pazara sunulan Winer markalı Polimer Kapı ve Pencere Sistemleri’nin, yıllara 

hükmeden sağlamlığı ve geniş ürün yelpazesinin yanında, estetik yaklaşımları ısı ve ses 

yalıtımı ile birleştirerek, kullanıcılarımızı konforla buluşturuyoruz. 
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