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AĞAOĞLU MASLAK 1453’ÜN YALITIMI
BONUS TAŞ YÜNÜ’NE EMANET
İstanbul’da son dönemin en prestijli projelerinden olan Ağaoğlu Maslak 1453 projesinin dış
cephe ve ara bölmelerindeki yalıtım ihtiyacı Bonus|Wooler taş yünü ile karşılandı. Prestijli
projelerin tercihi Bonus|Wooler taş yünü, referanslarına Maslak 1453 projesini de
ekleyerek zengin portföyünü genişletmeye devam ediyor.
Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun gözde projesi Maslak 1453’ün dış cephe ve metal kenet çatı
uygulamalarında Bonus|Wooler taş yünü tercih edildi. LEED Gold sertifikası adayı olan
Ağaoğlu Maslak 1453’ün dış cephe ve metal kenet çatılar gibi kritik detayları Gold 50 kg/m3
ve Gold Plus Black 70 kg/m3 ve Premium F150 ürünleri ile çözüldü. Bugüne kadar toplamda
20.000 m2’lik alana uygulanan Bonus|Wooler taş yünü ile Maslak 1453 sağlıklı ve doğru
yalıtımın konforunu yapı ömrü boyunca yaşayacak.
Havalandırma boşluklu ve havalandırmasız giydirme dış cephe duvarları için kullanılan
Bonus|Wooler GOLD serisi cam tüllü dış cephe levhaları, giydirme cephelerin çıkmalı dış
duvarlarında mükemmel bir ısı yalıtımı sunuyor. A1 sınıfı yanmaz malzeme olan
Bonus|Wooler GOLD serileri, üstün ses emici özelliği sayesinde dış ortamdan gelebilecek
tüm gürültüyü emerek yapıların yaşam konforunu artırıyor. Su itici özelliği ile tercih nedeni
olan Bonus|Wooler GOLD, siyah cam tülü kaplaması sayesinde koruyucu herhangi bir ek
önleme ihtiyaç duymadan her mevsim uygulama yapılabilmesine olanak sağlıyor.
Bonus|Wooler Premium F 150, duvar elemanlarının oluşturdukları yüzeylerle birlikte, kolon,
kiriş, hatıl, lento, perde duvar gibi betonarme yüzeylerin yalıtılarak ısı köprülerinin ortadan
kaldırılması ve binaların atmosferik şartlara karşı korunarak sıcaklık farklılıklarından oluşan
genleşme ve büzülme gibi yapı bileşenlerinde meydana gelen fiziksel değişimlerin önlenmesi
bakımından en doğru çözüm oluyor. Bonus|Wooler Premium F 150, TR>15 kPa yüzeye dik
çekme dayanımına sahip olup, 30-150 mm arası çeşitli kalınlıklarda üretilebilen bir ürün
olarak dikkat çekiyor.
Isı, ses ve yangın yalıtımında 3’ü Bir Arada Çözüm: Bonus|Wooler Taş Yünü
Yapı sektörünün öncü şirketi Eryap Grup’un uzmanlığının son ürünü olan Bonus|Wooler taş
yünü, her aşamada karbon ayak izini azaltmaya yönelik çevresel bakış açısı ile
üretilmektedir.
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Bonus|Wooler taş yünü, ısı ses ve yangın yalıtımının üçünü birden sağlayarak diğer yalıtım
ürünleri arasında fark yaratıyor. Bonus|Wooler; ısı yalıtımı özelliği sayesinde; ısınma veya
soğutma amacı ile harcanan tüketim masraflarında %50’ye varan enerji tasarrufunun yanı
sıra yaşam alanlarındaki konfor ve hijyenik şartları artırıyor. Bonus|Wooler taş yünü; ses
yalıtımı özelliği sayesinde kentleşmenin doğal bir sonucu olan gürültünün özellikle hastane,
okul, ofis vb. ortamlarda günlük hayatımızda sağlığımızı ve konforumuzu tehdit eden
boyutlarını en aza indiriyor. Yangın yalıtımı özelliği ile yangının yapı içinde ve komşu binalara
yayılmasını engelleyen Bonus|Wooler, kişilerin yangın alanından güvenle ayrılmasında
yardımcı oluyor.

Eryap Grup
Yalıtım sektöründe faaliyet gösteren Eryap Grup, 2001 yılından bu yana, 150.000 2m‘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 | Pan markalı
XPS Ekstrüde Polistiren Isı Yalıtım Levhası üretimine başlamıştır. Daha sağlıklı, uzun ömürlüve daha güvenli
yaşam alanlarının sağlanabilmesi için ürün portföyünü genişleten Eryap Grup, 2007 yılının son çeyreğinde
İstanbul Silivri tesislerindeBonus | Focus Membran markalı Bitümlü Su Yalıtım Örtülerinin üretimine başlayarak
su yalıtım ürünleri sektöründe de yerini almıştır. 2009 yılı sonunda Bonus | Manto Isı Yalıtım Sistemi, 2010
yılında Winer markalı Polimer Kapı ve Pencere Sistemleri, 2011 yılında Bonus | Focus Shingle Çatı Kaplama
Malzemesi ve son olarak 2012 yılında doğa dostu Bonus | Wooler marka 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 400’e yakın personeli 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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