PROJELERE DEĞER KATAN BONUS TAŞ YÜNÜ
Yaklaşık 21 bin 438 metrekare alan üzerinde 3 ofis ve 3 rezidans olmak üzere 6 blok
halinde yükselen “Karat 34” Projesi yalıtım malzemesi tercihini BONUS Taş Yünü’nden
yana kullandı. Günümüzde ısı-ses-yangın yalıtımı söz konusu olduğunda tüm performans
özelliklerini bir arada sunabilen BONUS Taş Yünü yine prestijli bir projenin tercihi oldu.

Yalıtımın her geçen gün daha fazla önem kazandığı günümüzde; ısı-ses-yangın olmak üzere üç
yalıtımı bir arada sunan tek yalıtım malzemesi olan BONUS Taş Yünü, Türkiye’nin en büyük
projelerinden biri olan Karat 34’ün tercihi oldu. Sürdürülebilir yaşam alanları hedefiyle
çevreye duyarlı bir konseptte tasarlanan Karat 34 projesinin dış cephe yalıtımında yaklaşık
11.000 m2 BONUS Taş Yünü Gold Plus Black ve diğer BONUS Taş Yünü Gold serileri kullanıldı.
Karat 34 projesinin sosyal donatıları arasında sosyal tesis, konferans salonu, seminer odaları,
sauna, hamam, masaj ve buhar odaları, 320 metrekarelik yüzme havuzu, fitness ve kişiye özel
antrenman stüdyoları gibi sosyal aktivite alanları da yer alıyor.
Sahip olduğu ısı iletkenlik değeri ile mükemmel ısı yalıtımı sunarken, gürültüyü ve titreşimi
emerek huzurlu ve sağlıklı bir yaşam alanı sunan BONUS Taş Yünü, 1000°C üzerindeki
sıcaklıklara dayanıklılığı sayesinde de TS EN 13501-1’e göre A1 sınıfı yanmaz malzeme olarak
yapılarda tam yangın güvenliği sağlıyor. Üretim teknolojisini sahip olduğu AR-GE ve ÜR-GE
altyapısıyla her geçen gün geliştiren BONUS Taş Yünü, çok sayıda projenin yalıtım malzemesi
tercihi olmaya devam ediyor.
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Eryap Grup Yalıtım sektöründe faaliyet gösteren Eryap Grup, 2001 yılından bu yana, 150.000 m2 ‘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
400’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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