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SAĞLIK ÜSSÜ’NÜN YALITIMI BONUS MEMBRAN’DAN
1 milyon 400 bin metrekarelik alana inşa edilen Dünyanın en büyük hastane projelerinden Ankara
Etlik Entegre Sağlık Kampüsü’nün su yalıtımı ihtiyacı Bonus|Focus Membran ile karşılandı. ‘Sağlık
Üssü’ olarak nitelendirilen dev projenin çatı ve teras gibi kritik detaylarının su yalıtımı, Türkiye’nin
prestijli projelerinin tercihi Bonus|Focus Membran tarafından sağlandı.
Sektörde 10. Yılını dolduran ve bu süre içerisinde çok sayıda prestijli projenin tercihi olan Bonus
Membran, Dünyanın en büyük hastane projelerinden biri olarak nitelendirilen Ankara Etlik Entegre
Sağlık Kampüsü’nün de tercihi oldu. Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı önderliğinde
Astaldi SPA ve Türkerler Holding iş ortaklığı tarafından - yapılan Etlik Entegre Sağlık Kampüsü projesinin
çatı ve teras gibi kritik detaylarının su yalıtımı ihtiyacı için 50.000 m2’yi aşan miktarda Bonus Membran
Premium serisi kullanıldı. Bünyesinde yer alacak kalp damar hastalıkları, ortopedi ve nörolojik bilimler,
onkoloji, kadın doğum, çocuk, rehabilitasyon, psikiyatri ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri gibi 9 dal
hastanesi ve 3.566 yatak kapasitesi ile dünyanın en büyük hastane projelerinden olan Etlik Entegre
Sağlık Kampüsü içerisinde aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi, kongre merkezleri ve ticari alanlar,
Yüksek Teknoloji Merkezi ve Ar-Ge Merkezi de yer alacak.
Prestijli Projelerin Çözüm Ortağı : Bonus Membran
Yalıtım sektöründe lider markaların üreticisi Eryap Grup’un su yalıtımındaki iddialı markası Bonus
Membran yapıları 10 yıldır suyun zararlı etkilerinden koruyor. Bonus Membran yapıların dayanıklılığını
azaltıp ömrünü kısaltan su tehdidini ortadan kaldırırken daha sağlıklı, güvenli ve konforlu alanlar
sağlayarak yapıların ömrünü uzatıyor. Plus, Platin ve Premium ve Pro olmak üzere 4 ayrı seride üretilen
Bonus Membran, içerisinde yapısını güçlendirici çok farklı polimerler içeriyor. Etlik Entegre Sağlık
Kampüsü’nde tercih edilen, -20˚C’a dayanımı ile öne çıkan Bonus Membran Premium serisi, SBS (stiren
bütadien stiren) polimer katkılı modifiye bitümden yüksek teknoloji ile üretilmekte olup, formülündeki
özel polimer karışımı ve polyester/cam tülü taşıyıcılar sayesinde çok düşük sıcaklıklarda dahi esnek
kalabiliyor ve bükülme değerlerinin avantajlarını yapı ömrü boyunca koruyor. Bonus Membran
Premium serisi yapısı itibari ile yüksek esneme yapan, titreşen ve genleşen çatılar için ideal yalıtım
sağlıyor.
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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|Pan 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|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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