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ERYAP’A WOOLER İLE “YILIN YATIRIMI” ÖDÜLÜ 

Eryap 2012 yılında başladığı Wooler taş yünü üretim tesisi yatırımı ile “2012 Yalıtım 

Sektörü Başarı Ödülleri”nde “Yılın Yatırımı” ödülünü aldı. 

 

36.Yapı Fuarı Turkey Build İstanbul Fuarı çerçevesinde düzenlenen “2012 Yalıtım Sektörü 

Başarı Ödülleri”  töreninde bir konuşma yapan Eryap CEO’su Emrullah Eruslu, sektörün 

uzmanları ve lider firmalarının oylarıyla gelen bu ödülün kendilerini için çok önemli olduğunu 

belirterek, “5 Avrupa ülkesinden, alanında uzman 9 farklı firma ile yürütülen fizibilite 

çalışmaları neticesinde 2012 yılında Sakarya Hendek’te 60 bin metrekarelik alanda taş yünü 

tesisi kurduk. Bu tesiste üretilen sektörün en teknolojik ve çevreci taş yünü Yeni Nesil Taş 

Yünü Wooler fuarın en gözde ürünü oldu” dedi. 

 

Eruslu şöyle devam etti: “Fuarda standımızı ziyaret eden sektör temsilcilerini, Sakarya’da 120 

Milyon TL yatırımla kurduğumuz Eryap taş yünü tesisinde ürettiğimiz Wooler taş yünü 

ürünümüzün kullanım yerleri ve ürün özellikli hakkında bilgilendirdik, hepsi çok etkilendiler. 

Wooler, sahip olduğu ısı iletkenlik değeri ile mükemmel ısı yalıtımı sunarken, gürültüyü ve 

titreşimi emerek huzurlu ve sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor.  

Ayrıca 10000C üzerindeki sıcaklıklara dayanıklılığı sayesinde de TS EN 13501-1’e göre A1 sınıfı 

“yanmaz malzeme” olarak yapılarda tam yangın güvenliği de sağlıyor. Yüzde yüz yerli 

hammadde ve ileri teknoloji ile üretilen doğa dostu ürün Wooler, yüksek performans 

değerleri ile, ulusal ve uluslararası denetim ve ürün spesifikasyon testlerinden başarı ile 

geçerek TSE ve CE gibi onayları almıştır. Jeotermal tesisler, yangın kapıları, konutlar, alışveriş 

merkezleri, sanayi tesisleri, gemi inşası gibi farklı alan ve sektörlerde kullanılan Wooler, 

üretiminin ilk yılında önemli ve prestijli projelerde tercih edilmiştir. Zincirlikuyu’da inşası 

devam eden Zorlu Center, İstanbul Fatih Vatan Caddesi İstanbul Vergi Dairesi, Mecidiyeköy 

Trump Towers, Fulya Polat Towers, Akasya Acıbadem gibi prestijli ve bilinir projelerin 

çatılarında, dış cephesinde, ara bölme duvarlarında, yüzer döşemelerinde, kazan ve tesisat 

yalıtımı olmak üzere birçok bölgesinde Wooler kullanılmıştır.” 

 

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. 


