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Eryap çevre dostu ürünü Wooler ile 2012 Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri”nde “Yılın 

Yatırımı” ödülünü aldı. 

 

ERYAP’IN ÇEVRE DOSTU ÜRÜNÜ: 

YENI NESIL TAŞ YÜNÜ, WOOLER 
 

Türkiye’de inşaat alanında özellikle yalıtım sektöründe lider markaların üreticisi olan 

Eryap, Gaziantep, İstanbul ve Sakarya’da toplam 150 bin metrekareyi aşan modern ve son 

teknoloji ile donatılmış tesislerinde üretim faaliyetlerine 2013 yılında da hız kesmeden 

devam ediyor. Eryap, Türkiye’deki 3 üretim tesisinde polimer dış cephe kaplama sistemleri, 

yalıtım malzemeleri (ısı, su, ses ve yangın) ve polimer kapı-pencere sistemleri üretimlerini 

gerçekleştirerek sektörün hizmetine sunuyor. 

Wooler, üç yalıtımı bir arada sunarken kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik 

özelliklerde, Alüminyum ve cam tülü vb. değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha, boru ve 

dökme şeklinde üretiliyor. Çatılarda, dış cephede, ara bölme duvarlarda, yüzer döşemelerde, 

kazan ve tesisat yalıtımı olmak üzere birçok farklı alan ve sektörde tercih edilen Wooler, ısı 

değişimlerine karşı sahip olduğu boyutsal kararlılık, bina ömrünce böcek, mikroorganizma, 

çürüme, küf tutma ve paslanma gibi dış etkenlere karşı yapıları bir zırh gibi koruyor. 

“Karbon Ayak izi” birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından 

insan faaliyetlerinin (hammaddenin çıkartılması, üretimi, nakliyesi, ürünün yeniden 

kullanılması, geri dönüşüm aşamaları vb.) çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.  

Wooler plus serisi isteğe bağlı olarak vakumlu paketlerde sunularak yüzde 30’lara varan 

nakliye avantajı ile bayileri ve yapı marketler açısından daha az depo, teşhir ve raf alanı 

avantajı da sunuyor. Öte yandan ürünün sevki, stoklanması gibi faaliyetler için harcanan 

enerjinin neden olduğu sera gazı oluşumu da en aza indirgeniyor.  

 

Isı-Ses-Yangın Yalıtımını bir arada sunan Wooler, çok yönlü fayda sağlıyor.  

 

Wooler taş yünü, ısı, ses ve yangın yalıtımını bir arada sunarken yalıtımda çok yönlü avantaj 

sağlıyor. Sınırlı miktardaki fosil yakıtları tasarruflu kullanmak ve çevre kirliliğine neden 

olmamak bugünün ve yarının ana gündemini oluşturmaktadır. Küresel iklim değişikliği, 

karbon salımı ve olumsuz etkilerini önlemek için günümüzde en ucuz, en yaygın ve etkili aynı 

zamanda en kolay tasarruf sağlayabilen yöntem yapılarda “ısı yalıtımı”dır. “Enerji Verimliliği” 

ve “Yalıtım”ın birbiri ile bütünleştiği günümüzde, toplam tüketilen enerjinin 1/3’ünden fazlası 

binalarda ısınma veya soğutma amacı ile kullanılmaktadır. Standartlara uygun yalıtımla, 

yüzde 50’ye varan tasarruf kolayca sağlanabildiği gibi, yalıtım düzeyi yükseldikçe enerji 


