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ERYAP İŞ ORTAKLARI İLE ORTA ÇAĞ’A DÖNDÜ 
 

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

Eryap, 2012 yılında düzenlediği Focus Membran satış kampanyası kapsamında bayilerini 

10-13 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenen İspanya seyahati ile ödüllendirerek; Orta Çağ’a 

uzanan keyifli bir gezi düzenledi. 

 

Zengin tarihi mirasının yanı sıra canlı bir kültür ve sanat merkezi olarak anılan İspanya’nın 

başkenti Madrid’in yanı sıra, kültürel özellikleriyle İspanya'yı en iyi temsil eden, Ortaçağ’dan 

kalma mimarisi, üç semavi dini buluşturan büyüleyici atmosferi ile 19. yüzyıldan bu yana 

sanatçıların ve gezginlerin önemli duraklarından Toledo; Türkiye'de yalıtım sektöründe lider 

markaların üreticisi olan Eryap ve bayilerine ev sahipliği yaptı. 

 

Madrid’de modern sanatseverlerin ilk durağı olan Museo del Prado ile şehir turuna başlayan 

Eryap ekibi, Arap Duvarı (Muralla Arabe), La Latina'da bulunan Basilica de San Miguel 

(Bazilika) dört erdemi temsil eden heykeller, Pablo Picasso ve Salvador Dali gibi sanatçıların 

eserlerinin sergilendiği Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia yanı sıra çok sayıda 

kültürel zenginliği de ziyaret etme imkanı buldular. 

Eryap ekibi, Madrid’den sonra UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan, ünlü 

İspanyol yazar Cervantes’in “İspanya’nın tüm kentlerini aydınlatan ışığıdır” şeklinde tasvir 

ettiği Toledo Şehri’ni ziyaret ederek, mimarisi ile adeta bir açık hava müzesini andıran 

yollarında Orta Çağ’a uzanan keyifli bir gezi yaptılar. 

Seyahat programını Atletico Madrid – Barselona maçında ezeli rekabete tanık olarak 

sonlandıran Eryap ekibi, tur boyunca akşamları tam bir eğlence şehri görüntüsündeki 

Madrid’de Flamenko dansını tecrübe etme imkanını yakalarken farklı konseptlere sahip 

mekanlarda da unutulmaz anlar yaşadı. Eryap’ın düzenlediği İspanya turuna 50 bayi katıldı. 

 

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. 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanya

