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BENZERSİZ YALITIM VE ÇOK YÖNLÜ TASARRUF 

İÇİN BONUSPAN 

Türkiye’de inşaat ve yalıtım sektöründe lider markaların üreticisi Eryap, Bonuspan 

markası ile yapılara benzersiz yalıtım ve tasarruf imkanı sunuyor. 
Bonuspan, Ekstrüde Polistren - XPS' nin hammaddesi olan polistirenin ekstrüzyon işlemi ile 

hat boyunca istenen kalınlıkta, yoğunlukta ve yüzey özelliğinde üretilerek yapılarda ve 

endüstride çatı ve teraslarda, temel yalıtımlarında, bodrum perde duvarlarda, otoparklarda, 

havaalanı hangarlarında ve pistlerinde, demiryollarında, döşeme betonu altı, üstü ve şap 

altında, sandviç çatı ve cephe panellerinde, frigofrik kamyon kasalarında, soğuk hava 

depolarında, acil durum barakalarında, şantiye ve askeri amaçlı korunma ünitelerinde, 

doğrama sistemlerinin camsız bölümlerinde, ısı yalıtımlı sandviç ara bölme duvarlarında, besi 

çiftliklerinde kullanılabiliyor. Binaların ısı yalıtımında üstün koruma sağlayan Bonuspan 

kullanılması durumunda hane ve ülke ekonomisine enerji tasarrufu da sağlıyor. 

ERYAP tarafından İstanbul Silivri tesislerinde en ileri teknolojiyle çevreci gazlarla üretilen 

Bonuspan, ısı yalıtımının gerekliliği ve ısı yalıtımına yönelik mantolama, zemin, teras, temel 

ve çatı uygulamalarında başrol oynuyor. 

Bonuspan, ulusal ve uluslararası geçerliliği olan tüm sertifikasyonunu tamamlayarak tescilli 

bir marka olmanın tüm gereklerini yerine getirmektedir. Çeşitli ülkelere ihraç edilen 

Bonuspan’ın tüm ürünleri, AB normlarına uygunluk anlamına gelen CE standartlarına da 

sahiptir. 

Sağlıklı, tasarruflu, uzun ömürlü binalar için ısı yalıtımı, ısı yalıtımı için Bonuspan 

Doğa ortamında ısı, yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğru ilerlemektedir. Isı yalıtımı, bu 

ilerlemeyi azaltarak ısının istenen bölgede kalmasını sağlamaktadır. Bu nedenle yapılara 

standartlar doğrultusunda yalıtım uygulandığında yüksek enerji verimliliği neticesinde 

tasarruf artarken çevre kirliliği azalmakta, ısınma ve soğutma için daha az enerji kullanımının 

sonucu olarak daha az atık gaz çıkışı ve daha az çevre kirliliğine sebep olunmakta, bina 

kabuğunun ısı değişimlerine bağlı eskime ve yıpranması önlenmekte, ısının bina içerisinde 

homojen yayılımı sağlanmış olmaktadır. Yaşam mekanlarında tavan ve taban yalıtımı 

olmadan sadece dıştan mantolama ile doğru ve etkin bir yalıtım sağlanamamaktadır. Bina 

ısısının sürekliliğini koruyabilmek için mutlaka ısı kaybı olan tüm alanların saptanması ve 

yalıtımda göz önünde bulundurulması gereklidir. 

 

 

 

 


