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PRESTİJLİ PROJELERİNİN TERCİHİ YİNE BONUS TAŞ YÜNÜ 

Bonus Yalıtım, üretim prosesindeki yüksek kaliteli üretim anlayışı sayesinde prestijli projelerin 

tercihi olmaya devam ediyor. NG Hotels’in Sapanca’daki otel tesisine ek olarak inşaatı süren yeni 

yatırımı NG Sapanca Enjoy projesinde dış cephe yalıtımını Bonus Taş Yünü’ne emanet ediyor. 

Isı, ses ve yangın yalıtımını aynı anda sunan, üstün teknolojiyle üretilen, doğal yalıtım 

malzemesi Bonus Taş Yünü, sektördeki diğer ürünlerden ayrılan kalite özellikleri ile tercih 

sebebi olmaya devam ediyor. Güral Ailesi’nin sahibi olduğu NG Hotels’in Sapanca’daki yeni 

projesi NG Sapanca Enjoy projesinin dış cephe yalıtımını Bonus Taş Yünü sağlayacak. İnşası 

devam eden NG Sapanca Enjoy’un toplamda 50.000 m2’yi aşan metrajdaki dış cephesi Bonus 

Taş Yünü Gold Plus 70 ürünü ile yalıtılıyor. 

Sessiz, sakin, bol oksijenle dolu yemyeşil ormanın içinde, NG Sapanca’nın yanı başında 

konumlanan NG Sapanca Enjoy, Sapanca’ya yepyeni bir soluk getirecek. Orman içinde dört 

mevsimin güzelliklerini yansıtacak olan beş yıldızlı NG Sapanca Enjoy’da 40 metre kareden 235 

metre kareye kadar farklılık gösteren büyüklükte ve son trendleri yansıtan 270 adet lüks, 

estetik ve ferah oda olacak. Tüm bu özellikleriyle konforu en üst düzeyde tutan otelin yalıtımı 

da, çok sayıda prestijli projenin tercihi olan Bonus Taş Yünü tarafından sağlanacak. NG Sapanca 

Enjoy'un 2020’nin ilk çeyreğinde açılması planlanıyor. 

 

Dış Cephelere Altın Dokunuş, Bonus Taş Yünü Gold  

40, 50, 70 ve 90 kg/m³ yoğunluğunda; siyah cam tüllü, beyaz cam tüllü, sarı cam tüllü, 

alüminyum folyolu ya da kaplamasız olarak üretilen Bonus Taş Yünü Gold ve Gold Plus 

havalandırma boşluklu ve havalandırmasız giydirme dış cephe duvarları için kullanılıyor. Su 

iticilik özelliği bulunan Gold ve Gold Plus serisi A1 yanmazlık sınıfında olup, olası bir yangın 

durumunda alevlerin ilerlemesini engelleyerek yangının zararlarını minimuma indirmede 

başrol oynuyor. Bununla beraber yüksek ses emicilik özelliği ile dış ortamdan gelebilecek tüm 

gürültüyü yok ederek yaşam konforunu artırmaya yardımcı oluyor. 

 

Isı, Ses ve Yangın Yalıtımında ‘İyisi’ : Bonus Taş Yünü 

Sahip olduğu düşük ısıl iletkenlik değeri ile mükemmel ısı yalıtımı sunarken, gürültüyü ve 

titreşimi de emerek huzurlu ve sağlıklı bir yaşam alanı sunan Bonus Taş Yünü, 1000°C 



                                  

 

üzerindeki sıcaklıklara dayanıklılığı sayesinde TS EN 13501-1’e göre A1 sınıfı hiç yanmaz 

malzeme olarak yapılarda tam yangın güvenliği sağlıyor. Üretim teknolojisini sahip olduğu AR-

GE ve ÜR-GE altyapısıyla her geçen gün geliştiren Bonus Taş Yünü, çok sayıda projenin yalıtım 

malzemesi tercihi olmaya devam ediyor. 

2012 yılından bugüne milyonlarca metrekare kullanımı ile ülkemizin ısı, ses ve yangın yalıtımı 

alanındaki lider markalarından olan Bonus Taş Yünü, yarım asırlık sanayicilik tecrübesi ve 

yalıtım sektöründe 19 yıla yaklaşan üretici kimliğine sahip Eryap Grup’un Sakarya/Hendek’teki 

%100 Türk sermayeli ve yüksek teknolojiye sahip tesislerinde üretiliyor. Yurt içindeki 

kullanımının yanı sıra çeşitli ülkelere ihraç edilen Bonus Taş Yünü, AB normlarına uygunluk 

anlamına gelen CE standartlarına sahip olarak yalıtımın “iyisini” sunuyor. 

 

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 markalı XPS Ekstrüde Polistiren ısı Yalıtımı 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 Membran markalı bitümlü su Yalıtım örtülerinin üretimine başlayarak su yalıtım ürünleri 

sektöründe de yerini almıştır. 2009 yılı sonunda Bonus Isı Yalıtım Sistemi, 2010 yılında Winer markalı polimer kapı ve pencere sistemleri, 2011 

yılında Bonus Shingle çatı kaplama malzemesi ve son olarak 2012 yılında doğa dostu Bonus Taş Yünü ürününü pazara kazandırarak sektördeki 

liderliğini sürdürmektedir.  

Eryap Grup, Türkiye’nin 81 ilinde yaygın bayi ağı ile hizmet sunmakta; 62’den fazla ülkede kurmuş olduğu güçlü işbirlikleri ile ürünlerini yurt 

dışında da 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 500’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. 

 


