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ERYAP BAYİLERİ BOSNA HERSEK’TE  

Yalıtım sektöründe lider markaların üreticisi Eryap Grup, bölge bayileri için Bosna Hersek’e 
4 günlük bir seyahat düzenledi.  

 

Eryap Grup, seyahat programı kapsamında 30’a yakın bayisini Bosna Hersek’te özel bir tur 
düzenleyerek Avrupa’da ağırladı. Geçtiğimiz Eylül ayında düzenlenen gezide bayiler Bosna 
Hersek’in en kalabalık şehri olan Saraybosna’da keyifli bir tatil yaptı. Yılın son çeyreği için 
enerji toplayan Eryap bayileri ülkenin ekonomi, kültür, idari, eğitim ve spor merkezi olan 
Saraybosna’da konakladı. 

Kentin Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu mimarisinin en güzel örneklerini dört 
günlük Bosna Hersek gezisi için özel hazırlanan seyahat programı kapsamında bayiler Tarihi 
Mostar Köprüsü, 300 yıllık tarihe sahip İbrahim Paşa Medresesi, 550 yıldır yaşayan Alperenler 
Tekkesi, Birinci Dünya Savaşı’nın çıktığı yer olarak bilinen Latin (Hünkar) Köprüsü, Tarihi 
Osmanlı Kalesi gibi çok sayıda önemli ve tarihi noktayı ziyaret edip; Saraybosna şehir 
manzarasını izlediler, meşhur restoranlarda yöresel lezzetleri denediler. 



 

 

Bosna Hersek’in büyülü atmosferinde dört gün gezerek Bosna’da yerel lezzetlerin de  tadını 
çıkaran  Eryap bayileri, şehrin muazzam kültürel çeşitliliğini görme fırsatını buldu. 

 

Eryap Grup  

Eryap Grup 2001 yılından bu yana inşaat sektöründe, özellikle yalıtım alanında öncü ve yenilikçi kimliğiyle 
faaliyetlerini sürdürüyor. Türk yapı sektörünün lider markalarını üreten Eryap; Gaziantep, İstanbul ve 
Sakarya’da toplam 150.000 m2’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. 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 ile sektördeki liderliğini sürdürüyor. 


