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Şehrin İçinde Bir KÖY, KÖY’ün İçinde Bonus
İstanbul’un yeni havalimanı projesi sonrasında değeri daha artan ilçesi Zekeriyaköy’de inşa edilen,
şehrin karmaşasından uzakta yaşamak isteyenlerin tercihi KÖY Projesi’nde yaşam başladı.
Köylerin huzurlu ve sakin yapısının şehir hayatına adapte edildiği projede, ısı, ses ve yangın
yalıtımı için prestijli projelerin çözüm ortağı olan Bonus Taş Yünü ürünleri kullanılıyor.

Siyahkalem Mühendislik İnşaat tarafından, Emlak Konut GYO güvencesiyle inşa edilen KÖY projesi, İstanbul

Zekeriyaköy’de 467 bin metrekare alan üzerinde yükseliyor. Dünyaca tanınmış ve pek çok ödül sahibi
İngiliz mimari grup Hopkins Architects tarafından tasarlanan KÖY projesi, bir köy gibi yalın ancak bir
şehir kadar şık mimarisiyle dikkat çekiyor. 1+1’den 6+1‘e kadar çeşitli tip ve büyüklüklerde konut
seçenekleri mevcut olan proje toplam 3 etaptan oluşuyor. Proje içerisinde 1.167 konut ve yaklaşık
15.000 m2’lik bir alana sahip yeme, içme, eğlence ve alıveriş imkânı sunan ÇarşıKÖY ve 118.000 m2
doğal koruluk alan yer alıyor.
Köy hayatının sakinliğini ve konforunu esas alan projede, yaşam alanlarının yalıtımı en önemli konu
olarak ilk sırayı alıyor. Proje genelindeki tüm evlerde konforun başrolü olan ısı ve ses yalıtımı için ise
Yalıtımın İyisi Bonus ürünleri kullanılıyor. Bonus Taş Yünü ürünleri yaşam alanlarının ısı, ses ve yangın
yalıtımını garanti ederek; enerji tasarrufu, gürültüsüz bir yaşam ve güvenli yaşamı tek bir kalemde
sunuyor. Devam eden proje genelinde dış cephe ve ara bölme duvarların yalıtımı için bugüne kadar
53.500 m2’lik kullanımı ile Bonus Taş Yünü, referansları arasına değerli bir projeyi daha katmış
oluyor. İnşası süren projeye ürün sevkleri devam edecek.

Dış cephelerinde 10 cm’lik kalınlıktaki
12.000 m2 Bonus Taş Yünü Premium
F 150 mantolama ürünlerinin
kullanımı ile ülkemizdeki yalıtım
bilincinin ve enerji verimliliğinin de
artmasına katkıda bulunan projede,
41.500 m2 de Bonus Taş Yünü Gold
Plus 50, 70 ve 90 giydirme cephe ve
ara bölme levhaları kullanılıyor.
Türkiye’deki İlk Leed Neighborhood Sertifikası
Yemyeşil coğrafyası ile doğa içinde rahat bir yaşam sürmek isteyenlerin tercih edeceği KÖY projesi
lokasyonu ile de kolay ulaşım imkânı sunuyor. Yatırım değeri 1,3 milyar TL olan KÖY projesi, etrafı
yüksek duvarlarla çevrili, yaşama alanlarından soyutlanmış bir proje olarak değil; bulunduğu bölge
ile organik ilişki içinde olan bir yaşam alanı olarak tasarlanmış olmasıyla öne çıkıyor.

Sürdürülebilirlik ve çevreci özelliklere sahip olma konularında öncülük yapan KÖY, proje genelinde
daha sürdürülebilir ve doğa dostu tasarım prensipleri yerleştirmiş ve dünya çapında en çok kabul
gören yeşil bina sertifikasyon sistemi olan LEED'i benimsemiştir. Doğa dostu yerleşim kurgusu ve
daha sürdürülebilir bir tasarım anlayışının sürdürüldüğü projede, beşeri ilişkileri geliştirmek ve
kaliteli bir yaşam alanı oluşturmak ana hedef olarak görülüyor. Tüm bu özellikleri sayesinde KÖY
projesi, Türkiye'de ilk LEED NEIGHBORHOOD sertifikasını alarak bir ilke imza atıyor.

Isı, Ses ve Yangın Yalıtımında ‘İyisi’ : Bonus Taş Yünü
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 20 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.
Üretimine başlanan ilk günden itibaren kaliteli üretim anlayışı ve üstün performans özellikleri ile
tercih nedeni olan Bonus Taş Yünü, çok sayıda prestijli projenin çözüm ortağı olmaya devam ediyor.
10 yıllık üretim tecrübesi, ileri teknolojili üretim hattı, alanında uzman mühendis kadrosu ile yüksek
standartlarda ürünleriyle projelerin çözüm ortağı olan Bonus Taş Yünü, üstün yalıtım performansı ile
göz dolduruyor.

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; 60’a yakın 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.

