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Sağlıklı yapıların, yaşam ve konut kalitesi için ne gibi katkılar sağladığı bir çok araştırma 

sonucunda karşımıza çıkmaktadır.

Baumit Viva Araştırma Parkı'nın araştırma sonuçlarına göre, sağlıklı yapı imalatı için 3 temel 

element bulunmaktadır.

Öncelikle iyi bir ısı yalıtımı uygulamak, bunu masif duvarlar ile destekleyerek yapının kışın ısı 

depolayabilmesini, yazın ise serin havayı evin içinde tutabilmesini sağlamalıyız. Son olarak iç 

cephelerde, sağlıklı ve ortam nemini dengeleyebilen malzemeler tercih edilmeli.

Bu sayımızda da sağlıklı bir iç mekan iklimi ve hava kalitesi için ideal malzemeleri ve uygulama 

yöntemlerinden bahsedeceğiz. 

Sağlıklı konutlar hakkında elde edilen araştırma sonuçları halihazırda Polonya’da hem enerji 

tasarrufu sağlayan, hem de estetik olan referans projelerde uygulamaya kondu. Konut 

inşaatının her zaman dosdoğru bir mesele olmadığını Almanya’daki “The White” projesinde 

görmekteyiz. Bu proje bize eşsiz bir şekilde, limanda demir atmış bir gemiyi hatırlatıyor.

Renklerin ve cephelerin dünyasından ilginç örnekleri size Prof. Axel Venn’in “Colors of 

Life” kitabından güzel ve aynı zamanda renkli bir derleme sunuyor. Yaratıcılık sadece renk 

tasarımı ile sınırlı değil. Bir 3D beton yazıcı ile nelerin mümkün olduğunu Bauminator’un 

gelişimi gösteriyor. Baumit fayans programı Baumacol için su geçirmez bilgi birikimini şimdi, 

Hırvatistan’da su üzerindeki başarılarını herkesten fazla kutlayan iki tanık ortaya koyuyor.

Sizlere güzel, renkli bir yıl ve projelerinizde başarılar diliyoruz.

Baumit Türkiye
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ürünleri
Sağlıklı yapı

Sağlıklı iç mekan iklimi'' dendiğinde ilk etapta kulağa 

oldukça basit geliyor. Pencereyi açmak, ortamı hava-

landırmak ve hepsi bu kadar. Aslında iç mekan hava 

kalitesi, dikkatlice dengelenmesi gereken pek çok faktöre 

bağlı. Kimyasal ve iklimsel faktörlerin yanında biyolojik faktör-

ler de burada önemli bir rol oynuyor. 

Soluduğumuz havanın önemi.

Günümüz dünyasında insanlar günde 10.440 litreye yakın 

iç mekan havası ve sadece 1160 litre temiz hava soluyor. 

Bu kadar yüksek bir miktar söz konusu olduğunda iç me-

kan havanın kalitesi çok büyük önem arz ediyor. Ortamdaki 

nem, hava temizliği ve sıcaklık yaşam kalitemizi ve sağlığımızı 

önemli derecede etkiliyor.

Modern dünyada, günlük hayatımızın 
%90’ını iç mekanlarda geçiriyoruz. 
Bu nedenle yaşam alanlarımızdaki hava 
kalitesi sağlığımız için büyük önem taşır.
Peki yaşam alanlarımızın hava kalitesini 
nasıl iyileştirebiliriz? Baumit bunun için 
nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve iç me-
kanlarda sağlıklı bir havaya nasıl kavuşabi-
leceğinizi sizin için araştırdı.

Klima:
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ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ & SAĞLIK VE ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ

0 %20 %40 %60 %80 %100Havadaki Nem %
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Solunum Sistemi Enfeksiyonları

Alerji / Astım

Konforlu oda sıcaklığı

Ortamdaki nem oranı gibi, mekan sıcaklığı da birçok faktöre bağlıdır. 

Konforlu ortam sıcaklığı, oturma odaları için ortalama 20 ila 22 derece, 

yatak odaları içinse 17 ila 18 derece arası olarak kabul edilir. İdeal ortam 

sıcaklığı, mekanı sınırlandıran duvarlar, tavan ve zeminin yüzey sıcaklığı 

ile ortamdaki hava sıcaklığının ortalama değeridir. 

Bağıl nem

Kapalı alanlardaki konforumuz, oda sıcaklığına, odayı çevreleyen duvar-

ların, tavanın ve zeminin sıcaklığına bağlıdır. Ancak ortamın nem oranı 

da önemli bir rol oynar. Yaşam alanlarımızın nem oranı %40 ila %60 

aralığında olmalıdır. Yüksek orandaki nem, küf oluşumunu hızlandırır. 

Ancak hava, fazla nemi tutamaz. Alerjiler, astım ve enfeksiyonlar ise faz-

la kuru hava sonucunda meydana gelir. 

Nem dengeleyen iç cephe sıvaları

Baumit Klima sıvaları, ortamdaki bağıl nem yüksek olduğunda havadaki 

fazla su buharını emer , ortamdaki nem oranı fazla düşük olduğunda ise 

bünyesindeki su buharını ortama geri bırakır. Bu sayede kapalı alanlar-

da ideal nem oranı stabilize edilmiş olur.

Optimum nem dengeleme performansı için Klima sıvanın uygulama ka-

lınlığı doğru seçilmelidir. İdeal nem tutma kapasitesi minimum 1,5 cm 

sıva kalınlığı ile elde edilir. İç cephe sıvaları ne kadar etkinse, iç mekan 

iklimi de o kadar dengeli ve sağlıklıdır. Baumit, Klima Sağlıklı Yapı Ürün-

leri ile iç mekan iklimini düzenleyebilen ve hava kalitesini arttıran sıvalar 

sunmaktadır. 

Soluduğumuz havada neler var?

İç mekan hava kalitesini etkileyen farktörler yalnızca sıcaklık ve nem de-

ğildir. Soluduğumuz havaya başka fiziksel, biyolojik ve kimyasal faktörler 

de etki etmektedir. Nem ve sıcaklığın yanı sıra hava akımı, toz, gürültü, 

ışık ve elektromanyetik kirlilik gibi fiziksel etkenler de dikkate alınmalıdır. 

Kritik değerler çeşitli ölçüm aletleri ile tespit edilebilir. Virüsler, bakteriler, 

alerjenler, maytlar ve küf sporları gibi biyolojik etkenler de insan sağlığı-

na risk teşkil edebilir ve solunum yolu hastalıklarına yol açabilir.

Modern dünyada günlük 
hayatımızın %90'ını iç mekanlarda 
geçiriyoruz.
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Kimyasal etkenler genellikle koklama duyusuyla algılanabilirler. 

Uçucu organik bileşikler (VOC’ler), karbondioksit, tütün dumanı, 

koku maddeleri ve gazlar gibi kimyasal faktörler baş ağrısı, yorgun-

luk ve solunum yolu şikayetlerine yol açabilir.

İç mekan iklimini iyileştiren sıvalar

Baumit, Dünya'daki yapı trendlerini takip etmekte, sağlıklı iç me-

kan havası ve konforlu yaşam alanları için, uzun yıllardır geliştirdiği 

inovatif ürünleriyle sağlıklı ve çevre dostu sistem çözümleri sun-

maktadır. 
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 Baumit Klima Sıva

Baumit Çimento Esaslı Sıva
Baumit Alçı Esaslı Sıva

İyi bir iç cephe 
sıvası iç me-
kandaki nem 
arttığında fazla 
nemi emebilmeli 
ve nem çok 
azaldığında ise 
ortama geri 
verebilmelidir.   
Nem dalgalan-
maları böylece 
engellenmiş olur.

Klima sıvalarının, çimento ve alçı esaslı sıvalara göre nem emme 

kapasitesinin karşılaştırılması gösterilmiştir. (bkz. Grafik)

Konforlu yaşam

Evlerinde kendini rahat hissedenler, günlük yaşamın getirdiği zor-

luklarla daha kolay başa çıkabilmektedir. Konfor, rahatlamamızı 

sağlar, bu da sağlıklı bir yaşamın ön koşuludur.

Hava sıcaklığı, duvar yüzeylerinin sıcaklığı, ortamdaki havanın nem 

oranı ve hava akımı orada yaşayan bireylerin konforunu etkiler. 

Baumit KlimaSistem ile birlikte havadaki nem oranını ideal seviye-

lere getirmek ve Baumit mantolama sistemleri ile ortam sıcaklığını 

düzenlemek, sağlıklı iç mekan iklimi için en iyi ön koşulları oluşturur.

Nem ve sıcaklığın yanı sıra hava akımı, toz, gürültü, 
ışık  ve elektromanyetik kirlilik gibi faktörler  de iç 
mekan hava kalitesini etkiler. 

Yapılar giderek daha geçirimsiz hale 
geliyor

Enerji tasarrufu elde etmek için ve modern yapı 

malzemelerimiz sayesinde yaşam alanlarımız 

giderek daha izole hale geliyor. Eski yapılar ile 

kıyaslandığında günümüz yapılarında iç mekan 

havası ile dış ortam havası arasındaki sirkülasyon 

çok daha azdır. 

Bu nedenle zararlı maddeler kapalı ortamda daha 

uzun süreler kalmaktadır. 

Doğru yapı malzemelerinin seçimiyle zararlı mad-

deleri yaşam alanlarımıza hiç sokmamış oluruz. 

Kapalı alanlardaki havanın “temiz” kalabilmesi 

için yapı malzemelerinin seçimi çok önemlidir.

İç cephe malzemeleri doğal içerikleri sayesinde 

ortama zararlı madde salımı yapmamalı, kapalı 

alandaki nem oranını dengeleyebilmeli ve nefes 

alabilmelidir.
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Enerji tasarrufu, uzun süreler inşaat sektörü 
için en önemli konuydu. 
Günlük yaşamımızın %90'ını kapalı alanlarda 
geçirdiğimiz yeni dönemde sağlık, yaşam 
alanlarımız olan yapılar için daha büyük bir 
önem taşımaktadır.  

Polonyalı mimar ve yatırımcı, Baumit ile, sağ-
lıklı yapılar sunmanın ekonomik yöntemler ile 
mümkün olduğunu kanıtladı.

en iyi

Sağlıklı yaşam için
referanslar
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…tek fikir
Radostowice’deki Optimal Ev ile Stare Babice’deki e4 Kampinoska 

projesini bir ortak fikir birleştiriyor. Her iki proje, dengeli inşaat kavra-

mına modern bir yaklaşımı temsil ediyor. Bu şekilde mimari, masraflar 

(gerek inşaat, gerekse de müteakip kullanım açısından), ayrıca ekoloji 

ve konutların içinde yaşayacak insanlar için uygun ortam iklimi husus-

larına özel bir dikkat sarf edildi. Bu nedenle her iki durumda sıcak, 

masif duvarlar ve yerler ile iç mekanlarda nemi düzenleyen mineral iç 

sıva kullanıldı. 

Uygulama, VIVA Araştırma Parkı’nın sonuçlarına dayanıyor. VIVA Araş-

tırma Parkı, sağlıklı yapı malzemeleri ile konutta yaşayan insanların ra-

hatı arasındaki doğrudan ilişkiyi eksiksiz ıspatlamıştır.

Ortak Paydaş

Her iki projenin de bir diğer ortak noktası, gerçekleştirilmelerin-

de Baumit şirketinin pay sahibi olması. Emisyonsuz sıva Baumit 

KlimaWhite bu bağlamda en ideal çözüm idi. Seçimde buhar 

geçirgenliği, düz ya da strüktüre sıva uygulama imkanı ile anti-

bakteriyel özellikleri etkili oldu. Tüm bunlar nemin optimal dü-

zeyde düzenlenmesini garanti etmekte, iç mekanlarda sağlıklı 

bir mikro iklim oluşmasını sağlamakta, küf oluşumunu engelle-

mekte ve konforu olumlu yönde etkilemektedir.

Her iki konut projesinin de 

''Sağlıklı Yaşam'' anlamında 

projelerinde Baumit ürünlerini 

tercih etmesi, tüm insanların 

sadece enerji tasarrufu sağ-

layan ve estetik değil, aynı za-

manda sağlıklı bir yaşam sür-

dürmesi gerektiği yönündeki 

vizyonumuzu teyit ediyor.

Yazar: 
Aleksandra  
Gilewska 
Baumit Polonya 
Pazarlama Müdürü

İki Proje…

Optimal Bina

“Herkesin iyi mimariye hakkı var” mottosu ile Polonya’nın Rados-

towice kentinde “Optimal Bina” projesi hayata geçirildi. Bu proje, 

kökenini yerel geleneklerden alan ve modern ihtiyaçlar ile Polonya 

piyasasının taleplerine uygun hale getirilmiş, tekrarla-

nabilir bir ev fikri ile projeye özel yaklaşımlarını 

bir araya getiriyor. Proje kapsamında, KWK 

Promes’ten, sayısız uluslararası ödül alan 

Polonyalı ünlü mimar Robert Koniecz-

ny tarafından tasarlanan beşik çatılı altı 

model evden oluşan bir site oluşmakta.  

e4 Kampinoska

Radostowice'deki Optimal Ev’in yapımı 

ilerlerken, bir başka olağanüstü konut pro-

jesi, Wienerberger işbirliğiyle gerçekleştirilen e4 

Kampinoska projesinin yapımına Varşova yakınlarında başlıyor. 

Projenin arkasında “En İyi Baumit Cephesi” yarışmalarında pek 

çok ödül alan Beczak/Beczak Mimarlık Atölyesi var. 

Projede, Ostoja Kampinos yerleşim alanının ilk aşamasını oluştura-

cak olan kent evleri ve iki yarı müstakil evden oluşan bir kompleks 

söz konusu.

Kullanılan Baumit ürünleri iç 
mekanlarda sağlıklı nem oranını 
sağlamakta, küf oluşumunu 
engellemekte ve konforu olumlu 
etkilemektedir.

Gerek e4 binasında (en sol-
daki resim), gerekse optimal 

binasında, havadaki nemin 
depolanması ve kışın ısının,  
yazın ise serin havanın ideal 
şekilde muhafaza edilmesi 

için ısı yalıtımı uygulanmış ma-
sif duvarlar tercih edilmiştir. 
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Sistemli
Renkler

Baumit Life
Dünyası

Meşhur renk araştırmacısı, tasarımcı ve renk sanatçısı Prof. Axel Venn, 

144 renk ile bir ön seçim gerçekleştirdi ve sadece ahenkli görünmekle 

kalmayıp felsefik açıdan da anlaşılabilir sekiz renk serisi oluşturdu.

“Renklerin bir etkisi ve onların bir DNA’sı var” diyen Prof. Axel Venn sözleri-

ne,“144 rengin tamamının DNA’sını çözdüm. Her rengin kendine has bir renk 

formülü var. Bu sayede, seçtiğimiz renk ile karizmatik bir etkiye yönlenebilir, 

işlevselliğe, duygusallığa, geleceğe bakışa ve öneme göre renkleri ayırarak 

kullanabiliriz.'' şeklinde devam etti.

Sahip olduğumuz 888 renk ile sunmuş 
olduğumuz sınırsız çeşitlilik aynı zamanda 
seçim yapmakta zorlanma anlamına da 
geliyor. Hangi renkler birbirine uyar, hangi-
leri heyecan verici biçimde etkileşir?
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Bu renk serisi taş ve kum gibi doğal renklerle geliyor. Bunlar optik deneyimimizin 

temelini oluşturuyor. Bu renkler, modern ya da geleneksel yapılarda mimarinin 

hangi dönemden geldiğine bakmaksızın, uyum sağlar. 21. Yüzyılın ikinci on yılın-

daki bu “Yeni Klasisizm” sofistike, şık ve estetik açıdan ebedi çekiciliğiyle bağım-

lılığa dönüşüyor. Tebeşir, mermer ve kireç tonlarındaki duygusal beyaz nüanslar, 

sis tonları ve gece serinliğini yansıtan dolunay renkleri...

0972

0441

0449

0018

0889 0017

0446

0979

0939

0935

0937

0015

0446 0935

0016

0423 0425

0933

Renk paletinde, doğadan gelen görüntüler yansıma buluyor. Doğa, bir model 

olarak görev görüyor ve talimatlar veriyor. Ekinlerin renkleri olgun buğday veya 

mısır tarlalarını, killi toprak tonları yapraklar ve samanı andırıyor. Uygulama ör-

nekleri yelpazesi kırsal toprak kahverengisinden bambu tonlarına ve zen-

gin çikolata renklerine kadar uzanıyor.

Başak & Altın: İyi hissettiren mekanlar

02110232

0152

0236

0089

0373

0382

0286

0284

0234

0217 0219

0289 0296

0298

0291

0281

0321

Hem iç hem de dış cephelerde, kırmızı tonları zihni ve bedeni canlandırır.

Sadece özel projelerde değil, büyük şehir ofisleri, ticari alanlar ve gök-

delenlerde de abartılı renkler bölgesel vurgular yapmak için kullanılıyor.

Bu detaylar yapılara özgünlük ve çeşitlilik sunuyor. 

Mercan & Turuncu:
  Yoğun sinyal gücü

0487

0571

0159

0474

0573

0479 0472

0576

03280329

0489

0477

0506

0299

0475

0521

0481

0501

Yeşim Taşı & Beyaz:
   Nesnelliğe dönüş
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Deneysel renk kullanımı, işlevsel binalarda 

ve konutlarda sıradanlığı terk etmek iste-

yenlerin her zaman tercihi olmuştur.

Prensip olarak, küçük veya büyük her şe-

hir, bilinçli olarak heyecan, oyun ve eğlen-

ce ilkesine dayanan renkli semtlere ihtiyaç 

duyar. Bu renk paleti soğuk mavi tonların 

büyüleyiciliğinden, sıcak kırmızı tonlara 

kadar uzanıyor. 

 Menekşe & Kantaron:
Baştan çıkarıcı sıcaklık

07790691

0695

0639

0684

0419

06330631

0693

06990788

0697

0388

0635

0682

0687 0429

0417

Geniş yüzeyli gök renkleri mutluluk ve güvenlik hissi uyandırır. Kentsel peyzajlarda, 

yeterlilik, sakinlik ve mesafe ifade ederler. Klasik-romantik mavi tonlar, gerçeklik hissi 

uyandırır. Orta mavi nüanslara sahip açık renkli sulu tonlar ise seriye netlik ve düzenli-

lik hissi katıyor. Geleceğe yönelik olarak iyimser ve pozitif anlamda pazarlama mesajı 

vermek isteyen müstakil veya ticari bina sahipleri ise cephelerinde yüksek teknolojiyi 

çağrıştıran mavi rengi tercih ediyorlar.

Deniz & Gök Mavisi: Büyüleyici hafiflik

0771

0844

0791

0795

0769

0763

0841

0785

0777 0793

0842

0767

0766

0772

0782

0787

0774

0761
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Soğuk beyazdan derin kahverengi-siyaha uzanan renkler, 

mantık ve işlevselliğe hitap eder. Bu otantik renk programının 

temelini çeşitli akımlar ve mimari stiller oluşturur. Bir yanda 

parlak kahverengi tonlarından soluk mora varan gri renkler 

ve kuru kahverengiler diğer yandan ise çelik griler ve buz 

çiçeği tonları... Kent ve kırsal kesimdeki çağdaş ve tarihi 

mimarilerde, kamu binalarında ve kültürel binalarda, bu renk 

kılavuzlarına tekrar tekrar rastlıyoruz. İnsanlar bu tonları

optik kompanzasyon olarak deneyimliyorlar çünkü bunlar 

çoğu zaman gizli, görsel beklentilerimizi 

karşılıyorlar.

Çakıl ve Bazalt:
  Otantik işlevsellik

Sağlıklı ve mutlu hissettiren renklerdir. Bu, oldukça ihtişamlı görünen binalar için 

de geçerlidir. Yeşil binaların, bizim üzerimizde güven uyandırıcı bir etkisi vardır. Bu 

renkler tazelik ve ferahlık hissi uyandırır, çevredeki yeşil alanlar ve bitkiler ile uyum 

içinde çalışırlar.

Antep Fıstığı & Adaçayı:
   Sağlıklı yaşam

1021

0981

1142

0971

1037

102710341071

1035

1075

1057 1078

006910381149 1137

1076

1031

0393

0381

0421

0882 0397

0443

0847

0396

0886

09760989 07780884 0768

0399 0849 01990395

Kum & Güneş: Renkli cazibe

0141

0062 0064

0019

0147

1139

0125

0051

0149

0144

029202930066 0129

0082

0059

0128

0122

“Colors of Life”
Bu kitapta profesyoneller gelecek 
projeleri için en güzel renk kombinas-
yonları hakkında her şeyi öğrenecekler. 
konuda daha çok bilgiye

internetten

baumitlife.com 

adresini ziyaret 

ederek ulaşabilir-
siniz.

Bunlar iletişimin rekleridir. Samimiyet, eğlence ve cazibe gibi cağrışımlar yapar ve 

enerji verirler. Aynı zamanda bilgeliğin renkleri oldukları ve ruha huzur verdikleri bi-

linir. Duygulara hitap eder, sıcaklık hissi verirler, safran ve zerdeçal ile hayatı canlandırırlar. 
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“The White”

Y uvarlak köşeler, parlak beyaz renk ve balkonlar sadece bir ge-

minin dalgalardaki hareketini hatırlatmakla kalmıyor, tasarım 

aynı zamanda su kenarındaki özel konumuna da mükemmel 

şekilde uyuyor.

Burada, Friedrichshain ve Kreuzberg arasında, tüm apartman sakin-

leri binanın ikizkenar yamuk şekli sayesinde Berlin liman bölgesinin 

harika manzarasına sahip. “The White”ın görünümünün, Spree lima-

nına demir atan bir gemiyi andırması amaçlanmış. Üzeri kapalı mer-

kezi bir holden açılan galerilerle erişilen yedi katta toplam 68 daire 

bulunuyor. En üst kat cephenin geri kalan kısmından daha geride dur-

makta ve yanlarda balkonlar üçgen şeklinde dışarıya uzanmaktadır. 

Spree'ye bakan cephenin tamamı ise birer kamara gibi düzenlenmiş.

Spree Nehri Kıyısında Özel Bir Yaşam
Berlin'deki eski Doğu Limanı bölgesinde 
4.000 m²'den büyük bir arsa üzerine yeni
 bir apartman inşa edildi.

Binanın ikizkenar yamuk şekli 
sayesinde tüm apartman sakinleri 

Spree manzarasına sahip.
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Cephe yüzeylerinin kavisli hatlarının özel görünümü, prekast modüllerin 

kombinasyonu ve Baumit ısı yalıtım sistemi ile sağlandı. İç ve dış cephe 

yüzeylerinin farklı gereklilikleri nedeniyle hem EPS hem de taşyünü ya-

lıtım malzemeleri kullanıldı. Farklı dekoratif sıvaların ve dokuların seçimi, 

tüm cephe yüzeyinde saf, parlak beyaz ile devam eden yüzey tasarı-

mını desteklemekte.

Uygulama sırasında yaşanan en büyük zorluk, yapının tüm 

yüksekliği boyunca uzanan cephe kıvrımlarıydı. Dış cep-

henin yalıtımı için, özellikle binaların yuvarlak kenarları için 

uygun olan EPS yalıtım malzemeleri kullanıldı.

Kıvrımlar için 8 m uzunluğundaki EPS bloklar proje için 

özel üretildi. Böylece ustalar için hızlı ve teknik olarak temiz 

bir çözüm sağlandı.

Galerilere sahip üstü kapalı ancak ısıtılmayan merkezi av-

lunun yalıtımı, acil durum çıkışlarının gerekliliklerini karşıla-

yan taşyünü yalıtım levhalarıyla gerçekleştirildi. Dışbükey 

ve içbükey yüzeyleri düzgün ve pürüzsüz görüntüsü ile 

destekleyen cephe kaplaması kullanıldı.

Berrak beyaz cephe, pencere doğramalarının ve balkon 

korkuluklarının koyu renkli bileşenleri tarafından ustalıkla 

kesintiye uğratılıyor ve bu da mimarinin heyecan vericiliğini 

daha da artırıyor. Cephe dokusunun ve dışa uzanan bal-

konların etkileşimiyle cepheye hareket veriliyor, ayrıca yu-

varlak hatlı pencere yüzeyleri yapı formlarına mükemmel 

bir şekilde uyum sağlıyor ve akışı destekliyor. İç kısımda 

da Spree manzaralı eşsiz dairelere özel bir hava verecek 

şekilde kıvrımlar devam ediyor.

YER
Berlin

ZAMAN ARALIĞI
2016

YATIRIMCI
Wulff Hanseatische Bauträger GmbH, Hamburg

MİMAR
�Tchoban Voss, Berlin

UYGULAMACI
Gobus Bau GmbH, Berlin

ÜRÜNLER
�Baumit StarSystem Mineral und EPS 
Baumit Fascina SEP 02
Baumit MultiContact MC 55 W 
Baumit PuracrylColor 
Baumit StarColor 
Baumit PuraColor

PROJE
BİLGİLERİ

Merkezi konumdaki avlu, 
amyant yalıtım levhaları ile 
yalıtılmıştır.

Yalıtım levhaları belir-
tilen yarıçap uyarınca 
önceden üretildi.

Yüzeyin ve 
dışa uzanan 
balkonların 
etkileşimiyle 
cepheye hareket 
verilmekte.
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Betondan yapılmış bu yaratıcı bahçe çiti, sanat ve 
işlevselliğin 3D baskıda ne kadar mükemmel bir 

şekilde birleştirilebileceğini gösteriyor.

auMinator® ile Baumit, betonla 3D baskı yapmak için benzer-

siz bir baskı paketi sunuyor. Proje planlama ve mühendislik-

ten, aynı zamanda yazılım ve donanım kurulumundan ve baskı 

konusundaki eğitimden özel harcın tedariğine ve şantiyede 

desteğe kadar; Baumit uzmanları, BauMinator® müşterilerine proje 

aşamasından uygulamaya kadar her aşamada teknik destek sağlar.   

Baumit teknolojiyi ve know-how'ı sağlar - BauMinator® müşterileri 

beton ile kendi tasarımlarını ve fikirlerini hayata geçirir. BauMinator® 

paketinin yatırım maliyetleri yaklaşık 200.000 Euro’dur.

BauMinator® sistemiyle yapı bileşenleri, nesneler ve formlar çok çe-

şitli boyutlarda üretilebilir.

Hayal gücünüz kadar sınırsız tasarımlar yapabilir, beton elemanlar, 

duvar elemanları, borular, çit elemanları, dış mekan mobilyaları, de-

koratif veya sanatsal objeler üretebilirsiniz. 

Beton baskının öncüsü olan 
Baumit, uzmanlığını, çimento 
harcı ve püskürtme betonun 
geliştirilmesindeki onlarca yıllık 
tecrübesine borçludur. Baumit 
eşsiz 3D beton yazıcısı BauMin-
ator ile tasarım tarihi değiştiriyor. 

BauMinator®

B

Üç Boyutlu
    Beton Baskı Sanatı
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Baumit Bauminator® ile duvar bölme elemanları, 
dekoratif objeler, peyzaj elemanları veya dış mekan 
mobilyaları üretilebilir.

Bireyselleştirme Talebi

Baumit BauMinator®, bireyselleştirmeye yönelik artan talebi kar-

şılar. Baumit BauMinator® Müdürü Eduard Artner memnuniyetini, 

"3D beton baskı ile yaratıcılığı ve işlevselliği bir araya getiriyor. Mi-

marlar, tasarımcılar ve planlamacılar için tamamen yeni ve uygun 

fiyatlı tasarım olanakları yaratıyoruz. Bu şekilde, daha önce gelenek-

sel yöntemlerle gerçekleştirilemeyen formların üretilmesi için teknik 

ön koşulları sunuyoruz. Müşterilerimizin iş alanlarını genişletiyoruz , 

mükemmel bir kazan-kazan durumu.” diyerek ifade etti.

Betondan Yapılmış Sanatsal Objeler

Eduard Artner ve ekibi ürettikleri eşsiz bir forma sahip beton bah-

çe çitlerini sunuyor. Bu örnekle, sanat ve işlevselliğin 3D baskı-

da nasıl mükemmel bir şekilde bir araya gelebildiği ortaya çıkıyor. 

BauMinator® 3D beton baskı sisteminin geliştirilme aşamasından 

bu yana Baumit, yeni fikirler ve uygulamalar yaratan tasarım uz-

manlarıyla da yakın işbirliğine girdi. Gelecekteki tasarım zirvelerini 

heyecanla bekliyoruz. 

Üç Boyutlu
    Beton Baskı Sanatı

"3D beton baskı 
sistemi, yaratıcılığı ve 
işlevselliği bir araya 
getiriyor"
Eduard Artner
Baumit BauMinator® Müdürü
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Baumit Baumacol, Hırvatistan'daki 
''Su geçirmez tarih.'' sloganı ile kalite, 
güvenilirlik ve en iyi hizmeti temsil etmektedir. 
Baumacol'ün başarısına farklı bir bakış açısı 
kazandırmayı hedefleyen Baumit Hırvatistan, 
kürek alanında bir çok kez altın madalya 
kazanarak kendilerini defalarca kanıtlamış 
olan güçlü ve başarılı Sinković Kardeşler'i, 
Baumocol'ün elçileri olarak seçtiler. Çünkü, 
#TheyKnowHow

Su
Geçirmez

Başarı
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Başarı Öyküsü

Daha kariyerlerinin başındayken, bu iki kardeş çift dörtlüde altın 

madalya kazandılar ve Londra ve Rio Olimpiyatları'nda da üç altın 

madalya kazandılar. Başarılarını, gümüş madalya kazandıkları Sarasota 

ve Dünya Şampiyonu unvanını kazandıkları Filibe’deki Dünya Kürek 

Şampiyonası'nda da sürdürdüler. 

Baumacol Etkinliği

Baharın başlangıcında, iki başarılı sporcu Martin ve Valent Sinković, 

Baumacol için düzenlenen bir etkinlik kapsamında Baumit Hırvatistan 

Genel Müdürü Dorijan Rajković tarafından Baumacol'ün yeni elçileri 

olarak ilan edildiler. Bu işbirliği ve yeni Baumacol #TheyKnowHow 

kampanyası, Zagreb'deki Jarun Gölü'nde Baumit iş ortaklarına 

ve dostlarına sunuldu. Neredeyse 200 ortak, bir akşam interaktif 

eğlencenin, dansın ve sosyalleşmenin tadını çıkardı.

#OniZnaju – #TheyKnowHow

Kampanyanın amacı, yeni elçiler Sinković  kardeşler ile işbirliği içinde 

Baumacol’u Hırvat pazarındaki seramik malzemeler arasında birinci 

sınıf bir ürün olarak konumlandırmak, programdaki yenilikleri tanıtmak 

ve talep yaratmaktı.

Kampanyanın ardındaki yaratıcı fikir, hem Baumacol'ün hem de bahsi 

geçen sporcuların mükemmel bir şekilde hükmettikleri madde olan 

su elementine dayanıyor ve ana fikrini buradan alıyor. Kampanyanın 

sloganı ise: “Onlar su ile nasıl başa çıkılacağını biliyor”. Bu konsept, 

Baumacol'ün pazardaki konumunu daha da sağlaştırmak için 

gerçekleştirilmiştir ve son tüketiciye hitap eden bir kampanyadır.

Baumcol sisteminin ürünleri, modern banyoların bireysel tasarımı 

için doğru ürünü sunar. Baumacol ürünleri, profesyonel işlemenin 

yüksek taleplerini karşılar ve eşit ölçüde sağlamlık, esneklik ve 

yapışma sağlar.

Kampanya ile eş zamanlı olarak, Baumacol elçileri Sinković kardeşler 

yeni başarılar elde ederek Lucerne-İsviçre'de düzenlenen Avrupa 

Kürek Şampiyonası'nın finalinde altın madalya kazandılar. Böylece 

hem dünya hem de Avrupa şampiyonluğunu kazanan ilk kürekçiler 

oldular.

Baumacol’ün Vaadi

Baumit, Hırvat olimpik sporcuları yeni zaferlere koşarken onlara 

eşlik etmeye devam etmekten mutluluk duyuyor. Tıpkı Baumacol'un 

pazar liderliğine koşmasından duyduğu mutluluk duyduğu gibi.

Zagreb'deki #TheyKnowHow kampanyası lansman toplantısında.Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen 2016 Olimpiyat Oyunları'nda iki kardeş 
altın madalya kazandı.

#They
know
how  

PAYDAŞ & DOSTLAR İÇİN DERGİ 2_19 17Baumit



PAYDAŞ & DOSTLAR İÇİN DERGİ 2_19

2014 Viyana, 2016 Madrid ve 2018 Bratislava'dan sonra, 

Life Challenge şimdi 2018 yılının kazananı olan İspanya'da 

gerçekleşecek. 

Cephe bir binanın görünen yüzüdür ve içinde yaşayanların tarzını yansıtır. 

Özel olarak geliştirilmiş Baumit cephe sistemleri, her yapıya malzeme, 

form, doku ve renk seçimi ile kusursuz bir karakter kazandırmayı mümkün 

kılar. Baumit, cephe yüzey ve yapılarının tasarımında ortaya çıkan, 

yaratıcılıkta sınır tanımayan ürünlerini sergilemek için Avrupa’nın cephe 

yarışması Life Challenge’i hayata geçirdi. Müstakil konut, apartman ve 

konut dışı yapı kategorilerinin yanı sıra, ısı yalıtımı renovasyonu, tarihi 

bina restorasyonu ve dokusuyla fark yaratan yapı kategorilerinde de 

kazanan projeler ödüllendirilecek. 

Valencia'daki Hemisferic İspanya'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı 

Life Challenge galası için mükemmel bir ortam sunuyor.

Bir kez daha İspanya! 2018 yılında İspanya’nın 2. kez 
Avrupa’nın En İyi Cephesi Ödülü’nü kazanmasının ardından 
Baumit Life Challenge 14 Mayıs 2020 tarihinde Valencia’da 
gerçekleşecek. 

Life Challenge

ediyor
Önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl da Avrupa'nın dört bir yanından 13 

ünlü mimar ön elemeleri gerçekleştirecek. Profesyonel jüri, her kategori 

için 6 proje içeren bir kısa liste oluşturulacak. Böylece 6x6 Baumit 

cephesi, Valencia’daki final ödülü için yarışacak. 

Yarışmaya katılmak için tüm projelerin en geç 

2020 Ocak sonuna kadar başvuru yapması 

gerekiyor. Katılım koşulları çok basit. 2018 

veya 2019'da tamamlanan binalar için özel 

bir ödül verilmesi söz konusu. Bu yapıların 

cephelerinin büyük oranda Baumit ürünleriyle 

gerçekleştirilmesi gerekmekte.

Daha ayrıntılı bilgi için:

lifechallenge.baumit.com

devam

Baumit Genel Müdürü 
Robert Schmid herkesi 
Life Challenge 2020 
yarışmasına davet 
ediyor.
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Kategorileri ve 2018 Yılının Kazananları:

Baumit Life
Challenge

Isı Yalıtımı Renovasyonu
Torre 30 - Madrid, İspanya

Life Challenge Ödülü 
Collective Housing And Health Centre - Barcelona, İspanya

Konut Dışı Bina 
Student Club - Ceske Budejovice, Çekya

Müstakil Ev
Pavilion In A Hayrack - Vrhe, Slovenya

Tarihi Yapı Restorasyonu
Paulaner Brewery - Münih, Almanya

Site - Konut - Apartman 
Beautiful Elderly Life - Izola, Slovenya

Dokusuyla Fark Yaratan Yapı
House Marie - Baden, Avusturya
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Türkiye

Sosyal Sorumluluk 
Projesi

“Sadece cepheleri değil, geleceğimizi de 

mantoluyoruz”: Baumit Türkiye ailesi, ihtiyaç 

sahibi çocukları kışlık mantolarla buluşturdu. 

Geçtiğimiz yılın başında gerçekleşen Baumit Bayi 

Toplantısı'nda verildi. Bu bayi toplantısının konsepti 

ise ''İyiler Her Zaman Kazanır'' idi. Baumit Türkiye 

bayileri projeye büyük ilgi göstererek tam 3.000 

adet mont bağışladı. Baumit Türkiye, bayilerinin 

bağışladığı mont sayısı kadar daha mont bağışlayıp 

toplam bağışlanacak mont sayısını 6.000'e çıkarttı.

 Projeye dair görüntülerin de yer 

aldığı video çalışma ise 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı'nda sosyal medyada 

büyük dikkat çekti.

Türkiye:

İlham Veren Zirve

Baumit Türkiye, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi’nde 5-6 Nisan ta-

rihlerinde düzenlenen Arch+DSGN – Mimari ve Tasarım Zirvesi’nin ana 

sponsoru ve katılımcısıydı. Zengin bir içerik ve etkinlik programı sunan 

bu zirve, Türkiye'nin önde gelen mimarları ve tasarımcılarıyla ziyaretçi-

lerini bir araya getirdi. Baumit standının ziyaretçileri, mimari özgürlük 

sunan yeni yapı çözümlerini inceleme fırsatı buldular. Baumit Türkiye 

CEO'su Atalay Özdayı, ülkedeki inşaat sektörünün gelişimi hakkında 

bir konuşma yaptı. Satış Müdürü Erdil Dinçer ise yaratıcı cepheler ve 

sağlıklı yaşam hakkında konuştu.
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Baumit 
Dünyası’ndan 
Haberler

Hırvatistan:

VukovArt
Street Art Projesi
Dünyanın en iyi anamorfik 3D sokak sanat-

çıları, kentin sanatsal kimliğini canlandırmak 

amacıyla Hırvatistan'ın Vukovar kentindeki 5 

farklı lokasyonda Vukovart Projesi'ni hayata 

geçirdi ve Baumit bu projenin destekçisi oldu.

Festival, kentin zarar görmüş imajını de-

ğiştirmek ve şehri her türlü sanat, kültür ve 

yaratıcılığı ağırlayan bir "sanat limanı" olarak 

konumlandırmak için hayata geçirildi. Bau-

mit, cephelerin hazırlanması için 

ürünler sunarak projeyi des-

tekledi. Bali'den WD (Wild 

Drawing), Fransız sanatçı 

Zabou, Brezilya'dan 

Thiago Mazza, Belçi-

kalı Mehsos ve Hırvat 

sanatçı Lonac gibi ünlü 

isimler Baumit'in kaliteli 

malzemeleriyle çalıştılar.

Sanatçılara ''Bir şehrin yüzünü 

nasıl gülümsetebiliriz?'' diye soruldu 

ama aslında şehrin bu vizyoner sanatçılara ve 

iyi malzemeye ihtiyacı vardı.
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Avusturya:

“Herminator” Düzgün 
Bir Yalıtıma İşaret Etti

Avusturya'nın Baumit referansı, "Hermina-

tor" adıyla anılan kayak efsanesi Hermann 

Maier'den başkası değil. Sıcaktan ve so-

ğuktan korunma konularını çok iyi biliyor ve 

düzgün yalıtımın önemine dikkat çekiyor. 

Belirttiğimiz gibi Avusturya kayak efsane-

si Herrmann Maier, ev için düzgün yalıtımı 

savunurken ne hakkında konuştuğunu çok 

iyi biliyor: Baumit open®air ile mükemmel 

ısı yalıtımı, Herminator tarafından soğuk ve 

sıcağa karşı koruma konula-

rında bir radyo kampan-

yası başlatıldı. Kendisi, 

akılda kalıcı dili ile ısı 

yalıtımının özellikleri-

ni tüm sempatikliği ile 

radyolarda dile getiriyor. 

İyi yalıtım aynı zamanda bir 

sağlıklı yaşam mese-

lesi olduğu için, her 

spot şu kelimelerle 

sona eriyor: “Baumit 

open, sağlıkla inşa 

eder!”. Bir sonra-

ki radyo spotunu 

şimdiden merakla 

bekliyoruz.

Bulgaristan:

Baumit Bursları

Sofya'daki İnşaat Üniversitesi ile Baumit Bulgaristan arasındaki işbirliği 2004 yılına 

kadar uzanıyor. Her şey Baumit ürünlerinin üniversite etkinliklerindeki sunumu ile 

başladı.

“Yapı Malzemeleri ve İzolasyon” kürsüsü Baumit'in yenilikleriyle özel olarak ilgi-

lendi. Baumit'in "sistemli ısı yalıtımı" sloganı altında en iyi öğrenci çözümünü Bau-

mit ürünleriyle birleştirmek için bir yarışma düzenlemesinin nedeni de buydu. Her 

yıl en iyi öğrenci tasarımları Baumit Ürün Yöneticileri ve profesörler tarafından 

değerlendiriliyor. Bu, yarışmada en rekabetçi ve yenilikçi olan öğrenciler için yıllık 

burs sponsoru olma fikrini doğurdu. 2008 yılında ilk kez 6 adet burs verildi. Şimdiye 

kadar Baumit Bulgaristan, 87 öğrenciye burslarıyla destek oldu. Sadece 2019 

yılında bursiyer sayısı 19’a ulaştı. Akademik yıl boyunca, burs sahiplerinden Bau-

mit için değerlendirilebilecek, yaratıcılık içeren pazarlama fikri destekleri de alınıyor. 

Yaratıcı fikirler atölye çalışmalarında her zaman büyük bir coşku ile sunulmakta. Bu 

yılın teması: "Baumit ürünleri ve sağlıklı bir yaşam."

PAYDAŞ & DOSTLAR İÇİN DERGİ 2_1922 Baumit

Baumit World 



Bosna Hersek:

20. Yıl Dönümü

Baumit Bosna-Hersek, "Sağlıklı Yaşam" sloganı altında 20 

yıllık iş başarısını kutluyor. Kutlama Nisan ayında Saraybos-

na'daki Hills Otel'de gerçekleşti. Etkinliğe, Baumit'in başa-

rısına katkıda bulunan Bosna-Hersek'in dört bir yanından 

yaklaşık 300 misafir katılım gösterdi. Tüm Baumit çalışanları, 

müşteriler, mimarlar, ve tasarımcılar bir araya gelerek dün-

den bugüne Baumit'in gelişimini ve mevcut durumu değer-

lendirdi. Konuklar ayrıca bu etkinlik için özel olarak çekilmiş 

olan sinema filminin galasına da katıldılar.

Robert Schmid etkinliği varlığıyla şereflendirdi. Robert Schmid ve Bos-

na-Hersek Genel Müdürü'nün konuşması sırasında oldukça duygusal 

anlar yaşandı. Ayrıca Baumit "Sağlıklı Yaşam" ürünleri yelpazesi sunul-

du. Bu ürünlerle Baumit, gelecek nesiller için daha sağlıklı bir çevre bı-

rakılmasına katkıda bulunmak istiyor.

Baumit Çekya:

“Çek Kaleleri” Festivali
Bu yaz Baumit CZ, Yaz Açık Hava Festivali "Çek Kaleleri" nin 

paydaşı oldu. Ziyaretçiler ve iş ortakları için heyecan verici bir 

program oluşturuldu. Sekiz Çek ve Moravya tarihi anıtları, farklı 

bölgelerdeki tüm pitoresk kaleler, bu geleneksel müzik etkinliği 

için sahneyi oluşturdu.

Festival, bir önceki yıl olduğu gibi bu yıl da 150.000'den fazla 

ziyaretçisiyle Çek ve Slovak müzik dünyasının en önde gelen 

müzisyenlerinin performansına ev sahipliği yaptı. Baumit hay-

ranları için, ziyaretçilerin "cephelerini" daha olağanüstü hale 

getirmek için yüzlerini boyayabilecekleri bir "cephe stüdyosu" 

kuruldu. Bu boyalarla çekmiş oldukları fotoğrafları Facebook'ta 

arkadaşlarıyla paylaşan ziyaretçiler, kendi ''kişiselleştirilmiş 

cepheleri'' ile sosyal medyada yarışmaya katılmış oldular. Ba-

umit çadırının davetine 1000'den fazla Baumit iş ortağı katıldı.
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Geleceğe yönel ik fikir ler

Baumit Life Challenge, iki senede bir düzenlenen ve en güzel Baumit cephesinin 
seçilerek ödüllendirildiği bir yarışmadır. Tüm projeler profesyonel bir jüri tarafından 
değerlendirilir. Etkinlik 14 Mayıs 2020 tarihinde Valensiya'da gerçekleşecektir. 

Hadi bunun bir parçası ol!
lifechallenge.baumit.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz!

Baumit Life Challenge 2020 

Avrupa'nın en güzel 
Baumit cephesi hangisi? 


