Baumit Mantolama ile

Dış Cephe Renovasyonunun
Yeni Çağı Başlıyor

Alanında Türkiye’nin en geniş ürün
ve sistem yelpazesi, benzersiz
zenginlikteki hizmetleri ile

Avrupa’nın
Mantolama Devi

Baumit Global
100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Avusturya merkezli Schmid Industrie Holding 1890 yılında kireç üretimi ile faaliyetlerine başlamıştır.
Schmid Industrie Holding çatısı altındaki en büyük firma olan Baumit, 1988 yılında iki yapı malzemesi firmasının iş birliği ile Wopfing,
Avusturya’da kurulmuştur. 25 ülkede 40’ın üzerinde üretim tesisi ile yıllık 6,5 milyon ton üretim kapasitesi ile hizmet vermektedir.
Bugün ciro büyüklüğü 1 Milyar Euro’yu aşmış olan Baumit, tecrübesi, inovasyona verdiği önem, güven ve kalite değerleri ile Avrupa’nın
Mantolama Devi olarak anılmaktadır. Baumit inovasyona ve AR-GE’ye verdiği önemi VivaPark ile tescillemiştir. Viva Araştırma Parkı,
Avrupa’nın karşılaştırmalı yapı malzemeleri araştırmaları için kurulmuş olan en büyük araştırma tesisidir. Temel amaç, ortalama
kullanıcı davranışlarının simüle edilerek türlerine göre yapı malzemelerinin insan sağlığına ve yaşam konforuna olan etkisini ölçmek ve
değerlendirmektir.
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Baumit Türkiye
Baumit, Türkiye’de 2006 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır. Gebze’de bulunan Türkiye üretim tesisi 2008 yılında faaliyete geçmiştir.
Son derece modern, yüksek teknoloji içeren Baumit üretim tesisi, sektörün en ileri teknolojiye sahip tesislerinden birisidir. Ürün gamının
gelişmesi ve pazar talebinin de desteklenebilmesi için 2011 yılında likit üretim tesisi devreye alınmıştır.
Baumit Türkiye bugün 100’ün üzerinde çalışanı, Türkiye çapına yayılmış 200’ü aşkın bayisi ve geniş ürün gamı ile hizmet vermektedir.
Tüm Baumit ürünleri 3 başlık altında sunulmaktadır;

Önce Yalıtım;

Konfor Sağla;

Kütleyle Destekle;

• Isı Yalıtım Sistemleri
• Son Kat Kaplamalar
• Dış Cephe Sıvaları

• Sağlıklı Yaşam Alanları
• Saten Sıvalar
• İç Cephe Sıvaları

• Karo Uygulama Ürünleri
• Şap Ürünleri
• Yapı Harçları
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Neden Mantolama
Mantolama, bina dış yüzeyine yalıtım malzemelerinin kaplanması tekniğiyle yapılan bir ısı yalıtımı uygulamasıdır. Isı yalıtım sistemindeki
temel prensip; iki farklı sıcaklıktaki ortam arasında ısı geçişinin engellenmesi ve ısı kaybının önüne geçilmesidir. Mantolama işlemi en basit
şekilde ısı yalıtımı sağlamak için binanın dış cephesine manto giydirilmesi olarak tanımlanabilir. Mantolama, hem yeni binaların inşaatında
hem de eski binaların enerji verimliliği performansını artırmak için uygulanabilmektedir. Ülkemizde enerji verimliliği kanununun yürürlüğe
girmesinden sonra en çok tercih edilen dış cephe ısı yalıtımı uygulamasıdır.
Mantolama sağlığımıza, bütçemize ve içinde yaşadığımız yapılara birçok fayda sağlar. Mantolama sayesinde evlerimizde tüm yıl boyunca
sağlıklı ve konforlu bir iç mekan iklimi ve çevre dostu bir yaşam alanı sağlanır. Duvarları çatlaklardan ve olumsuz hava koşullarından korur,
soğuk havalarda ısı köprülerinin oluşmasını engeller. Mantolama, inşaat maliyetlerinden tasarruf sağlar, ısıtma ve soğutma giderlerini
kalıcı olarak azaltır, ürün çeşitliliği sayesinde özgün cephe tasarımı olanağı sunar.

Tüm yıl boyunca
konforlu iç mekan iklimi sağlar

Duvarları çatlaklardan ve
olumsuz hava koşullarından korur

Çevre dostu bir
yaşam alanı sağlar

Binanıza değer katar

Soğuk havalarda ısı köprülerinin
oluşmasını engeller

Özgün tasarım ve
yaratıcılık olanakları sunar

Isıtma ve soğutma giderlerini
kalıcı olarak azaltır

Karbondioksit salımını
düşürür

Ülke ekonomisine
katkı sağlar
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Baumit Mantolama Sistemleri
Open Isı Yalıtım Sistemi

Nefes Alan Cepheler
Sağlıklı Evler
▪ 20 kat daha iyi nefes alma
▪ Sağlıklı iç mekan iklimi
▪ Küf oluşumuna engel

Power Isı Yalıtım Sistemi

Ceviz Büyüklüğünde Doluya
Dayanıklı Cepheler
▪ Yüksek darbe dayanımı
▪ Yüksek su iticilik

Star Isı Yalıtım Sistemi

Binanızın Değerini Arttıran
Isı Yalıtım Sistemi
▪ Artırılmış darbe dayanımı
▪ Uzun ömürlü cepheler

Pro Isı Yalıtım Sistemi

Profesyoneller için
Isı Yalıtım Sistemi
▪ Koyu renk alternatifleri
▪ Pratik uygulama
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Baumit Mantolama Sistemleri
En Az 15 Yıl Garantili!

ProSistem

StarSistem + Hazır Dekoratif Kaplama,
PowerSistem,
openSistem + Hazır Dekoratif Kaplama

ProSistem + Hazır Dekoratif Kaplama,
StarSistem,
openSistem Mineral

openSistem

Tüm Baumit mantolama sistemleri ETAG sertifikalıdır.
ETAG nedir?
Isı Yalıtım Sistemleri için Avrupa Teknik Değerlendirme Şartnamesi, ısı yalıtım sistemlerinin performansının bir bütün olarak test
edilmesini zorunlu kılan, sistemin performansını, gerçek koşulları simüle eden yaşlandırma testi ile belirleyen kapsamlı bir metottur.
Tüm Baumit mantolama sistem ürünleri TSE ve CE sertifikalıdır.
TSE işareti nedir?
TSE işareti, üzerine ya da ambalajına yerleştirildiği mamullerin ilgili Türk Standardına göre üretilip piyasaya konulduklarını belirtir.
CE işareti nedir?
CE işareti, bir ürünün Avrupa Birliği’nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda temel gerekliliklere uygun olduğunu
gösterir. CE işareti, ürünün AB içerisinde serbestçe dolaşımını sağlar.
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Cephe Boyaları
ve Kaplamaları

Rengini ve Desenini Seç Cepheni Tasarla!
Mantolamada sonsuz desen ve 888 renk seçeneği Baumit’te!

Dış Cephe Boyaları

Mantolama ile %100 Uyumlu Boyalar
Baumit cephe boyaları, Baumit Life kartelasının 888 renk seçeneği ve
Cool Pigment teknolojisi sayesinde cephelerde canlı ve uzun ömürlü renkler sağlar.

Cool Pigment Teknolojisi

888 renk seçeneği

Canlı renkler

Kolay uygulama

Hazır Cephe Kaplamaları

İki İş Olmasın! Boya ve Sıva Bir arada! Boyanız asla dökülmesin!
Baumit hazır cephe kaplamaları tek seferde çok daha hızlı uygulama sağlar.
Kendinden renkli yapısı sayesinde uzun yıllar canlılığını korur ve darbelere karşı
koruma sağlar.
888 renk seçeneği

Uzun ömürlü kaplamalar

Koyu renklerle uyumlu

Hızlı uygulama

Özel Tasarım Cephe Kaplamaları
Size Özel Dokular, Size Özel Cephe Tasarımları

Baumit özel tasarım cephe kaplamaları 6 farklı tane boyutu, 888 renk seçeneği ve
özel formülü sayesinde sınırsız cephe tasarım seçeneği sunar.
Sınırsız cephe tasarım seçeneği

Uzun ömürlü ve canlı renkler

888 renk seçeneği

Kolay uygulama

Koyu renklerle uyumlu

Özel efekt seçenekleri

Mozaik Dış Cephe Kaplamaları
Mantolamaya Şıklık Getiren Moda

Baumit mozaik cephe kaplamaları içersindeki renkli taş parçacıkları ve mika pulları
ile doğal taş görünümüne sahip, estetik ve sağlam duvarlar sunar.
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Dekoratif görünüm

Yüksek darbe dayanımı

22 mozaik renk seçeneği

Doğal taş efekti

8 özel mozaik renk seçeneği

Mükemmel su iticilik
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En İyi Sonuç İçin
Mantolama Sistemleriyle
%100 Uyumlu ve Estetik

Cool Pigment teknolojisine sahip Baumit renkleriyle dış cephelerde koyu renkleri artık güvenle kullanabilirsiniz.

Geleceğe yönelik fikirler

İki İş Olmasın!
Boya ve Sıva Bir Arada!
Baumit Hazır Cephe Kaplamaları
Avrupa’nın tercihi Baumit hazır cephe kaplamaları tek seferde çok daha hızlı uygulama sağlar. Kendinden renkli yapısı sayesinde uzun
yıllar canlılığını korur ve darbelere karşı koruma sağlar.
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Size Özel Dokular,
Size Özel Cephe Tasarımları
Baumit özel tasarım cephe kaplamaları 6 farklı tane boyutu, 888 renk seçeneği ve özel formülü sayesinde sınırsız cephe tasarım seçeneği
sunar. Hayalinizdeki cepheleri pratik uygulamalar ile hayata geçirmenizi ve uzun yıllar dayanıklı cepheler elde etmenizi sağlar.
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Mantolamaya
Şıklık Getiren Moda
Baumit Mozaik Cephe Kaplamaları
Baumit mozaik cephe kaplamaları içerisindeki renkli taş parçacıkları ve mika pulları ile doğal taş görünümüne sahip, estetik ve sağlam
duvarlar sunar.
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M 337 Montblanc

M338 Olympus

M 339 Castle

M 340 Babia

M 341 Rocky

M 342 Everest

M 343 Etna

M 344 Vesuvius
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Dekoratif görünüm

Yüksek darbe dayanımı

22 mozaik renk seçeneği

Doğal taş efekti

8 özel mozaik renk seçeneği

Mükemmel su iticilik
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Geleceğimizi
Mantoluyoruz
Fosil yakıtların yakılması, atmosferdeki sera gazlarını artırarak dünyamızın giderek daha fazla ısınmasına neden oluyor. En fazla enerji
tüketimi konut ve hizmet binalarında meydana geliyor. Binaların enerji tüketiminin ortalama %80 ısıtma-soğutmaya harcanıyor. Bu sebeple
binalarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımı geleceğimiz için çok büyük önem taşıyor. Bu konularda uygulama yapmak kadar eğitim faaliyetleri
de önemli farklar yaratıyor. Baumit olarak yalıtım bilincinin küçük yaşlarda edinilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla çıktığımız yolda
“Geleceğimizi Mantoluyoruz” projesini başlattık. Küçüklerimize enerji verimliliğini ve ısı yalıtımının dünya için önemini anlatmak için bir
çocuk kitabı hazırladık. Eğlenceli aktiviteler, bilmeceler ve çocukların ilgiyle takip edeceği bilgiler içeren kitap aracılığı ile gelecek nesillerde
enerji verimliliği bilincini artırmayı hedefliyoruz.

Ülkemizde, zor kış şartlarında eğitimlerine devam eden binlerce
çocuk var. Minik elleri, kalpleri kadar sıcacık olsun diye çocuklarımızı
kışlık montlarla sarıp sarmalamak için bayilerimizle el ele verdik.
Türkiye’nin dört bir yanındaki 20.000 çocuğumuza montlar ulaşmaya
devam ediyor. Bu proje ile ülkemizin geleceğine katkı yapıyor olmaktan
gurur duyuyoruz. Bu proje kapsamında siz de her yaptırdığınız Baumit
Mantolama uygulaması ile geleceğimiz olan çocuklarımızın ısınmasına
katkıda bulunursunuz.
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Life Challenge

Baumit Yılın Cephesini Seçiyor!
Avrupa’da Yılın Cephesi Neden Senin Cephen Olmasın?
Cephe, bir evin yüzüdür ve o evin içinde yaşayan insanların stillerini yansıtır. Avrupa’nın en prestijli cephe yarışmalarından biri
olan Baumit Life Challenge’ın amacı, kullanılan dış cephe sıvaları ve tonları ile farklı doku, form ve renk kombinasyonları ile
oluşturulabilecek tasarımlar sayesinde mimarın yaratıcılığı kadar sınırsız bir potansiyeli olduğunu göstermektir.
Baumit Life Challenge Cephe Yarışması iki yılda bir 25 Baumit ülkesinden birçok projenin katılımı ile gerçekleşmektedir. Projeler 6
farklı kategoride yarışmakta ve seçkin mimarlardan oluşan jüri tarafından değerlendirilmektedir. Kazanan projeler ödüllendirilmekte
ve birçok uluslararası yayında yer bulmaktadır.
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Hizmetlerimiz
Baumit Mantolama sistemleri 15 yıldan başlayan sistem garantisi sunar. Mantolama sistemlerinde mineral sıva yerine hazır dekoratif
kaplama kullanıldığında garanti süresine +5 yıl eklenir. Garanti belgesi talep eden şantiyeleri uygulama başlangıcında Baumit Assist ekibi
ziyaret eder, Baumit Mantolama Uygulama Rehberi’ni teslim eder ve sistem hakkında bilgi verir.
Baumit, talep eden projelere mimari ekibi ile mimari danışmanlık ve cephe tasarım hizmeti sunar. Mevcut yapınızın durumu ve neye ihtiyacı
olduğu ile ilgili bilgi almak istiyorsanız Baumit Assist ekibi tarafından mevcut bina inceleme ve tespit hizmeti verilmektedir.

Mantolama ile
%100 uyumlu boyalar

Mevcut bina inceleme ve tespit hizmeti

Ceviz büyüklüğünde doluya
dayanıklı binalar

Baumit Mantolama
Uygulama Rehberi hizmeti

Hazır dekoratif kaplama kullanıldığında
+5 Yıl Garanti

Süpervizör desteği hizmeti

Cephe tasarım hizmeti

ETAG 004 sertifikasına sahip,
25 yıl yaşlandırma testlerine dayanıklı malzemeler
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Baumit ile Cephene
Yeniden Hayat Ver!
Mevcut mantolamada veya sıvalı yüzeylerde, sıva ve boya tadilatı
gerektiren cephelerinizde Baumit Dış Cephe Sistemleri ile
cephenizi rehabilite edebilir ve yeni bir görünüm kazandırabilirsiniz.
Yerinde inceleme ve tespit çalışması için Baumit’e danışınız.
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