
	

	

 
    BÜLTEN 

 

Baumit’den lojistik büyüme 

Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük dış cephe ısı 
yalıtım sistemi üreticilerinden biri olan Baumit’den 
Ankara’ya yatırım. 

 

Baumit, 2017 yılı hedefleri içerisinde yer alan Ankara Bölgesi büyüme 
planları dahilinde önemli bir adım atarak Ankara Bölge Müdürlüğü ve 
Lojistik Merkezi’ni hizmete açtı.  

Baumit, bu merkezle çevre illere lojistik bakımdan daha yakın olmayı 
hedefliyor. Özellikle Kayseri ve Konya gibi inşaat sektörünün hızlı şekilde 
yükseldiği illerde bayi yapılanmasını güçlendirmeyi amaçlayan Baumit, iş 
ortaklarına Bölge Müdürlüğü ve Lojistik Merkezi ile daha hızlı ve 
ekonomik çözümler sunuyor. Yaklaşık 300 metrekare kapalı alana sahip 
lojistik merkezinde paketli ürünlerin yanı sıra Baumit dış cephe boyaları 
da bulunuyor. 888 renk çeşitliliğine sahip Baumit Life içinden seçilecek 
renkler yine merkezde hazırlanarak sevk edilebiliyor. 

Ayrıca Baumit, İstanbul ve Gebze’den sonra üçüncü eğitim merkezini de 
Ankara Bölge Müdürlüğü ve Lojistik Merkezi bünyesinde 
konumlandırıyor: Baumit Akademi Ankara.  
Sektör profesyonellerin yanı sıra, öğrenciler ve özellikle dışı cephe ısı 
yalıtımı konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlere kapılarını da açan 



	

	

Baumit Akademi Ankara yine çevre illerden gelecek taleplere de yanıt 
verebiliyor. 

Üniversitelerle de temas halinde olan firma, mimarlık ve inşaat fakültesi 
öğrencilerinin de eğitimlerine bilgi ve deneyimlerinden yola çıkarak katkı 
sağlamayı amaçlıyor. 

Baumit, İleriye yönelik fikirler. 
 
www.baumit.com.tr  
www.facebook.com/BaumitTurkiye 
0 216 680 34 00 
 
Baumit Müşteri Hattı : 0850 480 7 480 
__________________________________________________________ 
Baumit: Baumit, 30 ülkede 40’ın üzerinde tesise sahip olan Avusturya merkezli bir Schmid Industrie Holding firmasıdır. Dış 
cephe ısı yalıtım sistemleri, kuru harçlar ve makineli hazır sıvalar sektörünün öncü ve köklü firmalarından biridir. Baumit, 
Türkiye’de 2006 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Baumit, 2008 yılında Avrupa’nın en modern kuru harç tesislerinden biri 
olan ve yıllık 300.000 ton üretim kapasitesine sahip Gebze üretim tesisini devreye almıştır. Baumit Türkiye ürün gamında, cephe 
kaplamaları ve boyaları, ısı yalıtım sistemleri, sıvalar, şap ürünleri, karo yapıştırıcıları, derz dolgu ve örgü harçları 
bulunmaktadır. Dış cephe ısı yalıtımında sunduğu farklı sistem alternatifleri ile Baumit, bu alandaki farklılığını ortaya 
koymaktadır. 


