BÜLTEN

En yeni Baumit çözümleri 41. Yapı Fuarı’nda
Baumit, 41. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 2018’de her zamanki
yerinde 3. Salon, C451 No’lu standda en yeni çözümleri ile yerini
alıyor. Dış cephe ısı yalıtımı sistemlerinin yanı sıra Baumit, ilk kez
Yapı Fuarı’nda tanıtımını yapacağı Healthy Living ürünleri ile
sektöre bir yenilik daha kazandıracak.
Baumit, bir yıl aradan sonra Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 2018’e
katılıyor. 8-12 Mayıs tarihleri arasında sektör paydaşlarını bir araya
getirecek olan Fuar, Baumit açısından da yeni çözümlerini ilk kez
tanıtacak olması açısından heyecan yaratıyor.
3. Salon, C451 No’lu stantta yerini alan Baumit, bu yıl önceliği dış cephe
ısı yalıtım sistemlerine veriyor. Stantta profesyonellerin tercihi, yüksek
koruma ve uygun maliyet avantajı sunan Pro Sistem ile zorlu hava
koşullarına karşı yüksek darbe dayanımı sağlaması için geliştirilen Power
Sistem yer alacak.
Baumit, 41. Yapı Fuarı’nda yepyeni bir ürün konseptini de sektöre
sunuyor olacak: Healthy Living. İki yıllık bir araştırma sonucunda
geliştirilen Healthy Living konsepti, Baumit’in ürün geliştirme vizyonunu
yansıtan sağlıklı yaşam anlayışını, dış cephelerden sonra artık iç
mekanlara da taşıyor. Sistem, Baumit Klima adı altında sunuluyor ve 9
üründen oluyor. Ziyaretçiler, yeni konsept ve ürünlerle ilgili tüm detayları
Baumit yetkililerinden edinebilecekler.
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Baumit, İleriye yönelik fikirler.
www.baumit.com.tr
www.facebook.com/BaumitTurkiye
0 216 680 34 00
Baumit Müşteri Hattı : 0850 480 7 480
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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.

