
	

	

 
    BÜLTEN 

DIŞ CEPHELERDE DEĞİŞİME HAZIR OLUN: BAUMİT  
CREATIVTOP 
 

 
 
Dış cephelere sadece doğru renk tonu seçimi ile farklı bir görünüm 
kazandırmanın ötesinde, yeni doku alternatifleri ile farklı karakterler de 
katılabilir. Bugüne kadar geliştirilmiş en inovatif doku alternatiflerini 
barındıran Baumit CreativTop, sınırsız tasarım imkanı ile yaratıcılığı ön 
plana çıkarıyor. 
 
Kullanıma hazır ve farklı dokularla şekillendirilebilen Baumit CreativTop, 
farklı tane boyutuna sahip altı ürünle kaba dokudan ipeksi görünüme 
sahip cephelerin tasarlanmasına imkan tanıyor: CreativTop Max (4mm), 
CreativTop Trend (3mm), CreativTop Vario (1,5mm), CreativTop Fine 
(1mm), CreativTop Pearl (0.5mm) ve CreativTop Silk(0.2mm). 
 



	

	

Sunduğu çok yönlü uygulamalarla 752 farklı renk tonu alternatifine ve 
yaratıcı kombinasyonlara imkan sağlayan Baumit CreativTop dış 
cephelere; 

- Mükemmel renk dayanıklılığı ve UV’ye karşı direnç 
- İklim etkilerine karşı direnç 
- Isı yalıtım sistemlerine uygunluk 
- Kullanıma hazır, güvenilir kalite 
- Tek seferde uygulama 
- Ayrıca boya gerektirmeme 
- Daha fazla dayanıklılık ve uzun ömür 
- Yüksek su iticilik gibi avantajlar da sunuyor. 
-  

CreativTop, tüm yapılarda ısı yalıtım sistemleri, eski ve yeni uygulanmış 
mineral esaslı sıva, sıva altı harç ve beton üzerinde son kat olarak 
kullanılabiliyor. Ayrıca organik bağlayıcı sıva altı harçların, kaplamaların 
veya tamir sıvalarının yüzeyini düzeltmek amacıyla da tercih edilebiliyor.  
 
Özgürce şekillendirilebilen bir ürün olan CreativTop’ın 
 
Renkli bir yıl için aradığınızdan fazlası Baumit’de! 

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. 


