
İleriye yönelik 
fikirler



Baumit Uluslararası
AT - Avusturya PL - Polonya RO - Romanya
BA - Bosna Hersek GR - Yunanistan RU - Rusya
BG - Bulgaristan HR - Hırvatistan RS - Sırbistan
BY - Beyaz Rusya HU - Macaristan SL - Slovenya
CH - İsviçre IT - İtalya SK - Slovakya
CN - Çin LT - Litvanya TR - Türkiye
CZ - Çekya LV - Letonya UA - Ukrayna
DE - Almanya ME - Karadağ UK - Birleşik Krallık

ES - İspanya MK- Makedonya

Baumit Ortaklar
AF - Afganistan KW - Kuveyt
BE - Belçika LU - Lüksemburg
CY - Kıbrıs MD - Moldova
DK - Danimarka NL - Hollanda
EE - Estonya NO - Norveç
IE - İrlanda PT - Portekiz
KO - Kosova SE - İsveç
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Daha fazla bilgiye www.baumit.com adresinden ulaşabilirsiniz.



İleriye yönelik fikirlere hoş geldiniz.
Baumit Viva Araştırma Parkı iki yıl önce kuruldu. Duvar kesitleri dışında tamamen birbirinin aynısı 
olan 10 evden oluşuyor. 5 milyondan fazla istatistiğin analiz edilip değerlendirilmesiyle elde edilen 
çarpıcı sonuçlar rahat, sağlıklı ve enerji açısından verimli bir yaşam için gereken en önemli üç 
faktörün şunlar olduğunu ortaya koydu:

1. Evinizi enerji depolamak için sağlam şekilde inşa edin
2. ETICS, enerji maliyetlerini azaltmanın ve ısıl köprülerini önlemenin en iyi yoludur
3. Sıvalar sağlıklı bir yaşam için iç mekan iklimini düzenler

 
Mag. Robert Schmid

Baumit, geleceğe yönelik öngörülü bir bakış ve çevreye karşı sorumlu bir tutum ile kişilerin daha da mutlu bir ortamda yaşamasını sağlamayı 
amaçlamaktadır. 110 yıllık kurumsal geçmişimiz süresince, çok sayıda küçük parçanın daha büyük bir bütüne ulaştırabileceğini öğrendik. 
Tekerleğin icadından internetin küresel çapta genişlemesine kadar tüm ilerleme ve gelişimlerin ortak temeli her zaman geleceğe yönelik fikirler 
olmuştur.

Hangi fikir ve düşünceler bizi Avrupa’nın önde gelen inşaat malzemeleri markalarından biri haline getirdi? Cephe sıvası ve şap alanında çok 
sayıda ülkede piyasa lideri olmayı nasıl başardık? Personel, hizmet, kalite ve çevre koruma ile ilgili politikalarımız, düşüncelerimiz ve ilkelerimiz 
neler? Sizi içtenlikle davet ettiğim Baumit dünyası yolculuğunda, bu soruların tümüne yanıt bulabilirsiniz. Şimdi arkanıza yaslanın, rahatlayın 
ve işimizle ilgili ayrıntılı bilgiler sunacağımız turumuza katılın.

Sizleri en kısa sürede Baumit’te bizzat ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyarım.

Baumit Yönetici Direktörü Robert Schmid

Baumit Araştırma 
Parkı



4/5

Baumit'in bugün Avrupa'nın önde gelen yapı malzeme
markalarından biri olacağını...
Şirket kurulduğundan bu yana, faaliyetlerimizi etkileyen iki temel düşünceye odaklandık: 
ürün ve hizmet alanında öncü inovasyonun yanı sıra müşterilerimizle hem
iş ortaklığı hem de güvenilir bir iş birliği içinde olmak.

Yolculuğuna 1810’da bir kireç ocağı ile başlayan bu şirket, 
bugün yapı malzemesi alanında Avrupa’nın en başarılı mar-
kalarından biri haline geldi.

Şirketin mevcut Genel Müdürü Robert Schmid’in babası 
olan seçkin iş insanı Friedrich Schmid, bu muhteşem başa-
rının öncüsüdür.

Friedrich Schmid, inşaat kalitesini geliştirmek amacıyla 
1970’lerin başında Avusturya’da kuru hazır karışım harç 
üretim tesisini kuran ilk kişidir.

Verimliliğin artırılmasına yönelik ihtiyacı fark ettikten sonra, 
ekibiyle birlikte makine sıvaları da üretmiştir.

Felsefemize genel bakış



...30 yıl önce hayal bile edemezdik.
Yenilikçi fikirler, yüksek kaliteli ürünler ve motivasyonu üst düzeyde olan personelimizle
30 yıldan uzun süredir Avrupa’da gelişimimizi sürdürüyoruz.

Isı yalıtımına yönelik kompozit sistemler, insan ve 
çevre ile ilgili artan sorumluluk hissi ve enerji fiyatla-
rındaki yükselişin sonucu olarak 30 yıl önce geliştiril-
meye başlandı.

1988’de Baumit markasının oluşturulması, örnek alı-
nacak bir başarı hikayesinin başlangıcıdır.

2005’te Çin pazarına giriş yaparak Asya’ya ilk adımı-
mızı atmamızın ardından 2008’de Gebze’de (Türkiye) 
üretim tesislerimizin kurulması, markanın Avrupa 
kıtasının ötesindeki başarılarını perçinledi.

Baumit'in dinamik gelişiminin ardındaki itici güç, 
motivasyonumuz ve sorumlu, kendini adamış perso-
nelimizdir.

Baumit müşterileri, işimizin her alanında iş ortağımız 
olarak görülür. Bu da Baumit’in güvenilirliği, güveni 
ve emniyeti garanti etmesini sağlar.

Planlamacılar, mimarlar, uygulamacılar ve yatırımcı-
larla geliştirilen uzun süreli ilişkiler, Baumit ile birlik-
te kelimenin tam anlamıyla ortaklık ve sadakat 
(Baumit kelimesi “birlikte inşa etmek” anlamına 
gelir) değerlerinin inşa edilebileceğine dair en büyük 
kanıttır.
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Ar-Ge ekibimiz “geleceğin yapı malzemeleri” 
üzerinde çalışıyor.
Sloganımızda belirttiğimiz yaklaşımın gereği olarak, araştırma ve geliştirme Baumit'te uzun süredir 
var olan bir gelenektir. Çünkü, hem en iyi kalite ve uygulama standartlarını elde etmek hem de 
trendleri belirleyen yenilikçi sistemler geliştirmek için her zaman geleceğe bakmamız ve zamanın 
ötesinde olmamız gerekir.

Araştırma ve Geliştirme departmanımız, işimizin esas 
temelini oluşturur. Geleceğe yönelik fikirlerin geliştiri-
lip pazara sunmaya hazır hale getirildiği yer burasıdır.

Sıva, yalıtım ve yenileme işlerinin farklı kollarında 
Baumit’in bir adım önde olup inşaat sektörünün 
tamamında trendleri belirlemesi şaşırtıcı değildir.

Araştırma ve Geliştirme departmanımız, ürün geliştir-
menin yanı sıra ulusal ve uluslararası standartlarımız 
ve yürürlükteki direktifler doğrultusunda tüm operas-
yonel süreçlere uyum sağlamak üzere çalışır.

İşimizin ve ürünlerimizin hem EN, EN ISO 9001, CE, 
ETAC, TSE gibi kalite standartlarıyla uyumlu olup hem 
de TDV, OQS, ETA ve WTA tarafından sağlanan dene-
tim sertifikalarına sahip olması, iç ve dış denetimlerin 
sürekli olarak geliştirilmesinin birer sonucudur.
Baumit için yenilik, yalnızca yeni fikirleri hayata geçir-
mek değil, aynı zamanda test edilmiş ve güvenilir bir 
kaliteye sahip ürün garantisi sağlamak anlamına gelir.

Laboratuvarımıza giriş yapın - Burada kurgu yok, yalnızca bilim var



"Hayaller gerçeğe dönüşmeli!"
Mimarların Baumit’e inanmasının nedenlerinden biri...
Mimarlar, yaşattıkları hayalleri yaşam alanlarına dönüştürürken (ve hatta tam tersini 
yaparken) her zaman güvendikleri ve onları yarı yolda bırakmayacak bir iş ortağı ile çalışır: 
Geleceğe yönelik yaratıcı fikirler üretme konusunda uzman olan Baumit.

Mimari hayal ve vizyonların uygulamaya geçirilmesi, 
Baumit'in karşılaştığı en büyük zorluktur. Bu çaba sonu-
cunda elde edilen yenilikçi ve trend belirleyen Baumit 
ürünleri, mimarlara ve planlamacılara yaratıcılıklarını sonu-
na kadar kullanma özgürlüğü sunuyor.

Life Renk Sistemi ile Baumit, cepheye odaklanır ve 
PuraTop gibi popüler renkleri veya CreativTop ile sunulan 
farklı dokuları kullanarak yaratıcılığını ifade eder.

Yaratıcılık ve hayal gücü madalyonun bir yüzünü, hayata 
geçirme ve standartlar ise diğer yüzünü oluşturur. Baumit, 
mimarlara projelerinin planlanması ile ilgili olarak destek 
sunar ve proje ihaleleri için aramalar sırasında mevzuat 
standartlarına uyulmasını sağlayarak yardımcı olur.

Üstelik, renk tasarımı teklifleri ve tesis içi renk hizmetleri 
gibi yaratıcı destek hizmetleri de Baumit’in sunduğu hiz-
metler arasında yer alıyor.
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Ticaret, yalnızca bir bütün olarak 
ele alındığında anlaşılabilecek bir 
sanattır.
Kapsamlı ve yüksek kaliteli ürün gamı, güvenilir tedarik 
ve teslimat süreleri ile iyi bilinen bir marka, müşteriler 
için müşteri memnuniyetini garanti etmenin yanı sıra 
kurumsal başarıyı da getirir.

İnşaat malzemesi satıcıları ile kurulan uzun süreli iş 
ortaklıkları, Baumit’in ürünlerin şantiyelere mümkün 
olan en kısa yoldan ulaşmasını ve satış rakamlarının 
en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak üzere iş ortakla-
rıyla yaptığı iş birliğini ortaya koyuyor.

Baumit, satış kanallarında reklam ve müşteriye yöne-
lik bilgi malzemeleri gibi satış destek hizmetleri sağla-
manın yanında, hedefli satış promosyonları ile tacirler 
için satılan mal hacmini artırmak üzere mümkün olan 
her türlü çabayı gösteriyor.

Ticari iş ortaklarımızın neredeyse sınırsız ürün seçe-
neklerinden istediklerini seçebilmesi, her şeyin tek 
kaynaktan elde edilebilmesine olanak tanıyor. Bu da 
müşteriler için zaman ve para tasarrufu sağlarken üst 
düzey ürün kalitesini de garanti ediyor.

Baumit’i bu kadar özel kılan, mallarımızın müşterilere 
veya doğrudan şantiyeye güvenilir bir şekilde ve tam 
zamanında dağıtılmasının sağladığı güvendir.

Karmaşayı önlemenin yolu Baumit ile planlamadan geçer.



Uygulamacıların bizden beklentileri:
Birinci sınıf ürünler ve destek.
Baumit, yalnızca yapı malzemeleri üreticisi değil, aynı zamanda bir hizmet sağlayıcısıdır. Özellikle inşaat sek-
törü ile geliştirdiğimiz iş birliği, bunun en önemli göstergesidir. Söz konusu inşaat olduğunda, iş ortaklarımıza 
mükemmel ürün kalitesi ve işlenebilirliğin yanı sıra kapsamlı destek hizmetleri de sunuyoruz.

Asla taviz veremeyeceğimiz tek nokta, Baumit’in 
ürün kalitesidir. Basit, güvenli ve hızlı uygulama, 
Baumit yapı ürünlerinin temel özellikleridir.

Bununla birlikte Baumit uygulamacılara inşaat proje-
lerinin tüm aşamalarında danışmanlık hizmetleri 
sağlar.

Eğitmenler, uygulama teknisyenleri ve ürün yönetici-
lerinden oluşan ekibimiz, uygulamacılara destek 
olmak ve yardım gerektiğinde önerilerde bulunmak 
üzere inşaatlarda yer alabilir.

Bu ekip, mükemmel teknik ve profesyonel becerile-
riyle danışmanlık hizmeti sağlıyor, malzemelerin 
doğru kullanımı ile ilgili ipuçları veriyor ve şantiye 
yöneticilerinin projeyi en uygun şekilde hayata geçir-
mesini sağlıyor.
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Doğru ısı yalıtımı, günümüzde 
iklimi korumaya yönelik sorumlu 
önlemler almanın ön koşullarından 
biri.

Cepheler, yalnızca bina sakinlerinin kişiliklerini yansıtmaz. 
Aynı zamanda binalara uygulanan giydirme işleminin de 
önemli bir parçasıdır ve bugün, iç mekanlarda konforlu 
iklim koşulları sağlamak için göz önüne alınması gereken 
en önemli faktörlerden biri konumundadır.

Günümüzde yaşanan iklim değişiklikleri ve artan 
enerji fiyatları nedeniyle ısı yalıtımının önemi gün 
geçtikçe artıyor.

Örneğin, tek bir ailenin yaşadığı bir evde ısı yalıtımı-
na yönelik yenileme yapılması durumunda, ısınma 
giderlerinde %60’a varan tasarruf ve çok daha 
düşük CO2 emisyonu sağlanıyor.

Yeni inşa edilen binalarda, inşaat maliyetlerinden 
tasarruf etmenin yanı sıra gelecekteki enerji maliyet-
lerini en aza indirgemek mümkün.

Isı yalıtımına yönelik kompozit sistemlerin, bina 
sakinlerinin yaşam kalitesi üzerindeki etkileri de 
unutulmamalı.

Bu, Baumit’in yeni tasarım ve ürünlerle insan ve 
çevre için değerli katkılar yapması için yeterli bir 
neden.

Son kontroller ve uçuş - Baumit’ten ısı yalıtımı çözümleri

Bu katkı son derece etkileyici rakamlarla destekle-
niyor: Baumit’in ısı yalıtımına yönelik kompozit sis-
temlerinin kurulma oranı, yıllık olarak 40 milyon 
metrekareyi buluyor.

Sonuçta elde edilen enerji tasarrufu, yaklaşık 
4,5 milyar kWh veya 450 milyon litre fuel oil'e denk 
gelirken yaklaşık 1 milyon ton CO2 daha düşük 
emisyon sağlıyor. Üstelik bu rakamlar artmaya 
devam ediyor!



Başarıyı garanti eden iki faktör:
Paradan tasarruf ve sunulan değeri koruma.
Baumit Open, Baumit Nanopor ve devrim niteliğindeki Baumit StarTrack ürünleri sayesinde Baumit, bu 
alandaki yenilikçi gücünü ortaya koyuyor. Bu da daha fazla konfor, güvenlik ve estetik sağlıyor.

En uygun yalıtım performansı, nefes alabilirlik ve esteti-
ğin uzun süre korunduğu cepheler sağlayan en yeni tek-
nolojiler. Bunlar, bugüne kadar geliştirilen en iyi kompo-
zit ısı yalıtım sisteminin yapı taşlarıdır:

Baumit open®air, binalarda ısı yalıtımına yönelik yenile-
me çalışmalarına veya düşük ya da sıfır enerjili bina 
inşaatlarına mükemmel uyum sağlar.

Dört farklı yeniliğe dayanan bu dahiyane sistem, çeyrek 
yüzyıllık deneyimin sonucudur:

1.Baumit open®air - %20 daha fazla yalıtım ve ekolojik 
üretim ile aktif olarak nefes alabilen termal yalıtım.

2. Baumit NanoporTop - Kendi kendine temizlenen ve 
cephenizin kullanım süresini ikiye katlayan kaplama.

3. Baumit StarTrack - Yalıtımın kalınlığı ne olursa olsun 
vidayla sabitleme yerine yapışkan kullanılan, Baumit’in 
devrim niteliğindeki basit buluşu.

4. Baumit Life - 888 renk seçeneği ile cepheler için en 
geniş renk sistemi: yaşam kadar çok yönlü ve kişisel.

■ Maliyetlerin azalmasına yardımcı olur

■ Isıtma maliyetlerini kalıcı olarak azaltır

■ Duvarları çatlamaya ve aşınmaya karşı korur

■ Soğuk köprülerin oluşmasını engeller

■ Karbondioksit seviyelerini azaltır

■ İklim dostu bir yaşam sağlar

■ Tasarım ve yaratıcılık özgürlüğü sunar

■ Bina maliyetlerinde tasarruf sağlar

Baumit 
Yalıtım Sistemleri
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Sıvalarımız, hem daha konforlu bir yaşam hem de 
basit ama etkili bir uygulama süreci sağlar.
Baumit, çeşitli alt yüzeylere uygulanmak üzere tasarlanan özel sıva çeşitleriyle kapsamlı 
bir ürün gamına sahiptir. İki özelliğimize her zaman güvenebilirsiniz: ekonomik olarak 
uygun işlenebilirlik ve sağlıklı, konforlu bir yaşam.

Baumit sıvaları, uygulamada birbirini ideal şekilde 
tamamlar ve düşük maliyet ile yüksek verimlilik sevi-
yesi sağlar.

Makine ile uygulanabilen sıvalar, özellikle profesyo-
nel konut inşaatı alanında işlerin hızlı ve dolayısıyla 
son derece ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlı-
yor.

Baumit, şantiyelerde iş ortaklarına Baumit sıvaları-
nın kolayca ve sorunsuz şekilde, herhangi bir kalite 
kaybı olmadan işleme olanağı sağlıyor.

Bu sayede, konutların gelecekteki sakinleri için 
uygun maliyetli kalite, memnuniyet ve sağlıklı, doğal 
bir ortam sunuluyor.

Temel hedefimiz: Sağlıklı yaşam



Hayat standardı daha yüksek bir yaşam alanı.
Günlük yaşamın zorluklarına göğüs geren bir enerji 
kaynağı.
İç mekan iklimi, konfor ve refah genellikle göz ardı edilen bir faktördür. Baumit sıvaları, 
su buharını emer ve bu sayede nem oranını düzenleyerek iç mekan ikliminin doğal ve 
sağlıklı olmasını sağlar.

■ Sağlıklı yaşam ortamı

■ Dayanıklı ve estetik

■ Güçlü ve güvenli

■ Hızlı ve hassas uygulama

■ Kullanıma hazır ürünler

■ Kişisel ve yaratıcı

■ Modern ve dekoratif

■ Konforunuz için yüksek kalite

Ekolojik ve 
Ekonomik

Baumit iç mekan sistemleri, yaşam alanları için özel 
olarak tasarlanmıştır. Kireç ve alçı taşları ilk çağlarda 
yaşam alanlarında inşaat malzemesi olarak kullanıl-
mıştır. O zamanların bilinen gerçekleri artık bilimsel 
olarak kanıtlanabilenlerle ölçüşemez.

Baumit sıvaları doğaldır, doğası gereği minerallerden 
oluşmaktadır, yüksek miktarda su buharı emebilir ve 
bunu ortam havasına kontrollü bir şekilde aktarabilir.

Nemin düzenlenmesini sağlayarak sağlıklı ve konforlu 
bir iç mekan iklimi oluşturur.

Dahası, Baumit sıvaları küf oluşumuna karşı koruma 
sağlama, alerji tehdidini azaltma ve hava kalitesini 
doğal bir şekilde iyileştirme özelliklerine sahiptir.
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Gitmek istediğiniz yer neresi olursa olsun, 
yolu sizin için kolaylaştırıyoruz.
Dayanıklılığını uzun süre koruyan bir binanın temeli her zaman sağlam şaptan geçer. 
Baumit şapları işlevseldir, evrensel olarak uygulanabilir ve her türlü zemin inşaatına uygundur.
Son kaplama için mükemmel bir zemin oluşturur.

Hızlı, basit ve dolayısıyla ekonomik bir şekilde işlene-
bilen Baumit şapları, topraklama veya son kaplama-
dan bağımsız olarak her türlü binada etkin şekilde 
uygulanabilir.

Şantiyelerde karıştırılan şapların aksine Baumit şap-
ları, tutarlı ürün kalitesi ve homojen yapısal karışımı 
garanti eder.

Mastarların uygulanması sırasında, sertleşme ve 
kuruma aşamalarında fark edilebilen bu özellik, 
darbe dayanımı ve ses yalıtımı sağladığı gibi çatlak 
oluşumunu engeller.

Baumit şapları, ofislerde ve idari alanlarda popülerli-
ği gün geçtikçe artan zemin altı ısıtma ve yüksek 
zemin sistemlerinde herhangi bir katkı gerektirme-
den kullanılabilir.

Yüzer, kendiliğinden seviye alan Baumit şapları iç 
tasarım için mükemmel temeli oluşturur.

İnişe geçiyor ve şaplarımızı test ediyoruz.



Zemin söz konusu olduğunda temelimiz oldukça güçlü: 
Güvenilir, sağlam, dayanıklı.
İster evlerde ister ofislerde Baumit şaplar, geleceğin ta kendisi. Kalsiyum sülfat şaplar, tutarlı-
lıkları ve hızlı işleme uygun olmaları sayesinde özellikle geniş alanlarda avantaj sağlıyor.

■ Test edilip onaylanmış kalite

■ Hızlı ve basit işlem

■ Ses ve ayak sesi yalıtımı

■ Zemin altı ısıtma sistemleri   
  için ideal

■ İç mekanlar, duş teknesi   
  bulunması durumları, banyolar  
  ve kilerler/garajlar için uzun  
  süreli yük taşıma tutarlılığı

Baumit 
Şapları 

Baumit, çok çeşitli şap seçenekleri sunuyor: farklı 
kuruma sürelerine sahip fiber takviyeli veya çimento 
ya da kalsiyum sülfat temelli şaplar. Baumit her 
türlü uygulama için mükemmel sistemi sunar.

Geniş alanlar için, Baumit şaplar en ideal seçenek-
tir. Şapların dökülmesi ve düzleştirilmesi sırasında, 
hem uygulamacı hem de zeminin kendisi için devrim 
niteliğinde avantajlar sunuluyor.

Üstün bağlayıcı Casubi 3000 ile donatılan Baumit 
kalsiyum sülfat şapları, geleneksel şaplardan daha 
dar derz oluşturması ve benzersiz boyutsal kararlılık 
ile harika bir etki yaratıyor.

Kalsiyum sülfat yüzer şaplar yerden ısıtma sistemle-
ri ile birlikte kullanılması durumlarda ısıtma boruları-
nın tamamen kaplanmasını sağlıyor. Bu sayede ısıt-
ma sistemi hızla tepki vererek ısı kaybını azaltıyor.

Bu da Baumit’in inşaat sektöründe daha fazla sür-
dürülebilirlik sağlamaya yönelik taahhüdünü ortaya 
koyan faktörlerden biri.
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Baumacol - Baumit’in yeni
karo döşeme sistemi
Baumit müşterileri, bu kusursuz karo döşeme sistemini 
uzun süredir bekliyordu: Baumit Baumacol.

İnşaatta yenilik, güvenlik, ortaklık ve güven: Bunlar, 
Baumit’in temsil ettiği değerleri oluşturuyor. Bu 
değerler, Baumit’in 30’dan fazla ülkede profesyonel 
ve kendi inşaat işlerini kendi yapan tüketiciler sun-
duğu kapsamlı ürün seçeneklerinde de yansıtılıyor.

Baumacol karo döşeme sistemi ile Baumit, inşaat 
alanındaki becerilerini bir adım öteye taşıyor. Hem iç 
hem dış mekanlarda karo döşeme gereksinimlerini 
mükemmel şekilde karşılıyor.

Baumit Baumacol - iç mekan inşaatlarında ve yenile-
melerde profesyonel işlemenin yüksek gereksinimle-
rini karşılayan ürün seçenekleri.

Baumacol ile yeni yerler keşfedin.



Seramik kaplamalar için akıllı ürünler: Baumacol hem iç hem 
dış mekanlar için mükemmel seçenekler sunar.
Baumacol ürünleri, karo döşeme alanında uzman çözümler olarak önerilir ve Baumit’in birinci sınıf ve 
kapsamlı ürün seçeneklerini tamamlar.

Baumit tüm inşaat ve yenileme alanları için pro-
fesyonel çözümler sunar. Temizlik, özellikle mut-
fak ve banyolar için büyük önem taşır. Baumacol, 
hazırlıktan döşemeye ve derz dolguya kadar tüm 
karo uygulamaları için en uygun iş ortağıdır.

Baumacol Premium derz dolguları en son teknolo-
jiye uygun olarak üretilir. Bu sayede kimyasal 
temizlik maddelerine karşı dirençli olur, küf ve 
bakterilere geçit vermez.

Tüm bunların sonucu olarak Baumacol, en uygun 
kalite standartlarına sahip ürün seçenekleriyle 
Baumit’in geniş kapsamlı becerilerinin etkileyici 
kanıtlarından birini oluşturuyor.

■ Güvenli yapıştırma

■ Sistem içinde güçlü

■ Hızlı uygulama

■ Kapsamlı ürün yelpazesi

■ İç ve dış mekan kullanımına uygun

■ Temizlemesi kolay

■ Suya ve donmaya karşı dirençli

■ Esnek ve dayanıklı

■ Farklı renk seçenekleri

Baumacol yelpazesinden 
akıllı ürünler
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Doğal tasarımın zarafeti, 
modern ürünlerin sağlamlığı ve konforuyla bir arada.
Baumit, dış mekanlara yönelik ürünlerde öncüdür. Su geçirgen özellikli 
birinci sınıf ürünleri bahçeler, parklar ve açık alanlarda modern tasarımlar için idealdir.

Baumit, bahçelere ve açık alanlara yönelik ürün yeni-
likleriyle, özel ve halka açık muhteşem alanlar oluştu-
rulmasında yıllar boyunca önemli rol oynadı. 

Profesyonel tasarımcılar, uygulamalarıyla mükemmel 
uyum sağlayan kuru ürünlerle çalışır. Bu da tutarlı bir 
kalite sağlar.

Asfalt kaplı garaj yolları, gizliliği koruma amaçlı tuğla 
duvarlar, yüzme havuzu duvarları veya geniş yüzeyli 
teraslar dahil tüm dış mekan alanları, uzun vadede 

alt yüzeyleri kadar güçlü olacaktır. Gerçek kalite 
genellikle, ancak birkaç yıl sonra görülebilir.

Baumit’in birinci sınıf ürünleri, don ve çiğ arasındaki 
sık geçişlere ve aşırı sıcaklık farklarına dayanıklıdır.

Her ayrıntısına kadar özenle çalışılan ve malzeme 
seçiminin kusursuz olduğu ince zevkli tasarımlar, 
bahçeler için yeni trendi oluşturuyor. Baumit yüzey 
tasarım ürünleri, her türlü tesiste kalıcı estetik sağ-
lanmasında önemli bir rol oynar.

İniş - Yüzey tasarımına yönelik ürünlerimizi keşfedin.



Estetiği uzun süre korunan taş tasarımları.
Toz oluşmadan harç kullanımı ve derzleme.
Hazır karışımlı harçlar da yüzey tasarımlarında revaçta. Baumit, özel yapısı sayesinde kireç taşının tozlaşmasını 
engelleyen Plus materyallerin yer aldığı, dünya çapında benzeri olmayan bir ürün serisi geliştirdi.

Yol döşemeleri ve doğal taş duvarlar, bahçelerde, 
parklarda ve genel şehir tasarımlarında açık alanla-
rın biçimli bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. 
Yanlış karışım oranları genellikle kullanım ömrünü 
azaltır. Yanlış harçların kullanılması ise hem ürün 
değerinin azalmasına hem de kireç taşının zamanın-
dan önce tozlaşmasına neden olur. Baumit’in geliş-
tirme çalışmaları sayesinde, bu alanları tasarlamak 
için tamamen dayanıklı ürünler ilk kez sunuluyor.

Baumit ürünleri, özel bir çimento olan Slagstar ile 
üretilmiştir. Herhangi bir yakma süreci olmadan üre-
tilen bu ürün, geleneksel çimentoların aksine kireç 
taşı içermez. Slagstar, çevre dostu yapısıyla dikkat 
çeker. Bu özelliği, Baumit ürünlerinin Bina Biyolojisi 
ve Ekoloji Enstitüsü tarafından sertifikalandırılmasını 
sağlamıştır.

■ Kalite ile gelen güvenlik
■ İdeal karışımlar
■ Sağlam ve ısı yalıtımlı
■ Güçlü ve hızlı
■ Güzel ve özel
■ Donmaya karşı dayanıklı
■ İşlemesi kolay
■ Geniş uygulama seçenekleri

İnşaat ve Bahçe



20/21

Yolculuğunuzu başından sonuna kadar planlayın!
Sorumlu üreticiler olarak, sürdürülebilirlik konusuna özellikle dikkat etmekle yükümlüyüz. 
Hammaddeler, üretim süreçleri ve ürünler, gün geçtikçe daha da sıkılaştırılan ekonomik, 
ekolojik ve sosyal mevzuatlara uygun olmalıdır.

Doğal kaynaklarla sağlam temellere dayanan bir iliş-
ki kurmak, üretim süreçlerimizin her zaman odak 
noktasıdır. Baumit’te çevre koruma anlayışı, yıllar 
boyunca kurumsal bir yaklaşım olarak benimsenmiş 
ve sağlam bir şekilde yerleşmiştir.

Ürünlerimizin emisyon ve enerji kullanımını azaltma-
ya katkıda bulunmasını sağlayan Baumit ETICS gibi 
yeni fikir ve kavramların geliştirilmesi, Baumit'in 
nihai amacıdır.

Kaynakları koruyan üretim yöntemlerinden ekolojik 
ürünlere ve çevre kirliliğine yol açmayan geri dönü-
şüm yöntemlerinin geliştirilmesine kadar her aşama-
da çocuklarımıza karşı olan sorumluluğumuz, çevre 
ile ilgili tüm yasalara, direktiflere ve gereksinimlere 
uymamızı zorunlu kılar.

Rehberliğimizin temel ilkesi: Yolculuğunuzun keyfini çıkarın.



İnşaat dünyasındaki yolculuğunuzda size 
eşlik etmekten büyük mutluluk duyarız.
Baumit iş ortağı olarak, öncü ve dinamik bir işletmenin tüm avantajlarından yararlanabileceksiniz: birinci 
sınıf ürünler, danışmanlık ve hizmet kalitesi, ayrıca sadık bir dostun verdiği güven ve emniyet duygusu.

Yolculuğumuzun sonuna yaklaştık. Bu broşürün size 
“ileriye yönelik fikirler” felsefemize hızlıca göz atma 
fırsatı sunduğunu umuyoruz.

Bizim için ileriye yönelik fikirler, kullanıcılara yönelik 
optimize edilmiş yenilikçi yapı malzemeleri ve sis-
temler geliştirmenin temel taşıdır.

Geleceğe yönelik fikirler piyasada, toplumda ve çev-
rede karşılaşılan zorluklarla başa çıkmamıza yardım-
cı olur ve sürdürülebilir, sorumlu kavramlar geliştir-
memizi sağlar.

Baumit’e katılın ve size destek olup projelerinize 
eşlik etmek için her zaman hazır olan ekibimizle 
tanışın. İleriye yönelik fikirlerimizden faydalanın ve 
tüm inşaat işlerinizde uzun vadeli başarı sağlayın.
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Her projenin kendine has bir karakteri ve ihtiyaçları vardır.

Konut, ofis, karma ya da toplu kullanım için geliştirilen her projenin ihtiyaçlarını karşılayan çözümler üretiyoruz. Bugün dış cephe 
güzelliğiyle dikkat çeken, iç mekan iklimi ile insanların sağlığına katkıda bulunan, yüksek yalıtım performansı sunan Baumit 
ürünleri sayısız projede kullanıldı. 

Seçkin Projeler, Güçlü Referanslar

Sinpaş AydosToskana Vadisi



Büyük projeleri gerçekleştirmenin sırrı, birlikte çalışmaktır. 
Büyük projeler, cevap bekleyen büyük soruları da beraberinde getirir. Projesi üzerinde yoğun bir çalışma sergileyen yapı pro-
fesyonellerinin her sorusunu cevaplandırmak için uzmanlardan oluşan ekibimiz her zaman hazır ve isteklidir. Çünkü birlikte 
çalışmanın, en zor projeleri bile olanaklı hale getirdiğini iyi biliriz. 

Sinpaş Aqua City DenizliTepe On Altı

Ağaoğlu Maslak 1453



İleriye yönelik 
fikirler

Dudullu, Esenşehir Mah.
Baraj Yolu Cad. Hale Sok. No:10 - B
Ümraniye İstanbul / TÜRKİYE
T. +90 (216) 680 34 00    
F. +90 (216) 680 34 01    
@ info@baumit.com.tr


