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Referanslarımızın tamamını görmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz...



Büyük projeleri 45 günde 
teslim etmek deneyim ister...



GNYAPI ile profesyonel uygulamanın yanı 
sıra hızlı proje teslimi mümkün!

8 Blok ve 256 daireden oluşan 25.000 m²’lik Açelya Sitesi projesi, 

kalite standartlarından ödün vermeksizin 45 gün gibi kısa bir 

sürede site sakinlerinin beğenisine sunulmuştur.

Projede, Karbonlu EPS Enerji Paket Sistemi (5 cm) kullanılarak 

gerçekleştirilen ısı yalıtım uygulamasının yanı sıra dekoratif 

uygulamalar ile site, yaşanması daha keyifli bir forma kavuşturulmuş 

ve değer kazanmıştır.

Site yönetiminin faaliyetlerini ISO kalite standartlarında sürdüren 

ve güçlü bir referans alt yapısına sahip uygulayıcı firma arayışına 

sektörde yalnızca GNYAPI cevap verebilmiş ve gerçekleştirilen 

ısı yalıtım uygulamaları ile birlikte sitenin enerji kimlik belgesi 

danışmanlığını GNYAPI üstlenmiştir.

Proje Adı

Açelya Sitesi 

Adres

Çamlık Mah. Leylak Sok.

Pendik

Metraj

25.000 m²

Daire Sayısı

256

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, dekoratif uygulamalar 

(kat silmesi, fuga, söve), iç cephe boya 

uygulaması, çatı yalıtım uygulaması, enerji 

kimlik belgesi danışmanlığı.



Yalıtım sektöründe sıklıkla rastlanan yarım 
kalan işlere örnek olarak bu projeyi de 
GNYAPI tamamlayarak tasarruflu konutlara 
dönüştürdü.

11.500 m²’lik alanda yer alan Atakent Sitesi 429 Ada projesinde 

yarım bırakılan yalıtım uygulaması GNYAPI tarafından devralınmış 

ve  sektörde kabul görmüş profesyonel uygulama teknikleri ile konut 

sakinlerini arzu ettikleri sonuca ulaştırmıştır.

Yalıtım uygulamalarının yanı sıra konutların elektronik sistem 

gereksinimleri giderilmiş, iç cephe boya uygulamaları ile konutların 

dış görünümlerinde yakalanan estetik görünüm bina içlerinde de 

sağlanmıştır.

Yaşadıkları kötü deneyimin ardından tüm ihtiyaçları tek seferde 

giderilen konut sakinleri, GNYAPI ödeme seçeneklerinden de 

yararlanarak süreci memnun tamamlamışlardır. 

Amatör uygulayıcılar 
konutlarınızda beklenmedik 
sonuçlara yol açar.

Proje Adı

Atakent 429 Ada

Adres

Atakent 3. Etap 429 Ada

Küçükçekmece

Metraj

11.500 m²

Daire Sayısı

280

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, elektronik sistem 

uygulamaları, enerji kimlik belgesi 

danışmanlığı, iç cephe boya uygulaması.



Büyük yatırımlı projelerin 
güvenilir tercihi GNYAPI.

10 cm malzeme seçimi ile 
enerji sınıfında üst sıralarda 
yer alın.

Proje Adı

Teknik Yapı - Evora

Adres

Edebali Cad. No: 67

Tuzla

Metraj

300.000 m²

Daire Sayısı

4304

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, dekoratif uygulamalar.

Proje Adı

Arkaç Apartmanı

Adres

Caddebostan Mah. Kadirağa Sok. No: 28

Kadıköy

Metraj

1.070 m²

Daire Sayısı

11

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması,

enerji kimlik belgesi danışmanlığı.



Taşyünü ayrıcalığı ile ısı, yangın, 
ses ve su yalıtımı bir arada...



Taşyününü tercih eden konut sakinlerine 
tek malzeme ile 4 farklı yalıtım sunularak 
maksimum tasarruf sağlanmıştır.

Zarbun Sitesi gerçekleştirilen taşyünü yalıtım uygulamasında 

sektörün lider uygulayıcısı GNYAPI ‘yı tercih etmiştir.

Tek malzeme ile ısı, yangın, ses ve su yalıtımını aynı anda elde eden 

site sakinleri ileri teknoloji yalıtım malzemesinin ayrıcalığından 

yararlanmışlardır. 

Yalıtım ile birlikte gerçekleştirilen dekoratif ve iç cephe 

uygulamaları ile Zarbun Sitesi B Blok daha korunaklı ve konforlu 

günler yaşamaya başlamıştır. Taşyünü, lifli yapısı sayesinde 

diğer yalıtım ürünlerine kıyasla daha uzun ömürlü olduğundan 

Zarbun Sitesi elde ettiği koruma ve konfordan daha uzun süre 

yararlanacaktır.

Proje Adı

Zarbun Sitesi B Blok

Adres

Kozyatağı Mah. Kayasultan Sok. No: 57

Kadıköy

Metraj

3.304 m²

Daire Sayısı

36

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, dekoratif uygulamalar 

(kat silmesi, söve, fuga), iç cephe boya 

uygulaması.



Konut sakinlerinin enerji verimliliğinde B 
sınıfında yer alma tercihi ile konutlarda 
%80 oranında değer artışı yaşanmıştır.

Alibey Sitesi projesinde GNYAPI, enerji kimlik  belgesi 

danışmanlığını üstlenerek konut sakinlerinin tercih ettikleri sınıfta 

yer alabilmeleri için kullanılması gereken malzemeler ile ilgili 

gerekli yönlendirmeleri yerine getirmiş, bodrum kat tavanı, çatı ve 

balkon içleri gibi alanların yalıtımlarını tamamlayarak binadaki ısı 

kaçaklarını tamamen engellemiştir.

Profesyonelce gerçekleştirilen bu detaylı yalıtım uygulamalarının 

ardından bina B sınıfında yer almaya hak kazanmış ve üst düzey 

enerji tasarrufu sağlamaya başlamıştır.

Uygulamanın ardından gerçekleştirilen görüşmelerde konut 

sakinleri, B sınıfı enerji kimlik belgesi ve binanın dış cephesinde 

sağlanan estetik tasarım ile konutlarının değerinde yaklaşık %80 

oranında artış yaşandığını belirtmişlerdir. 

B sınıfı enerji belgesi ile üst 
düzey tasarruf.

Proje Adı

Alibey Sitesi B Blok

Adres

Bulgurlu Mah. Hasat Sok.

Üsküdar

Metraj

7.520 m²

Daire Sayısı

74

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması,

enerji kimlik belgesi danışmanlığı.



Dekoratif uygulamalar ile 
güzelleşen konutlar.

Zor binalarda doğru çözümler.

Proje Adı

Çelik Sitesi D Blok

Adres

Uğurmumcu Mah. Yunus Emre Cad. No: 20 

Kartal

Metraj

2.567 m²

Daire Sayısı

30

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, iç cephe boya 

uygulaması, dekoratif uygulamalar,

bodrum kat tavan izolasyonu,

çatı altı şilte serim işlemi.

Proje Adı

İnci Apartmanı

Adres

Kozyatağı Mah. Hilmi Paşa Cad. No: 44 

Kadıköy

Metraj

4.482 m²

Daire Sayısı

20

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, dekoratif uygulamalar.



10 cm yalıtım malzemesi ile 
evleriniz kışın sıcacık...

Uygulama sonrasında doğalgaz 
faturalarını en aza düşürmeyi hedefleyen 
konut sakinleri tercihlerini 10 cm yalıtım 
malzemesinden yana kullandılar.

Gerçekleştirdikleri referans araştırmalarında GNYAPI ‘nın 

profesyonelliğinden emin olan Alper Sitesi yönetimi, proje teslimi 

sonrasında yüksek performans bekledikleri yalıtım uygulamasını 

GNYAPI ‘ya emanet etmiştir.

Profesyonel yalıtım ustalarına sahip GNYAPI, projede Karbonlu 

EPS Enerji Paket Sistemi (10 cm) kullanmış ve konut sakinlerini 

maksimum tasarrufa kavuşturmuştur.

Uygulama sonrasında görüşülen konut sakinleri, kombilerini en 

düşük ısıda ve sadece günün belirli saatlerinde çalıştırdıklarını dile 

getirerek, yaşadıkları tasarruftan son derece memnun olduklarını 

belirtmişlerdir.



Bina Adı

Alper Sitesi

Adres

Altayçeşme Mah. Sarıgül Sok.No: 8

Maltepe

Metraj

2.480 m²

Daire Sayısı

21

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, dekoratif uygulamalar 

(kat silmesi, fuga, söve, sütun)



Renk değişikliği tercih etmeyen 
yönetimler için ısı yalıtım uygulamasını, 
konutların birebir renk ve tasarımları ile 
teslim ediyoruz.

Denizpark Sitesi sakinleri konutlarının renk ve tasarımından memnun 

olduklarını ve herhangi bir değişiklik talep etmediklerini belirttikleri 

için uygulamada Karbonlu EPS Enerji Paket Sistemi (5 cm)kullanılmış 

ve dış cephe boya aynı renk ve tonlar tutturularak teslim edilmiştir.

Gerçekleştirilen dış cephe boya uygulamaları ile tertemiz ve yepyeni 

bir görünüme kavuşan Denizpark Sitesi’nin enerji kimlik belgesi 

danışmanlığını GNYAPI üstlenmiş ve ısı yalıtım uygulamaları ile 

sitede %50‘ye varan enerji tasarrufu sağlanmıştır. 

Korunan renk ve tasarımlar.

Proje Adı

Denizpark Sitesi

Adres

Kaynarca Mah. Aydınlı Yolu Cad. Eser Sok.

Pendik

Metraj

9.785 m²

Daire Sayısı

80

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, estetik uygulamalar, 

gizli dere izolasyonu.



17 günde süratli ve eksiksiz 
uygulama.

Yalıtım ve sosyal alan 
düzenlemeleri ile artan konut 
değerleri.

Proje Adı

Eray Apartmanı

Adres

Altayçeşme Mah. Begonya Sok. No: 47/9

Maltepe

Metraj

1.484 m²

Daire Sayısı

23

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, dekoratif uygulamalar, 

çatı altı cam yünü serim işlemi, bodrum 

kat tavan izolasyonu, elektronik sistem 

uygulamaları, iç cephe boya uygulaması.

Proje Adı

Toprak Sitesi

Adres

Yenişehir Mah. Reyhan Cad. No: 25

Pendik

Metraj

9.920 m²

Daire Sayısı

108

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, iç cephe boya 

uygulaması, alüminyum kapı uygulamaları, 

dekoratif uygulamalar, bodrum kat tavan 

izolasyonu, sosyal alan uygulamaları.



Konutlarınızdan geçmişin 
izlerini siliyoruz...



Yalıtım uygulaması ile dış cephe 
yenilenmiş ve bina dış etkenlere karşı 
korunaklı hale gelmiştir.

Metem Sitesi B2 Blok projesinde yalıtım uygulamasına deforme 

olmuş dış cephenin soyulma işlemi ile başlanmıştır. 3.330 m²’den 

oluşan projede Karbonlu EPS Enerji Paket Sistemi (6 cm) kullanılmış 

ve kullanılan yalıtım malzemeleri binaya dış etkenlere karşı 

dayanıklılık kazandırmıştır.

Çatı aktarım ve kiremit altı örtüsü uygulamaları ile dış cephede 

yaşanan yenilik binanın diğer alanlarında da sağlanmıştır. Binanın 

estetik görünümü unutulmamış ve dekoratif uygulamalar ile binaya 

değer kazandırılmıştır.

Proje Adı

Metem Sitesi B2 Blok

Adres

Kader Sok. No: 2

Maltepe

Metraj

3.330 m²

Daire Sayısı

42

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, iç cephe boya 

uygulaması, yangın merdiveni revizyon 

uygulaması, çatı aktarım ve kiremit altı örtüsü 

yenileme uygulaması, gizli dere izolasyonu.



Dış cephe ve sosyal alanlarda 
gerçekleştirilen düzenlemeler ile sadece 
konut sakinlerinin değil semt sakinlerinin 
de beğenisi kazanılmıştır.

Asya Sitesi projesinde gerçekleştirilen ısı yalıtım uygulamasında 

Karbonlu EPS Enerji Paket Sistemi (5 cm) kullanılmış ve 

gerçekleştirilen folyolu cam yünü, bodrum kat tavan izolasyonu 

uygulamaları ile  tüm ısı köprüleri engellenerek binalar tepeden 

tırnağa korunmaya alınmıştır.

Asya Sitesi projesinde enerji tasarrufunun yanı sıra konutlarının 

dış görünüşüne de önem veren  konut sakinlerinin seçimi ile bina 

giriş ve balkonlarında küpeşte uygulaması gerçekleştirilmiş ve bu 

uygulama siteye estetik bir hava katmıştır.

Projede gerçekleştirilen çim çit ve peyzaj uygulamaları ile Asya 

Sitesi’nin bahçe sınırları belirginleşmiş ve ortak kullanıma uygun 

hale getirilmiştir. Uygulamalar tamamlandığında sadece site 

sakinlerinin değil tüm semt yaşayanlarının beğenisi kazanılmıştır.

Dış cephe dekoratif 
uygulamalar konutlara değer 
katar.

Proje Adı

Asya Sitesi

Adres

Adem Yavuz Mah. Yavuz Selim Cad.

Ümraniye

Metraj

12.000 m²

Daire Sayısı

144

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, dekoratif uygulamalar 

(küpeşte), sosyal alan düzenlemeleri, peyzaj 

uygulamaları, bodrum kat tavan izolasyonu, 

folyolu cam yünü serim işlemi.



Bağcılar ilçesi’nde 30’u aşkın 
okul projesi.

Okul projelerinde GNYAPI 
güvencesi...

Proje Adı

Akyiğit İlköğretim Okulu

Adres

Güngören Cad. 9. Sok. No: 18

Bağcılar

Metraj

2.500 m²

Daire Sayısı

-

Verilen Hizmetler

Fileli sıva uygulaması, dekoratif uygulamalar.

Proje Adı

Evren İlköğretim Okulu

Adres

Evren Mah. Halkalı Cad. Kuzu Sok. No: 1

Güneşli

Metraj

2.100 m²

Daire Sayısı

-

Verilen Hizmetler

Fileli sıva uygulaması, dekoratif uygulamalar.



Finansal açıdan yeterli olmayan bir 
uygulayıcı firmanın yarım bıraktığı proje 
GNYAPI tarafından teslim alınarak yalıtım 
uygulaması tamamlanmıştır.

17.915 m²’lik Horan Sitesi projesinde yarım bırakılan iş, site 

yönetiminin isteği ile devralınmış ve uygulamaya kalındığı yerden 

GNYAPI tecrübesi ile devam edilmiştir. Projede Karbonlu EPS Enerji 

Paket Sistemi (5 cm) kullanılmıştır.

Toplamda 180 daireye sahip blokların ısı yalıtımının haricinde 

otopark yalıtımı da gerçekleştirilmiş olup, su yalıtımı ve dilatasyon 

profili uygulamaları da yürütülerek, tek seferde Horan Sitesi’nin 

ihtiyaç duyduğu tüm işler teslim edilmiş, gerçekleştirilen 

peyzaj düzenlemeleri ile ortak alan site sakinlerinin beğenisine 

sunulmuştur.

Firma seçim sürecinde site yönetiminin, uygulayıcı firmaların teknik 

kadrosu, finansal gücü ve sermaye yapısına firmaların verdikleri 

teklif kadar dikkat etmemesi site sakinlerinin üzücü sonuçlar 

yaşamasına neden olmuştur. İşin yarım kalması nedeniyle sekiz ay 

kadar bekleyen iskeleler nihayet GNYAPI ‘nın projeyi tamamlaması 

ile kaldırılmıştır. 

GNYAPI ile işleriniz 
yarım kalmaz!



Proje Adı

Horan Sitesi

Adres

Harmandere Mah. Reyhan Cad. No: 63

Pendik

Metraj

17.915 m²

Daire Sayısı

180

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, denizlik profili 

uygulaması, dilatasyon profili uygulaması, 

otopark yalıtım uygulaması, gizli dere 

izolasyonu, peyzaj uygulaması.



Yalıtıma elverişsiz yapısı nedeniyle diğer 
uygulayıcılar tarafından kabul edilmeyen 
proje, GNYAPI tecrübesi ile başarıyla 
tamamlanmıştır.

Bina yönetimi, yalıtım uygulamasının gerçekleştirilebilmesi için 

birçok uygulayıcı firma ile görüşmüş ancak binanın elverişsiz yapısı 

nedeni ile hiçbir uygulayıcı firma projeyi kabul etmemiş, yönetim 

teklif veren bir uygulayıcı bulamadıklarını dile getirmiştir.

Binalarının yalıtım uygulamasını kabul ederek bina sakinlerini 

büyük bir yükten kurtaran GNYAPI uygulamada Karbonlu EPS 

Enerji Paket Sistemi (5cm) kullanmış ve zor bir yapıya sahip 

Menekşe Apartmanı’nın yalıtımını tamamlayarak konut sakinlerini 

yalıtımın avantajlarıyla tanıştırmıştır.

Menekşe Apartmanı’nın enerji kimlik belgesi danışmanlığını 

GNYAPI üstlenmiştir.

Yalıtım uygulaması zor 
binalarda GNYAPI farkı...

Proje Adı

Menekşe Apartmanı

Adres

Çiftehavuzlar Mah. Kavaklı Sok. No: 22

Kadıköy

Metraj

2.500 m²

Daire Sayısı

22

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması.



Yüksek katlı binalar da 
tercihini sektör liderinden yana 
kullandı.

Yalıtımı bulunan binaların dış 
cephe boya uygulamaları özen 
ister.

Proje Adı

Tercüman Sitesi A7 Blok

Adres

Merkez Efendi Mah. Mevlana Cad.

Zeytinburnu

Metraj

6.500 m²

Daire Sayısı

80

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, dekoratif uygulamalar, 

asansör kulesi yalıtım uygulaması,

enerji kimlik belgesi danışmanlığı.

Proje Adı

Sinpaş - Aqua Manors

Adres

Çekmeköy Mah. Kesikkaya Cad.

Dudullu

Metraj

1.327 m²

Daire Sayısı

188

Verilen Hizmetler

Mevcut ısı yalıtım uygulaması üzerine 

dış cephe boya işlemi, bodrum kat tavan 

izolasyonu.



Isı yalıtım ve sıcak çatı uygulamaları ile 
site baştan aşağı koruma altına alınmış, 
ek uygulamalar ile yepyeni bir çehre 
kazandırılmıştır.

Mimoza Evleri projesinde ısı yalıtım uygulamaları ile birlikte sıcak 

çatı uygulamaları da gerçekleştirilmiş ve konutların çatı boşlukları 

yalıtımlı hale getirilmiştir. Proje sürecinde çatı yenileme ve gizli 

dere uygulamaları da birlikte yürütülerek konutlar her türlü dış 

etkene karşı korumalı hale getirilmiştir.

Dış cephede gerçekleştirilen dekoratif uygulamalar, peyzaj ve 

sosyal alan düzenlemeleri ile yenilenen site değer kazanmış, site 

sakinlerinin konfor seviyesi arttırılmıştır.

Tepeden tırnağa koruma...



Proje Adı

Mimoza Evleri

Adres

Yayla Mah. Hatboyu Cad. No: 58

Tuzla

Metraj

9.769 m²

Daire Sayısı

80

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, sıcak çatı uygulaması, 

dekoratif uygulamalar, çatı ve dere 

uygulamaları, peyzaj uygulamaları.



Yönetimin verdiği hatalı karar nedeni 
ile yalıtımdan beklenilen performans 
alınamamış ve 2. uygulama ile konut 
sakinleri bir maliyete daha katlanmak 
durumunda kalmıştır.

Doğuşkent B7 Blok projesinde eski yalıtım uygulamasından 

istenilen performans alınamadığından işe yer yer dökülmüş olan 

straforların söküm işlemi ile başlanmış ve Karbonlu EPS Enerji Paket 

Sistemi (5 cm) kullanılarak yalıtım doğru uygulama teknikleri ile 

tamamlanmıştır. 

Isı yalıtımı ve bodrum kat tavan izolasyonu uygulamaları ile  konut 

sakinlerinin bekledikleri %40 - 60 oranında enerji tasarrufuna 

kavuşmaları sağlanmıştır.

Ucuz tercihler pahalı 
maliyetlere sebep olabilir.

Proje Adı

Doğuşkent Sitesi B7 Blok

Adres

Girne Mah. Kırlangıç Sok.

Maltepe

Metraj

2.475 m²

Daire Sayısı

40

Verilen Hizmetler

Dış cephe strafor söküm uygulaması, ısı 

yalıtım uygulaması, bodrum kat tavan 

izolasyonu, peyzaj uygulamaları,

gizli dere izolasyonu.



Kadıköy ilçesi’ndeki yüzlerce 
referansa bir yenisi daha 
eklendi.

Ünlü sanatçılar da konutlarını 
GNYAPI ile koruyor.

Proje Adı

İnta 9 Sitesi

Adres

Acıbadem Mah. Onur Sok. No: 16

Kadıköy

Metraj

1.678 m²

Daire Sayısı

40

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, dekoratif uygulamalar, 

yangın merdiveni revize uygulaması, çatı 

aktarım uygulaması, çatı altı folyolu cam yünü 

serim işlemi (10 cm).

Proje Adı

Evgin Apartmanı

Adres

Bayar Cad. Sıtma Pınar Sok. No:11

Kadıköy

Metraj

1.820 m²

Daire Sayısı

17

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, dekoratif uygulamalar, 

otopark zemin uygulaması,

iç cephe boya uygulaması,

enerji kimlik belgesi danışmanlığı.



Yalıtım sıvası dökülen binalar için 
GNYAPI doğru çözümler sunar.



Olumsuz sonuç alınan yalıtım sıvasının 
söküm işlemi GNYAPI tarafından 
gerçekleştirilmiş ve doğru yalıtım 
uygulaması ile blok yenilenmiş, blok 
sakinleri gerçek yalıtım ile tanışmışlardır.

Yalıtım sıvası ile sadece %10’luk bir enerji tasarrufu sağlayan ve bir 

süre sonra yalıtım sıvalarının dökülme problemi ile karşı karşıya 

kalarak, ikinci bir maliyete katlanmak zorunda kalan Öğretmenler 

Sitesi’nde yalıtım sıvası söküm işlemi gerçekleştirildikten sonra 

ısı yalıtım uygulamasında Karbonlu EPS Enerji Paket Sistemi (5 

cm) kullanılmıştır. Bodrum kat tavan izolasyonu uygulaması da 

gerçekleştirilerek bina zeminden korumaya alınmıştır. 

Kurulan kamera sistemi ile binanın güvenliği sağlanmış ve asansör 

sistemi 95/16/AT yönetmeliğine uygun şekilde değiştirilmiştir.

Hatalı uygulama sonucu kötü bir görüntüye sahip olan bina, dış 

cephe müdahaleleri ve peyzaj çalışmaları ile yepyeni bir görünüme 

kavuşmuştur.

Çatlayan sıvalardan giren yağmur sularından dolayı dairelerde 

yaşanan hijyen sorunu ısı yalıtım uygulaması ile birlikte ortadan 

kalkmış ve konut sakinleri konforlu bir yaşama kavuşmuştur.

Proje Adı

Öğretmenler Sitesi

Adres

Hasankerim Cad.

Esenyurt

Metraj

7.234 m²

Daire Sayısı

90

Verilen Hizmetler

Yalıtım sıvası söküm işlemi, ısı yalıtım 

uygulaması, bodrum kat tavan izolasyonu, 

elektronik sistem uygulamaları, peyzaj 

uygulamaları, asansör sistemi değişimi.



Son yılların mimari trendi kompozit 
uygulaması ile konut ve semt sakinlerinin 
beğenisi kazanılmıştır.

Ağırbaşoğlu Apartmanı projesinde gerçekleştirilen ısı yalıtım 

uygulamasında Karbonlu EPS Enerji Paket Sistemi (5 cm) 

kullanılmıştır. 

Yalıtım ile sağlanacak enerji tasarrufu kadar konutlarının dış 

görünümüne de önem veren konut sakinlerinin isteği ile projede 

kompozit kullanılmış ve binaya estetik bir değer kazandırmıştır.

Projenin enerji kimlik belgesi danışmanlığı GNYAPI tarafından 

üstlenilmiştir. 

Ufak dokunuşlarla fark yaratın.

Proje Adı

Ağırbaşoğlu Apartmanı

Adres

Şair Arşi Cad. Sahra Aralığı Sok. No: 9

Kadıköy

Metraj

1.196 m²

Daire Sayısı

17

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, dış cephe kompozit 

kaplama uygulaması,

enerji kimlik belgesi danışmanlığı.



Apartmanlarda yaşanan olumlu 
değişimler...

Referansa önem veren büyük 
sitelerin profesyonel tercihi.

Proje Adı

Özgül Apartmanı

Adres

Uğur Mumcu Mah. Şeyhşamil Cad. No: 55

Kartal

Metraj

3.250 m²

Daire Sayısı

48

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, dekoratif uygulamalar.

Proje Adı

Mutlu Kent Sitesi

Adres

Altayçeşme Mah. Sarıgül Sok.

Maltepe

Metraj

5.120 m²

Daire Sayısı

105

Verilen Hizmetler

Isı yalıtım uygulaması, bodrum kat tavan 

izolasyonu, çatı altı cam yünü serim işlemi, 

dekoratif ve estetik uygulamalar.




