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Katmanların performansı 
kalıcı koruma sağlar.

Çatınızın ömrü, sistemi oluşturan 
katmanların performansı ile belirlenir. 

BMI EverGuard, çatınız için bütünleşik bir çözüm.

İnovatif tasarım ve teknolojisi sayesinde çatınızda üstün 

performans ve fark edilebilir sonuçlar. 

BMI EverGuard, kusursuz hizmet anlayışı, güçlü teknik 

destek ve dünya çapındaki endüstriyel tecrübesi ile 

yatırımınıza, varlıklarınıza ve en önemlisi insanlarınıza kalıcı 

koruma sağlamak için en akılcı tercih.  
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Katmanların performansı 
kalıcı koruma sağlar.

Dünya çapında 

300 
milyon m2‘den 

fazla
kullanım

BÜTÜNLEŞİK ÇATI SİSTEMİ

BMI EverGuard, termoplastik polyolefin 
(TPO) membran ve tamamlayıcı 
çözümleri ile teras çatılar için sunulan 
bir çatı sistemidir. Isı yalıtımı, su buharı 
kontrol katmanı, onaylanmış sabitleme 
elemanları ve geniş bir yelpazede 
sunulan aksesuarları ve detay çözümleri 
ile BMI EverGuard, dünya çapında 
300 milyon metrekareden fazla 
uygulanmıştır.

BMI EverGuard, 18 yılı aşkın kanıtlanmış tecrübesi ve 

çatı sistemini teşkil eden her bir unsurun sağladığı 

toplam fayda sayesinde, tek bir ürünün yararından 

ziyade sadece kapsamlı bir çatı sisteminden elde 

edebilecek kalıcı bir performans sunar.

BMI EverGuard, dayanıklı ve yüksek performanslı bir 

çatı için kalitesini kanıtlayan sertifikaları ile yapınızı 

yıllarca korur.

BMI, BEKLENTİLERİNİZİN 
ÖTESİNİ SİZE SUNUYOR

Braas ve Icopal gibi güçlü ve köklü bir geçmişe 

sahip iki markanın birleşiminden doğan Braas 

Monier Icopal Group (BMI),  çatı çözümleri alanında 

dünyanın lider firmasıdır. Avrupa’da sentetik 

teras çatı çözümlerinde 50 yılı aşkın tecrübesi ile 

Wolfin ve Icopal gibi güçlü markaları bünyesinde 

barındırmaktadır. 

Konusunda uzman olmak, en doğru çözümlerin en 

kısa sürede tasarlanması ve sunulmasını içerir.  BMI, 

uzun dönemli ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek en 

doğru çatıyı oluşturma amacı ile kapsamlı sistem 

ürün ve çözümlerini sunar.
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Her bir sistem
katmanında
daha fazla fayda 
sağlayın.

 RÜZGAR KALDIRMA KUVVETİNE 
KARŞI YÜKSEK DİRENÇ

BMI EverGuard TPO membran, 

rüzgarın kaldırma gücüne karşı 

yüksek direnç sağlar ve böylece bir 

metrekarede daha az sabitleme 

elemanı gerektirir. BMI EverGuard, 

hava durumu ne olursa olsun insanları 

ve işinizi korumanızı sağlar.

KİMYASALLARA KARŞI DAYANIM

Zararlı kimyasal ve bileşiklere üstün 

direnç gösteren BMI EverGuard, sizi 

ve yatırımlarınızı güvenli bir şekilde 

korumak için tasarlanmıştır (Lütfen 

BMI teknik çalışanlarından bilgi alınız).

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kalitesi, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik 

prensipleri ile belirlenmiş olan 

BMI EverGuard’da HFC gibi zararlı  

bileşenler kullanılmaz. Ayrıca sistemin 

bir parçası olarak sunulan ısı yalıtımı 

çözümleri ile enerji verimliliği sağlanır.

DAHA HIZLI VE DAHA KOLAY 
MONTAJ

Birbiriyle tam uyumlu şekilde 

tasarlanmış ve en ince ayrıntılara 

yönelik kullanıma hazır sistem 

bileşenleri sayesinde, hızlı ve güvenilir 

montaj sağlanır.

RİSKSİZ TERCİH

BMI EverGuard, bir dizi kalite belgesi 

ve hem EN hem de ASTM normlarına 

uygunluğu ile ve de çatınız için 

tasarlanmış, bütünleşik bir sistem ile 

çatınızdaki riskleri bertaraf eder.

BMI EverGuard, dayanıklı ve güvenilir TPO 
membran ve sistem çözümleri ile çatınız için her 
bir katmanla üstün fayda sağlar.

KALICI DAYANIKLILIK

BMI EverGuard, sizi ve yatırımlarınızı uzun vadede korumaya yönelik 

olarak en güçlü ve en dayanıklı çatı çözümlerini tasarlamıştır.

KAYNAK YERLERİNDE ÜSTÜN DAYANIM

BMI EverGuard TPO membranın üstün kaynak performansı ile dış 

koşullara karşı daha uzun süreli koruma sağlanır. Ayrıca membran, 

oldukça yüksek bir esnekliğe sahiptir.
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SERTİFİKALI PERFORMANS

BMI EverGuard çatı sisteminin performansı tüm iş, yapı ve çatı tipleri 

için idealdir. Mekanik sabitleme uygulamasında, istenilen  kriterleri 

karşılayabilecek sertifi kalar mevcuttur.

• Havaalanları
• Salon ve stadyumlar
• Ticari yapılar
• Okul ve üniversiteler
• Hastane ve sağlık kurumları
• Sanayi yapıları ve lojistik 

depoları
• Alışveriş merkezleri
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GENİŞ KAPSAMLI 
BÜTÜNLEŞİK ÇÖZÜM

BMI EverGuard Sistem, tamamı bütünsel bir çözüm 
olarak tasarlanmış TPO membran, aksesuar ve detay 
çözümleri, ısı yalıtımı, su buharı kontrol katmanı ve 
sabitleme elemanlarını içermektedir.

Bir ürün ve sistemin de ötesinde,

BMI’ın alanında uzman çalışanlarının çok katmanlı 
bütünleşik çözüm anlayışı, sizin, iş ortaklarınızın, 
insanlarınızın ve müşterilerinizin huzuru için su 
geçirimsizlikte en garantili çözümdür.

BMI EverGuard TPO membran 1,5 mm., 1.8 mm. ve 2.0 mm. kalınlıklarda 

sunulur. Membran aksesuarları olarak detay membranı, TPO kaplı metal 

levha, kullanıma hazır iç, dış ve esnek köşe elemanları, T noktası birleşim 

elemanı ve yürüme yolları bulunur. 

Sistem bileşenleri olarak ısı yalıtımı, su buharı kontrol katmanı ve 

onaylanmış mekanik sabitleme elemanları (vida ve raptet setleri) 

sunulmaktadır.

Montaj ve uygulama ile ilgili detayları, kapsamlı BMI EverGuard Teknik 

Kılavuzu’nda bulabilirsiniz.
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TPO kaplı metal levha

Renk: Beyaz

(1,0x2,0 m levhalar halinde sunulur)

* BROOF T1 sertifi kasına  göre ısı yalıtımı, katmanların seçimi, alt yapı ve çatı eğimi gibi bilgiler için lütfen BMI yetkililerinden bilgi alınız.

TPO detay membranı

Renk: Beyaz

Yürüme yolu

Renk: Sarı

Sabitleme elemanları

Esnek köşe 
elemanı

Renk: Beyaz

Hazır dış köşe 
elemanı

Renk: Beyaz

Hazır iç köşe 
elemanı

Renk: Beyaz

SİSTEM BİLEŞENLERİ

BMI EverGuard 

TPO Membran

(1.5 mm, 1.8 mm ve 2.0 mm)

Su buharı 
kontrol katmanı

Isı yalıtımı 
(Taşyünü, folyo veya camtülü yüzeyli PIR, EPS)*
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BİR BAKIŞTA BMI GROUP

Avrupa’nın güçlü ve köklü iki markası Braas Monier ve Icopal’in birleşiminden doğan BMI 

Group, Avrupa’nın en büyük eğimli ve teras çatı çözümleri üreticisidir. Avrupa’nın  yanı 

sıra Asya ve Afrika’da da faaliyet gösteren BMI Group, Kuzey Amerika’daki lider çatı ve 

su yalıtımları üreticisi GAF gibi, bir Standard Industries kuruluşudur ve birlikte dünyanın 

en büyük çatı ve su yalıtımı operasyonunu oluştururlar.

BMI Group, Türkiye’de Braas markası ile 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet göstermekte 

olup, 36.000 m
2

 alan üzerinde yılda 1,5 milyon m
2

 kapasiteli Braas Çatı Sistemleri 

üretim tesisine sahiptir. 

BMI Türkiye, Braas, EverGuard, Wolfin ve Icopal markaları ile toprak ve çimento esaslı 

kiremitli çatı sistemi, bitümlü-sentetik (TPO-PVC) membran su yalıtım sistemiyle 

ülkemizde Gebze merkezli olarak hizmet vermektedir.

RAKAMLARLA BMI GROUP

Geçmişi 1852 yılına uzanan  BMI Group, 

40 ülkede 128 üretim tesisine ve 4 ülkede 

bulunan teknolojik Ar-Ge tesislerine sahip. 

Merkezi Londra olan BMI Group’un yaklaşık 

9600 çalışanı bulunuyor.

BMI Türkiye 
(Monier Yapı Çözümleri San.Tic.A.Ş.)

Güzeller Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. 

Atatürk Bulvarı No:20 Gebze 41400 - KOCAELİ

T: +90 262 751 24 91 - F: +90 262 751 22 22 

info.tr@bmigroup.com - www.bmigroup.com/tr


