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Fabryka Styropianu ARBET właśnie obchodzi srebrny jubileusz. 

Tak, działamy XXV lat. Zaczęło się od małej, regionalnej fabryki 

w Koszalinie – dziś zakładów produkcyjnych jest pięć, w pięciu re-

gionach Polski. Produkujemy doskonałej jakości płyty styropia-

nowe, bloki styropianowe oraz kształtki. 

Co nas wyróżnia? To, że od początku istnienia przede wszystkim 

dbamy o najwyższą możliwą jakość produktu. Każda partia to-

waru podlega skrupulatnej, stałej kontroli we własnych labora-

toriach, znajdujących się w każdym zakładzie.

Fabryka Styropianu ARBET od lat otrzymuje nagrody, które stanowią 

potwierdzenie klasy jej produktów. 3 lata z rzędu ARBET otrzymał znak 

Konsumencki Lider Jakości w ogólnopolskim programie, którego celem 

jest wyłonienie najlepszych, w opinii konsumentów, producentów na rynku. 

Ukoronowaniem działań ARBETu jest jedna z ostatnich nagród przyznanych 

Fabryce. Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2016 

przyznała ARBETowi tytuł laureata w kategorii QI Product – za najwyższej 

jakości płyty styropianowe. Nagrodzono działania związane z wdrażaniem, 

a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności 

Fabryki, zwłaszcza w zakresie oferowanych produktów.

Inne nagrody? Jest ich sporo: firma zajęła również wysoką lokatę w rankin-

gu 25-lecia firm III RP, prowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita wraz 

z Bisnode – Fabryka znalazła się w elitarnym gronie polskich firm, które 

najlepiej poradziły sobie na rynku w ostatnich 25 latach. Tylko w ostatnim 

roku Fabryka otrzymała też tytuł Kreatora Budownictwa – nadając go, or-

ganizatorzy konkursu promują dobre praktyki i etyczne zachowania. Firmę 

cieszy też laur Złotej Siódemki Branży Ekologicznej 2015 za konsekwent-

ne działania proekologiczne.

Plany na najbliższe lata zakładają dalsze skupienie się na jakości, wszelkie 

inwestycje w Fabryce idą właśnie w tym kierunku. FS ARBET chce być jak 

najbliżej klientów i dostarczać im doskonałe produkty.

FASADA EXPERT, FASADA CLASSIC ORAZ FASADA KOMFORT – to naj-

bardziej znane na rynku płyty, używane głównie do izolacji cieplnej ścian 

w najpopularniejszym systemie ETICS. Jednowarstwowe ściany budynku 

ociepla się płytami styropianowymi, które pokrywane są warstwą siatki 

z klejem oraz wyprawą tynkarską. Płyty te stosowane są również do do-

cieplania istniejącego, niedostatecznego ocieplenia. 

FASADA GRAFIT CZYLI PŁYTY O OBNIŻONEJ LAMBDZIE (0,031 W/m·K) 

– w porównaniu z tradycyjnymi płytami, FASADA GRAFIT po prostu izo-

luje lepiej. Umożliwia to stosowanie cieńszych płyt, bez utraty właściwo-

ści termoizolacyjnych, jakimi charakteryzuje się „grubszy” biały styropian. 

FASADA GRAFIT jest szczególnie poleca na do termoizolacji budynków ener-

gooszczędnych i pasywnych, wart rozważenia tam, gdzie zbyt gruba izo-

lacja może zmniejszyć walor estetyczny budynku. 

PŁYTY STYROPIANOWE PODŁOGA/DACH, PODŁOGA/DACH GRAFIT, 

PODŁOGA/DACH EXPERT, EPS 037 DACH/PODŁOGA – te płyty mogą 

być stosowane tam, gdzie wymaga się przenoszenia średnich obciążeń 

mechanicznych czyli do termoizolacji wszelkiego rodzaju podłóg na grun-

cie, poddaszy i strychów użytkowych oraz nie użytkowych. Stosuje się je 

zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i użyteczności publicznej. 

PŁYTY STYROPIANOWE PARKING I PARKING EXPERT – płyty odpor ne 

na wysokie obciążenia, przy ich użyciu izoluje się przede wszystkim pod-

łogi w budownictwie przemysłowym oraz parkingi i garaże. 

SPECJALISTYCZNE STYROPIANY – HYDROPIAN I TONOPIAN – czyli 

płyty do szczególnych zastosowań. HYDROPIAN jest odporny na wyso-

kie obciążenia i charakteryzuje się niską nasiąkliwością wodą. TONOPIAN 

stosowany jest do izolacji akustycznej stropów od dźwię ków uderzenio-

wych. Wbudowuje się go poprzez zastosowanie dwu warstwowego ukła-

du zwanego podłogą pływającą.

Biura Handlowe i oddziały produkcyjne:
Koszalin, Gostyń, Golub-Dobrzyń, Jasło, 

Przodkowo
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