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Fabryka ma za sobą ponad 25 lat istnienia na polskim rynku ociepleń. 

Firma, która zaczynała jako niewielki zakład produkcyjny w Koszalinie 

o zasięgu lokalnym, dziś jest jednym z największych producentów 

styropianu. ARBET to już nie jedna fabryka a pięć, rozlokowanych 

tak, by zapewnić łatwe dotarcie nawet w odległe rejony kraju. Jak 

zapewnia Dariusz Karasiński, dyrektor generalny FS ARBET, przed-

siębiorstwo stale rozwija eksport do państw europejskich. Ogromne 

doświadczenie w produkcji styropianu przekłada się od lat na zacho-

wywanie powtarzalnych właściwości płyt styropianowych. To ważna 

cecha – dzięki temu klienci Fabryki mogę mieć pewność, że zawsze 

otrzymają styropian dokładnie taki, jaki być powinien. Stąd też uni-

katowa nazwa marki ARBETu – Prawdziwy Styropian. 

Fabryka Styropianu ARBET to od samego początku firma ze 100% kapi-

tałem polskim. Założyło ją pięciu fachowców, którzy na początku lat 90. 

XX wieku wypatrzyło szansę na rozwój.

Recepta na sukces Fabryki zawiera kilka składowych. Jak mówi Aleksander 

Muzyczuk, jeden ze wspólników, „Gdybym dziś miał doradzić komuś, kto 

chce rozpocząć działalność gospodarczą, to radziłbym, aby skoncentrował 

się na elemencie ludzkim”. Krzysztof Kuncer z kolei powtarza, że najważ-

niejsza jest jakość produkowanych wyrobów. Tadeusz Czernicki: „W takiej 

firmie jak nasza sukces zależy od działania całego zespołu”. Aleksander 

Bartosik mówi: „żeby osiągnąć sukces – trzeba mieć wiedzę ekonomiczną 

i merytoryczną”. Z kolei Grzegorz Funke tłumaczy jak ważna jest odpo-

wiedzialność społecznej w mądrze prowadzonym biznesie: „Ważne jest dla 

mnie także to, że przy stale prowadzonej podstawowej działalności produk-

cyjnej i handlowej, nie zatraciliśmy poczucia, że warto dzielić się sukcesem 

z tymi, którzy tego potrzebują. Opiekujemy się Szkołą Życia w Wandzinie, 

stworzyliśmy projekt ARBET z Kulturą, wspieramy sportowców, artystów”.

Jak ARBET dba o  jakość? Dariusz Karasiński: „W każdym zakładzie 

mamy laboratorium, w którym wykonujemy badania naszych wyrobów. 

Dział kontroli jakości prowadzi stałe pomiary geometrii, parametrów wy-

trzymałościowych i izolacyjnych. Wszystkie badania wykonujemy we wła-

snym zakresie: robią je nasi pracownicy na naszym sprzęcie, co pozwala 

szybko reagować na ewentualne odchylenia.” Ważne są też plany i perspek-

tywy: „W ciągu ostatnich 10 lat mocno zwiększyliśmy nasze moce produk-

cyjne. Oceniamy, że dziś są dostosowane do potrzeb rynku, więc skupiamy 

się na doskonaleniu produktów. W tej chwili rozwijamy projekt związany 

z badaniem procesu technologicznego, ukierunkowany na poprawę para-

metrów i optymalizację kosztów. Zakup innowacyjnych maszyn jest ele-

mentem procesu podnoszenia jakości, w najbliższym czasie planujemy 

istotne działania w tym zakresie.”

Produkty ARBETu
FASADA  EXPERT,  FASADA  CLASSIC ORAZ FASADA  KOMFORT – 

to najbardziej znane na rynku płyty, używane głównie do izolacji ciepl-

nej ścian w najpopularniejszym systemie ETICS. Jednowarstwowe ściany 

budynku ociepla się płytami styropianowymi, które pokrywane są war-

stwą siatki z klejem oraz wyprawą tynkarską. Płyty te stosowane są rów-

nież do docieplania istniejącego, niedostatecznego ocieplenia. 

FASADA  GRAFIT, CZYLI PŁYTY O  OBNIŻONEJ LAMBDZIE 

(0,031 W/m.K) – w porównaniu z tradycyjnymi płytami, FASADA GRAFIT 

po prostu izoluje lepiej. Umożliwia to stosowanie cieńszych płyt, bez utra-

ty właściwości termoizolacyjnych, jakimi charakteryzuje się „grubszy” 

biały styropian. FASADA GRAFIT jest szczególnie polecana do termo-

izolacji budynków energooszczędnych i pasywnych, wart rozważenia tam, 

gdzie zbyt gruba izolacja 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 śred-

nich obciążeń mechanicznych czyli do termoizolacji wszelkiego rodzaju 

podłóg na gruncie, poddaszy i strychów użytkowych oraz nieużytko-

wych. Stosuje się je zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i uży-

teczności publicznej.

PŁYTY STYROPIANOWE PARKING I PARKING EXPERT – płyty od-

porne na wysokie obciążenia, przy ich użyciu izoluje się przede wszyst-

kim podłogi w budownictwie przemysłowym oraz parkingi i garaże.

SPECJALISTYCZNE STYROPIANY – HYDROPIAN I TONOPIAN 

– czyli płyty do szczególnych zastosowań. HYDROPIAN jest odporny 

na wysokie obciążenia i charakteryzuje się niską nasiąkliwością wodą. 

TONOPIAN stosowany jest do izolacji akustycznej stropów od dźwię-

ków uderzeniowych. Wbudowuje się go poprzez zastosowanie dwuwar-

stwowego układu zwanego podłogą pływającą.

Fabryka Styropianu ARBET 
– innowacyjna jakość na miarę oczekiwań rynku

Fabryka Styropianu ARBET Sp.j.

Siedziba firmy
ul. Bohaterów Warszawy 32

75-211 Koszalin
tel. 94 342 20 76 do 9, faks 94 342 23 90

e-mail: sekretariat@arbet.pl
www.arbet.pl

www.prawdziwystyropian.pl

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

Przodkowo
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