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ARTYKU  PROMOCYJNY FABRYKA STYROPIANU ARBET

Wyró nia nas jako . Ka da par-
tia produktów ARBETu podlega 
skrupulatnej kontroli w naszych 

w asnych laboratoriach fabrycznych.
Od lat otrzymujemy nagrody, które sta-

nowi  potwierdzenie klasy produktów 
ARBETu. Trzy lata z rz du Fabryka otrzy-
ma a znak Konsumencki Lider Jako ci. 
Firma znalaz a si  te  w elitarnym gronie 
polskich przedsi biorstw, które najlepiej po-
radzi y sobie na rynku w ostatnich 25 la-
tach. W 2016 otrzymali my tytu  Kreatora 
Budownictwa – nadaj c go, organizatorzy 
konkursu promuj  dobre praktyki i etycz-
ne zachowania. Firm  cieszy równie  laur 
Z otej Siódemki Bran y Ekologicznej 2015 
za konsekwentne dzia ania proekologiczne. 
Ukoronowaniem dzia a  na rzecz jako ci 
jest jedna z ostatnich nagród przyznanych 
Fabryce – Kapitu a Programu Najwy sza 
Jako  Quality International 2016 przyzna-
a nam tytu  laureata w kategorii QI Product 

za najwy szej jako ci p yty styropianowe.

PRODUKTY ARBETU
FASADA EXPERT, FASADA  CLASSIC 
ORAZ FASADA KOMFORT – to najbardziej 
znane na rynku p yty, u ywane g ównie do 
izolacji cieplnej cian w najpopularniejszym 
systemie ETICS. Jednowarstwowe ciany bu-
dynku ociepla si  p ytami styropianowymi, 
które pokrywane s  warstw  siatki z klejem 
oraz wypraw  tynkarsk . P yty te stosowane 
s  równie  do docieplania istniej cego, nie-
dostatecznego ocieplenia. 

FASADA GRAFIT, CZYLI P YTY 
O OBNI ONEJ LAMBDZIE (0,031 W/(m2·K) 
– w porównaniu z tradycyjnymi p ytami, 
FASADA GRAFIT po prostu izoluje lepiej. 
Umo liwia to stosowanie cie szych p yt, 

bez utraty w a ciwo ci termoizolacyjnych, 
jakimi charakteryzuje si  „grubszy” bia-
y styropian. FASADA GRAFIT jest szcze-

gólnie polecana do termoizolacji budynków 
energooszcz dnych i pasywnych, war-
ta rozwa enia tam, gdzie zbyt gruba izola-
cja mo e zmniejszy  walor estetyczny bu-
dynku. 

P YTY STYROPIANOWE POD OGA/
DACH, POD OGA/DACH GRAFIT, 
POD OGA/DACH  EXPERT, EPS 037 
DACH/POD OGA – te p yty mog  by  stoso-
wane tam, gdzie wymaga si  przenoszenia 
rednich obci e  mechanicznych, czyli do 

termoizolacji wszelkiego rodzaju pod óg na 
gruncie, poddaszy i strychów u ytkowych 
oraz nieu ytkowych. Stosuje si  je zarów-
no w budownictwie mieszkaniowym, jak 
i u yteczno ci publicznej.

P YTY STYROPIANOWE PARKING 
I PARKING EXPERT – p yty odporne na 
wysokie obci enia, przy ich u yciu izoluje 
si  przede wszystkim pod ogi w budownic-
twie przemys owym oraz parkingi i gara e.

SPECJALISTYCZNE STYROPIANY – 
HYDROPIAN I TONOPIAN – czyli p yty 
do szczególnych zastosowa . HYDROPIAN 
jest odporny na obci enia i charakte-
ryzuje si  nisk  nasi kliwo ci  wod .

TONOPIAN stosowany jest do izolacji aku-
stycznej stropów od d wi ków uderzenio-
wych. Wbudowuje si  go poprzez zastoso-
wanie dwuwarstwowego uk adu zwanego 
pod og  p ywaj c .

ARBET – prawdziwy styropian

Fabryka Styropianu ARBET Sp.j. 
Siedziba firmy 

ul. Bohaterów Warszawy 32, 75-211 Koszalin 
tel. 94 342 20 76 do 9 

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

Biura Handlowe i oddzia y produkcyjne: 
Koszalin, Gosty , Golub-Dobrzy , Jas o, Przodkowo

Fabryka Styropianu ARBET 
w a nie wkracza w kolejne 
25 lat swojego istnienia. 
Zacz o si  od regionalnej 
fabryki w Koszalinie – a dzi
zak adów produkcyjnych jest 
pi , w pi ciu regionach Polski. 
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