FIRMY

PRODUKTY

TECHNOLOGIE

ARBET spółka jawna
Fabryka Styropianu
maszynowym, doświadczoną i zaangażowaną załogą oraz liczną grupą wieloletnich
profesjonalnych klientów.
ARBET wytwarza bardzo dobrej jakości
płyty, bloki oraz kształtki styropianowe,
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Każda partia towaru podlega skrupulatnej
i stałej kontroli we wszystkich fabrykach.
W każdym zakładzie jest laboratorium,

Otrzymała również tytuł Kreator Budownic-

w którym wykonywane są badania wyro-

twa Roku 2015 – nadając go, organizatorzy

bów. Dział kontroli jakości prowadzi stałe

projektu promują dobre praktyki i etyczne

pomiary geometrii, parametrów wytrzyma-

zachowania.

łościowych i izolacyjnych.
Firma niedawno ukończyła projekt, zapewniający szczegółowy monitoring jakości
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produktów w systemie informatycznym. Po-

F
 asada Expert, Fasada Classic i Fasada

zwala to na precyzyjne określenie przyczyn

Komfort – to najbardziej znane na rynku

O firmie

ewentualnych problemów produkcyjnych

płyty, używane głównie do izolacji ciepl-

i szybką reakcję. W niektórych przypadkach

nej ścian w najpopularniejszym systemie

Fabryka Styropianu ARBET to aż pięć za-

zleca również badanie swoich wyrobów do

ETICS. Jednowarstwowe ściany budynku

kładów

rozlokowanych

notyfikowanych laboratoriów zewnętrznych.

ociepla się płytami styropianowymi, któ-

w całej Polsce w taki sposób, by szybko

Fabryka Styropianu ARBET co roku otrzy-

re pokrywane są warstwą siatki z klejem

i łatwo zrealizować każde zamówienie. Za-

muje nagrody, które stanowią potwierdze-

oraz wyprawą tynkarską. Płyty te stoso-

kłady znajdują się w Koszalinie, Golubiu-

nie wysokiej jakości jej produktów. Przez

wane są również do docieplania istnieją-

-Dobrzyniu, Czachorowie k. Gostynia, Jaśle

3 lata z rzędu uzyskiwała znak Konsumenc-

oraz – najnowocześniejszy – w Przodkowie

ki Lider Jakości w ogólnopolskim progra-

F
 asada Grafit – płyty o obniżonym (w po-

k. Gdańska. Firma dostarcza produkty na

mie, którego celem jest wyłonienie najlep-

równaniu do tradycyjnych płyt) współczyn-

terenie całego kraju, a także eksportuje do

szych, w opinii konsumentów, producentów

niku przewodzenia ciepła wynoszącym

państw europejskich. Ma bardzo duże do-

na rynku. Firma zajęła również wysoką loka-

0,031 W/(mK). Umożliwia to stosowanie

świadczenie w produkcji styropianu, co ma

tę w rankingu 25-lecia firm III RP prowadzo-

cieńszych płyt, bez utraty właściwości

ogromne znaczenie dla zachowania powta-

nym przez dziennik Rzeczpospolita wraz

termoizolacyjnych, jakimi charakteryzuje

rzalnych właściwości płyt styropianowych.

z Bisnode. Fabryka znalazła się w elitarnym

się grubszy biały styropian. Fasada Gra-

Jest firmą ze 100% kapitałem polskim, sta-

gronie polskich firm, które najlepiej pora-

fit jest szczególnie polecana do termo-

bilną finansowo, z nowoczesnym parkiem

dziły sobie na rynku w ostatnich 25 latach.

izolacji budynków energooszczędnych

produkcyjnych,

Vademecum

Termomodernizacje
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cej, niedostatecznej izolacji.

