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Artyku  promocyjny

Poznaj Prawdziwy Styropian
O swoim styropianie FS ARBET z dum  mówi, 
e jest prawdziwy. Prawdziwo  oznacza odpo-

wiedni  jako  styropianu czyli to, e przy za-
stosowaniu p yt ARBET zawsze zostanie osi -
gni ty dok adnie zamierzony efekt izolacyjno ci. 
Prawdziwy Styropian jest trwa y i o deklaro-
wanych parametrach. Dzia y Kontroli Jako ci 
ARBETu skrupulatnie sprawdzaj  ka d  parti
produktów we wszystkich zak adach. Produkcja 
prowadzona jest z zachowaniem identycznych pro-
cedur i przy jak najwi kszej staranno ci. 
FS ARBET szczyci si  licznymi nagrodami, które 
stanowi  potwierdzenie klasy swoich produktów. 
Jedne z ostatnich laurów to wyró nienie z 2014 
roku oraz br zowy medal z 2013 roku, oba przy-
znane w ogólnopolskim programie Konsumencki 
Lider Jako ci. W ostatnich dniach firma otrzy-
ma a te  nominacj  do nagrody dla Najlepszych 
Przetwórców Tworzyw.

Rozwi zanie na niedogrzanie
FASADA  EXPERT,  FASADA  CLASSIC ORAZ 
FASADA  KOMFORT –  to najbardziej znane na 
rynku p yty, u ywane g ównie do izolacji ciepl-
nej cian w najpopularniejszym systemie ETICS. 

FASADA GRAFIT CZYLI P YTY O OBNI ONEJ 
LAMBDZIE (0,031 W/m·K) – w porównaniu z tra-
dycyjnymi 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 styro-
pian. FASADA GRAFIT jest szczególnie poleca-
na do termoizolacji budynków energooszcz d-
nych i pasywnych, warta rozwa enia tam, gdzie 

zbyt gruba izolacja mo e zmniejszy  walor este-
tyczny budynku. 

P YTY STYROPIANOWE POD OGA/DACH, 
POD OGA/DACH GRAFIT, POD OGA/
DACH  EXPERT, EPS 037 DACH/POD OGA
– te p yty mog  by  stosowane tam, gdzie  wyma-
ga si  przenoszenia rednich obci e  mechanicz-
nych czyli do termoizolacji wszelkiego rodzaju 
pod óg na gruncie, poddaszy i strychów u ytko-
wych oraz nieu ytkowych. Stosuje si  je zarów-
no w budownictwie mieszkaniowym, jak i u y-
teczno 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 budownictwie przemys owym oraz par-

kingi i gara e.

SPECJALISTYCZNE STYROPI ANY –
HYDROPIAN i TONOPIAN – czyli p yty do szcze-
gólnych zastosowa . HYDROPIAN jest odporny 
na wysokie obci enia i charakteryzuje si  ni-
sk  nasi kliwo ci  wod . TONOPIAN stosowa-
ny jest do izolacji akustycznej stropów od d wi -
ków uderzeniowych. Wbudowuje si  go poprzez 
zastosowanie dwuwarstwowego uk adu zwane-
go pod og  p ywaj c .

Fabryka Styropianu ARBET to 
w 100% polska firma, która z lo-
kalnej fabryki rozros a si  w no-
woczesn  sie  zak adów produk-
cyjnych. ARBET jest dzi  jednym 
z wi kszych przedsi biorstw wy-
twarzaj cych izolacje styropiano-
we. Co dnia p yty Prawdziwego 
Styropianu zje d aj  z ta m pro-
dukcyjnych w Koszalinie, w Golubiu-
-Dobrzyniu, Ja le, Czachorowie 
(k. Gostynia) i w Przodkowie 
(k. Gda ska). 2015 to ju  25-ty 
rok istnienia ARBETu.

ARBET – Prawdziwy Styropian

Fabryka Styropianu ARBET Sp.j.
www.arbet.pl, e-mail: sekretariat@arbet.pl

Fabryki i biura handlowe:
Koszalin: ul. Bohaterów Warszawy 32
75-211 Koszalin, tel. 94 342 20 76 (do 9)

faks 94 342 23 90

Gosty :
Czachorowo 57 , 63-800 Gosty , tel. 65 572 37 
00, faks 65 572 38 14, e-mail: gostyn@arbet.pl

Przodkowo
83-304 Kawle Dolne 143

tel. 58 686 10 53, e-mail: przodkowo@arbet.pl

Golub-Dobrzy
ul. PTTK 56, 87-400 Golub Dobrzy

tel. 56 683 50 34 (do 6)
faks 56 683 22 74, e-mail: golub@arbet.pl

Jas o
 ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jas o

tel./faks 13 491 50 61 (63)
e-mail: jaslo@arbet.pl
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