ARTYKU PROMOCYJNY FABRYKA STYROPIANU ARBET

ARBET – prawdziwy styropian
Fabryka Styropianu ARBET
wïaĂnie wkracza wbkolejne
25 lat swojego istnienia.
ZaczÚïo siÚ od regionalnej
fabryki wbKoszalinie – abdziĂ
zakïadów produkcyjnych jest
piÚÊ, wbpiÚciu regionach Polski.

W

yróĝnia nas jakoĂÊ. Kaĝda partia produktów ARBETu podlega
skrupulatnej kontroli wbnaszych
wïasnych laboratoriach fabrycznych.
Od lat otrzymujemy nagrody, które stanowiÈ potwierdzenie klasy produktów
ARBETu. Trzy lata zbrzÚdu Fabryka otrzymaïa znak Konsumencki Lider JakoĂci.
Firma znalazïa siÚ teĝ wbelitarnym gronie
polskich przedsiÚbiorstw, które najlepiej poradziïy sobie na rynku wbostatnich 25 latach. Wb2016 otrzymaliĂmy tytuï Kreatora
Budownictwa – nadajÈc go, organizatorzy
konkursu promujÈ dobre praktyki ibetyczne zachowania. FirmÚ cieszy równieĝ laur
Zïotej Siódemki Branĝy Ekologicznej 2015
za konsekwentne dziaïania proekologiczne.
Ukoronowaniem dziaïañ na rzecz jakoĂci
jest jedna zbostatnich nagród przyznanych
Fabryce – Kapituïa Programu Najwyĝsza
JakoĂÊ Quality International 2016 przyznaïa nam tytuï laureata wbkategorii QI Product
za najwyĝszej jakoĂci pïyty styropianowe.

PRODUKTY ARBETU

bez utraty wïaĂciwoĂci termoizolacyjnych,
jakimi charakteryzuje siÚ „grubszy” biaïy styropian. FASADA GRAFIT jest szczególnie polecana do termoizolacji budynków
energooszczÚdnych ibpasywnych, warta rozwaĝenia tam, gdzie zbyt gruba izolacja moĝe zmniejszyÊ walor estetyczny budynku.
PYTY STYROPIANOWE PODOGA/
DACH, PODOGA/DACH GRAFIT,
PODOGA/DACH EXPERT, EPS 037
DACH/PODOGA – te pïyty mogÈ byÊ stosowane tam, gdzie wymaga siÚ przenoszenia
Ărednich obciÈĝeñ mechanicznych, czyli do
termoizolacji wszelkiego rodzaju podïóg na
gruncie, poddaszy ibstrychów uĝytkowych
oraz nieuĝytkowych. Stosuje siÚ je zarówno wbbudownictwie mieszkaniowym, jak
ibuĝytecznoĂci publicznej.

FASADA EXPERT, FASADA CLASSIC
ORAZ FASADA KOMFORT – to najbardziej
znane na rynku pïyty, uĝywane gïównie do
izolacji cieplnej Ăcian wbnajpopularniejszym
systemie ETICS. Jednowarstwowe Ăciany budynku ociepla siÚ pïytami styropianowymi,
które pokrywane sÈ warstwÈ siatki zbklejem
oraz wyprawÈ tynkarskÈ. Pïyty te stosowane
sÈ równieĝ do docieplania istniejÈcego, niedostatecznego ocieplenia.

PYTY STYROPIANOWE PARKING
IbPARKING EXPERT – pïyty odporne na
wysokie obciÈĝenia, przy ich uĝyciu izoluje
siÚ przede wszystkim podïogi wbbudownictwie przemysïowym oraz parkingi ibgaraĝe.

FASADA GRAFIT, CZYLI PYTY
ObOBNI¿ONEJ LAMBDZIE (0,031 W/(m2·K)
– wbporównaniu zbtradycyjnymi pïytami,
FASADA GRAFIT po prostu izoluje lepiej.
Umoĝliwia to stosowanie cieñszych pïyt,

SPECJALISTYCZNE STYROPIANY –
HYDROPIAN IbTONOPIAN – czyli pïyty
do szczególnych zastosowañ. HYDROPIAN
jest odporny na obciÈĝenia ibcharakteryzuje siÚ niskÈ nasiÈkliwoĂciÈ wodÈ.
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TONOPIAN stosowany jest do izolacji akustycznej stropów od děwiÚków uderzeniowych. Wbudowuje siÚ go poprzez zastosowanie dwuwarstwowego ukïadu zwanego
podïogÈ pïywajÈcÈ. }

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 iboddziaïy produkcyjne:
Koszalin, Gostyñ, Golub-Dobrzyñ, Jasïo, Przodkowo
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