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Fabryka jest dziś jednym z większych przed-
siębiorstw wytwarzających izolacje styropia-
nowe w Polsce, działa też na rynku zagranicz-
nym. Zaledwie 2 lata temu ARBET uruchomił 
zakład w Czachorowie pod Gostyniem, przeno-
sząc produkcję ze starej fabryki do nowej, ob-
szernej hali, o dwukrotnie większej powierzch-
ni niż w starym zakładzie w Gostyniu. Dziś co 
dnia płyty styropianowe zjeżdżają z taśm pro-
dukcyjnych pięciu fabryk: w Koszalinie, gdzie 
mieści się główna siedziba firmy, w Golubiu-
Dobrzyniu, Jaśle, Czachorowie i w Przodkowie 
– niedaleko Gdańska. 

Jakość jest najważniejsza 
Prawdziwy Styropian ARBETu znajduje zasto-
sowanie wszędzie tam, gdzie w budownictwie 
stosowane są płyty styropianowe. Produkty 
Fabryki to różnego rodzaju płyty i bloki styro-
pianowe, styropian oklejony papą, a także in-
nowacyjne produkty takie jak styropian gra-
fitowy, Hydropian czy Tonopian. 
O swoim styropianie FS ARBET z dumą mówi, 
że jest prawdziwy. Prawdziwość oznacza od-
powiednią jakość styropianu czyli to, że przy 
zastosowaniu płyt ARBET zawsze zostanie 
osiągnięty dokładnie zamierzony efekt izola-
cyjności. Każdy płyta styropianu jest dokład-
nie taka, jaka być powinna, jest tym, na co 
wskazuje opis, zamieszczony na jego opako-
waniu i w deklaracji zgodności. 
Do utrzymania wysokiej jakości produktów 
ARBET służy, specjalnie stworzony do tego 
celu, Dział Kontroli Jakości. W odpowiednio 
wyposażonych laboratoriach badawczych co 

dnia sprawdza się jakość wyrobów firmy. To 
dzięki dyscyplinie produkcyjnej oraz bieżące-
mu nadzorowi, ARBET wytwarza styropian 
o możliwie najwyższej jakości: trwały, o wy-
maganych parametrach termoizolacyjności, 
zachowując przy tym optymalną cenę pro-
duktów. Jakość znajduje potwierdzenie w licz-
nych nagrodach. 

Wyróżnienie – KONSUMENCKI MEDAL 
JAKOŚCI 2014
Konsumencki Lider Jakości 2014 to ogólnopol-
ski program konsumencki, którego celem jest 
wyłonienie najlepszych, w opinii konsumen-
tów, firm w Polsce. W każdej kategorii przy-
znawane są złoty, srebrny i brązowy medal 
oraz wyróżnienia, które odzwierciedlają po-
zycję marki wobec konkurentów branżowych.
Program organizuje redakcja Strefy Gospodarki,  
dodatku Dziennika Gazeta Prawna. Prace 
związane z przygotowaniem i realizacją ba-
dań konsumenckich powierzone zostały 
Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.
Fabryka Styropianu ARBET już po raz trzeci 
z rzędu otrzymała znak Konsumencki Lider 
Jakości – po medalach otrzymywanych w la-
tach poprzednich jest to kolejne wyróżnienie, 
tym razem za 2014. O przyznaniu wyróżnienia 
zdecydowało uznanie klientów dla jakości pro-
duktów oraz ogólna pozytywna opinia rynku.

Kampania PRAWDZIWEGO 
STYROPIANU
Doskonała opinia rynku nt Prawdziwego 
Styropianu skłoniła Fabrykę do wdrożenia 

kampanii, zwracającej uwagę nie tylko na pro-
dukt, ale na ogólny problem właściwych do-
ciepleń w Polsce. Dla celów kampanii, a także 
późniejszej skutecznej komunikacji z klientem, 
wystartował serwis internetowy www.praw-
dziwystyropian.pl.
Mówiąc o Prawdziwym Styropianie, ARBET 
przekonuje inwestorów do stosowania przy 
budowaniu lub remontach izolacji domu do 
stosowania płyt dobrej jakości. Twarzą kam-
panii jest zmarznięty właściciel domu, ocze-
kujący na właściwe rozwiązanie na niedo-
grzanie. „Jest rozwiązanie na niedogrzanie” 
to slogan przewodni.

Fabryka Styropianu ARBET jest doskonale znana na lokalnym oraz krajowym rynku 
i życzliwie identyfikowana zarówno przez projektantów, inwestorów jak i wykonawców. 
FS ARBET to polska firma, która z lokalnej fabryki koszalińskiej rozrosła się przez 
25 lat działania w nowoczesną sieć zakładów produkcyjnych rozlokowanych w całej Polsce.

ARBET - jakość jest najważniejsza 

Siedziba, biuro handlowe i zakład 
produkcyjny:

Fabryka Styropianu ARBET Sp.j.
ul. Bohaterów Warszawy 32

75-211 Koszalin
tel. 94 342 20 76 do 9

fax. 94 342 23 90
e-mail: sekretariat@arbet.pl

www.arbet.pl
www.prawdziwystyropian.pl
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