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Poznali my rynek budowlany i wi-
dzimy, e konsekwentnie rozwija si
on w kierunku budownictwa ener-

gooszcz dnego. Oszcz dno ci energii, my-
lenie proekologiczne – to wszystko ozna-

cza po prostu lepsze ycie w czystszym, 
cichszym, zdrowszym rodowisku. Warto 
inwestowa  w te rozwi zania, które za-
pewni  nam wszystkim wy szy standard 
codziennego funkcjonowania. 

Fabryka Styropianu ARBET to a  pi  za-
k adów produkcyjnych, rozlokowanych 
w ca ej Polsce w taki sposób, by szyb-
ko i prosto zrealizowa  ka de zamówie-
nie. Zak ady znajduj  si : w Koszalinie, 
Golubiu-Dobrzyniu, Czachorowie k. 
Gostynia, Ja le oraz – najnowocze niejszy – 
w Przodkowie k. Gda ska. 

Wytwarzamy doskona ej jako ci p yty
styropianowe, bloki styropianowe oraz 
kszta tki, których wielko  i forma mog  zo-
sta  dopasowane do indywidualnych za-
mówie , trwa e i spe niaj ce deklarowa-
ne parametry. Ka da partia towaru podlega 
skrupulatnej, sta ej kontroli we wszystkich 
naszych fabrykach. Produkcja prowadzona 

jest z zachowaniem identycznych procedur 
i przy jak najwi kszej staranno ci.

Fabryka Styropianu ARBET co roku 
otrzymuje nagrody, które stanowi  po-
twierdzenie klasy jej produktów. Jedne 
z ostatnich laurów to br zowy medal 
z 2015 roku, wyró nienie w 2014 oraz 
br zowy medal z 2013 roku, przyznane 
w ogólnopolskim programie Konsumencki 
Lider Jako ci.

FASADA EXPERT, FASADA CLASSIC 
ORAZ FASADA KOMFORT – to naj-
bardziej znane na rynku p yty, u ywa-
ne g ównie do izolacji cieplnej cian 
w najpopularniejszym systemie ETICS. 
Jednowarstwowe ciany budynku ociepla 
si  p ytami styropianowymi, które pokry-
wane s  warstw  siatki z klejem oraz wy-
praw  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/(m·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 szczegól-
nie polecana do termoizolacji budynków 
energooszcz dnych i pasywnych, war-
ta rozwa enia tam, gdzie zbyt gruba izola-
cja mo e zmniejszy  walory estetyczne 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  sto-
sowane tam, gdzie wymaga si  przeno-
szenia rednich obci e  mechanicznych 
czyli do termoizolacji wszelkiego rodza-
ju pod óg na gruncie, poddaszy i strychów 
u ytkowych oraz nieu ytkowych. Stosuje 
si  je zarówno w budownictwie mieszka-
niowym, jak i u yteczno ci publicznej. 

P YTY STYROPIANOWE PARKING 
I PARKING EXPERT – p yty odporne na 
wysokie obci enia, przy ich u yciu izolu-
je si  przede wszystkim pod ogi w budow-
nictwie przemys owym oraz parkingi i ga-
ra e.

SPECJALISTYCZNE STYROPIANY – 
HYDROPIAN I TONOPIAN – czyli p yty 
do szczególnych zastosowa . HYDROPIAN
jest odporny na wysokie obci enia i cha-
rakteryzuje 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 .

Produkujemy prawdziwy styropian ju  25-y rok
Od pocz tku dzia alno ci wiedzieli my, e zachowanie 
restrykcyjnych norm jako ciowych jest jedynym w a ciwym 
rozwi zaniem. Wybieraj c odpowiedni styropian z FS ARBET, 
inwestor zawsze otrzymuje dobr  izolacj .

Fabryka Styropianu 
ARBET Sp.j. 

Siedziba firmy 
ul. Bohaterów Warszawy 32 

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

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

www.arbet.pl 
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