FABRYKA STYROPIANU ARBET ARTYKU PROMOCYJNY

Produkujemy prawdziwy styropian juĝ 25-y rok
Od poczÈtku dziaïalnoĂci wiedzieliĂmy, ĝe zachowanie
restrykcyjnych norm jakoĂciowych jest jedynym wïaĂciwym
rozwiÈzaniem. WybierajÈc odpowiedni styropian zbFS ARBET,
inwestor zawsze otrzymuje dobrÈ izolacjÚ.

P

oznaliĂmy rynek budowlany ibwidzimy, ĝe konsekwentnie rozwija siÚ
on wbkierunku budownictwa energooszczÚdnego. OszczÚdnoĂci energii, myĂlenie proekologiczne – to wszystko oznacza po prostu lepsze ĝycie wbczystszym,
cichszym, zdrowszym Ărodowisku. Warto
inwestowaÊ wbte rozwiÈzania, które zapewniÈ nam wszystkim wyĝszy standard
codziennego funkcjonowania.
Fabryka Styropianu ARBET to aĝ piÚÊ zakïadów produkcyjnych, rozlokowanych
wbcaïej Polsce wbtaki sposób, by szybko ibprosto zrealizowaÊ kaĝde zamówienie. Zakïady znajdujÈ siÚ: wbKoszalinie,
Golubiu-Dobrzyniu, Czachorowie k.
Gostynia, JaĂle oraz – najnowoczeĂniejszy –
wbPrzodkowie k. Gdañska.
Wytwarzamy doskonaïej jakoĂci pïyty
styropianowe, bloki styropianowe oraz
ksztaïtki, których wielkoĂÊ ibforma mogÈ zostaÊ dopasowane do indywidualnych zamówieñ, trwaïe ibspeïniajÈce deklarowane parametry. Kaĝda partia towaru podlega
skrupulatnej, staïej kontroli we wszystkich
naszych fabrykach. Produkcja prowadzona

jest zbzachowaniem identycznych procedur
ibprzy jak najwiÚkszej starannoĂci.
Fabryka Styropianu ARBET co roku
otrzymuje nagrody, które stanowiÈ potwierdzenie klasy jej produktów. Jedne
zbostatnich laurów to brÈzowy medal
zb2015 roku, wyróĝnienie wb2014 oraz
brÈzowy medal zb2013 roku, przyznane
wbogólnopolskim programie Konsumencki
Lider JakoĂci.
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.
FASADA GRAFIT, CZYLI PYTY
ObOBNI¿ONEJ LAMBDZIE (0,031 W/(m·K)
– wbporównaniu zbtradycyjnymi pïytami,
FASADA GRAFIT po prostu izoluje lepiej.
Umoĝliwia to stosowanie cieñszych pïyt,

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 walory estetyczne 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.
PYTY STYROPIANOWE PARKING
IbPARKING EXPERT – pïyty odporne na
wysokie obciÈĝenia, przy ich uĝyciu izoluje siÚ przede wszystkim podïogi wbbudownictwie przemysïowym oraz parkingi ibgaraĝe.
SPECJALISTYCZNE STYROPIANY –
HYDROPIAN IbTONOPIAN – czyli pïyty
do szczególnych zastosowañ. HYDROPIAN
jest odporny na wysokie obciÈĝenia ibcharakteryzuje siÚ niskÈ nasiÈkliwoĂciÈ wodÈ.
TONOPIAN stosowany jest do izolacji akustycznej stropów od děwiÚków uderzeniowych. Wbudowuje siÚ go poprzez zastosowanie dwuwarstwowego ukïadu zwanego
podïogÈ pïywajÈcÈ. }
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