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Prenumerata dla szkół średnich
Średnie i zawodowe szkoły budowlane w całej Polsce otrzymują miesięcznik „Materiały Budowlane” dzięki
firmie SOLBET.

SOLBET jest liderem oraz największym producentem betonu komórkowego w Pol-
sce. Możliwości produkcyjne wszystkich zakładów Grupy Kapitałowej SOLBET sięga-
ją przeszło 2 mln m3/r. Fundamentem ugruntowanej pozycji jest dotychczasowy doro-
bek, prawie siedemdziesięcioletnie doświadczenie, stały rozwój oraz pasja, jaką jest

beton komórkowy. Firma SOLBET produkuje beton komórkowy od 1951 r. Jest on wytwarzany w siedmiu zakładach produkujących ma-
teriały ścienne. Centrala firmy mieści się w Solcu Kujawskim, zakładzie o największej dobowej produkcji betonu komórkowego w Euro-
pie. Pozostałe zakłady zlokalizowane są w Rurce, Podnieśnie, Lubartowie, Stalowej Woli, Głogowie Małopolskim oraz w Lipiu.

Do Grupy Kapitałowej SOLBET należą również zakłady mechaniczne, które produkują linie technologiczne do wytwarzania betonu
komórkowego. Dzięki temu SOLBET wprowadza nowe technologie, wg których produkuje nowoczesne materiały i uzyskuje doskonałą
jakość. Marka SOLBET to nie tylko beton komórkowy, ale również bogata gama wyrobów chemii budowlanej w postaci zapraw, tynków,
klejów, systemów ociepleń. Zakład w Aleksandrowie Kujawskim zajmuje się wytwarzaniem tej grupy produktów od przeszło dwudziestu
lat. Z kolei zakład SOLBET w Rogowcu produkuje wyroby na bazie gipsu, a zakład w Kolbuszowej prefabrykowane elementy żelbeto-
we. Dzięki bogatemu asortymentowi Grupa Kapitałowa SOLBET jest jedynym w Polsce oferentem kompletnego systemu, składające-
go się z materiałów ściennych oraz chemii budowlanej. Systemowe podejście do procesu budowlanego przynosi korzyści inwestorom,
projektantom, wykonawcom i partnerom handlowym. W ten sposób SOLBET realizuje misję lepszego budowania. Poza polskim ryn-
kiem, wyroby SOLBET są znane i dostępne również w wielu krajach europejskich.
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