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www.solbet.pl

SOLBET jest liderem w produkcji elementów murowych z autoklawizowanego 
betonu komórkowego (ABK) w  Polsce. Fundamentem ugruntowanej pozycji 
jest dotychczasowy dorobek, siedemdziesięcioletnie doświadczenie, stały roz-
wój oraz pasja, jaką jest beton komórkowy. Firma SOLBET produkuje beton 
komórkowy od 1951 r. Obecnie jest on wytwarzany w siedmiu zakładach, któ-
rych zdolności produkcyjne wynoszą przeszło 2,5 mln m³ rocznie. Centrala fir-
my mieści się w Solcu Kujawskim – zakładzie o największej dobowej produkcji 
betonu komórkowego w Europie. Pozostałe zakłady zlokalizowane są w Lubar-
towie, Podnieśnie, Stalowej Woli, Głogowie Małopolskim, Rurce i Lipiu k. Rze-
szowa. Do Grupy Kapitałowej SOLBET należą także zakłady mechaniczne, które 
produkują linie technologiczne do wytwarzania betonu komórkowego. Dzięki 
temu SOLBET wprowadza nowe technologie, uzyskując nowoczesne materiały 
o doskonałej jakości. SOLBET inwestuje także w odnawialne źródła energii.

Marka SOLBET to nie tylko beton komórkowy, ale również bogata gama wy-
robów chemii budowlanej w postaci zapraw, tynków, klejów na bazie cementu, 
których produkcją zajmuje się Zakład w Aleksandrowie Kujawskim. Natomiast 
Zakład SOLBET w Rogowcu produkuje wyroby chemii budowlanej na bazie gip-
su, a zakład w Kolbuszowej prefabrykowane elementy żelbetowe. Dzięki bogate-
mu asortymentowi Grupa Kapitałowa SOLBET jest jedynym w Polsce oferentem 
kompletnego systemu materiałów ściennych oraz chemii budowlanej. Systemo-
we podejście do procesu budowlanego przynosi korzyści inwestorom, projektan-
tom, wykonawcom i partnerom handlowym.

Produkty SOLBET, poza obecnością na polskim rynku, są również znane i do-
stępne w wielu krajach europejskich. Od lat firma wykonuje również na terenie 
Polski badania materiałowe oraz badania konstrukcji z  betonu komórkowego, 
współpracując na stałe z  najlepszymi ośrodkami akademickimi oraz laborato-
riami materiałowymi.

Potwierdzeniem rzetelności oraz profesjonalizmu Grupy Kapitałowej SOLBET 
jest wiele nagród oraz rosnący udział w rynku materiałów budowlanych.

Firma ciągle się rozwija, wykorzystując swoje możliwości, potencjał oraz 
sprawne zarządzanie i wierzy, że jest to niezbędne, aby sprostać wymaganiom 
współczesnego rynku nowoczesnych inwestycji.

SOLBET – nowoczesność zbudowana  na tradycji

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budow-
lanych (SITPMB) jest społecznym, samorządnym zrzeszeniem inżynierów 
i techników wszystkich specjalności oraz innych osób fizycznych i prawnych, 
działających w dziedzinie wytwarzania, stosowania oraz rozpowszechniania 
materiałów i wyrobów budowlanych.

Protoplastą dzisiejszego SITPMB jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techni-
ków Przemysłu Materiałów Budowlanych i Mineralnego powołane do życia 
2-4.IX.1946 r. w Bydgoszczy. Od tego czasu Stowarzyszenie było świadkiem 
i uczestnikiem wielu zmian o historycznym znaczeniu dla gospodarki i bu-
downictwa bez względu na zmieniającą się sytuację polityczną. Prowadziło 
niezmiennie działalność dla dobra nie tylko swoich członków, ale i gospodarki 
kraju. Członkami SITPMB na przestrzeni lat byli wybitni naukowcy, uznani 
działacze gospodarczy oraz kadra inżynieryjno-techniczna przedsiębiorstw.

SITPMB:
• integruje środowisko inżynierskie poprzez wytwarzanie więzi koleżeń-

skich i zawodowych. Umożliwia uzyskanie tytułu rzeczoznawcy branżowe-
go, uprawniającego m.in. do podjęcia prac w  ramach Zespołu Ośrodków 
Rzeczoznawstwa (opinie, ekspertyzy);

• prowadzi działalność wydawniczą. Aktualnie jest właścicielem dwóch 
czasopism: miesięcznika „Materiały Budowlane” oraz kwartalnika „Szkło 
i  Ceramika” utworzonego w  1935  r., którego wydawcą jest Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych;

• współdziała z  administracją publiczną, organizacjami społecznymi, 
izbami i stowarzyszeniami. Opiniuje projekty ustaw, aktów prawnych i de-
cyzji dotyczących budownictwa oraz przemysłu materiałów budowlanych.

www.sitpmb.pl

Miesięcznik „Materiały Budowlane” powstał w 1946 r. jako  
organ prasowy Okręgowych Zjednoczeń Wytwórni Materia-
łów Budowlanych podległych Ministerstwu Odbudowy. Od 
1974  r. właścicielem jest Stowarzyszenie Inżynierów i  Tech-
ników Przemysłu Materiałów Budowlanych, a wydawcą Wy-
dawnictwo Sigma-NOT Sp. z o.o. Historia czasopisma niero-
zerwalnie wiąże się ze zmianami jakie następowały i następują 
w budownictwie oraz przemyśle materiałów budowlanych.

Głównym zadaniem miesięcznika „Materiały Budowlane” 
było i  jest przekazywanie informacji o  kierunkach rozwoju 
budownictwa oraz poszczególnych branż przemysłu mate-
riałów budowlanych, propagowanie postępu technicznego, 
technologicznego i organizacyjnego, a także informacji doty-
czących rynku, zagadnień ekonomicznych i prawnych zwią-
zanych z tymi gałęziami gospodarki.

Czasopismo stara się umacniać pozycję na rynku wydaw-
niczym oraz nieustannie dba o wysoki poziom merytoryczny 
i  edytorski. Jest nieocenionym źródłem wiedzy dla wszyst-
kich osób zawodowo związanych z  budownictwem. Szcze-
gólnie wyróżniają nas stałe działy poświęcone najnowszym 
trendom, takie jak „Nowoczesna prefabrykacja betonowa”, 
„Autoklawizowany beton komórkowy”, „Zrównoważone bu-
downictwo”.

Miesięcznik „Materiały Budowlane” dostępny jest wyłącz-
nie w prenumeracie.

www.materialybudowlane.info.pl

SPONSOR GENERALNY
Program Gali

10:00   –   11:00 Recepcja, serwis kawowy

11:00   –    11:15  Otwarcie Gali Jubileuszowej. 
Powitanie zaproszonych gości

11:15   –    11:30  Prezentacja historii SITPMB  
– dr inż. arch. Adam Baryłka, 
Prezes SITPMB

11:30   –    11:45  Prezentacja historii czasopisma 
„Materiały budowlane”  
– mgr inż. Krystyna Wiśniewska, 
Redaktor Naczelna

11:45   –    12:15  Wystąpienia zaproszonych gości

12:15   –    12:30  Odczytanie listów gratulacyjnych

12:30   –    13:15 Wręczenie odznaczeń

13:15   –    13:45  Wykład prof. dr. hab. inż. Kazimierza 
Furtaka „Współczesne wyzwania 
nauki i techniki – wybrane refleksje”

13:45   –    14:45  Część artystyczna  
– inż. ceramik, dr h.c. Wiesław 
Ochman z zespołem

14:45   –    15:00  Wystąpienie zamykające Prezesa 
Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu 
Materiałów Budowlanych oraz 
Redaktor Naczelnej „Materiałów 
Budowlanych”

Od 15:00  Uroczysty lunch z tortem 
Jubileuszowym


