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Stowarzyszenie Producentów Betonów (SPB) jest dobrowolną, samodzielną orga-
nizacją o osobowości prawnej, powstałą w 1994 r. Skupia firmy produkujące wyroby 
z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) i prefabrykaty betonowe, a  także 
związane z nimi jednostki badawcze, projektowe, producentów materiałów i urządzeń 
dla budownictwa oraz chemii budowlanej. Reprezentuje interesy dwóch branż, tzn. 
ABK i prefabrykacji betonowej, wobec krajowych władz państwowych i  samorządo-
wych, a także krajowych oraz zagranicznych stowarzyszeń i instytucji.

W ciągu 27-letniego okresu działalności SPB stało się organizacją rozpoznawalną 
zarówno w kraju, jak i zagranicą. Od 1996 r. jest aktywnym członkiem Europejskiego 
Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA). 
Dużą wagę przywiązuje do szerzenia wiedzy i promocji obu branż. Utrzymuje bliskie 
kontakty ze środowiskiem akademickim przez organizację seminariów i  konkursów 
dla studentów. Jest organizatorem międzynarodowej konferencji pt. Prefabrykacja be-
tonowa i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie.

www.icimb.lukasiewicz.gov.pl

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT CERAMIKI I  MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH W  KRAKOWIE – jednostka naukowa w  dziedzinie materiałów 
budowlanych, szkła, ceramiki, materiałów ogniotrwałych i ochrony środowiska, a tak-
że biomateriałów. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z przemysłem w zakresie 
projektów badawczych oraz wdrożeń przemysłowych procentuje postrzeganiem In-
stytutu jako wiarygodnego, rzetelnego partnera biznesowego. Za sprawą wysoko wy-
kwalifikowanej kadry naukowców Instytut jest twórcą wielu innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych, które zostały opatentowane i wdrożone w przemyśle. Ponadto posia-
da wiele prestiżowych krajowych i europejskich uprawnień, potwierdzających bardzo 
dobrą jakość badań dotyczących zaawansowanych materiałów i technologii, m.in. jako 
Jednostka Notyfikowana UE nr 1487, Jednostka Oceny Technicznej, Jednostka Certyfi-
kująca PCA AC 008 oraz akredytowane laboratorium PCA AB 054. Instytut ma bogate 
doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, których wyniki 
wdrażane są w przemyśle.

www.polskicement.pl

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW CEMENTU (SPC) powstało w 1990 r. Zrze-
sza cementownie/grupy cementowe działające w Polsce, które są członkami wspierają-
cymi oraz przedstawicieli kadry kierowniczej zakładów cementowych, jako członków 
fizycznych. SPC podejmuje działania, mające na celu rozwój przemysłu cementowego. 
Jest rzecznikiem przemysłu wobec organów administracji państwowej i samorządowej, 
organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, a od 2004 r. wobec instytucji euro-
pejskich. Zajmuje się promocją wyrobów, poprawą efektywności pracy przemysłu ce-
mentowego, propagowaniem nowoczesnych technik i technologii, działaniem na rzecz 
ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy, ochrony interesów nabywców ce-
mentu, zbieraniem informacji statystycznych, prowadzeniem badań, a także edukacją 
przez działalność szkoleniową i wydawniczą. SPC jest członkiem Europejskiego Stowa-
rzyszenia Producentów Cementu – CEMBUREAU.

www.solbet-kolbuszowa.com.pl

SOLBET KOLBUSZOWA S.A. to firma o blisko sześćdziesięcioletniej tradycji, która 
przeszła liczne przemiany, zarówno własnościowe, jak i technologiczne. Obecnie w jej 
skład wchodzą cztery zakłady:
1. Zakład Betonów w Kolbuszowej;
2.  Zakład Betonów Komórkowych  

w Głogowie Małopolskim;

3.  Zakład Mechaniczny  
w Kolbuszowej;

4. Zakład Betonów w Lipiu.
Główną domeną firmy SOLBET KOLBUSZOWA jest produkcja wyrobów z autokla-
wizowanego betonu komórkowego, ale pracujemy również nad poszerzeniem oferty 
w dziedzinie prefabrykacji betonowej, szczególnie jeśli chodzi o wyroby z betonu kon-
strukcyjnego dla infrastruktury drogowej i kolejowej. W naszej stałej ofercie znajdują 
się strunobetonowe żerdzie wirowane, betonowe i żelbetowe rury kielichowe, kanałowe 
płyty stropowe, stropy gęstożebrowe, beton towarowy oraz elementy łukowe.
Wyroby firmy SOLBET KOLBUSZOWA zdobyły wiele nagród i wyróżnień. Szczególnie 
cenimy sobie nagrody przyznane przez Kapitułę konkursu „Podkarpacka Nagroda Go-
spodarcza”, która doceniła m.in. nasz wkład w rozwój regionu na przestrzeni ostatniego 
półwiecza oraz wyróżnienie miesięcznika Forbes – Diament Forbsa za 2018 r. za zajęcie 
I miejsca w kategorii przychodów od 50 do 250 mln PLN w woj. podkarpackim.

www.itb.pl

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ prowadzi prace badawcze w  dziedzinie 
budownictwa oraz w dziedzinach pokrewnych, ukierunkowane na ich wdrożenie i za-
stosowanie w  praktyce. Prace badawcze dotyczą szerokiego zakresu zagadnień tech-
nicznych, m.in. bezpieczeństwa i  trwałości konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, 
komfortu użytkowania obiektów, efektywności energetycznej oraz zrównoważonego 
wykorzystania materiałów w budownictwie. 

Działalność Instytutu obejmuje:
• projekty krajowe i międzynarodowe;
• ekspertyzy obiektów budowlanych;
•  badania materiałów, wyrobów 

i konstrukcji budowlanych 
w akredytowanym zespole laboratoriów 
badawczych;

•  krajowe oceny techniczne, europejskie 
oceny techniczne, rekomendacje 
techniczne;

• certyfikację na całym świecie;
•  innowacje i upowszechnianie wiedzy.

Jednostka Notyfikowana nr 1488 UE i członek EOTA.

www.hplush.com.pl

Firma H+H POLSKA Sp. z o.o. należy do Grupy H+H, notowanej na duńskiej giełdzie 
w Kopenhadze, liczącego się w Europie dostawcy „białych materiałów ściennych”. Na 
polskim rynku działa od 2006 r. Obecnie oferta obejmuje kompleksowy System Budo-
wy H+H, składający się z bloczków i płytek z betonu komórkowego, nadproży, paneli 
ściennych, bloczków i cegieł silikatowych oraz zapraw klejących.

Sukces H+H POLSKA Sp. z o. o. to wynik wspólnej pracy blisko 800 osób zatrudnio-
nych w 13 zakładach produkcyjnych. Jego miarą jest zaufanie klientów, dbałość o naj-
wyższe standardy obsługi, bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska, a także jakość 
produktów dedykowanych dla budownictwa energooszczędnego zapewniającego użyt-
kownikom komfort cieplny, akustyczny oraz bezpieczeństwo konstrukcyjne.

Mocną pozycję na polskim rynku Spółka zawdzięcza przejrzystym zasadom dzia-
łania i bardzo dobrej ofercie produktowej. Przewodnie hasło – „Partner w budowaniu 
ścian”  odzwierciedla przemyślaną strategię, w której priorytetem jest fachowe wsparcie 
projektantów, wykonawców i inwestorów na każdym etapie budowy.

www.solbet-stw.pl

Początki przedsiębiorstwa SOLBET STALOWA WOLA S.A. datują się na 1962 r., kiedy 
powstała firma pod nazwą Zakłady Produkcji Elementów Budowlanych jako przedsię-
biorstwo państwowe. Od początku działalności firma zajmowała się produkcją wyrobów 
z betonu komórkowego na bazie popiołów lotnych pozyskiwanych z sąsiadującej Elek-
trowni Stalowa Wola. W 1969 r., w ramach łączenia przedsiębiorstw w zjednoczenia, za-
kład został przejęty przez KOLBET Kolbuszowa. Ponownie usamodzielnił się w 1989 r. 
i funkcjonował jako PPB PREFABET Stalowa Wola. W 1999 r. przedsiębiorstwo zostało 
sprywatyzowane i najpierw pod nazwą SOLBET-Prefabet, a później SOLBET STALO-
WA WOLA S.A. funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Właścicielem większościowym akcji 
firmy jest SOLBET Solec Kujawski.

Spółka dokonała całkowitej zmiany parku maszynowego na nowoczesny i dąży do 
pełnej automatyzacji procesów technologicznych. Od 2012 r. firma SOLBET STALO-
WA WOLA S.A., w związku z brakiem popiołów lotnych, zmieniła technologię pro-
dukcji na piaskową.

www.solbet-lubartow.pl

Firma SOLBET LUBARTÓW S.A. rozpoczęła działalność w 1960 r. pod nazwą Zakłady 
Produkcji Elementów Budowlanych w Lubartowie i od początku produkowała wyroby 
z autoklawizowanego betonu komórkowego. W 1976 r. zakład wszedł w skład Przedsię-
biorstwa Przemysłu Betonów PREFABET w Lublinie jako Zakład Produkcyjny nr 2, a od 
1982 r. ponownie prowadził samodzielną działalność jako Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Betonów „PREFABET-LUBARTÓW”. W tym okresie uruchomiona została dodatkowo 
produkcja styropianu, która jest kontynuowana do dnia dzisiejszego. Od 1992 r. firma 
została przekształcona w spółkę pracowniczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Prefabrykatów 
Budowlanych „PREFABET-LUBARTÓW” S.A.

22 września 2001 r. inwestorem strategicznym w  spółce została firma SOLBET 
Sp. z o.o. z Solca Kujawskiego w wyniku czego nastąpiło jej włączenie do Grupy Kapita-
łowej SOLBET. Od 2005 r. spółka funkcjonuje pod nazwą SOLBET LUBARTÓW S.A. 
i produkuje beton komórkowy oraz styropian, które cieszą się niezmiennie uznaniem 
klientów.
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