– mówi Grzegorz Muszyński, prezes
zarządu FORBUILD SA.
Oprac. na podst. mat. inf. firmy FORBUILD

FS ARBET budowlaną marką roku
26 czerwca br. w hotelu Venecia Palace
w Michałowicach k. Warszawy odbyła się
gala finałowa Rankingu Budowlana Marka Roku 2015. Jedną z nagrodzonych
firm jest Fabryka Styropianu ARBET.
Tytuły, już jedenasty raz z rzędu,
przyznawane są na podstawie badań na reprezentatywnej próbie ponad 2000 firm wykonawczych z całego
kraju.
Przy ocenie brana jest pod uwagę częstotliwość stosowania danej marki, jakość
produktów oraz relacja ceny do jakości.
Pomysłodawcą i organizatorem rankingu
jest firma ASM Centrum Badań i Analiz
Rynku.
Fabryka Styropianu ARBET zaledwie
kilka tygodni wcześniej cieszyła się
z kolejnego już w dorobku Brązowego
Konsumenckiego Medalu Jakości. Tytuł
Brązowa Budowlana Marka Roku 2015
to dla firmy kolejne wyróżnienie, potwierdzające wysoką jakość produktów
i uznanie rynku dla jej działań.
Źródło: FS Arbet

IMBIGS UPRAWNIONY DO WYDAWANIA EUROPEJSKICH OCEN
TECHNICZNYCH
Przedmiotem podstawowej działalności działającego od ponad 60 lat Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jest
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie ich wyników
do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie
wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych.
W dziedzinie izolacji budowlanej
(termo- i hydroizolacji) IMBiGS kontynuuje
działalność włączonego w struktury Instytutu COBR Przemysłu Izolacji Budowlanej
IZOLACJA. Zajmuje się tym obecnie zlokalizowane w katowickim oddziale Instytutu
Centrum Badawcze Materiałów Budowlanych IZOLACJA. Od 1999 roku możliwe
jest przeprowadzenie procesu umożliwiającego uzyskanie krajowej Aprobaty Technicznej, która podobnie jak Polska Norma – stanowi specyfikację techniczną, na podstawie
której producent dokonuje oceny zgodności
wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu. Udziela się jej dla wyrobu budowlanego,
dla którego nie ustanowiono polskiej normy,
lub wyrobu, którego właściwości użytkowe
odnoszące się do wymagań podstawowych

istotnie różnią się od właściwości określonych w polskiej normie. Wieloletnie doświadczenie nabyte w ramach działalności
aprobacyjnej i kompetencje pracowników
Instytutu pozwoliły na uzyskanie statusu
Jednostki Oceny Technicznej JOT (Technical
Assessment Body – TAB).
Zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury
i Rozwoju nr 3/JOT/WB/14 z dnia 28 listopada 2014 r. oraz notyfikacją Komisji Europejskiej (z dniem 08.06.2015 umieszczony
w bazie NANDO – New Approach Notified
and Designated Organisations) Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego został upoważniony do wydawania Europejskich Ocen Technicznych dla
wyrobów budowlanych w zakresie następujących grup wyrobów:
»» membrany, w tym stosowane w postaci
płynnej i zestawy (izolujące przed wodą
lub parą wodną),
»» materiały termoizolacyjne, złożone zestawy/systemy izolacyjne,
»» kruszywa.
Oprac. na podst. materiałów inf. IMBiGS
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