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ś w i e t l i c e  o b i e k t y  w i e l o f u n k c y j n e

Wszyscy wiemy, że pierwszym wraże-
niem jakie robi na odwiedzających nasz 
dom jest jego elewacja. W pierwszym 

odczuciu to ona decyduje i odzwierciedla jaki 
jest budynek wewnątrz, jakie gusta mają 
właściciele. dlatego zróbmy na innych dobre 
wrażenie – niech wygląd naszej zewnętrznej 
elewacji będzie wizytówką, zaproszeniem dla 
odwiedzających nas gości.
Zastosowanie sztukaterii zewnętrznej adaMs 
na elewacji to doskonały sposób na jej odświe-
żenie i nadanie jej zupełnie nowego wyglądu, 
bądź też wyeksponowanie poszczególnych jej 
fragmentów. Różnorodność wzorów profili fa-
sadowych daje nam możliwość ich stosowania 

zarówno w budownictwie tradycyjnym, zabytkowym, jak 
i nowoczesnym.
Oferta adaMs obejmuje lekkie detale architektoniczne do 
wystroju fasad: listwy okienne, gzymsy, podparapetniki, 
pilastry, kolumny, bonie, głowice itp. Zastosowanie tych 
produktów pozwala na uzyskanie wyjątkowych efektów 
wizualnych i estetycznych przy wznoszeniu nowych, a tak-
że przy renowacji (docieplaniu) istniejących budynków. 
standardowa długość elementów to 1,2 mb lub 2 mb, co 
sprawia, iż łączenia profili ograniczone są do minimum. 
skraca to czas montażu, a tym samym redukuje koszty. 
Na zamówienie firma ADAMS jest w stanie wyprodukować 
element o kształcie zaprojektowanym na indywidualne 
potrzeby inwestora.

tecHNologia
Odporność na czynniki zewnętrzne i twardość profili 
gwarantują warstwy z elastycznych klejów elewacyjnych, 
stosowanych w systemach dociepleń  i zatopionej w nich 
siatki z włókna szklanego. takie zestawienie materiałów 
powoduje, że elementy te są bardzo lekkie. Profile ADAMS 
produkowane są w różnych wymiarach i kształtach, a ich 
powierzchnia jest gładka, nadająca się do bezpośredniego 
malowania farbami elewacyjnymi. 
Profile mocuje się do podłoża przy użyciu kleju do styro-
pianu, nie potrzebne są żadne specjalistyczne narzędzia. 
Materiał z jakiego są wykonane umożliwia nam ich łatwe 
docinanie do odpowiednich rozmiarów, dzięki czemu moż-
na je dopasować do każdej elewacji. Ponadto, sztukateria 
to także sposób na maskowanie niedoskonałości elewacji, 
umiejętnie zamontowana może optycznie zredukować 
krzywizny ścian.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów 
na stronie www.profilefasadowe.pl r
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