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  O firmie 

Firma ADAMS powstała w 1996 roku. Naszą misją jest 

produkcja i dostarczanie najwyższej jakości elementów 

ozdobnych dla Twojego domu. 

Nasze wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu 

styropianowych profili fasadowych daje Ci gwarancję 

zakupu produktów najwyższej klasy. W ofercie firmy 

ADAMS znajdziesz: 

 opaski okienne,  

 gzymsy,  

 podparapetniki,  

 pilastry, 

 zworniki,  

 konsole,  

 bonie,  

 narożniki,  

 głowice do kolumn. 

  

Tylko zakup naszych produktów pozwoli Ci na efektowne 

wykończenie Twojego domu, bez obaw o jakość i trwałość 

elementów sztukaterii!  

 

  Dlaczego my? 

 Łączymy wieloletnie doświadczenie w produkcji 
sztukaterii z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych maszyn i technologii, dzięki 
czemu masz pewnośd, że nasze produkty cechuje 
najwyższa jakośd. Produkty ADAMS to gwarancja 
estetyki, trwałości oraz idealnie gładkiej 
powierzchni – naszym konkurentom nie zawsze 
się to udaje. 

 Najwyższą jakośd produktów łączymy z bogatym 
wyborem wzorów, co sprawia, że nawet jako 
najbardziej wymagający Klient, znajdziesz w naszej 
ofercie coś dla siebie i to w bardzo konkurencyjnej 
cenie! 

 Wytwarzamy dłuższe listwy (1,2 i 2m) niż 
konkurencja (1m), co znacząco ogranicza ilośd 
łączeo profili. Dzięki temu zmniejszysz koszt i czas 
montażu. 

 Szeroka gama produktów najwyższej jakości, którą 
oferujemy Ci w sklepie internetowym >>, to nie 
wszystko! Decydując się na zakup produktów 
ADAMS, gwarantujemy Ci wsparcie i fachową 
pomoc w pełnym zakresie montażu i eksploatacji 
wszystkich elementów!  

 
 
 

http://www.profilefasadowe.pl/sklep/
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Oferta - najwyższa jakość elementów dekoracyjnych, w atrakcyjnej cenie  

 

 Najnowsza technologia produkcji 

W ofercie firmy ADAMS, znajdziesz profile fasadowe wytwarzane ze styropianu o podwyższonej gęstości (EPS-

100), zbrojone siatką z włókna szklanego, pokryte zaprawą klejową odporną na zewnętrzne czynniki atmosferyczne. 

Wszystkie materiały użyte do produkcji naszych wyrobów posiadają wszelkie wymagane atesty. 

 Pełen wachlarz zastosowań 

Nasze profile z powodzeniem możesz zastosować zarówno do renowacji starszych budynków, w tym także budowli 

zabytkowych, jak również do nowoczesnych projektów budowlanych. Sztukateria fasadowa ADAMS z uwagi na 

niewielki ciężar, może być montowana na elewacjach ocieplanych styropianem lub wełną mineralną, jak również na 

tradycyjnej wyprawie tynkarskiej. 

 Oszczędność i wygoda podczas montażu 

Dla Twojej wygody wytwarzamy listwy o długościach 1,2 m lub 2 m (długość konkurencyjnych listew to tylko 1 m). 

Dzięki naszym produktom skrócisz czas montażu do minimum i obniżysz swoje koszty! 

 Indywidualne rozwiązania dla Twoich potrzeb! 

Na Twoje życzenie wykonamy każdy rodzaj wzoru i łuków. Wystarczy, że przedstawisz nam odpowiedni projekt lub 

określisz dokładnie wymiary. 
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Oferta – GZYMSY 

Wieńczące ściany fasad, stosowane do oddzielenia 

kondygnacji, zapobiegają zaciekaniu wody na elewację, 

montowane także pod podbitką budynku; stosowane są 

również nad oknem w formie ozdobnej belki. 

Zastosowanie: 

 

 

Przykładowe wzory: 
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Oferta – OPASKI 

Doskonałe wykończenie drzwi i okien na elewacji, nadają 

budynkom niepowtarzalny, unikatowy charakter. 

Zastosowanie: 

 

 

 

Przykładowe wzory: 
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Oferta – PARAPETY 

Możesz je zastosować jako całościowe wykończenie okna. 

Dostępne są także listwy montowane pod parapetem. 

Zastosowanie: 

 

 

Przykładowe wzory: 
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Oferta – BONIE 

Stanowią idealne wykończenie naroży budynku. Pomogą 

Ci zmienić proporcje i charakter fasady. 

Zastosowanie: 

 

 

Przykładowe wzory: 
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Oferta – PILASTRY 

Pionowe elementy dekoracyjne ścian, zwieńczone głowicą, 

są oparte na bazie (podstawie) na podobieństwo kolumn. 

Pilastry pozwolą Ci odmienić charakter budynku. 

Zastosowanie: 

 

 

Przykładowe wzory: 
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Oferta – ZWORNIKI 

Ozdobne elementy stosowane na środku okna lub drzwi, 

które dodadzą unikatowego wyrazu. 

Zastosowanie: 

 

 

Przykładowe wzory: 
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Oferta – KONSOLE 

Stosowane jako dekoracje opasek okiennych, są 

najczęściej montowane pod parapetem, jako podpora 

listwy okiennej. 

Zastosowanie: 

 

Przykładowe wzory: 
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Oferta – GŁOWICE i PODSTAWY do 

kolumn 

Elementy dekoracyjne wieńczące kolumny lub filary. 

Zastosowanie: 

 

 

 

Przykładowe wzory: 
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Wybrane realizacje 
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Kontakt 

 

 

 

ADAMS 

Daszyńskiego 5 

11-500 Giżycko 

tel. 87 428 9983 

Fax 87 428 7559 

e-mail: biuro@adams.net.pl  

strona: www.profilefasadowe.pl 

blog: www.profilefasadowe.pl/blog/  
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