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Ręcznie wykonywane listwy przypodłogowe są 

produktem luksusowym, który dedykowany jest dla najbar-

dziej wymagających klientów. Manufaktura Adore Decor to 

rodzinna firma, pochodząca z Gdyni, która wykonuje eksklu-

zywne i oryginalne listwy. Potwierdzeniem jakości produktów 

wykonywanych przez Adore Decor jest przyznany firmie Znak 

Jakości HOME ZONE 2017 oraz liczne wyróżnienia w czaso-

pismach związanych z architekturą wnętrz. 

Ręczna precyzja
Manufaktura Adore Decor z najwyższą starannością dba 

o każdy wykonywany ręcznie detal, aby finalnie dać klientowi 

produkt nietuzinkowym i prestiżowy. Do produkcji listew 

wykorzystuje jedynie MDF o wysokiej gęstości, a każda listwa ma trzy 

warstwy. W pierwszej warstwie od spodu listwy są zabezpieczone, aby 

ograniczyć wchłanianie wilgoci podczas codziennego użytkowania 

– jak na przykład mycie podłogi. Drugą warstwą jest podkład, a ostatnia 

jest warstwa nawierzchniowa, do której zawsze wykorzystuje się włoskie 

farby najwyższej jakości, które składają się z utwardzacza i kataliza-

tora UV. Dzięki temu farba nie żółknie, a powtarzalność koloru daje 

gwarancje, że odcień farby na każdej listwie zawsze będzie taki sam.

Innowacyjne rozwiązania
Kolorowe listwy na wzornikach mają na celu nie tylko przyciągnąć 

uwagę, ale także pokazać możliwości i zaszczepić pomysł na wnętrze 

z manufakturowymi listwami tworzonymi pod indywidualne zamó-

wienie. Adore Decor wykonuje listwy w pełnej gamie kolorów z różnych 

palet, m.in. RAL, NCS i każdego innego producenta farb ściennych. 

Innowacyjną i stosunkowo nową na polskim rynku opcją są listwy pod 

taśmę LED, które sprawdzają się w sypialni i holu. Takie rozwiązanie 

nadaje wnętrzu niepowtarzalnego i niezwykłego charakteru. Manufak-

tura Adore Decor wykonuje również listwy niestandardowe oraz 

tworzone indywidualnie z myślą o najbardziej wyrafinowanych potrze-

bach klientów. Możliwości ręcznie wykonywanych listew przypodłogo-

wych stają się nieograniczone.

 Adore Decor będzie wystawcą targów 
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Luksusowe wyposażenie 
wymaga doskonałej oprawy. 
Istotą są dopracowane, najwyższej 
jakości detale. Ogromne znaczenie 
ma to, jak wygląda połączenie 
ściany z podłogą. Tylko eleganckie, 
innowacyjne i wykonane ręcznie 
listwy przypodłogowe sprostają 
wymaganiom ekskluzywnego 
wykończenia.
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