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Adacor sklep Luminarc serwisy obiadowe, Krosno
http://www.adacor.pl

Adacor to sklep i hurtownia z naczyniami, który istnieje ponad 6 lat, obecnie w naszym asortymencie
posiadamy ponad 2 tysiące produktów. Stajemy naprzeciw Państwa oczekiwaniom i sukcesywnie zwiększamy
ilość produktów: serwisów stołowych, sztućców, noży, garnków i patelni oraz wielu innych artykułów
znajdujących zastosowanie w kuchni i jadalni. Cały asortyment widoczny na witrynie internetowej jest
dostępny i fizycznie znajduje się w naszych magazynach.
ADACOR to wieloletnie doświadczenie na rynku związane z handlem, dystrybucją, wyposażeniem
gastronomii i fachowym doradztwem. To tysiące sprawdzonych produktów wielu znanych marek takich jak:

GERLACH - znanego producenta najwyższej jakości garnków, patelni, noży, szybkowarów ale przede
wszystkim sztućców dostępnych w naszych domach od wielu lat, sprawdzonych wykonanych z najwyższej
jakości materiałów opatrzonych wieczystą gwarancją.

FISKARS - Fiński producent o globalnym zasięgu wysokiej jakości przyborów kuchennych, noży, patelni i
nożyczek. Wykonane z pieczołowitością przedmioty o nieprzeciętnym designie, sprawdzone i dopasowane
idealnie do potrzeb konsumenta.

LUMINARC - Francuski wytwórca zastawy stołowej znanej na całym świecie. Rozpoznawalne ze względu na
wielką gamę wzorów oraz kształtów talerzy, salaterek, półmisków oraz gotowych serwisów obiadowych.
Wiodący producent wyznaczający trendy i wzornictwo zastawy na naszych jadalniach.

ARCOROC - Jeden z brandów firmy ARC produkujący zastawę stołową, kieliszki, porcelanę oraz sztućce.
Wyposażenie cechuje się wyjątkową trwałością na obtłuczenia, idealnym wykończeniem, perfekcyjna nie
porowatą powierzchnią co za tym idzie wyjątkowo higieniczną. Wyroby firmy Arcoroc znajdują się
praktycznie w każdej restauracji na świecie.

KROSNO - Huta szkła w Krośnie to jeden z największych europejskich producentów szkła stołowego oraz
dekoracyjnego. Wyjątkowy design, przejrzystość szkła oraz wykończenie sprawiają iż kieliszki, szklanki,
pucharki oraz karafki tego Polskiego producenta zamawiane są przez dystrybutorów w nawet takich krajach
jak Japonia czy Brazylia.
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