
 

 

 

De ploeg 

Het internationale topmerk De Ploeg staat 

voor ambachtelijke, kwalitatief hoogwaardige 

gordijn- en meubelstoffen, welke in eigen huis 

worden geproduceerd. De collecties geweven 

en bedrukte stoffen zijn volledig op elkaar 

afgestemd. Daarbij wordt, voor zowel de 

consumentenmarkt als voor de projectmarkt, 

de rijke traditie van het merk heel bewust 

doorgetrokken in een geheel eigen, 

innovatieve visie op wonen. Enerzijds door 

vast te houden aan het streven om vanuit 

materiaal, kleur en ontwerp het moderne 

interieur te vullen met zintuiglijk weldadige 

accenten. Anderzijds door die tactiliteit 

nadrukkelijk te combineren met functionele 

creativiteit. Naast deze cruciale criteria als 

toepasbaarheid en kwaliteit, stelt De Ploeg in 

haar marktbenadering het element 'service' 

expliciet centraal. 

De Ploeg ontwerpers denken en werken naar 

de oorspronkelijke uitgangspunten. In de 

geest van de zoektocht naar het moderne 

wonen, ontwerpen ze stoffen. Ze spelen 

innovatief in op de contemporaine behoefte 

aan geborgenheid, vernieuwing en comfort. 

Het ontwerpen van stoffen voor mensen, 

waarin functionaliteit, innovatie, tactiliteit en 

textiel als zelfexpressie centraal staan; dat is 

de basis. Daarnaast denken we graag mee met 

de interieurontwerper. Onze 

combinatiemogelijkheden bieden 

ondersteuning aan architect en ontwerper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADO 

ADO is wereldwijd de grootste producent van 

interieurstoffen. In 1954 werd het bedrijf 

opgericht door Hubert Wulf en vernoemd naar 

de internationale vestigingsplaats Aschendorf, 

net over de grens in Noord-Duitsland. ADO 

Benelux is sinds 2011 een merk van Artex, een 

bedrijf dat deel uit maakt van de 

beursgenoteerde multinational Hunter 

Douglas, toonaangevend bedrijf in de 

interieurbranche. Producten zijn o.a. te vinden 

bij betere woninginrichters, 

gordijnspeciaalzaken, meubelzaken, 

architecten en bekende meubelfabrikanten. 

ADO staat voor een hoogwaardige kwaliteit 

van al haar producten. Doordat alles in eigen 

beheer wordt ontwikkeld en geproduceerd, is 

het mogelijk de kwaliteit goed onder controle 

te houden. U krijgt dan ook op elk product een 

garantie op fabricagefouten. 

De naam ADO is een begrip in Nederland als 

het gaat om hoogwaardige interieurstoffen. 

ADO heeft naast een klassieke collectie stoffen 

ook een groot aantal stoffen met verrassende 

dessins, ontworpen door vooraanstaande 

designers, passend binnen de thema's basic, 

modern en landelijk. 

 


