
PRODUCENT PŁYT MEBLOWYCH



Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobywanemu na różnych rynkach, 

Niemann stał się ekspertem od  niestandardowych rozwiązań. Silna orientacja 

na klienta wymaga nieustannej obserwacji trendów na rynku - w zakresie technik 

produkcji, ale też designu - kolorów, faktur i wzorów. Wysoka jakość produktów, 

ciekawy design, terminowość i profesjonalna logistyka – to przewagi Niemanna i 

korzyści dla których klienci wybierają nasze produkty.

JAKOŚĆ — FUNKCJONALNOŚĆ — DESIGN — NIEZAWODNOŚĆ 
— TO GŁÓWNE ZAŁOŻENIA MARKI NIEMANN! 



DLACZEGO MY?
DOŚWIADCZENIE — wieloletnia 

niemiecka praktyka w produkcji 

komponentów meblowych, 

kontynuowana przez polską firmę, 

od ponad dekady.

ROZWÓJ PRODUKTÓW — ciągłe 

dążenie do udoskonalania produktów 

i procesów ich produkcji. Wyszukiwanie 

unikatowych materiałów, niedostępnych 

nigdzie indziej.

POMYSŁY — Szeroka sieć sprzedaży 

na międzynarodowych rynkach oraz 

przemyślany dobór dostawców 

materiałów to źródło inspiracji 

i doświadczenie zarówno 

pod kątem produktów i trendów, 

jak również strategii marketingowych 

i sprzedażowych.

OBECNOŚĆ W POLSCE — dzięki 

magazynowi i produkcji w Polsce 

idealnie łączymy niemieckie „knowhow” 

z tak niezbędną na polskim

rynku elastycznością.

EKO-ŚWIADOMOŚĆ -  w trosce 

o środowisko i jego zasoby sukcesywne 

wprowadzanie pro-ekologicznych 

zmian w organizacji i działaniu firmy 

oraz rozszerzanie oferty o produkty 

z recyclingu.
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ACRYLUX

CZERWONY

3362

FIOLET

4548

KOBALT

4644

MORSKI

4670

LAGUNA

5357

CZARNY

8421

CIEMNOSZARY

85382

SZARY

85383

POMARAŃCZOWY

9133

• ACRYLUX PREMIUM X 
– płyta wyprodukowana 
na bazie wysokiej jakości 
dwustronnie melaminowej 
płyty MDF (oznaczenie X).

• ACRYLUX ECO  
– płyta wyprodukowana na 
bazie bardziej ekonomicznej 
polskiej płyty MDF, tył 
płyty malowany na biało 
(oznaczenie K).

•	 ACRYLUX	II	(HIPS)	 
- płyta produkowana na bazie 
płyty MDF, tył wykończony 
białym laminatem 
przeciwprężnym HIPS.

DOSTĘPNY DO WYCZERPANIAZAPSÓW

4



w
v

tt
Płyty pokryte wysokopołyskowym 

utwardzonym laminatem ABS/ PMMA 

o grubości 0,7–0,8 mm, zapewniającym 

wysoką odporność powierzchni na 

zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, 

czynniki chemiczne oraz promieniowanie UV

Tył płyty - biała melamina, malowany na biało, 

laminat HIPS.

Możliwość wykończenia laminatem 

dwustronnie.

Wysoka odporność
na zarysowania

Idealna głębia  koloru
Alternatywa dla powierzchni
lakierowanych

BIAŁY WH

7000

ŚNIEŻNOBIAŁY

1982

BIAŁY

1994

KREMOWY

7496

CAPPUCINO

7498

POPIEL

85384

JASNOSZARY

85468

BIAŁY METALIK

11035

ANTRACYT 

8855

M

SREBRNY

8636

M

M

OXYD

4473

M

KUBANIT

7408

M

REALIZACJA WISTOLM

BIAŁY ARKTYCZNY

6000

WYMIARY 2800 × 1300 mm

GRUBOŚĆ
19 mm (Premium/Eco)
18 mm (HIPS) 
6–48 mm na zamówienie

BAZA MDF

M METALIK PŁYTA KIERUNKOWA

POWIERZCHNIA ANTYBAKTERYJNA

CZARNY METALIK

8427

M
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ACRYLUX 0.5
Płyty pokryte wysokopołyskowym laminatem 
ABS / PMMA o grubości 0,5 mm. Idealnie 
gładka powierzchnia i standardowa odporność 
na zarysowania. Tył płyty - biała melamina, 
malowany na biało, laminat HIPS.

WYMIARY 2800 × 1300 mm

GRUBOŚĆ
18,5 mm (Premium/Eco) 
18 mm (HIPS) 
6–48 mm na zamówienie

BAZA MDF, płyta wiórowa na zamówienie

ŚNIEŻNOBIAŁY

A501

BIAŁY

9511

KREMOWY

A503

SZARY

A504

CZARNY

9900

JASNY SZARY

A507
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Płyty pokryte supermatowym  laminatem 
ABS/PMMA o grubości 0,5 - 0,6 mm 
o hydrofobowej powierzchni. Dzięki nowej, 
ulepszonej technologii, płyta wyróżnia się 
zwiększoną odpornością na tłuszcz 
i „ślady palców”, dzięki czemu łatwiej 
ją utrzymać w czystości niż inne, matowe płyty 
 dostępne na rynku.

Laminat jest fabrycznie utwardzony, co zapewnia 
wysoką odporność na zarysowania, czynniki 
chemiczne i promieniowanie UV.

Tył płyty - biała melamina,malowany na biało, 
laminat HIPS.

Możliwość wykończenia laminatem dwustronnie, 
laminat HIPS.

Płyty oferowane są w trzech wariantach:

•  ACRYLUX MAT PREMIUM X

•  ACRYLUX MAT ECO

•  ACRYLUX MAT II (HIPS)

ACRYLUX MAT 
ANTI-FINGERPRINT

WYMIARY 2800 × 1300 mm

GRUBOŚĆ
18,5 mm (Premium/Eco) 
18 mm (HIPS)  
6–48 mm na zamówienie

BAZA MDF, płyta wiórowa na zamówienie

STANDARDOWA PŁYTA

ACRYLUX ANTI-FINGERPRINT

BIAŁY ARKTYCZNY AFP

11082M

ŚNIEŻNOBIAŁY AFP

1982M

KREMOWY AFP

7496M

JASNOSZARY AFP

85468M

SZARY AFP

85383M

CAPPUCINO AFP

7498M

CZARNY AFP

8421M

GRANAT AFP

4702M

GRANIT AFP

85735M

BUTELKOWY ZIELONY AFP

6005M

KOLORY METALICZNE (BEZ POWŁOKI AFP)

KUBANIT

7408M

M

ANTRACYT

8855H
M

M METALIK PŁYTA KIERUNKOWA

NOWOŚĆ
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PŁYTY EKOLOGICZNE

100%
Z RECYKLINGU
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PŁYTY EKOLOGICZNE

100%
Z RECYKLINGU

NOWA KOLEKCJA WŁOSKICH PŁYT

Eko-etyczna firma, dla której głównymi

wartościami są: Środowisko, Ludzie,

Ziemia, Jakość i Innowacje.

Koncepcją produkcji ekologicznych płyt

meblowych jest wykorzystanie już raz

użytego materiału drewnopochodnego

takie jak na przykład stare meble,

drewniane krzesła czy palety, dzięki

czemu nie ma konieczności ścinania 

nowych drzew.

Produkcja płyt ekologicznych,

to zintegrowany i powtarzalny cykl,

począwszy od zbierania drewna 

odpadowego po recykling

i przekształcenie surowców w nowy,

funkcjonalny produkt.

Cały proces został tak przemyślany,

że nawet drewno, które z jakiś powodów

nie może zostać poddane recyklingowi

jest wykorzystywane do produkcji

zielonej energii- elektrycznej

i cieplnej – jako biomasa do zasilania 

całego procesu produkcyjnego.

Grupa Saviola dba o ochronę

środowiska i jego zasób, równocześnie

dając klientom możliwość ochrony

planety poprzez wybór ekologicznych

produktów.
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PŁYTY EKOLOGICZNE
100% z recyklingu

• oferta magazynowa,

płyty dostępne już od 1 szt

• możliwość zamówienia gotowych

(pociętych i oklejonych) formatek

na zamówienie

• płyty z certyfikatami

ognioodporności

Ekonomicznie i ekologicznie 
zrównoważony proces produkcji

Pełna oferta grupy Saviola to kilka tysięcy 
kombinacji dekorów i tekstur, zatem istnieje 
możliwość indywidualnego doboru produktu 
na potrzeby konkretnego projektu.



KORA BURCIATO

DS2
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Ekologiczne płyty spełniają te same

standardy co płyty z drewna

DĄB ANTICO

DR5

DĄB GRIGO

DV4

DĄB MABATHU

A54

DĄB TAVOLA

P63

DĄB SCURO

P64

CEMENT ITALIA

DN8

DĄB SABIA

P52

KASZTAN SCURO

D18

DEKOR SYNCHRONICZNY

WYMIARY 2800 × 2120mm

GRUBOŚĆ 18 mm

BAZA pł. wiórowa

OBRZEŻE 22mm x 1mm
42mm x 1mm



KRISTALL

Laminat daje głębię szkła, a ponadto zapewnia wygodę 
obróbki i bezpieczeństwo (jest nietłukący). Fronty z płyty 
Kristall, w porównaniu do frontów szklanych są o wiele 
lżejsze, bezpieczne i można je obrabiać jak płytę meblową.

EKSKLUZYWNA	LINIA	PŁYT	MEBLOWYCH.

WYMIARY 2800 × 1300 mm

GRUBOŚĆ 19 mm

BAZA MDF

Nowa jakość płyt 
o wysokim połysku

Efekt tafli szkła

Idealnie gładka 
powierzchnia

Dostępne w wersji połyskowej 
i matowej (Kristall Satina)

CIEMNOSZARYSZARYLAGUNALATTEKREMOWYBIAŁY
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CZARNY ONYX

T01

ALUMINIUM

T02    

STAL 

SZCZOTKOWANA

T03

ONYX - płyta o kamiennej teksturze z małymi 
błyszczącymi drobinkami. Nieregularna, 
zróżnicowana faktura oraz kamienne zdobienia 
stanowią idealne rozwiązanie zarówno dla 
przestronnych jak i małych pomieszczeń. 
Idealne tło dla elementów wyposażenia.

Płyta jest mniej kosztowna i łatwiejsza 
w obróbce w porównaniu z naturalnym 
kamieniem. 
Jest również łatwiejsza w użytkowaniu - nie 
wymaga czasochłonnego czyszczenia i 
impregnacji, co jest wymagane w przypadku 
naturalnego odpowiednika. 

Dzięki zastosowaniu laminatu HIPs, płyta 
ma zwiększona odporność na wilgoć.

ALU / STAL - płyty imitujące powierzchnie 
metaliczne - stal szczotkowana i aluminium. 
Lekkie, łatwe w obróbce, odporne na 
zarysowania. W ofercie znajdują się również 
idealnie dopasowane obrzeża.

Imitacja metalu

BEZ FOLII PROTEKCYJNEJ

WYMIARY
T01 2800 x 1300 x 19,0 mm
T02 2800 x 1250 x 18,0 mm
T03 2800 x 1300 x 18,0 mm

GRUBOŚĆ 18 mm

BAZA MDF

TEXTURE



POLYGLOSS

PIANOVO

CIEMNA OLIWKA

H3031

SZARY BETON

F985

Płyta pokryta cienką powłoką PET, która nadaje jej 
wysokiego połysku. Tak powlekana płyta meblowa 
jest odporna na zarysowania, wgniecenia oraz środki 
chemiczne. Ponadto nie wymaga specjalnych środków 
do konserwacji, a także nie występuje tu efekt płowienia 
po dłuższym okresie użytkowania. 
Tył - melamina w kolorze frontu.

WYMIARY 2800 × 1030mm

GRUBOŚĆ 18 mm

BAZA MDF

2800x1250mm*

19mm2655x1030mm

DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPSÓW
CZARNY CAVIAR

44P

BIAŁY CARRARA

63P
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Dekory drewnopodobne 
Dopasowane obrzeża

Wysoka odporność 

Możliwość łączenia 
z płytami Polygloss

PIANOVO

Płyty pokryte laminatem PET o grubości 

0,074 mm, posiadające poziom połysku 

bliski ~0 glossów . Płyty wyróżniają się 

charakterystycznym, satynowym w dotyku 

wykończeniem powierzchni. Dodatkowo mają 

wysoka odporność na zarysowania, „ślady 

palców" i promieniowanie UV.

Tył melamina w kolorze frontu

CIEMNY DĄB

H336

ORZECH BIAŁY

H3730

DĄB HALIFAX

H1180

MINNESOTA

H441

GRANULO

F976

BIAŁY CARRARA

63P

CZARNY CAVIAR

44P

*

GRAFIT

U961

*

ORZECH KARINI

H3710
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LUSTRO 

Płyta MDF pokryta sztywnym laminatem lustrzanym o grubości 1 mm.

Wygląd powierzchni porównywalny jest ze szkłem przy zachowaniu 
bezpieczeństwa i niższej wagi.

Bezpieczne rozwiązanie, które sprawdzi się w miejscach użyteczności 
publicznej i ekspozycjach.

WYMIARY 2800 × 1250 mm

GRUBOŚĆ 18 mm

BAZA MDF

DECOR

• Płyta matowa Pianovo wzbogacona  o 
unikalny wzór  - połyskowe paski.

WYMIARY Quadro 2800 x 1250 mm

GRUBOŚĆ 18 mm

BAZA MDF

QUADRO CZARNY
U999
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HU-GONE
- Innowacyjny preparat czyszczący

- Wyprodukowany na bazie naturalnych składników

- Przeznaczony do płyt meblowych, akryli, plexi, laminatów, HPL, PVC, kompozytów, żywic

- Dobrze usuwa brud, zatłuszczenia i ślady palców

- Nadaje się do czyszczenia powierzchni matowych i połyskowych

- Nie pozostawia smug i zarysowań
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PŁYN DO CZYSZCZENIA



PRZYGOTOWUJESZ CIEKAWE 
ARANŻACJE/REALIZACJE
Z PŁYT NIEMANN?

KORZYŚCI:

Z G Ł O Ś  S I Ę  D O  N A S !

- Wypowiedzi eksperckie w artykułach na blogu

- publikacje realizacji w social media facebook, instagram

- informacje w mailingach do klientów

Zapraszamy do zamkniętej grupy na Facebooku

NIEMANN PROFESJONALIŚCI - STOLARZE,

PROJEKTANCI, PRODUCENCI MEBLI

Członkowie grupy m.in. częściej otrzymują

informacje o nowościach i promocjach, pierwsi

oglądają premierowe odcinki Q&A oraz pomagają

nam w wyborze nowych tekstur i dekorów.

MASZ PYTANIA?

NAPISZ DO NAS NA ADRES INFO@NIEMANNPOLSKA.PL

DOŁĄCZ DO NAS!

18



Nowoczesny  i atrakcyjny sposób realizacji 
zamówień 

Prosta procedura zamawiania wszystkich 
dostępnych w ofercie produktów 

Zawsze aktualna oferta, informacje, ceny

KORZYŚCI
- Prosty, intuicyjny sposób składania 

zamówień 

- Eliminacja błędów związanych z ręcznym 
przepisywaniem wymiarów

- Śledzenie aktualnych statusów zamówienia 

- Elektroniczne archiwum zamówień 

- Wykaz faktur

SYSTEM ZAMÓWIEŃ ON-LINE

ZAMÓW PRÓBKI I WZORNIKI

System zamówień on-line 
Nowoczesny i atrakcyjny sposób
realizacji zamówień

Prosta procedura zamawiania wszystkich
dostępnych w ofercie produktów

Zawsze aktualna oferta, informacje, ceny

KORZYŚCI
- Prosty, intuicyjny sposób składania
zamówień

- Eliminacja błędów związanych z ręcznym
przepisywaniem wymiarów

- Śledzenie aktualnych statusów
zamówienia

- Elektroniczne archiwum zamówień

- Wykaz faktur
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Niemann Polska Sp. z o.o.
Rekcin, Spacerowa 16, 83-010 Straszyn
tel. +48 58 341 80 32
info@niemannpolska.pl
--
Czerwiec 2021

Wykonałeś ciekawą realizację z naszej płyty?  
Napisz do nas i pochwal się zdjęciem!

info@niemannpolska.pl

O B S E R W U J  N A S  N A  P R O F I L A C H :


