Indywidualizm i kreatywne
powierzchnie

KOMPONENTY MEBLOWE DO PRODUKCJI MEBLI, FRONTÓW
ORAZ INDYWIDUALNIE ZAPROJEKTOWANYCH WNĘTRZ.
DLACZEGO MY?

DOŚWIADCZENIE — 6 pokoleń i 185 lat w produkcji
komponentów meblowych.
ROZWÓJ PRODUKTÓW — ciągłe dążenie do udoskonalania
produktów i procesów ich produkcji. Trzy aktywne patenty
oraz linia produktów PrestigeLine nie dostępna nigdzie indziej.
POMYSŁY — 5 zakładów produkcyjnych i 25 agentów ze stałymi
strukturami sprzedaży w ponad 50 krajach. Tak szeroka sieć to
źródło inspiracji i doświadczenia zarówno pod kątem
produktów i trendów, jak również strategii marketingowosprzedażowych.
OBECNOŚĆ W POLSCE — dzięki magazynowi i produkcji w Polsce
idealnie łączymy niemieckie „Know-how” z tak niezbędną na
polskim rynku elastycznością.

ZAŁOŻENIA MARKI NIEMANN
JAKOŚĆ - FUNKCJONALNOŚĆ - DESIGN - NIEZAWODNOŚĆ

to główne założenia marki Niemann!
Dzięki długiej historii działalności firmy na różnych rynkach,
Niemann specjalizuje się w rozwijaniu niestandardowych rozwiązań.
Silna orientacja na klienta wymaga ciągłej obserwacji trendów na
rynku, zwłaszcza w zakresie najnowszych osiągnięć w technice
produkcji, kolorów i wzorów.
Klienci mogą czerpać korzyści z wysokiej jakości produktów
Niemann, przestrzeganiu terminów dostaw i profesjonalnej
logistyce.
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o naszej ofercie

ACRYLUX - POŁYSK
Płyty pokryte wysokopołyskowym laminatem ABS/PMMA o grubości 0,71mm. Laminat jest fabrycznie utwardzony, co zapewnia wysoką odporność.
Tył płyty - biała melamina lub malowany na biało.
Możliwość wykończenia laminatem dwustronnie.
KOLORY
23 - kolory jednolite
w tym 6 metalicznych

WYMIARY I GRUBOŚCI

PŁYTA BAZOWA

2800x1250x19mm
(standard)
inne grubości na zamówienie
10, 25,38 itd

MDF (standard) wiórowa
sklejka

Płyty oferowane są w 2 wariantach:
Acrylux Premium X - płyta wyprodukowana na bazie wysokiej jakości dwustronnie
melaminowej płyty MDF.
Acrylux ECO - płyta wyproduwana na bazie bardziej ekonomicznej polskiej płyty
MDF, tył płyty malowany na biało.

Idealna głębia koloru
Odporność na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne,
czynniki chemiczne oraz promieniowanie UV

Zobacz film

ACRYLUX - 0.5
Płyty pokryte wysokopołyskowym laminatem ABS/PMMA o grubości 0,5 mm.
Standardowa odporność na zarysowania. Z tyłu - biała melamina lub
malowany na biało. Dostępne w 6 kolorach.
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ACRYLUX - MAT
Płyty pokryte laminatem akrylowym w wykończeniu super-matowym.
Z tyłu biała melamina lub malowane na biało. Dostępne w 9 kolorach.

Wysoka odporność na zarysowania, "ślady palców",
czynniki chemiczne i promieniowanie UV
Możliwość łączenia z akrylem połyskowym
(dopasowane kolory)
Zobacz film

POLYGLOSS
Płyty pokryte laminatem PET o grubości 0,074 mm i połysku >86 glossów.
Tył melamina w kolorze frontu.
KOLORY

WYMIARY I GRUBOŚCI

ponad 40 kolorów
- jednolite
- drewnopodobne
- metaliczne

2800x1030x19 mm
2655x1030x19 mm
2800x1220x19 mm
(w zależności od płyty bazowej)

PŁYTA BAZOWA
MDF
producenci: Pfleiderer.
Egger, Finsa

Wysoka odporność na zarysowania i promieniowanie UV
Wygodne w użytkowaniu i produkcji
Najszersza oferta kolorystyczna, dopasowane obrzeża
Zobacz film

POLYGLOSS- DECOR
Płyty Polygloss wzbogacone o unikalne wzory w 2 wariantach:
połysk ze srebrnymi wzorami i połysk z matowymi wzorami

PIANOVO
Płyty pokryte laminatem PET o grubości 0,074 mm, posiadającym poziom
połysku bliski ~0 glossów (nie odbijają światła). Płyty wyróżniają się
charakterystycznym, satynowym w dotyku wykończeniem powierzchni.
Tył - melamina w kolorze frontu.
KOLORY

WYMIARY I GRUBOŚCI

23 kolory, w tym:
jednolite, metaliczne
drewnopodobne

2800x1030x19 mm
2655x1030x19 mm

Wysoka odporność na zarysowania,
"ślady palców" i promieniowanie UV
Wygodne w użytkowaniu i produkcji
Możliwość łączenia z płytami
Polygloss (dopasowane kolory)
Dopasowane obrzeża

Zobacz film

PŁYTA BAZOWA
MDF

PIANOVO- METAL
Płyty pokryte laminatem 0,074mm PET z anodowaną mikrowarstwą metalu.
Z tyłu wykończone szarą melaminą. Dostępne w 5 kolorach - tytan, stal,
chrom, miedź i złoty szampański.

Dopasowane obrzeża
Łatwość obróbki
Znacznie odporniejsze i tańsze od metali
Wyjątkowe właściwości optyczne
Zobacz film
Oprócz standardowej płyty Pianovo Metal, istnieją 2 dodatkowe warianty
wyglądu powierzchni:
USED LOOK - powierzchnia imitująca "postarzały" metal
CRUMBLE - powierzchnia wydaje się "pokruszona"

PIANOVO-KAMIEŃ I CEMENT
Do tej pory cement i kamień wykorzystywane były głównie na ścianach
i podłogach. Dzięki płytom imitującym te surowce, możliwe jest wykorzystanie
industrialnych akcentów również w meblach, frontach kuchennych
czy zabudowach.

Idealnie dopasowane obrzeża
Dostępne w wersji połyskowej (Polygloss) i matowej (Pianovo)
Możliwość wykorzystania technologii "Fold it"

FOLD IT
Na wszystkich produktach Polygloss i Pianovo możliwe jest wykorzystanie
specjalnie opracowanej technologii "Fold it". Polega ona na precyzyjnym
frezowanie tyłu płyty i załamania jej po kątem 90 stopni, dzięki czemu
można płytę "złożyć" i uzyskać idealną krawędź i przechodzenie usłojenia.

Rozwiązanie problemu oklejania obrzeżem szerokich elementów
Idealnie pogrubione blaty, nogi od stołów i skrajne wykończenia kuchni

Zobacz film

"Fold it" dostępne w produktach: Polygloss, Polygloss Decor, Pianovo Silk,
Pianovo Supermatt i Pianovo Metal.

KRISTALL
Nowa jakość w dziedzinie płyt o wysokim połysku. Materiał 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.
KRISTALL SATINA - płyta o matowym wykończeniu powierzchni.
KOLORY
5 kolorów jednolitych

WYMIARY I GRUBOŚCI
2800x1250x19 mm

PŁYTA BAZOWA
MDF

Najwyższa jakość powierzchni
Alternatywa dla frontów szklanych
Bezpieczeństwo i prostota obróbki (nietłukący)
Do wykorzystania tam, gdzie konieczna jest
dbałość o szczegół

ZERO EDGE
Technologia unikalnego krawędziowania
frontów, pozwalająca uzyskać dokładną
imitację frontu szklanego.
Polega na takim przyklejeniu obrzeża, które
powoduje, iż jest ono ukryte pod krawędzią
laminatu dekoracyjnego frontu. Dzięki
temu nie jest ono widoczne patrząc na
front z przodu.

LUSTRO MIRROR PET
Płyta pokryta 0,5 mm laminatem lustrzanym. Dzięki unikalnej technologii
płyta idealnie odzwierciedla lustro, jest odporna na zarysowania
i wgniecenia oraz środki chemiczne. Dodatkowo, w porównaniu do
prawdziwego lustra, płyta jest o wiele lżejsza i bezpieczniejsza (nietłukąca).
Tył płyty - biała melamina.

WYMIARY I GRUBOŚCI
2800x1250x18,5 mm

PŁYTA BAZOWA
MDF

Bezpieczeństwo i prostota obróbki
Lekka i tłukąca
Wysoka odporność
Możliwość zamknięcia krawędzi lustrem - dostępne dopasowane obrzeże

ALU / STAL
Alucolor - Płyta pokryta dwustronnie 0,5 mm aluminium, na bazie płyty wiórowej.
Dostępna w kolorze brąz, ze strukturą.
Aluminium - płyta pokryta dwustronnie naturalnym aluminium 0,5 mm.
Stal szczotkowana - płyta pokryta dwustronnie HPL wykończonym cienką warstwą
stali.
WYMIARY I GRUBOŚCI
Alucolor 2800x1250x19 mm
Aluminium 3050x1250x19mm
Stal szcz. 2440x1220x19mm

PŁYTA BAZOWA
wiórowa

Niepowtarzalne
Naturalne tworzywo
Najwyższa jakość wykończenia
Pokryte lakierem UV zwiększającym odporność na zarysowania

PŁYTY SKÓRZANE
PŁYTY LEATHER - Płyty pokryte 1 mm rekonstruowaną skórą.
Dostępne w 3 kolorach z fakturą.
IMITATION - 1,2 mm warstwa PCV w strukturze imitującą skórę na bazie
MDF, Tył płyty - biała melamina.
Dostępne w kolorze czarnym w 2 wariantach.
WYMIARY I GRUBOŚCI
2800x1250x19 mm

PŁYTA BAZOWA
MDF

Wytworny i zmysłowy materiał
Dotyk i zapach skóry
Całkowita powtarzalność koloru
Łatwość obróbki
Wysoka odporność na
promieniowanie UV

Zobacz film o kolekcji
Prestige Line

PRODUKCJA
INDYWIDUALNA
CO JESZCZE MOŻEMY ZROBIĆ?
Laminaty połyskowe / matowe / struktury
grubości płyt od 6 mm do 48 mm
płyta bazowa - MDF/płyta wiórowa/sklejka
laminowane jednostronnie / dwustronnie już od 1 sztuki
indywidualne dopasowanie kolorów (np. do palety RAL)

DLACZEGO?

Bo klienci czasem oczekują rzeczy niemożliwych...

ODWIEDŹ NASZE PROFILE
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Zrobiłeś ciekawą realizację z naszej płyty? Napisz do nas i pochwal się zdjęciem!
info@niemannpolska.pl

