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100% drewna z recyklingu   |   Włoski design
Ekonomicznie i ekologicznie zrównoważony proces produkcji 



Eko-etyczna firma, dla której
głównymi wartościami są:
Środowisko, Ludzie, Ziemia, Jakość i Innowacje.

Koncepcją produkcji ekologi-
cznych płyt meblowych jest 
wykorzystanie już raz użytego 
materiału drewnopochodnego 
takiego jak stare meble, drew-
niane krzesła czy palety, dzięki 
czemu nie ma konieczności 
ścinania nowych drzew. 

WŁOSKICH EKOLOGICZNYCH
PŁYT MEBLOWYCH

100% drewna
z recyklingu

Ekologiczne płyty
spełniają te same

standardy co
płyty z drewna.

Z GŁĘBOKĄ
STRUKTURĄ

Nowa kolekcja



Cały proces produkcji płyt, to zintegro-
wany i powtarzalny cykl, począwszy 
od zbierania drewna odpadowego po 
recykling i przekształcenie surowców 
w nowy i funkcjonalny produkt. 

Grupa Saviola dba o ochronę śro-
dowiska i jego zasób, równocześnie 
dając klientom możliwość ochrony 
planety poprzez wybór ekologicznych 
produktów.

• oferta magazynowa, dostępna już od 1 szt
• możliwość zamówienia gotowych (pociętych i oklejonych) formatek
• na zamówienie – płyty z certyfikatami ognioodporności 

Płyty
wiórowe

Wymiary
2800 x 2120 mm
DB6 - 2800 x 1860 mm

Grubość
18 mm

Obrzeże
22/42 mm, grubość 1 mm

CEMENT ITALIA KASZTAN SCURO DĄB ANTICO
DN8 D18 DR5

KORA BRUCIATO DĄB GRIGIO DĄB SABBIA
DS2 DV4 P52

DĄB TAVOLA DĄB SCURO DĄB MABATHU
P63 P64 A54

DĄB REBEL DĄB RIVIERA DĄB PIASKOWY
DB6 D99 P51

DT4
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Dane techniczne

CEMENT KIRUNA
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Chcesz

dowiedzieć się
więcej o naszych

produktach

www.niemannpolska.pl

proces
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2

3

4

5
6

7

8

9

10
1

Zbieranie zużytych
mebli i innych

produktów z drewna
Transport
do fabryki

Oddzielenie drewna
od innych surowców

Oczyszczenie
drewna

Prasa

Płyta ekologiczna
100% z recyclingu

Projekt
okleiny

Surowa płyta
staje się

płytą meblową

Ekologiczne meble
z surowców

wtórnych

Ekologicznie zamknięty
proces produkcyjny

NIEMANN POLSKA Sp. z o.o.
Rekcin, ul. Spacerowa 16

83-010 Straszyn (pomorskie)
Tel. +48 58 341 80 32 

e-mail info@niemannpolska.pl


