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Niemann stawia na jakość
– połysku i nie tylko

Płyta Pianovo Super-mat to propozycja dla tych, którzy wolą meble
o matowym wykończeniu. Są to płyty o ciekawej kolorystyce, odporne na zarysowania i ślady palców. Doskonale sprawdzają się jako
materiał na fronty szafek kuchennych. W odróżnieniu od tradycyjnych
płyt matowych dostępnych na rynku, mają charakterystyczne,
satynowe w dotyku wykończenie powierzchni.

POLYGLOSS to druga propozycja płyt w wysokim połysku. Płyty te wykonane są w indywidualnie wypracowanej przez firmę Niemann technologii. Cienka powłoka z folii PET naniesiona na
płytę daje jej połysk, powłoka ta jest odporna na zarysowania, nie wymaga specjalnych środków do konserwacji, a także nie występuje tu efekt płowienia po dłuższym okresie użytkowania,
jak w przypadku powierzchni lakierowanych.
Rain i Flower

Weave i Antique
ACRYLUX. Płyty w wysokim połysku znane są już od wielu lat.
Fronty do mebli kuchennych z tych płyt są doskonałą alternatywą dla frontów lakierowanych. Głównymi atutami są: wysoka
odporność na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne (powierzchnia została utwardzona) oraz promieniowanie UV. Płyty
dostępne są w różnych wariantach – Premium X, Eco, 0.5.
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W ostatnim czasie można zauważyć rosnące zainteresowanie
powierzchniami matowymi, które są bardziej funkcjonalne i dają
szerokie możliwości zainteresowania.

Oferta płyt firmy Niemann Polska skierowana jest
między innymi do producentów mebli kuchennych
i firm stolarskich, produkujących meble na
indywidualne zamówienie klientów. Różnorodność
oferty powoduje, że każdy, nawet najbardziej
wymagający klient, znajdzie produkt odpowiadający
jego oczekiwaniom. Produkty Niemann Polska
dostępne są w wybranych hurtowniach na terenie
całej Polski. Zamówienia można składać również
przez dostępny na internetowej stronie firmy
system zamówień. W asortymencie firmy dominują
produkty w wysokim połysku, które cieszą się
nieustanną popularnością na rynku mebli, dodając
wnętrzu elegancji i wyrafinowania.

Kristall Zero-Edge. Jest to produkt
oparty na nowoczesnej technologii
opracowanej przez firmę Niemann.
Technika Zero-Edge (czyli zero obrzeża)
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. Produkt ten
skierowany jest do najbardziej wymagającej grupy klientów, którzy poszukują
innowacyjnych i nieszablonowych
rozwiązań w dziedzinie meblarstwa. Jakość produktu Kristall Zero-Edge została
doceniona nagrodą High Quality Award
na tegorocznych niemieckich targach
Interzum w Kolonii.
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DECOR. Znana na rynku i bardzo lubiana przez klientów
kolekcja płyt Decor, to płyty oparte na kolorystyce Polygloss
i Pianovo, wzbogacone różnymi wzorami. Różnorodność
i szeroka paleta kolorystyczna umożliwia tworzenie indywidualnych projektów mebli spełniających oczekiwania zróżnicowanych nabywców. W aktualnej ofercie znajdują się dekory
takie jak: Rain, Flower, Flash, Weave oraz tegoroczna nowość
– wzór Antique – ten połyskowo-matowy deseń ujawnia swój
urok przede wszystkim na dużych powierzchniach, takich jak
zabudowy czy drzwi przesuwane w szafach.
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