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Wiosenne nowości
Niemann Polska
Jak co roku firma Niemann Polska przygotowała ciekawe propozycje dla odbiorców rynku
meblarskiego. Nowe produkty już wkrótce wzbogacą ofertę firmy.
ierwszą nowością
jest wprowadzenie
do polskiej oferty
zupełnie nowej kolekcji płyt Kristall. Są to produkty, które dzięki unikalnej
technologii produkcji wyznaczają nową jakość w kategorii płyt o wysokim połysku.
Wśród ich zalet należy wymienić przede wszystkim idealny
blask, powierzchnię gładką
niczym szkło oraz wysoką
odporność na zarysowania.
Oferta będzie się na początek
składać z 6 kolorów, w tym
jednego, który z powodzeniem może być alternatywą
dla zwykłego lustra.

P

Kristall Antracyt

Kristall Biały

Kristall Czarny

Kolejną wiosenną zmianą jest wzbogacenie gamy
kolorystycznej płyt połyskowych „Polygloss 4x9” o 3
nowe kolory w formacie 2800
x 1250 mm: Biały Lazurowy,
Kremowy Soft oraz Czarny.
Płyty Polygloss charakteryzują
się przede wszystkim wysoką
odpornością na zarysowania
oraz działanie promieni UV.
Nowe odcienie tych popularnych kolorów będą miały
atrakcyjną cenę ze względu na

Kristall Chrome

Kristall Jasny Szary

Kristall Magnolia

Polygloss Kremowy Soft

Kristall
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większych atutów tego produktu jest bardzo atrakcyjna
cena, dlatego oferta powinna
zainteresować rynek kontraktowy, fabryki mebli oraz firmy
zajmujące się wykańczaniem
dużych obiektów, np. hoteli.
Do tej grupy produktów dołączą wkrótce dwa nowe kolory
– Szary oraz Czerwony.
Polygloss Biały Lazurowy

Firma Niemann Polska liczy, że wprowadzone nowości
pozwolą utrzymać jej na rynku wysoką pozycję w segmencie płyt o wysokim połysku.
(mz)

Polygloss Czarny

rozpoczęcie współpracy z nowym dostawcą płyt bazowych.
Aktualna oferta płyt Polygloss
składać się będzie z aż 50 kolorów – w tym 28 jednolitych,
18 drewnopodobnych i 4 metalicznych.
Ostatnią nowością jest rozszerzenie kolekcji „Acrylux
0.5”. Płyty te wytwarzane są
na bazie MDF i wykończone akrylem o grubości 0,5
mm. Charakteryzują się one
wysoką jakością połysku
i standardową odpornością
na ścieranie. Jednym z naj-
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Acrylux 0.5 Szary
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Acrylux 0.5 Czerwony
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