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Efektowne powierzchnie
najwyższej jakości
Płyty meblowe firmy Niemann należą do najbardziej nowatorskich na świecie. Producent
konsekwentnie dąży do rozwoju swojej oferty, zaskakując odbiorów coraz to ciekawszymi
propozycjami. Poza całkiem nowymi produktami, rozwijane i udoskonalane są również
wcześniejsze grupy wyrobów oraz nieustannie rozszerzana oferta kolorów i wzorów.
Produkty firmy Niemann cieszą się już dużą renomą i są wykorzystywane przez największe
fabryki w Polsce i Europie. Należy podkreślić, że innowacyjność proponowanych rozwiązań
idzie w parze z ich wysoką jakością.

Acrylux Mat – Nowość 2016
Płyty pokryte powłoką akrylową grubości 0,7-1 mm. Gruba warstwa tworzywa,
która jest fabrycznie utwardzona zapewnia idealną głębię koloru, dużą odporność
na zarysowanie, uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie UV. Dodatkowym
atutem jest brak konieczności stosowania preparatów utwardzających powierzchnię
i zabezpieczających płyty po usunięciu folii protekcyjnej.
Płyty Acrylux do tej pory kojarzyły się z powierzchniami wysokopołyskowymi,
w tym roku firma Niemann rozszerzyła ofertę o płyty w wykończeniu matowym,
zachowując przy tym wszystkie właściwości powierzchni.
Pianovo metal
W konsekwencji twórczej pracy nad doskonaleniem produktu
Pianovo narodził się pomysł uszlachetnienia znanego do
tej pory wykończenia matowego powierzchni. W rezultacie
otrzymaliśmy 4 nowe warianty płyty: Miedź, Tytan, Stal
i Chrom, odzwierciedlające najnowsze trendy i dające nowe
możliwości ich wykorzystania.
Kristall to nowa jakość w dziedzinie płyt o wysokim połysku.
Unikalny materiał daje głębię szkła, a ponadto zapewnia wygodę obróbki i bezpieczeństwo (jest nietłukący). Unikalne krawędziowanie frontów z tej płyty, w technologii Zero Edge, pozwala
uzyskać dokładną imitację frontu szklanego. Płyta dostępna jest
w 6 wariantach, w tym jeden z nich to imitacja lustra.

Pianovo Super-mat – nowe kolory drewnopodobne
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”. W odróżnieniu od tradycyjnych płyt matowych dostępnych na
rynku, mają charakterystyczne, satynowe w dotyku wykończenie powierzchni. Do tej pory płyty dostępne były w 10
kolorach jednolitych, od niedawna do kolekcji dołączyło 8 kolorów drewnopodobnych.
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