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Komponenty meblowe do produkcji mebli, frontów oraz indywidualnie zaprojektowanych wnętrz.  
Niech spektrum naszych produktów będzie inspiracją!

Furniture Components for design oriented furniture manufacturers.  
Be inspired by the spectrum of our products.

Мебельные компоненты для производства мебели, мебельных фасадов и индивидуально 
запроектированных интерьеров.  
Пусть многообразие наших продуктов послужит источником Вашего вдохновения!

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.

Quality – functionality – design – reliability – these are Niemann’s guidelines! On the basis of its long appliance orientated know-how, Niemann 
specializes in the development of customized solutions. This strong customer orientation requires a continuous observation of market trends 
especially regarding the latest developments in processing technique, colour or design. Customers can take competitive advantages from Niemann’s 
high quality standards, short lead times, adherence to delivery times and professional logistics.

Качество - функциональность - дизайн - надежность - вот основные преимущества продуктов компании Niemann! Благодаря большому опыту, 
полученному в течение многих лет деятельности фирмы на различных рынках, Niemann специализируется на разработке индивидуальных 
решений. Сильная ориентация на клиента требует постоянного мониторинга рыночных тенденций, учитывая при этом последние разработки 
в области технологий производства, цветов и образцов. Высокое качество продуктов, соблюдение сроков поставки и профессиональная 
логистика - вот основные преимущества, которыми каждый день пользуются потребители продуктов под этим брендом.

Do każdej płyty oferujemy dopasowane kolorystycznie obrzeże
Color-Matched Edge available to all boards
Для всех плит доступна, соответствующая цвету плиты, кромка

Grubość płyty
Board thickeness
Толщина плит

Obrzeże dwukolorowe
2-Tone Edge
Двухцветная кромка

Obrzeże dopasowane do dekoru
Decor-Matched Edge
Кромка соответствующая декору

Kolor metaliczny
Metallic
Металлик
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M
Przedstawione wzory i kolory mogą różnić się od oryginalnych.

Antracyt metalik
8855X / 8855K
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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 oferujemy w dwóch wariantach (z wykorzystaniem tej samej kolorystyki akryli odpornych na zarysowania):
• Acrylux Premium X – standartowa płyta wyprodukowana na bazie wysokiej jakości dwustronnie melaminowanej płyty MDF, tył wykończony białą melaminą. Oznaczenie X.
• Acrylux ECO – płyta wyprodukowana na bazie bardziej ekonomicznej polskiej płyty MDF, tył płyty malowany na biało. Płyty z oznaczeniem K.
• Acrylux 0.5 – płyta o idealnie gładkiej powierzchni, standardowej odporności na zarysowania i bardzo atrakcyjnej cenie.
 NOWOŚĆ  – Evolux  – płyta pokryta 0,5 mm laminatem akrylowym odpornym na zarysowania Senosan AM1800. 

Boards with 0,7-1 mm thick acrylic layer which gives great depth of a high gloss color. Acrylic sheet is additionally covered with hard coat which provides high scratch resistance, 
resistance to mechanical damages and UV light. Also there is no further treatment required after removing protective film. We are offering two types of Acrylux boards (both in 
same scratch resistant color range):
• Acrylux Premium X – our standart product manufactured on high quality melamine faced MDF substrate. Back side finished with white melamine. Boards marked with X
• Acrylux ECO – boards manufactured on more economic Polish MDF substrate. Back side finished in painted white. Boards marked with K.
• Actrylux 0.5 – smooth surface, standard scratch resistance and very competive price.
 NEW PRODUCT   – Evolux  – high gloss board laminated with 0,5mm acrylic scratch resistant sheet Senosan AM1800. 

Плиты с акриловым покрытием, толщиной 0,7-1 мм, которое придает цвету насыщенную глубину и высокий глянец. Акриловый лист дополнительно покрыт жестким 
слоем, который обеспечивает высокую устойчивость к царапинам, механическим повреждениям и УФ излучению. Еще одним преимуществом является отсутствие 
необходимости использования препаратов, обеспечивающих дополнительную защиту поверхности плиты.
Мы предлагаем два типа Акриловых плит (оба в одинаковом цветовом ассортименте, устойчивом к царапинам): 
• Acrylux Premium X – наш стандартный продукт, произведенный на основе высококачественной плиты МДФ. Обратная сторона покрыта белым меламином. 

Плиты с обозначением X.
• Acrylux ECO – плиты, произведенные на основе более экономичной плиты МДФ польского производства. Обратная сторона покрыта белой краской.  

Плиты с обозначением K.
• Acrylux 0.5 – плиты с идеально гладкой поверхностью, со стандартной устойчивостью к царапинам, по очень привлекательным ценам.
 НОВОСТЬ  – Evolux  – плита с акриловым покрытием, толщиной 0,5 мм, устойчивым к царапинам Senosan AM1800. 

ACRYLUX / EVOLUX 

EVOLUX PREMIUM / ECO 
2800 × 1250 mm

ACRYLUX 0.5
2800 × 1250 mm

Szary
A504

Śnieżnobiały
E1982X / E1982K

Śnieżnobiały
A501

Czarny
9900

Biały
9511

Kremowy
A503

Cappucino
A517

Czerwony
A515
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Fioletowy
4548X / 4548K

Bordowy
3369X / 3369K

Ziemisty
6300X / 6300K

Czarny
8421X / 8421K

Czerwony
3362X / 3362K

Szary 
85383X / 85383K

Popiel 
85384X / 85384K

Pomarańczowy 
9133X / 9133K

Żółty 
7497X / 7497K

Ciemny szary 
85382X / 85382K

Cappucino
7498X / 7498K

Srebrny metalik
8636X / 8636K

Antracyt metalik
8855X / 8855K

Czarny metalik 
8427X / 8427K

Kubanit metalik
7408X / 7408K

ACRYLUX PREMIUM X (X) / 
ACRYLUX ECO (K) 
2800 × 1250 mm

Śnieżnobiały
1982X / 1982K

Biały arktyczny
6000X / 6000K

Biały
1994X / 1994K

Kremowy
7496X / 7496K

Biały metalik 
11035X / 11035K
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ACRYLUX PREMIUM X / ACRYLUX ECO



Dzięki indywidualnie wypracowanej przez firmę Niemann technologii, cienka powłoka z folii PET naniesiona na płytę nadaje jej połysk (>85 glossów). 
Tył w kolorze frontu. Folia jest odporna na działanie promieni UV a także ma większą odporność na ścieranie.

Niemann has developed its own technique by which polyester films are being mounted onto wood-based materials and achieve more than 85 Gloss. 
Thin coat of PET foil can be put on MDF or chipboards making them gloss. Back side in solid color. The foil is UV resistant and in addition it is also highly 
scratch resistant.

Благодаря разработанной Niemann технологии, по которой плита покрывается пленкой PET, степень глянца достигает > 85 Gloss.  Покрытие 
может быть нанесено как на плиту МДФ, так и ДСП. Обратная сторона в цвет лицевого покрытия. Пленка является устойчивой к УФ-излучению, 
а также обладает высокой устойчивостью к истиранию.

POLYGLOSS 

Czarny
U1200

Czerwony
U323

Kamień Argeneto 
01G

Lava
U741

Szary
U1290

Ciemnoszary
U1233

Szarobrązowy
U1191

Biały
W400

Kaszmir
U702

Śnieżnobiały
U1027 / W930

Magnolia
U1379

Ciemny dąb
H336

Markassar
R5673

POLYGLOSS 
2655/2800 × 1030 mm

POLYGLOSS  
CEMENT I KAMIEŃ
2800 × 1030 mm
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Jasna oliwka
H3030

Cement
06F

Ciemna oliwka
H3031

Foglia Brąz
02G

18 18
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POLYGLOSS „4 × 9”
2800 × 1220 mm

Biały arktyczny
040

Biały metalik
10R

18 M18

Szary GU
71A

18

Szary Tormenta
09F

18

Szary naturalny 
U12

18

Sosna Chamonix
16G

Heban Luxury
02C

Wiąz Bovary
98P

Dąb Renovales
91B

Dąb Jerez
06R

Tea
39G

Sosna Zermatt
15G

Zebrano
17B

Zielony
023

Vision Chic
11R

Fresno
16N

Orzech Canaletto
03C

Żółty
22G

18

Czerwony
172
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Biały lazurowy
046

Kremowy Soft
025

Czarny
113

Dąb Caviar
96Q

Dąb Sinatra
20N

POLYGLOSS „4 × 9”
2800 × 1250 mm

1818 18 18 18

POLYGLOSS „4 × 9”



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. 
Pianovo Super-matt boards meets the current demand for elegant matt surfaces. The boards are available in intersting colors. The surface is scratch and 
fingerprint resistant. Comparing to traditional matt boards, Pianovo is characterised by softness to the touch and satin appearance.
Плита Pianovo супер-мат вариант для тех, кто предпочитает мебель с матовым покрытием. Эти плиты отличаются интересной цветовой гаммой, 
устойчивы к царапинам и «отпечаткам пальцев”. В отличие от обычных матовых плит, доступных на рынке, Pianovo супер-мат имеют характерную 
сатиновую на ощупь отделку поверхности.

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.

Pianovo metal - The board is a result of creative and consistent development of a new product: a combination of the familiar Pianovo lacquer finishes and 
real metal. The spectrum of finishes, with its different color shades in warm and cold tones, reflects the latest trends and designs in creative furniture making. 
This gives amazing scope for new and flexible combination options.

Pianovo metal - в результате творческой работы по совершенствованию продукта Pianovo появилась идея усовершенствования известной до сих пор 
матовой отделки поверхности. В результате, мы получили 4 новых варианта плиты: медь, титан, сталь и хром, отражающие новейшие тенденции на 
рынке и предоставлящие новые возможности их применения.

Pianovo Silk – jest to nowy produkt, charakteryzujący się połyskiem na poziomie 5 gloss-ów oraz powierzchnią o efekcie satynowego matu.

Pianovo Silk – is a new product in the offer characterized by a gloss level 5 gloss satin effect of the surface.

Pianovo Silk – это новый продукт, предлагаемый Niemann Polska, достигающий глянец на уровне 5 Gloss, благодаря чему поверхность достигает 
эффект сатинового мата.

Buk
H3991

Ciemna oliwka
H3031

Grafit
U961

Jasna oliwka
H3030

Czarny 
U999

Ciemny dąb 
H336

Markassar
R5673

Orzech Carini
H3710

Orzech biały
H3730

Jasnoszary 
U708

Szary łupkowy 
U975

Biały alpejski 
W1100

Szary 
U732

PIANOVO 
SUPER-MAT 
2800 × 1030 mm
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PIANOVO SUPER MAT / METAL / SILK

Płyta o wymiarach 
2655 × 1030 mm



Czarny 
U1200

Stal

Magnolia 
U1379

Kaszmir
U702

Miedź Złoty szampański

Biały 
W400

Śnieżnobiały
W930 / U1027

Szarobrązowy
U1191

Lava
U741

Tytan

Szary 
U1233

Chrom

PIANOVO SILK
2655 × 1030 mm

PIANOVO SILK
2800 × 1030 mm

PIANOVO METAL 
2800 × 1220 mm
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PIANOVO SUPER MAT / METAL / SILK

Kamień Argeneto 
01G

Cement
06F

19 19



ACRYLUX 
MAT
2800 × 1250 mm

Szary
85383M 

Śnieżnobiały
1982M

Kremowy
7496M

Jasnoszary
85468M

NOWOŚĆ – Acrylux Mat – płyty wykonane na bazie laminatu akrylowego w wykończeniu super matowym. Produkt charakteryzuje się 
wysoką odpornością na zarysowania, odpornością na „ślady palców”, czynniki chemiczne oraz promieniowanie UV.

NEW PRODUCT – Acrylux Matt – Boards based on acrylic laminate in super matt finish. The surface is scratch, UV and fingerprint resistant. 

НОВОСТЬ – Акрил Mат – плиты изготовленные на базе акрилового ламината с супер матовой отделкой. Продукт характеризуется 
высокой устойчивостью к царапинам, химическим веществам, «отпечаткам пальцев» и УФ-излучению.

19 19 19 19

Czarny 
8421M

19

ACRYLUX MAT

Cappucino
7498M

19



POLYGLOSS 
DECOR
2655 × 1030 mm

Czarny Połysk Rain
U1200 DR

Czarny Flower
U1200 F

Śnieżnobiały Flash
U1027 DFL

Śnieżnobiały Flower
U1027 F

Śnieżnobiały Połysk Rain
U1027 DR

Czarny Flash
U1200 DFL

POLYGLOSS DECOR / PIANOVO INOX

18 18 1818 1818

Płyta Polygloss wzbogacona o unikalne srebrne, połyskowe lub matowe wzory. Płyty Decor występują w 4 wariantach: połysk ze srebrnymi 
wzorami, mat ze srebrnymi wzorami, połysk z matowymi wzorami, mat z połyskowymi wzorami. 

Polygloss boards with unique decors. There are 4 possibilities based on one color – gloss with chrome pattern, matt with chrome pattern, 
gloss with matt pattern and matt with gloss pattern.

Плиты Polygloss или Pianovo с добавлением уникального серебряного, блестящего или матового декора. Плиты Decor предоставляем 
в 2 вариантах: блестящие с серебряными декорами и блестящие с матовыми декорами.

Dekory dostępne na wszystkich kolorach z oferty Polygloss, Polymatt i Pianovo. 
Minimalna ilość zamówienia – 50 płyt w danym dekorze.

These décor foils are now available on all our Polygloss, Polymatt and Pianovo colors. 
Min. quantity – 50 panels per décor.

Декоры доступны во всех оттенках по предложению Polygloss и Pianovo.  
Минимальное количество для заказа – 50 плит одного декора.



KRISTALL
2800 × 1010 mm

Biały Magnolia Jasny szary Antracyt Czarny

Kristall

Nowa jakość w dziedzinie płyt o wysokim połysku. Unikalny materiał 
dający głębię szkła, wygodę obróbki i bezpieczeństwo (nietłukący). 
Unikalne krawędziowanie frontów z tej płyty, w technologii Zero Edge, 
pozwala uzyskać dokładną imitację frontu szklanego.

Kristall boards, thanks to the unique production technology, sets a new 
quality bench mark for high gloss surfaces. The advantages of the product 
are unique brilliance, perfect glow and high resistance to scratches.

Кристалл – новое качество в области плит с высоким глянцем. 
Уникальный материал дающий глубину стекла, удобство обработки 
и прочность (не бьётся). Уникальное загибание кромок фронтов 
из этой плиты, в технологии Zero Edge позволяет получить точную 
подделку зеркального фронта. 

Kristall Satina – płyta o matowym wykończeniu powierzchni.

Kristall Satina – matt-finished surface.

Kristall Satina – плита с матовой отделкой поверхности.

19 19 19 19 19

KRISTALL / KRISTALL SATINA

Prestige Line by Niemann 
Ekskluzywne płyty i fronty produkowane jedynie przez Niemann Moebelteile. W skład kolekcji wchodzą następujące produkty: Kristall / Kristall Satina 
i fronty Kristall Zero-Edge, Pianovo Metal, Leather, Polaris i Polaris Zero Edge, Alu-color, Aluminium oraz Stal.

Exclusive line of boards and doors produced only by Niemann Moebelteile in Germany. It contain following products: Kristall&Kristall Satina and Kristall 
Zero-Edge doors, Pianovo Metal, Leather, Polaris & Polaris Zero Edge, Alu-color, Aluminium and Steel.

Эксклюзивные плиты и фасады. Производство осуществляется в Niemann Moebelteile. В состав Prestige Line by Niemann входят следующие 
продукты: Kristall / Kristall Satina и фасады Kristall Zero-Edge, Pianovo Metal, Leather, Polaris и Polaris Zero Edge, Алюминевые плиты Alu-color, 
Aluminium и Stal.



POLARIS / LEATHER / ALUCOLOR

Płyty Alucolor / Aluminium boards / Алюминиевые плиты
Płyty pokryte dwustronnie 0,5 mm aluminium, na bazie płyty wiórowej.  
Dostępne w kolorze brąz.

Chipboard covered with both sides 0,5 mm aluminium.  
Available in color brown.

Плиты ДСП с двусторонним покрытием из алюминия 0,5 мм.  
Доступный цвет: коричневый.

Polaris
Płyta Polaris to jedna z najbardziej odpornych i „długowiecznych” powierzchni dostępnych na rynku. Ultra 
matowa powierzchnia pokryta laminatem HPL odporna na „ślady palców”.

Polaris is one of most durable and long-lasting materials available on the market. Ultra matt HPL surface is 
also resistant to finger prints.

Polaris – одна из самых устойчивых к царапинам и „долговечных” поверхностей доступных на рынке. 
Ультраматовая поверхность покрыта ламинатом HPL, характеризующимся высокой устойчивостью к 
„отпечаткам пальцев”.

Płyty Leather – skóra / Bonded Leather / Натуральная кожа
Płyty MDF pokryte rekonstruowaną skórą w formacie, dostępne w wariantach – kolor czarny gładki oraz kolory 
ze strukturą – czarny, ciemny brąz, karmelowy, beżowy.

MDF boards covered with natural leather. Available in following types - plain (black) and with texture (black, dark 
brown, beige, caramel).

Плиты МДФ с покрытием из рециклированной кожи. Возможны следующие виды: гладкая (черная) и с 
текстурой (черная, темно-коричневая, бежевая, карамель).

Aluminium i Stal
Aluminium – płyta wiórowa pokryta dwustronnie naturalnym aluminum 0,5 mm.
Stal – płyta wiórowa pokryta dwustronnie HPL wykończonym cienką warstwą stali.
Zarówno Stal jak i Aluminium dostępne są jako fronty z obrzeżem z tego samego materiału, dające niepowtarzalny 
efekt minimalistycznego wykończenia wnętrza naturalnym tworzywem.

Aluminium – chipboard core laminated on both sides with 0,5 mm natural aluminium.
Steel – chipboard core laminated on both sides with HPL finished with thin layer of steel.
Steel as well as Aluminium materials are available also as furniture doors finished with same material edge band.  
It gives unique result of clean and industrial design.

Aluminium – плита ДСП с двусторонним покрытием из натурального алюминия 0,5 мм.
Stal – плита ДСП с двусторонним покрытием HPL, отделанным тонким слоем стали.
Aluminium и Stal доступны как фасады с кромкой из того же материала. Их применение дает неповторимый 
эффект минималистичной и неброской отделки интерьера натуральным материалом.



ALUCOLOR 
(dwustronna)
2800 × 1250 mm

Brąz

19

ALUMINIUM 
3050 × 1250 mm

STAL 
2440 × 1220 mm

Aluminium Stal

1919

LUSTRO
2800 × 1250 mm

Lustro PET

IMITACJA SKÓRY  
2800 × 1250 mm

Mexico czarny Texas czarny

1919

LEATHER – skóra  
(na zamówienie)
2800 × 1250 mm

Beż Karmel Ciemny brąz Czarny

19191919

POLARIS 
3050 × 1300 mm

Biały Szary Czarny
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POLARIS / LEATHER / ALUCOLOR / ALUMINIUM / STAL

18,5



• Nowoczesny i atrakcyjny sposób realizacji 
zamówień

• Prosta i przejrzysta procedura zamawiania 
wszystkich dostępnych w ofercie 
produktów

• Zawsze aktualna oferta, informacje, ceny
• Gwarancja współpracy z oficjalnym 

partnerem Niemann Polska

Korzyści dla klienta
• prosty, intuicyjny sposób składania 

zamówień na płyty i fronty za pomocą 
formularza

• eliminacja błędów związanych z ręcznym 
przepisywaniem wymiarów

• wycena zamówienia
• śledzenie aktualnych statusów zamówienia
• informacja o najnowszej ofercie i cenach

Korzyści dla hurtowni
• jednolita procedura zamówień
• elektroniczne archiwum wszystkich 

zamówień (własnych oraz klientów)
• informacja o zamówieniach klientów z 

danego regionu
• gromadzenie informacji do prowadzenia 

statystyk sprzedaży

Internetowy  
system zamówień
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Niemann Polska Sp. z o.o.
ul. Droszyńskiego 15
80-381 Gdańsk
tel.: 58 341 80 32, 882 715 027
info@niemannpolska.pl
www.niemannpolska.pl

www.facebook.pl/
niemannpolska

Szukaj produktów 
certyfikowanych FSC®  

w naszej ofercie

Obserwuj nas na profilach:

Wykonałeś ciekawą realizację z naszej płyty?  
Napisz do nas i pochwal się zdjęciem!

info@niemannpolska.pl


