
O jakości mówimy wtedy,  
kiedy wracają do nas klienci 
a nie produkty.

niemannpolska.pl



Polaris

Leather

Kristall

1 | Niemann — kim jesteśmy?

... doświadczenie — 6 pokoleń i 185 lat w produkcji komponentów meblowych.

... rozwój produktów — ciągłe dążenie do udoskonalania produktów i procesów ich 

produkcji. Trzy aktywne patenty i linia produktów Prestige Line nie dostępna nigdzie 

indziej. 

... kopalnia pomysłów — 5 zakładów produkcyjnych i 25 agentów ze stałymi 

strukturami sprzedaży w ponad 50 krajach. Tak szeroka sieć to źródło inspiracji 

i doświadczenia zarówno pod kątem produktów i trendów, jak również strategii 

marketingowych i sprzedażowych.

... obecność w Polsce — dzięki magazynowi i produkcji w Polsce idealnie łączymy 

niemieckie „Know-How” z tak niezbędną na polskim rynku elastycznością.

to...



Pianovo M
etall

Alum
inium

 i Stal

Jest to linia unikalnych frontów i płyt meblowych produkowanych jedynie w naszym zakładzie Niemann 

Moebelteile. Jako bazę wykorzystujemy Materiały i Tworzywa najwyższej jakości: naturalną skórę, stal, 

aluminium, twarde laminaty akrylowe o grubości 2 mm… Dodajemy do tego Pomysł: nasze opatentowane 

krawędziowanie „Zero Edge” lub okleinowanie metalem. Wykańczamy  dbałością o każdy detal 

i krawędziami dopracowanymi w najmniejszym szczególe. Rezultatem są produkty zapierające dech 

w piersiach i niepowtarzalne na naszym rynku.

W skład kolekcji wchodzą następujące produkty: 

2 | Czym jest Niemann Prestige Line?

Kristall / Kristall Satina / Kristall „Zero Edge”
Nowa jakość w dziedzinie płyt o wysokim połysku. 

Unikalny materiał dający głębię szkła w połączeniu 

z lekkością i trwałością (bezpieczeństwem) 

tworzyw sztucznych. Unikalne krawędziowanie 

frontów w technologii „Zero Edge” pozwala uzyskać 

dokładną imitację tafli szkła naklejonej na front. 

Dzięki szerokiej gamie obrzeży można krawędzi 

nadać charakter aluminium, sklejki lub szlachetnego 

drewna.

Polaris / Polaris “Zero Edge”
Płyta Polaris to jedna z najbardziej odpornych 

i „długowiecznych” powierzchni ultra matowych 

dostępnych na rynku. Fronty z tego materiału 

wykończone „Zero Edge” są idealne dla ludzi, 

którzy nie oczekują od swych wnętrz niczego prócz 

perfekcji.

Leather
Dotyk, faktura i zapach skóry dostępny na bazie 

płyty meblowej. Pozwala to cieszyć się szlachetnym 

skórzanym wykończeniem wnętrza przy zachowaniu 

korzyści płynących z łatwości obróbki. Fronty 

możemy wykończyć obrzeżem dopasowanym lub 

naturalnym metalem nadając im industrialny akcent.

Pianovo Metall
Pianovo metal to efekt pracy nad doskonaleniem 

produktu Pianovo, uszlachetniliśmy znaną 

dotychczas powierzchnię matową o mikro cienką 

warstwą metalu. W rezultacie otrzymaliśmy 

5 nowych wariantów powierzchni: Miedź, Tytan, 

Stal, Chrom oraz Złoto.

Stal, Alumium oraz AluColor
Rodzina płyt meblowych wykończona arkuszem 

naturalnego metalu. Wszystkie trzy dostępne są 

jako fronty z obrzeżem z tego samego materiału, 

dające niepowtarzalny efekt minimalistycznego 

wykończenia wnętrza naturalnym tworzywem.



WEJDŹ NA STRONĘ LUB 
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE 
Z NASZYM HANDLOWCEM 
A OTRZYMASZ PEŁNE 
SZKOLENIE PRODUKTOWE 
ORAZ DARMOWE PRÓBKI 

CHCESZ 
DOWIEDZIEĆ SIĘ 
WIĘCEJ? ZOBACZYĆ 
PRÓBKI LUB MEBLE 
WYKONANE 
W NASZEJ 
TECHNOLOGII?

Fold It

3 | Co nas wyróżnia i dlaczego warto z nami pracować?

Najszersza oferta płyt połyskowych 
i supermatowych, zarówno kolorystyczna jak 
i materiałowa: 
•  opisana wcześniej oferta Prestige Line, 

•  oferta standardowa ponad 110 kolorów dostępnych  

 od ręki z magazynu,

•  opatentowana technologia POLYGLOSS. Twarda  

 i trwała powierzchnie dająca możliwość wykończenia  

 połyskiem i dwoma rodzajami matu,

•  6 rodzajów powierzchni akrylowych, 

•  indywidualna oferta produkcyjna — podejmujemy się  

 realizacji nietypowych zamówień już od jednej płyty,

•  EVOLUX – najmłodsze dziecko w rodzinie płyt  

 akrylowych, dostępne jedynie u nas. Połączenie  

 najwyższej jakości akrylu z ekonomią masowej  

 produkcji, 

•  PIANOVO Supermat — najbardziej matowa  

 powierzchnia, zbliżona do 0 gloss, idalnie satynowa   

 i nieodbijająca światła,

•  FOLD IT — technologia precyzyjnego frezowania  

 i zagięcia frontu na 90º bez naruszania powierzchni  

 laminatu pozwala na uzyskanie idealnie  

 pogrubionych elementów i perfekcyjnie  

 przechodzące słoje.

Jakość: 
• odsetek reklamacji na poziomie 0,1%*

Terminowość:

• 88% dostaw dla produkcji indywidualnej  

 dostarczyliśmy dokładnie w dniu wskazanym  

 przez klienta w zamówieniu (dodatkowe 9%  

 do 48 h po tym dniu)*,

•  89% dostaw z magazynu trafia do klienta  

 w ciągu tygodnia z czego połowa w ciągu 48 h**

Internetowy System Zamówień pozwalający 

śledzić status i historie zamowień.

Zapytania ofertowe: 
Każde zapytanie ofertowe jest dla nas sukcesem, 

traktujemy je poważnie i gwarantujemy sprawną 

wycenę.

Każde zapytanie ofertowe jest dla nas 
sukcesem, traktujemy je poważnie 
i gwarantujemy sprawną wycenę.  

Zachęcam Państwa do współpracy.

Piotr Zaremba

* wg danych za rok 2016

** dane za cały 2016, mierzone od momentu wpłynięcia 

zamówienia do momentu dostawy do klienta


