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OBIEKTY MEDYCZNE

Specjalistyczne produkty wykończenia ścian oraz podłóg z bogatej oferty
Newmor Polska umożliwiają stworzenie profesjonalnej, bezpiecznej
i komfortowej przestrzeni placówek medycznych, szpitali, a także
obiektów wellness. Dedykowane ośrodkom zdrowia kolekcje tworzone są
w oparciu o zaawansowane technologie wykorzystujące ekologiczne i trwałe
materiały o bakteriostatycznych właściwościach. Indywidualne podejście
w doborze materiałów zapewnia każdej realizacji selekcję najlepszej jakości
produktów, dopasowanych do restrykcyjnych norm, jakie obowiązują
w placówkach służby zdrowia.
Produkty Newmor Polska to funkcjonalność idąca w parze z designem. Ponad
20-letnie doświadczenie na rynku polskim oraz wieloletnia współpraca
z najlepszymi europejskimi i amerykańskimi producentami są gwarancją
najwyższej jakości rozwiązań w zakresie wykończenia ścian i podłóg.
Oferowane przez firmę materiały znalazły zastosowanie w wielu szpitalach,
klinikach, gabinetach, przychodniach oraz spa w całej Polsce. Polityka
odpowiedzialnej współpracy i stabilność firmy Newmor Polska oferuje
klientom partnerstwo potwierdzone referencjami, certyfikatami i nagrodami.

TAPETY MEDYCZNE
SPECJALISTYCZNE OKLEINY MEDYCZNE
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Tapety kontraktowe polecane są do obiektów służby zdrowia ze względu na ich funkcję
ochronną — zabezpieczają ścianę przed zarysowaniem, zabrudzeniem, a także maskują
ewentualne pęknięcia. Szeroka gama wzorów, kolorów i struktur, jak również produkcja
oklein według indywidualnego projektu zapewnia możliwość wykończenia wnętrza
zgodnie z najwyższymi wymaganiami. Winylowe okleiny ścienne stosowane są wszędzie
tam, gdzie wymagana jest wyjątkowa wytrzymałość i odporność mechaniczna. Są
łatwe w montażu i demontażu, można je wielokrotnie zmywać, a ewentualne punktowe
naprawy są proste do wykonania i praktycznie niewidoczne.
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PARAMETRY TAPET MEDYCZNYCH

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO
Newmor produkuje tapety obiektowe zgodnie z międzynarodowym certyfikatem
jakości: BSEN ISO 9001 : 2000. Wszystkie okleiny ścienne spełniają kryteria
międzynarodowych standardów przeciwpożarowych oraz wymagania Unii
Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony
środowiska.

OCHRONA BAKTERIOSTATYCZNA
Bakteriostatyczna powłoka Ultra-Fresh chroni powierzchnię tapety Len-Tex oraz
Newmor Healthcare przed rozmnażaniem się bakterii i mikroorganizmów. Tapety
Len-Tex są zgodne z certyfikatem LEED v4, a także mają pozytywny wpływ na jakość
powietrza we wnętrzach. Przełomowa technologia – Clean Vinyl TechnologyTM
gwarantuje produkt wolny od szkodliwych środków chemicznych. Złoty certyfikat
SCS Indoor (ang. SCS - Scientific Certification System) potwierdzająca wysoką
niskoemisyjność tapet bazującą na standardach ochrony zdrowia i życia.

DOSKONAŁA HIGIENA
Część powierzchni szpitalnych i niektóre pomieszczenia służby zdrowia wymagają
jeszcze wyższego poziomu czystości i dodatkowej ochrony przeciw plamom,
bakteriom i światłu. Okleiny ścienne pokryte przezroczystą warstwą Tedlar® są
odporne na niemalże każdy czynnik plamiący i mogą być wielokrotnie czyszczone
przy użyciu mydła, łagodnych detergentów lub rozpuszczalników, utrzymując
swoje właściwości. Dodatkowo wszystkie tapety Newmor oraz Len-Tex posiadają
Atest NIZP-PZH, który potwierdza, że mogą być one wykorzystane w obiektach
służby zdrowia, salach zabiegowych oraz salach porodowych.

ZWIĘKSZONA TRWAŁOŚĆ
Ze względu na duże natężenie ruchu oraz charakter pomieszczeń placówek zdrowia
warto zabezpieczyć ściany mocnym i trwałym materiałem. Okleiny ścienne Newmor
Healthcare, sprawdzają się w ekstremalnych warunkach — wszędzie tam, gdzie
liczy się trwałość, wytrzymałość i łatwość konserwacji. Cechują się one długim
okresem eksploatacji osiągniętym poprzez zastosowanie podłoża tekstylnego, na
które nałożona jest odporna warstwa winylu. Zabezpiecza ona strukturę tapet przed
niekorzystnym wpływem wahań temperatur i działaniem środków chemicznych.
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KOMFORT I ESTETYKA
Bogata kolekcja oklein Newmor umożliwia perfekcyjne dopasowanie do charakteru
placówki medycznej, gabinetu lekarskiego lub spa. Prestiżowe i profesjonalne
wykończenie tworzy przyjazną atmosferę, dając poczucie bezpieczeństwa i komfortu
zarówno przebywającym, jak i pracującym w placówkach służby zdrowia. Tapety
obiektowe wyróżniają się harmonią formy i wysokimi parametrami wykonania
w każdym szczególe. Szeroka gama wzorów, struktur i kolorów (ponad 4000
rodzajów) daje możliwość wyboru oklein perfekcyjnie dopasowanych do charakteru
placówki medycznej. Wybrane okleiny mogą zostać również pokryte specjalistyczną
powłoką Tedlar®.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA
Dbałość o środowisko naturalne jest ważnym aspektem, do którego Newmor przykłada
ogromną wagę. Dlatego wszystkie produkty w ofercie są wytwarzane w procesie
technologicznym zapewniającym minimalizację ilości odpadów poprodukcyjnych
i zmniejszającym negatywny wpływ na środowisko. Okleiny spełniają rygorystyczne
unijne normy prawne potwierdzone certyfikatami. Większość produktów może być
poddawana procesowi recyklingu, który umożliwia ich ponowne przetworzenie.
Ponadto wysoka jakość tapet kontraktowych Newmor zapewnia doskonałą odporność
na uszkodzenia eksploatacyjne. Długi okres użytkowania tapet kontraktowych
Newmor chroni zasoby naturalne ziemi.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
Oferujemy kompleksową obsługę oraz pełne wsparcie na każdym etapie prac.
Dopasowujemy się do klienta oraz charakteru projektu, ponieważ wiemy, jak ważne
jest zrozumienie indywidualnych potrzeb oraz dobra komunikacja przez cały okres
współpracy. Zapewniamy doradztwo techniczne, pomoc przy wyborze oklein, próbki,
szybką dostawę oraz profesjonalny montaż.

ODPORNOŚĆ OGNIOWA
Okleiny ścienne Newmor posiadają certyfikację CE i spełniają rygorystyczne
wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Klasa „O” zgodnie
z wymaganiami zatwierdzonego dokumentu B brytyjskiego prawa budowlanego
(klasa 1, BS 476 części 7). Euroklasa B - s1, d0 oraz B – s2, d0. Klasa A ASTM E-84.
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NEWMOR HEALTHCARE
NOWA KOLEKCJA OKLEIN MEDYCZNYCH
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Newmor Healthcare to specjalistyczna kolekcja tapet, która powstała specjalnie z myślą
o obiektach wymagających wysokiego bezpieczeństwa, trwałości i niezawodnej jakości,
takich jak placówki medyczne, szpitale, przychodnie oraz gabinety lekarskie. Wytrzymała
warstwa winylu pokryta bakteriostatyczną powłoką gwarantuje doskonałą ochronę
ścian przed zniszczeniem, chemikaliami i bakteriami. Wyjątkowe kolekcje w sześciu
tematycznych wariantach kolorystycznych inspirowanych barwami natury wspaniale
wypełnią wnętrza, tworząc profesjonalną i przyjazną dla pacjentów przestrzeń.
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FOREST
NEWMOR HEALTHCARE
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NOWA
KOLEKCJA
TAPET

Newmor Healthcare
FST001

Newmor Healthcare
FST121

Newmor Healthcare
FST2015

Newmor Healthcare
FST008

Newmor Healthcare
FST005

Newmor Healthcare
TEDLAR FST1305

barwy natury zachwycają
spokojem i harmonią
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Newmor Healthcare
CML127

Newmor Healthcare
CML120

Newmor Healthcare
CML010

Newmor Healthcare
CML017

Newmor Healthcare
TEDLAR CML0303

energetyczne żółcie
napawają optymizmem
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CHAMOMILE

Newmor Healthcare
CML125

CHAMOMILE

NOWA
KOLEKCJA
TAPET

NEWMOR HEALTHCARE
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LAVENDER
NEWMOR HEALTHCARE
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NOWA
KOLEKCJA
TAPET

Newmor Healthcare
LVD005

Newmor Healthcare
LVD008

Newmor Healthcare
LVD14

Newmor Healthcare
LVD015

Newmor Healthcare
LVD2013

Newmor Healthcare
TEDLAR LVD0903

łagodne fiolety koją myśli
i podnoszą na duchu
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Newmor Healthcare
BLS128

Newmor Healthcare
BLS11

Newmor Healthcare
BLS0706

Newmor Healthcare
BLS101

Newmor Healthcare
TEDLAR BLS01

odcienie różu
wprowadzają ciepło i spokój
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BLOSSOM

Newmor Healthcare
BLS112

BLOSSOM

NOWA
KOLEKCJA
TAPET

NEWMOR HEALTHCARE
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MEADOW
NEWMOR HEALTHCARE
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NOWA
KOLEKCJA
TAPET

Newmor Healthcare
MDW007

Newmor Healthcare
MDW011

Newmor Healthcare
MDW111

Newmor Healthcare
MDW006

Newmor Healthcare
MDW107

Newmor Healthcare
TEDLAR MDW50912

naturalne odcienie
dają poczucie bezpieczeństwa
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Newmor Healthcare
SKY121

Newmor Healthcare
SKY001

Newmor Healthcare
SKY003

Newmor Healthcare
SKY2005

Newmor Healthcare
SKY013

Newmor Healthcare
TEDLAR SKY1004

odcienie szarości i błękitu
relaksują i wyciszają
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SKY

SKY

NOWA
KOLEKCJA
TAPET

NEWMOR HEALTHCARE
20

WIELE POMIESZCZEŃ — WIELE FUNKCJI
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Obiekty służby zdrowia podzielone są na wiele oddzielnych pomieszczeń, pełniących
różne funkcje. Unikalny charakter każdego wnętrza powinien współgrać wizualnie
z całością obiektu. Istotną rolę odgrywa też przyjazna atmosfera zaprojektowanej
przestrzeni, dająca pacjentom poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Specjalistyczne
wykończenie stanowi niezwykle istotny element wizerunku placówki medycznej
świadczący o jakości, higienie i profesjonalizmie. Odpowiednie wrażenie uzyskujemy
dzięki zastosowaniu prestiżowych i specjalistycznych produktów wykończenia ścian
i podłóg dedykowanych placówkom służby zdrowia.
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Wykończenie wnętrz placówek opieki zdrowotnej podlega wymagającym
i restrykcyjnym normom. Szczególne warunki, w jakich pracuje personel
oraz troska o zdrowie pacjentów wymagają zastosowania najwyższej jakości
produktów pokrycia ścian i podłóg.
Odpowiedzią na wszystkie te potrzeby są okleiny ścienne i pokrycia podłogowe
od Newmor Polska dedykowane do obiektów medycznych, szpitali, przychodni,
spa oraz innych wnętrz wymagających najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Ultra-Fresh to dodatkowa powłoka zabezpieczająca powierzchnię wszystkich tapet z kolekcji Healthcare, Len-Tex oraz wybranych kolekcji paneli
i płytek winylowych. Jej specjalistyczne działanie zapewnia ochronę produktu przed rozwojem bakterii, drobnoustrojów, grzybów i pleśni.

TEDLAR®
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BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo pacjentów
i personelu medycznego

Powłoka Tedlar® zapewnia doskonałą odporność na chemikalia, rozpuszczalniki, plamy oraz działanie
silnych kwasów i zasad. Zapobiega
przed rozmnażaniem się bakterii na
powierzchni tapet, zapewniając doskonałą ochronę w szpitalach czy
laboratoriach. Dzięki wysokiej trwałości okleiny ścienne zachowują swoje
właściwości nawet pod wpływem intensywnego czyszczenia i sterylizacji
środkami dezynfekującymi.
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POWŁOKA TEDLAR

®

Najwyższe bezpieczeństwo
i trwałość ścian
Aseptyka wnętrz
Bakteriostatyczna powłoka zapobiega przed rozwojem bakterii i drobnoustrojów
na powierzchni tapet z kolekcji Newmor Healthcare Tedlar®. Ściany zapewniają
utrzymanie wysokich standardów higieniczno-sanitarnych, a ich czyszczenie
jest niezwykle proste i może być wykonane ogólnie dostępnymi środkami
dezynfekcyjnymi. Wybrane okleiny z kolekcji Newmor mogą również zostać
również pokryte ochronną, specjalistyczną powłoką Tedlar®.

Trwałość i bezpieczeństwo
Tapety winylowe Newmor zabezpieczone powloką Tedlar®, zachowują swoje
właściwości nawet przy intensywnym czyszczeniu i sterylizacji środkami
dezynfekującymi. Ponadto nie wymagają żadnej konserwacji, a ewentualne
naprawy można przeprowadzać punktowo w prosty, szybki i bezpieczny sposób.

Dedykowana kolorystyka
Wysokiej jakości okleiny ścienne w odpowiednio dobranej palecie barw
idealnie dopasowanych do charakteru obiektu medycznego, nadadzą wnętrzu
specjalistycznego wykończenia, które będzie reprezentować i odzwierciedlać
profesjonalizm placówki.

TEDLAR®
FST1305

TEDLAR®
MDW50912

TEDLAR®
CML0303

TEDLAR®
SKY1004

TEDLAR®
BLS01

TEDLAR®
LVD0903

Newmor Shield
Newmor Shield o gramaturze aż 800 g/m2 to niezawodna,
niezwykle wytrzymała, antybakteryjna okleina ścienna
z powłoką Tedlar® i Ultra-Fresh, oferująca najwyższą trwałość
i ochronę dla pomieszczeń służby zdrowia. Doskonale
sprawdzi się w salach zabiegowych, a także miejscach
o dużym natężeniu ruchu, takich jak korytarze, recepcje
i poczekalnie.
25

26

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG
W OBIEKTACH MEDYCZNYCH
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Szeroka oferta specjalistycznych oklein ściennych oraz pokryć podłogowych Newmor
Polska pozwala na doskonałe dopasowanie produktu do każdego pomieszczenia
w obiektach medycznych – od korytarzy i gabinetów lekarskich, do pomieszczeń
administracyjnych, biur czy pokoi socjalnych. Łącząc wieloletnie doświadczenie i wiedzę
techniczną oraz respektując obowiązujące normy w wykończeniu wnętrz ośrodków
medycznych, dostarczamy najwyżej jakości specjalistyczne tapety obiektowe, panele
i płytki winylowe, wykładziny PVC oraz wykładziny płaskotkane.
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ściana | DIGITAL PRINTING

Indywidualne fototapety
do obiektów medycznych
Wielkoformatowe nadruki ECO Digital Printing to ekologiczne
i bezpieczne podkłady ścienne amerykańskiej marki Len-Tex,
które w niezwykle przyjazny dla środowiska oraz zdrowia
sposób wyróżniają płaską przestrzeń wnętrza. Innowacyjna
technologia nadruków pozwala przenieść dowolną grafikę lub
zdjęcie na najwyższej jakości materiał okleiny ściennej, tworząc
całkowicie spersonalizowany i oryginalny produkt.

Nowy wymiar ekologii
Produkt ten spełnia najwyższe normy jakości w dziedzinie
ekologii, higieny oraz bezpieczeństwa. Przełomowa dla tapet
winylowych technologia – Clean Vinyl TechnologyTM pozwala na
niwelowanie szkodliwych dla zdrowia substancji znajdujących
się w pomieszczeniu, a także ma pozytywny wpływ na jakość
powierza we wnętrzach.

Trwałość i bezpieczeństwo
Wysokiej jakości tapeta obiektowa dedykowana obiektom
medycznym to gwarancja trwałego i efektownego nadruku na
certyfikowanym materiale. Bakteriostatyczna powłoka UltraFresh chroni powierzchnię tapety, a także zapewnia ochronę
przed rozwojem pleśni i grzybów.

Struktury

Len-Tex Cotton
struktura tkana

Len-Tex Suede
struktura gładka

Len-Tex Fiber
struktura betonu

Tapeta obiektowa LEN-TEX
Gramatura: 452 g/m2
Podłoże: tekstylne
Wymiary rolki: 1,37 m x 50 m
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Szeroki wybór wzorów i kolorów
Unikalne wzornictwo tapet obiektowych Newmor Polska dostępne
w tysiącach kolorów i tekstur zapewnia realizację oryginalnych, efektownych
i ponadczasowych aranżacji ścian obiektów medycznych, gabinetów
dentystycznych, gabinetów medycyny estetycznej, spa, sanatoriów oraz
domów opieki. To doskonały wybór do wnętrz, które mają reprezentować
profesjonalizm obiektu.

Trwałość i wytrzymałość
Wysoka jakość potwierdzona certyfikatami i atestami gwarantuje trwałość,
podwyższoną odporność na ogień, nasycenie kolorów, łatwą zmywalność
oraz odporność na uszkodzenia. Elastyczna warstwa winylu w tapetach
kontraktowych zapewnia idealne dopasowanie do ściany i gwarantuje
estetyczny wygląd pomieszczeń przez długi czas. Wybrane okleiny mogą
zostać również pokryte ochronną, specjalistyczną powłoką Tedlar®.

ściana | TAPETY OBIEKTOWE

Tapety obiektowe
w placówkach medycznych

Bakteriostatyczna powłoka
Okleiny ścienne z kolekcji Newmor Healthcare oraz Len-tex zostały pokryte
bakteriostatyczną powłoką Ultra-Fresh, która zapobiega przed rozwojem na
powierzchni ściany bakterii, grzybów oraz pleśni.

TEDLAR®
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podłoga | PANELE I PŁYTKI WINYLOWE
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Panele i płytki winylowe amerykańskiej firmy Aspecta inspirowane
naturalnymi strukturami drewna i kamienia to doskonały sposób
na stworzenie prestiżowego i profesjonalnego wykończenia podłóg
w obiektach medycznych, gabinetach dentystycznych, medycyny
estetycznej i spa. Stanowią one również idealne rozwiązanie
do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, takich jak korytarze,
poczekalnie czy recepcje.

Bakteriostatyczna ochrona
Powierzchnia podłóg winylowych zabezpieczona warstwą poliuretanu
(PUR) stanowi doskonałą ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Łatwo poddaje się czyszczeniu przy użyciu wody i detergentów,
jak i metodą suchą. Dzięki bakteriostatycznej powłoce Ultra-Fresh,
którą posiadają panele z kolekcji Aspecta Ten, na ich powierzchni nie
rozmnażają się bakterie, grzyby oraz pleśnie gwarantując maksymalne
bezpieczeństwo użytkowania.

Piękno naturalnego drewna i kamienia
Podłogi winylowe łączą piękno naturalnego drewna i kamienia oraz
trwałość i funkcjonalność. Dzięki temu w prosty sposób można uzyskać
efekt ekskluzywnej podłogi w obiektach medycznych. W odróżnieniu
od desek drewnianych panele winylowe nie pękają, nie wypaczają się,
nie mają drzazg i nie wymagają żadnych zabiegów konserwujących.

Nowa podłoga szybciej niż myślisz
Podłogi winylowe są montowane w prosty sposób w technologii
Dryback na klej oraz Multilayer na „klik”. Użytkowanie nowej podłogi
można zacząć praktycznie zaraz po montażu. Panele zapewniają
wysoki komfort i bezpieczeństwo. Tłumią odgłosy kroków, stukanie
obcasów, dzięki czemu zapewniają bardzo dobre warunki akustyczne
w miejscach o wzmożonym natężeniu ruchu, co jest niezwykle istotne
w placówkach medycznych wymagających cichej i spokojnej atmosfery.

Doskonałe odwzorowanie
drewna i kamienia
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Wykładziny PVC w rolce to niezwykle wytrzymały, bezpieczny i trwały produkt,
który doskonale sprawdzi się w na korytarzach i w recepcji obiektów medycznych
oraz gabinetach lekarskich czy dentystycznych.

Wykładziny do zadań specjalnych
Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania oraz na działanie
wody sprawia, że wykładziny PVC to niezawodny wybór do wnętrz o dużym
natężeniu ruch. Produkt o klasie użytkowej 43 zapewnia trwałość i zachowanie
walorów estetycznych w obiektach publicznych oraz komercyjnych. Nadruk
zabezpieczony warstwą poliuretanową jest niezwykle odporny na ścieranie oraz
niekorzystne działanie promieni UV.

podłoga | WYKŁADZINY PVC

Nieskończone możliwości projektowe
Szeroki wybór wzorów inspirowanych naturalnymi strukturami, takimi jak
drewno, kamień, marmur czy beton pozwala stworzyć efektowną i prestiżową
podłogę przy zachowaniu najwyższej jakości i funkcjonalności.

Doskonała higiena
Wiele kolekcji wykładzin PVC od Beauflor posiada Atest NIZP-PZH potwierdzający,
że produkt może być bezpiecznie wykorzystany w obiektach służby zdrowia,
salach zabiegowych oraz salach porodowych.

Niezawodna jakość,
trwałość i wytrzymałość
wykładzin elastycznych

Nr BK/B/0110/01/2019
ważny do: 23.09.2024
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podłoga | WYKŁADZINY PVC ABSOLUTE
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Innowacyjna technologia nadruku Digital Printing na
wykładzinach PVC Absolute Beauflor o klasie 43 umożliwia
przeniesienie na gładką powierzchnię wykładziny
elastycznej dowolnych zdjęć i wzorów, bez widocznej
powtarzalności.

Indywidualny charakter wnętrz
Indywidualne nadruki na 4 metrowej rolce to doskonały
sposób na stworzenie zjawiskowej podłogi, idealnie
dopasowanej do wnętrza, motywu przewodniego czy
wizji projektowej. Świetnie sprawdzą się w prestiżowych
gabinetach, klinikach lub spa wyróżniając obiekt i nadając
mu unikalnego wykończenia.

Bezpieczeństwo i higiena
Nadruk zabezpieczony warstwą poliuretanową cechuje
wysoka odporność na czynniki zewnętrzne oraz na
działanie promieni UV. Są wyjątkowo wytrzymałe, odporne
na obciążenia mechaniczne i zarysowania. Mogą być
poddawane regularnemu czyszczeniu i dezynfekcji,
a także posiadają Atest NIZP-PZH potwierdzający, że
wykładziny Absolute spełniają restrykcyjne normy
placówek medycznych.

Nr BK/B/0110/01/2019
ważny do: 23.09.2024

Absolutna
personalizacja
podłogi w obiektach
medycznych
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podłoga | WYKŁADZINY TKANE WINYLOWE
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Doskonała jakość
i wytrzymałość
tkanego winylu
Oryginalna struktura
Wykładziny tkane to nowoczesne pokrycie podłogowe
o innowacyjnym wzornictwie idealnym do biur lekarskich,
uczelni medycznych lub poczekalni. Ich struktura
przypomina plecioną tkaninę. Winyl zapewnia wykładzinie
wytrzymałość i odporność na zużycie. Szeroki wybór
dostępnych wzorów, kolorów oraz kształtów płytek to wiele
możliwości projektowych pozwalających nadać wnętrzu
niepowtarzalnego charakteru przy zachowaniu doskonałej
jakości i funkcjonalności.

Wygoda i bezpieczeństwo
użytkowania
Wykładziny winylowe tkane w klasie komercyjnej 33 są
trudnopalne, posiadają właściwości antypoślizgowe,
wodoodporne i antystatyczne. Są w pełni zmywalne, a ich
czyszczenie jest niezwykle proste. Zapewniają izolację
termiczną, akustyczną, ponadto są odporne na zabrudzenia
i działanie promieni UV. Elastyczny montaż oraz dostępność
wykładzin zarówno w płytkach, jak i w rolce pozwala
dopasować produkt idealnie do charakteru projektu.

Doskonała izolacja akustyczna
Wykładziny tkane Vertisol Soundless od Fitnice Floor dzięki
innowacyjnej technologii produkcji pozwalają znacznie
obniżyć hałas (minimalna redukcja 20 dB), poprawiając
akustykę w placówce medycznej w trosce o komfort
psychiczny pracowników oraz pacjentów.
40

NASZE REALIZACJE
W OBIEKTACH MEDYCZNYCH

41

Specjalistyczne materiały wykończenia ścian i podłóg z bogatej oferty Newmor Polska
znalazły zastosowanie w wielu szpitalach i klinikach, centrach rehabilitacji i sportu,
przychodniach lekarskich, a także ośrodkach wellness i spa w całej Polsce. Prestiżowe
i profesjonalne materiały to doskonały sposób na wyróżnienie wnętrza przy zachowaniu
najwyżej jakości, trwałości i wytrzymałości produktów.
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VERDE CLINIC DENTAL & ESTHETIC | REDA
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VERDE CLINIC DENTAL & ESTHETIC | REDA
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NOVA CLINIC | KRAKÓW

NOVA CLINIC | KRAKÓW
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KLINIKI SPECJALISTYCZNE EUROMEDIC | KATOWICE

ZAKŁAD STOMATOLOGII SZPITAL MSWIA | KRAKÓW
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GABINET LEKARSKI W NZOZ „KROWODRZA” | KRAKÓW

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA | TARNÓW
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DOM OPIEKI WILLA HARMONIA | PRUSZKÓW

PRANA SPA PREMIUM | GDAŃSK
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PLATINUM MOUNTAIN HOTEL & SPA | SZKLARSKA PORĘBA

64
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ZAUFALI NAM
CENTRUM MEDYCZNE MEDICOVER – ŁÓDŹ, MEDICAL SPA HOTEL LAWENDOWE TERMY – UNIEJÓW,
CAROLINA MEDICAL CENTER – WARSZAWA, SENIOR RESIDENCE – KATOWICE, SZPITAL REMEDIUM – BOCHNIA,
SZPITAL NR 1 – BY TOM, SZPITAL ŻEROMSKIEGO – BY TOM, CENTRUM ZDROWIA GAMETA – GDYNIA,
PRZYCHODNIA MEKMED – GLIWICE, CENTRUM MEDYCZNE MEDICOVER – KATOWICE, SZPITALE POLSKIE –
KATOWICE, PRZYCHODNIA REJONOWA – KAZIMIERZA WIELKA, APTEKA DR JUDYMA – KRAKÓW, CENTRUM
MEDYCZNE MEDICOVER – KRAKÓW, SZPITAL ŚNIADECKICH – KRAKÓW, APTEKA VITA – KRYNICA ZDRÓJ,
PROFAMILIA – ŁÓDŹ, KLINIKI SPECJALISTYCZNE EUROMEDIC – KATOWICE, GABINET LEKARSKI FORTUNA –
NOWY SĄCZ, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANTIDOTUM – NOWY SĄCZ, ENEL-MED BLUE
CITY - WARSZAWA, IZBA LEKARSKA – OLSZTYN, CENTRUM MEDYCZNE MAXMED – KAZIMIERZA WIELKA,
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SOKOŁOWSKI – OLSZTYN, SILVER DENTAL CLINIC – PIASECZNO,
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „THERAPIA” – RZESZÓW, SZPITAL PRO FAMILIA – RZESZÓW,
PRYWATNA KLINIKA ALLENORT – TOMASZÓW MAZOWIECKI, CENTRUM MEDYCZNE MEDICOVER – WARSZAWA,
PRZYCHODNIA LUX MED – WARSZAWA, PORADNIA MEDYCZNO-PSYCHOTERAPEUTYCZNA – WARSZAWA,
STOWARZYSZENIE DERMATOLOGÓW ESTETYCZNYCH – WARSZAWA, SZPITAL CZERNIAKOWSKI – WARSZAWA,
SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY – WARSZAWA, SZPITAL MULTIS – WARSZAWA, OGÓLNOPOLSKA
ORGANIZACJA KWIAT KOBIECOŚCI – WARSZAWA, SZPITAL Z BIUROWCEM PORY 78 – WARSZAWA, CENTRUM
MEDYCZNE MEDICOVER – WARSZAWA, PRYWATNA PORADNIA ZDROWIA – WOLSZTYN, CENTRUM MEDYCZNE
MEDICOVER – WROCŁAW, SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. FALKIEWICZA – WROCŁAW, ESTEDENTICA –
WARSZAWA, PRANA SPA PREMIUM – GDAŃSK, GABINET LEKARSKI W NZOZ „KROWODRZA” – KRAKÓW,
ZAKŁAD STOMATOLOGII SZPITAL MSWIA – KRAKÓW, CENTRUM PSYCHOONKOLOGII – KRAKÓW, HOTEL NARVIL
CONFERENCE & SPA – SEROCK, PRZYCHODNIA CENTRUM ZDROWIA BIAŁOŁĘKA – WARSZAWA, SPA HOTEL
BUKOVINA – BUKOWINA TATRZAŃSKA, UZDROWISKO ŚWIERADÓW-CZERNIAWA – ŚWIERADÓW-ZDRÓJ,
UZDROWISKO POLANICA, UZDROWISKO POŁCZYN, UZDROWISKO KUDOWA, UZDROWISKO CIEPLICE, HOTEL &
WELLNESS SPA SANATORIUM SŁOWACKI – BUSKO-ZDRÓJ, SANATORIUM UZDROWISKOWE AUGUSTÓW, BURSZTYN
MEDICAL SPA & WELLNESS – BOBOLIN, HOTEL MALINOWY, MEDICOVER – GDYNIA, INTIMA CLINIC – KRAKÓW,
NOVA CLINIC – KRAKÓW, CENTRUM MEDYCZNE DIETLA 19 – KRAKÓW, LUXDENTICA – KRAKÓW, CENTRUM
OPIEKI SERENUS – GDAŃSK, VERDE CLINIC DENTAL & ESTHETIC – REDA, SIŁOWNIA ZDROFIT – WARSZAWA,
KLINIKA WETERYNARYJNA ARKA – KRAKÓW, KLINIKA ORTODONTYCZNA ORTO VENA – KRAKÓW, MEDICOVER
OŚRODEK PREADOPCYJNY – OTWOCK, FUNDACJA DKMS – WARSZAWA, ENEL-MED GALERIA MALTA – POZNAŃ

BIURO KRAKÓW

BIURO WARSZAWA

BIURO GDAŃSK

ul. Zakopiańska 144
30-435 Kraków
tel. +48 12 656 72 60
biuro@newmor.pl

ul. Komorska 37 lok. U1
04-161 Warszawa
tel. +48 22 633 31 27
warszawa@newmor.pl

ul. Stanisława Lema 15/4
80-126 Gdańsk
tel. + 48 606 770 016
gdansk@newmor.pl

www.newmor.pl

66

