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Wykładziny w płytkach oraz w rolce, okleiny ścienne i panele obiektowe dostępne w ofercie 

Newmor Polska umożliwiają przekształcenie wizji w rzeczywistość i stworzenie własnej koncepcji 

nowoczesnej, ergonomicznej i ekonomicznej przestrzeni biurowej. Oferujemy indywidualne 

podejście w doborze i dopasowaniu materiałów, tak aby każda realizacja zyskała oryginalność 

i unikalny design. Wszystkie kolekcje tworzone są w oparciu o najnowsze trendy wzornicze 

z wykorzystaniem innowacyjnej i ekologicznej technologii produkcji. Nasi doradcy pomagają 

wybrać najlepsze rozwiązania, a dział techniczny implementuje je w istniejące pomieszczenia.

Produkty Newmor Polska to funkcjonalność idąca w parze z designem. 20-letnie doświadczenie 

na rynku polskim, a także 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 największych i najbardziej prestiżowych 

obiektach w Polsce. Prowadząc politykę odpowiedzialnej współpracy i budując stabilność firmy, 

Newmor Polska zapewnia klientom pewne partnerstwo potwierdzone referencjami, certyfikatami 

i nagrodami.

OBIEKTOWO  
NAJLEPSI

LECIE LECIE

NA ŚWIECIE W POLSCE
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WYKŁADZINY W PŁYTKACH
DOSTĘPNE W NEWMOR POLSKA

WYKŁADZINY W PŁYTKACH
TAPIBEL

Wykładziny w płytkach to ekonomiczne i spraw-

dzone rozwiązanie do biur, zapewniające 

niezwykłą funkcjonalność i estetykę. Część ko-

lekcji produkowana jest w 100% z odnawialnych 

włókien ECONYL®, które umożliwiają ponowne 

wykorzystanie odzyskanych w procesie recyklin-

gu nici do produkcji nowych wykładzin. 

Włókna ECONYL® są zgodne z certyfikatem LEED. 

Dzięki zastosowanej technologii wykładziny są 

przyjazne dla zdrowia i osób ze skłonnością do 

alergii. Niektóre płytki posiadają również  po-

włokę Ultra-fresh zapobiegającą przed rozwo-

jem mikroorganizmów i bakterii.

W Newmor Polska posiadamy bogatą ofertę naj-

wyższej jakości wykładzin dywanowych w płyt-

kach do obiektów biurowych. Są one wyjątkowo 

trwałe, trudnopalne, elektrostatyczne, a także 

odporne na nacisk kółek foteli. Nie wymagają 

klejenia i można je układać na każdym podłożu 

o równej i twardej powierzchni. Zapewniają mi-

nimalne straty przy odpowiednim dopasowaniu 

do wymiarów pomieszczenia. Ich wysoką jakość 

potwierdzają rygorystyczne testy, certyfikaty,  

atesty i nagrody. 

Szeroki wybór wzorów, kolorów i kształtów oraz 

możliwość spersonalizowanego nadruku po-

zwala dopasować wykładziny idealnie do aran-

żacji i projektu biura. Są też doskonałym narzę-

dziem umożliwiającym stworzenie wizualnych  

stref wypoczynku czy bezpiecznych ścieżek.

WYKŁADZINY W PŁYTKACH
FLETCO – LOCKTAILS®, ZIGZAG®

WYKŁADZINY W PŁYTKACH
FLETCO – SEBASTIAN WRONG

Kolekcja SEBASTIAN WRONG, dostępna tylko 

w Newmor Polska, to wyjątkowe płytki o zgeo-

metryzowanych, ciętych laserowo kształtach, 

takich jak kwadraty, trójkąty czy romby. Innowa-

cyjna kolekcja pozwala uzyskać efekt 3D. Różne 

kształty i kolory płytek umożliwiają eksperymen-

towanie z wielkością i wzorem, tworząc oryginal-

ny i unikalny efekt. 

Kolekcja otrzymała nagrody German Innovation 

Award 2019, German Design Award 2020 oraz 

Iconic Awards 2019. Płytki są dostępne w 9 

kształtach i w 18 różnych kolorach. 

Kolekcja COM 1000, dostępna tylko w Newmor 

Polska, łączy w sobie komfort, jakość i wyjątkową 

wytrzymałość szczególnie w miejscach narażo-

nych na częsty i intensywny ruch, takich jak biura, 

korytarze i sale konferencyjne. Ich innowacyjne, 

wycinane laserowo kształty ZigZag® i Lock–Tiles® 

umożliwiają ułożenie płytek w jednym kierunku 

splotu, tak aby uzyskać, jak najbardziej jednolity 

efekt wykładziny. 

Wykładziny Fletco zostały wykonane w co naj-

mniej 60% z materiałów pochodzących z recy-

klingu i są całkowicie wolne od szkodliwych dla 

środowiska substancji chemicznych. Nowocze-

sna technologia produkcji zapewnia najwyższą 

jakość użytkową podłoża. 



PANELE  WINYLOWE
ASPECTA

Panele winylowe zapewniają doskonałe odwzo-

rowanie naturalnej struktury drewna i kamienia 

tworząc efekt eleganckiej powierzchni podłogo-

wej w salach konferencyjnych, strefach wspól-

nych, lobby lub w pomieszczeniach socjalnych. 

Zastosowanie paneli pozwoli wyróżnić wnętrze, 

tworząc przytulną i efektowną przestrzeń.

Ich innowacyjna technologia produkcji zapew-

nia wysoką odporność na wodę, wyjątkową 

trwałość, a także zmniejsza ryzyko występowania 

rys, pęknięć lub plam. W odróżnieniu od desek 

drewnianych panele winylowe nie pękają, nie 

wypaczają się, nie mają drzazg, nie wymagają 

żadnych zabiegów konserwujących, a ich czysz-

czenie jest niezwykle proste.

Wykładziny dywanowe doskonale sprawdzają 

się w biurach, prywatnych gabinetach lub stre-

fach wypoczynku. Szeroki wybór wzorów i kolo-

rów z designerskich kolekcji, a także możliwość 

personalizacji dzięki technologii indywidualnych 

nadruków — chromojet printing to gwarancja 

idealnie dopasowanej wykładziny do dowolne-

go projektu wnętrza. 

Charakteryzuje je wysoka odporność na uszko-

dzenia mechaniczne oraz zabrudzenia, a także 

duża sprężystość, dzięki czemu długo zachowują 

swój pierwotny wygląd. Wykładziny dywanowe 

doskonale tłumią dźwięki, zapewniając dodatko-

wy komfort dla pracowników.

WYKŁADZINY PVC
BEAUFLOR

WYKŁADZINY PVC
PERSONALIZOWANY ABSOLUTE 

Innowacyjna technologia nadruku Digital 

Printing na wykładzinach PVC Absolute Beauflor 

o klasie użytkowej 43 umożliwia przeniesienie 

na gładką powierzchnię wykładziny elastycznej 

dowolnych zdjęć i wzorów, tworząc wyjątkowe 

wnętrza o unikalnym charakterze. Maksymalna 

szerokość rolki to aż 4 metry, która pozwala 

stworzyć płynną grafikę. 

Nadruk zabezpieczony warstwą poliuretanową 

cechuje wysoka odporność na czynniki 

zewnętrzne oraz na działanie promieni UV. 

Mogą być również poddawane regularnemu 

czyszczeniu i dezynfekcji. Dzięki certyfikacji 

FloorScore® wykładziny Absolute wspierają 

LEED® oraz BREEAM®.

Wykładziny elastyczne zachwycają trwałością  

i odpornością na wilgoć i zabrudzenia. Do-

skonale sprawdzają się w miejscach, ta-

kich jak części wspólne biura, pomieszcze-

nia socjalne lub korytarze. Wykładziny PVC 

to proekologiczne rozwiązanie dla obiektów,  

w których cenione jest podążanie za globalnym 

trendem ochrony surowców naturalnych. 

Podłogi PVC to szybki sposób na atrakcyjną pod-

łogę, która będzie nie tylko funkcjonalna, a tak-

że ekonomiczna. Dzięki innowacyjnej metodzie 

nadruku pozwalają na idealne odwzorowanie 

drewna, kamienia i innych naturalnych struktur. 

WYKŁADZINY DYWANOWE
HALBMOND



INDYWIDUALNE  |  EKOLOGICZNE  |  KONTRAKTOWE

ZAPROJEKTUJ ŚCIANY



TAPETY OBIEKTOWE
NEWMOR, LEN–TEX, APEX

FOTOTAPETY
ECO DIGITAL PRINTING

Digital Printing to innowacyjne rozwiązanie 

wykończenia ścian nadające pomieszczeniom 

indywidualnego charakteru. Wykorzystanie no-

woczesnej technologii pozwala na przeniesienie 

dowolnego zdjęcia lub wzoru na ekologiczne 

okleiny ścienne Len–Tex, tworząc unikalne wnę-

trza biurowe wyróżniające się na tle konkurencji.

Nasze fototapety spełniają najbardziej restryk-

cyjne kryteria w dziedzinie ekologii, higieny oraz 

bezpieczeństwa. Technologia Clean Vinyl Tech-

nologyTM pozytywnie wpływa na jakość powie-

trza we wnętrzach. Warstwa bakteriostatyczna 

zabezpiecza powierzchnię tapet przed rozwo-

jem bakterii i grzybów, dzięki czemu doskonale 

sprawdzą się w biurach i częściach wspólnych. 

Unikalne wzornictwo tapet obiektowych 

Newmor Polska dostępne w tysiącach kolorów  

i tekstur zapewnia realizację oryginalnych, 

efektownych i ponadczasowych aranżacji biur. 

Sprawdzają się doskonale w pomieszczeniach, 

których design ma pozytywnie wpływać 

na kreatywność pracowników czy ułatwiać 

wyciszenie i odpoczynek. 

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 kontrakto-

wych zapewnia idealne dopasowanie do ściany 

i gwarantuje estetyczny wygląd pomieszczeń 

przez długi czas. 

PANELE AKUSTYCZNE
VERTISOL

PRZEGRODY AKUSTYCZNE
VERTISOL

Przegrody akustyczne Plec Lessen od Odo-

sdesign zapewniają redukcję dźwięków 

zarówno w niewielkich pomieszczeniach, jak 

i tych typu open space. Szeroki wybór form 

i rozmiarów przegród pozwala na niezwy-

kle elastyczny montaż, ułatwiający podział 

przestrzeni biurowej, jednocześnie zapew-

niając designerskie wykończenie, izolację 

akustyczną i komfort pracy. Przegrody można 

umieścić na biurkach, ścianach lub w formie 

ścianki oddzielającej przestrzeń — im bliższe 

umiejscowienie względem źródła dźwięku, 

tym większa ilość pochłonięcia dźwięku.

Izolacja akustyczna w miejscu pracy jest nie-

zwykle istotna, ponieważ zapewnia prawidłowy 

komfort fizyczny i psychiczny. Panele akustyczne 

Lessen odpowiadają za redukcję dźwięków za-

równo w małych, jak i dużych pomieszczeniach 

typu open space. 

Szeroki wybór form, rozmiarów i kolorów, a także 

łatwa instalacja na ścianach oraz sufitach pozwa-

la stworzyć designerskie i funkcjonalne wnętrze. 

Ich wysoka wytrzymałość, odporność na ogień, 

brak szkodliwych substancji, a także zgodność 

z certyfikatem LEED  sprawiają, że panele spraw-

dzają się idealnie w nowoczesnych obiektach 

biurowych.



WA L L C O V E R I N G S

™

ECODESIGN

LEED

PROJEKTUJ W ZGODZIE Z CERTYFIKACJĄ LEED ORAZ BREEAM

LEED to system certyfikacji środowisko-
wej stworzony przez United States Green 
Building Council. Wspiera zasady zrów-
noważonego rozwoju. Promuje projekty 
ukierunkowane na ochronę środowiska 
i zasobów naturalnych.

Certyfikat BREEAM (BRE Environmental 
Assessment Metod) to najczęściej stoso-
wany system oceny budynków pod ką-
tem ich ekologiczności, innowacyjności 
oraz jakości prowadzonego procesu in-
westycyjnego.

PRZYJAZNE 
ŚRODOWISKU

RECYKLING

BRAK SZKODLIWYCH 
SUBSTANCJI

EKOLOGICZNE 
MATERIAŁY

ECONYL® to włókna nylonowe 
pozyskiwane w 100% ze zużytych 
sieci rybackich i innych odpadów 
nylonowych. Wykonane z nich 
wykładziny mogą być poddane 
ponownemu recyklingowi.

Bakteriostatyczna powłoka Ultra-
-Fresh zapewnia ochronę produk-
tu przed rozwojem bakterii, mi-
kroorganizmów, grzybów i pleśni.

Innowacyjna technologia produk-
cji, dzięki której uzyskano produkt 
wolny od szkodliwych środków che-
micznych. Ma pozytywny wpływ na 
jakość powietrza we wnętrzach.

Produkty posiadające certyfikat SCS 
Indoor Advantage spełniają najbar-
dziej rygorystyczne normy środo-
wiskowe i kryteria oceny wpływu 
na jakość powietrza we wnętrzach.

Certyfikaty i atesty

®
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#INDUSTRIALNIE



Biuro Brandbq Sp. z o.o.   KRAKÓW
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#PRZYTULNIE



KM Rubaszkiewicz   WARSZAWA

KM Rubaszkiewicz   WARSZAWA

KM Rubaszkiewicz   WARSZAWA
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#ELEGANCKO



#KREATYWNIE



#NOWOCZEŚNIE



#TEMATYCZNIE



#DESIGNERSKO

Biuro Benaco   KRAKÓW

Biuro Benaco   KRAKÓW



#FUNKCJONALNIE



ALUGLASS – WARSZAWA, BIURO ARDO – WARSZAWA, INFINITY – WROCŁAW, BIURO ARTEO – WARSZAWA, 

TSH  – GLIWICE,  BEST OFFICE – WARSZAWA, BIURO BONAIR – WARSZAWA, BPT OPTIMA – WARSZAWA, CEBOL 

II – WARSZAWA, CM SERVICES – WARSZAWA, BIUROWIEC PTC ERA – WARSZAWA, EPOGRAF – WARSZAWA, 

KM RUBASZKIEWICZ – WARSZAWA, BIURO EUROVIA – WARSZAWA, GE HEALTHCARE – WARSZAWA, 

HIRSCH – WARSZAWA, BIURO HOLA DESIGN – WARSZAWA, INSTALAND – WARSZAWA, BIURO LUNA INVEST –  

WARSZAWA LINDNER, POLSKA – WARSZAWA, MP POLSKA – WARSZAWA, PRO MEDIA – WARSZAWA,  

DK-DEVELOPMENT – KRAKÓW, SÜDZUCKER – WARSZAWA, BIURO TEL–MET – WARSZAWA, BIUROWIEC 

TULIPAN HOUSE – WARSZAWA, UMID – WARSZAWA, BIURO VERTEX – WARSZAWA, WITMAN – WARSZAWA, 

BIUROWIEC WOLF – WARSZAWA, BIURO 3S FIBERTECH – KRAKÓW, BIURO POLCAR – WÓLKA KOSOWSKA, 

BIURO EFL SERVICE – WROCŁAW, POLAQUA GROUP – ZABIERZÓW, HOGA – ZIELONA GÓRA, BIURO PAGEN –  

GNOJNIK, ARKOŃSKA BUSINESS PARK – GDAŃSK, BIURO TORUS – GDAŃSK, ALLCON – GDYNIA, FIRMENICH –  

GRODZISK MAZOWIECKI, ARTMEDIK – JĘDRZEJÓW, BIURO MITEX – JÓZEFÓW, BIURO SKARMED – KAJETANY, 

INTERCO – KATOWICE, DRUKARNIA ETICOD – KATOWICE, BIURO ECHO INVESTMENT – KIELCE, GRAMA –  

KIELCE, BIURO KALECH – KIELCE, PETROPLAN – KIELCE, BIURO PRO–MASTER – KIELCE, INFINIT CODELAB –  

SZCZECIN, BOMAR – KOSZĘCIN, BIURO 4 STYLE – KRAKÓW, AESTHETICA DERMADENT – KRAKÓW, BIURO 

ALKADA – KRAKÓW, AZBUD – KRAKÓW, BAUSTAL – KRAKÓW, KANCELARIA LUBASZ I WSPÓLNICY –  

ŁÓDŹ, BIURO BLACHPROFIL – KRAKÓW, BUMA – KRAKÓW, CAPGEMINI – KRAKÓW, CENTURIA – KRAKÓW, 

COMPUDRAFT – KRAKÓW, BIURO CONDITE – KRAKÓW, CONSORFRUT – KRAKÓW, BIUROWIEC VINCI –  

KRAKÓW, BIURO SUPERSNOW S.A. – MANIOWY, BIURO FOR–NET – KRAKÓW, FORTUNET – KRAKÓW, 

GALECO – KRAKÓW, GLOGERA 2 – KRAKÓW, INVEST – KRAKÓW, PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE – 

SUŁKOWICE, BIURO KELVATEK – KRAKÓW, KOMANDOR – KRAKÓW, KONTRAPUNKT – KRAKÓW, KRAK – KRAKÓW, 

SAO INVESTMENTS – KRAKÓW, LIDER PLUS – KRAKÓW, METROPOLITAN – KRAKÓW, RAPIDO – KRAKÓW, 

BIURO PPM DEVELOPMENT – KRAKÓW, QUADRUM – KRAKÓW, REMIN – KRAKÓW, SÜDZUCKER – KRAKÓW, 

BIURO BRANDBQ – KRAKÓW, SUNLEY – KRAKÓW, SYGNATURA – KRAKÓW, BIURO LOCO ECS – KRAKÓW 

BALICE, BIURO ŁĘGPRZEM – KRAKÓW BALICE, MAXIMUS – KROSNO, KRODOMEX – KROTOSZYN, WERNER 

KENKEL – KRZYCKO WIELKIE, BIURO ATLAS – ŁÓDŹ, BIUROWIEC ELMEX – MIELEC, BIURO ELDAN – MIELEC,  

BIUROWIEC REMOG – MIELEC, SUSUL & STRAMA ARCHITEKCI – OŚWIĘCIM, SERWUS – PIASTÓW, OMEGA –  

PILZNO, BIURO MEJ – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, SZKLANE TARASY – RZESZÓW, BIURO ATANER –  

POZNAŃ, BIURO SMURFIT KAPPA – PRUSZCZ GDAŃSKI, SÜDZUCKER – ROPCZYCE, AS DECOR – 

RZESZÓW, AGENCJA REKLAMOWA JET LINE – WARSZAWA, BIURO BOZ – RZESZÓW, BIURO 360 

CIRCUS – RZESZÓW, FIBERLINK – KRAKÓW, FORBIS GROUP – DZIERŻONIÓW,  INTIVE – WROCŁAW

ZAUFALI NAM



BIURO WARSZAWA

ul. Komorska 37 lok. U1 
04-161 Warszawa

tel. +48 22 633 31 27 
warszawa@newmor.pl

BIURO KRAKÓW

ul. Zakopiańska 144 
30-435 Kraków

tel. +48 12 656 72 60 
biuro@newmor.pl

BIURO GDAŃSK

ul. Stanisława Lema 15/4 
80-126 Gdańsk

tel. + 48 606 770 016
gdansk@newmor.pl

www.newmor.pl


