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Tapety, wykładziny i panele obiektowe dostępne w ofercie Newmor Polska umożliwiają 

przekształcenie wizji w rzeczywistość i stworzenie własnej koncepcji idealnej i prestiżowej 

przestrzeni wspólnej nieruchomości. Wszystkie kolekcje tworzone są w oparciu o najnowsze 

trendy wzornicze z wykorzystaniem innowacyjnej 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



  IDEALNE WYKOŃCZENIE 
	 ŚCIAN	TWOJEJ	INWESTYCJI	
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Newmor Art Deco   Concrete Tiles

Tapety obiektowe to perfekcyjny wybór na ścianach w częściach wspólnych nieruchomości. 

Zabezpieczają przed zarysowaniem, zabrudzeniem, a także maskują ewentualne pęknięcia. 

Wyższy standard bezpieczeństwa mieszkańców zapewnia wbudowany bakteriostatyk, który 

zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów na powierzchni okleiny ściennej. Jest to rozwiązanie, 

które pozwala zwiększyć prestiż, komfort i trwałość części wspólnych nieruchomości. 

Wyjątkowo długi okres użytkowania bez konieczności dodatkowej konserwacji, niezauważalne 

połączenia dzięki specjalistycznemu montażowi, barwienie w masie, odporność na działanie 

promieni UV, szybki i czysty montaż i demontaż to cechy, które sprawiają, że jest to rozwiązanie 

niezwykle ekonomiczne i trwałe.

Okleiny ścienne to nie tylko wytrzymałość, a także efektowny wygląd. Szeroka gama wzorów, 

struktur i kolorów, jak również możliwość produkcji tapet według indywidualnego projektu 

pomaga wykończyć wnętrza w najwyższych standardach. 
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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 I HIGIENA

Bakteriostatyczna powłoka chroni powierzchnię tapety przez rozmnażaniem 
się bakterii i mikroorganizmów, zapewniając wyższy standard bezpieczeństwa 
mieszkańców. Przełomowa technologia – Clean Vinyl TechnologyTM gwarantuje 
produkt wolny od szkodliwych środków chemicznych takich jak: ftalany, metale 
ciężkie, formaldehydy i fenole. Tapety Len-Tex są zgodne z certyfikatem LEED 
potwierdzającym niską emisję EQ 4.2, a także mają pozytywny wpływ na jakość 
powietrza we wnętrzach. Len-Tex jako jedyny producent na świecie otrzymał złoty 
certyfikat SCS Indoor (ang. SCS - Scientific Certification System) potwierdzający 
jego wysoką niskoemisyjność bazującą na standardach ochrony zdrowia i życia.

ŁATWE CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Tapety winylowe dzięki swojej innowacyjnej budowie zapewniają utrzymanie 
wysokich standardów higieniczno-sanitarnych oraz ich łatwe czyszczenie 
ogólnodostępnymi, delikatnymi detergentami. Wysoka zmywalność oklein 
ściennych idealnie sprawdzi się na klatkach schodowych, które narażone są na 
częste zabrudzenia.

ZWIĘKSZONA TRWAŁOŚĆ

Ze względu na duże natężenie ruchu oraz charakter przestrzeni wspólnych 
w budynkach warto zabezpieczyć ściany trwałym materiałem. Okleiny ścienne 
cechują się długim okresem eksploatacji osiągniętym poprzez zastosowanie 
podłoża tekstylnego, na które nałożona jest warstwa winylu. Zabezpiecza ona 
strukturę tapet przed niekorzystnym wpływem wahań temperatur i działaniem 
środków chemicznych.

TAPETY OBIEKTOWE
KOMFORT I ESTETYKA

Okleiny Newmor zapewniają perfekcyjne dopasowanie do charakteru i designu 
inwestycji. Luksusowe wykończenie części wspólnych w budynkach podnosi 
ich prestiż i komfort użytkowania. 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 wnętrza. 

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. 
Wszystkie produkty mogą być poddawane 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. 
Maksymalnie dopasowujemy się do klienta oraz charakteru projektu, gdyż 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 – s2, d0. Klasa A ASTM E-84. 

WALLCOVERINGS



TAPETY OBIEKTOWE

DOPASUJ IDEALNĄ TEKSTURĘ
I KOLOR TWOJEJ TAPETY 

Newmor Premier   Manhattan

Newmor Premier Fine Linen

Newmor Premier  Herringbone

Newmor Premier   Cezanne
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DRUK PRÓBY DRUK MONTAŻ
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JAK ZAMAWIAĆ?

Wielkoformatowe nadruki ECO Digital Printing to ekologiczne i innowacyjne podkłady 

ścienne amerykańskiej marki Len-Tex, które w niezwykle przyjazny dla środowiska 

sposób wyróżniają płaską przestrzeń wnętrza. 

SPERSONALIZOWANE NADRUKI

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii istnieje możliwość przeniesienia 

dowolnego zdjęcia, wzoru lub napisu na ekologiczne podłoże zachowując doskonałą 

jakość i barwę tapety. Spersonalizowane przestrzenie zyskają ciekawy i niepowtarzalny 

charakter, który wyróżni inwestycję.

NOWY WYMIAR EKOLOGII

Produkt ten spełnia najwyższe normy jakości w dziedzinie ekologii, higieny oraz 

bezpieczeństwa. Przełomowa dla tapet winylowych technologi – Clean Vinyl 

TechnologyTM pozwala na niwelowanie szkodliwych dla zdrowia substancji 

znajdujących się w pomieszczeniu, a także zapewnia ochronę przed rozwojem pleśni 

i grzybów.

TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Wysokiej jakości tapeta obiektowa dedykowana budynkom komercyjnym użyteczności 

publicznej czy mieszkalnej, to gwarancja trwałego i efektownego nadruku na 

certyfikowanym materiale. Okleiny ścienne Len-Tex, dzięki warstwie bakteriostatycznej, 

zapobiegają również przed rozwojem bakterii i mikroorganizmów na ścianie.

DOSTĘPNE STRUKTURY

FOTOTAPETY	OBIEKTOWE

Tapeta obiektowa LEN-TEX     Gramatura: 452 g/m2     Podłoże: tekstylne nietkane      Wymiary rolki: 1,37 m x 50 m



WYKŁADZINY
DYWANOWE

3ŁATWA I SZYBKA W MONTAŻU

IDEALNIE DOPASOWANA DO WNĘTRZA

KOMFORTOWA W UŻYTKOWANIU

TRWAŁOŚĆ NA WIELE LAT

Wykładzina ze względu na duże obciążenie ruchu posiada parametry techniczne gwarantujące jej 

trwałość. Włókna poliamidowe zapewniają odporność na wgniecenia dzięki dużej sprężystości. 

Wykładziny posiadają wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i charakteryzują się 

wysoką wytrzymałością i walorami użytkowymi. Wykładzina dywanowa idealnie sprawdzi się 

w korytarzach i lobby w budynku mieszkalnym, ale również na schodach.

UNIWERSALNA W ZASTOSOWANIU

Doskonale sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu takich jak korytarze w budynkach 

mieszkalnych ze względu na wyjątkową trwałość i wytrzymałość. Wykładziny dywanowe 

dostępne są również w płytkach, które łączą w sobie design i funkcjonalność.

BEZPIECZNA I ZDROWA

Wszystkie wykładziny poddawane są serii rygorystycznych testów pod względem odporności 

na rozprzestrzenianie się ognia, elektrostatyczności, wytrzymałości na nacisk kółek foteli, a także 

trwałości kolorów. Mogą również zostać poddane procesowi recyklingu.

EKONOMICZNA

Gwarancja minimalnych strat przy dopasowaniu do wymiarów pomieszczenia, zabrudzoną lub 

zniszczoną płytkę można łatwo wymienić lub wyczyścić.

WYKŁADZINY	DYWANOWE

FUNKCJONALNOŚĆ 
I DESIGN

INWESTYCJA,  
KTÓRA SIĘ ZWARACA

DOSKONAŁE  
PARAMETRY UŻYTKOWE



WYKŁADZINY
PVC

4PRAKTYCZNE I SZYBKIE W MONTAŻU

ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI

IDEALNE DO MIEJSC NARAŻONYCH NA WILGOĆ

INNOWACYJNE WYKOŃCZENIE PODŁÓG

Wykładziny PVC w rolce to połączenie doskonałych wzorów dostępnych również w wersji 

indywidualnych projektów i parametrów użytkowych, które sprawdzą się w przestrzeniach 

szczególnie narażonych na wysokie natężenie ruchu.

NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWE

Kolekcja Skyline to wyróżniające wnętrze modne wzory. Komercyjna warstwa użytkowa o klasie 

43 zapewnia trwałość i zachowanie walorów estetycznych na długie lata. Solidne wykonanie, 

opatentowana technologia, ciekawe wzory i bogata paleta kolorystyczna zgodna z najnowszymi 

trendami są gwarancją atrakcyjnej i wytrzymałej dekoracji podłóg.

INDYWIDUALNY CHARAKTER WNĘTRZ

Wykładziny PVC umożliwiają dopasowanie podłóg do inwestycji i motywu wnętrza. W kolekcji 

PVC dostępne są wzory abstrakcyjne z bogatą paletą kolorów, struktury drewna, betonu, 

marmuru i granitu, a także innych naturalnych materiałów takich jak piasek, kamień czy liście.

ABSOLUTNA PERSONALIZACJA

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. 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.

WYKŁADZINY	PVC

HIGIENA  
I BEZPIECZEŃSTWO

PERSONALIZOWANE 
WNĘTRZA

WYJĄTKOWA  
WYTRZYMAŁOŚĆ



PANELE
WINYLOWE

5DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ

ŁATWE W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI

POŁĄCZENIE WYGLĄDU Z FUNKCJONALNOŚCIĄ

Wyjątkowy sposób na stworzenie charakteru wnętrza inspirowanego naturalnymi strukturami. 

Łatwe w montażu i utrzymaniu w czystości oraz pielęgnacji. Panele winylowe stanowią idealne 

rozwiązanie do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu takich jak korytarze czy lobby w budynku 

mieszkalnym.

WYGODA UŻYTKOWANIA

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. Panele mogą być stosowane zarówno w miejscach 

reprezentacyjnych, podkreślając wystrój wnętrza oraz w miejscach narażonych na działanie wody 

i zanieczyszczeń.

PIĘKNO NATURALNEGO DREWNA I KAMIENIA

Podłogi winylowe łączą piękno naturalnego drewna i kamienia oraz trwałość i funkcjonalność PVC. 

Dzięki temu w prosty sposób można uzyskać efekt ekskluzywnej podłogi w częściach wspólnych 

budynków mieszkalnych. 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 technologi Dryback na klej oraz Multilayer 

na „klik”. Użytkowanie nowej podłogi można zacząć praktycznie zaraz po montażu. Mały odpad 

technologiczny sprawia, że jest to ekonomiczne rozwiązanie. Panele zapewniają wysoki komfort 

użytkowania. Tłumią odgłosy kroków, stukanie obcasów, dzięki czemu zapewniają bardzo dobre 

warunki akustyczne w miejscach o wzmożonym natężeniu ruchu.

PANELE	WINYLOWE

33

Klasa użytkowa Ognioodporność Antypoślizgowość Odporność chemiczna Odporność na 
wgniecenia

Ogrzewanie podłogowe Redukcja dźwięku



Terra Casa Piastowska Residence    KRAKÓW Terra Casa Piastowska Residence   KRAKÓW

Terra Casa Piastowska Residence    KRAKÓW

Terra Casa Piastowska Residence    KRAKÓW



HSD Inwestycje Strumienna    KRAKÓW

HSD Inwestycje Strumienna    KRAKÓW

HSD Inwestycje Strumienna    KRAKÓW

HSD Inwestycje Strumienna   KRAKÓW



HSD Inwestycje Trybuny Ludów    KRAKÓW HSD Inwestycje Trybuny Ludów    KRAKÓW 

HSD Inwestycje Trybuny Ludów    KRAKÓW 



ONYX Development Osiedle Targowa 3    PIŁA

ONYX Development Osiedle Targowa 3    PIŁA

ONYX Development Osiedle Targowa 3    PIŁA

ONYX Development Osiedle Targowa 3    PIŁA



HSD Inwestycje Trybuny Ludów    KRAKÓW HSD Inwestycje Trybuny Ludów    KRAKÓW 

HSD Inwestycje Trybuny Ludów    KRAKÓW 



Osiedle Longinówka    BRODNICA Osiedle Longinówka    BRODNICA



ZAUFALI	NAM
Warszawa, Apartamenty Muślinowa 1 - Prestige

Zastosowano: tapeta Newmor Lyon

Warszawa, Modern City - ROBYG

Zastosowano: tapeta Len-Tex Kampala

Warszawa, Bohaterów Getta 4 - Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Dembud

Zastosowano: fototapety Digital Printing, wykładzina Tapibel

Kraków, Piastowska Residence - Terra Casa

Zastosowano: tapety Newmor Bark, Len-Tex Aislinn

Kraków, Trybuny Ludów - HSD Inwestycje

Zastosowano: tapeta Newmor Maze

Kraków, Fatimska - HSD Inwestycje

Zastosowano: tapeta Newmor Manhatann

Kraków, Strumienna - HSD Inwestycje

Zastosowano: tapeta Newmor Herringbone

Gdynia, osiedle Portova -  Invest Komfort Spółka Akcyjna Sp.K

Zastosowano: tapeta Newmor Matrix

Częstochowa, osiedle Bialska 156 - Proinvest

Zastosowano: tapeta Newmor Zenith

Częstochowa, Krótka 27 A - Parkland

Zastosowano: tapeta Newmor Lyon

Piła, Osiedle Targowa 3 - ONYX Development 

Zastosowano: tapeta Newmor Tela II

Brodnica, osiedle Longinówka -  PERFEKT-DOM

Zastosowano: tapety Newmor Bark,  Len-Tex Avidon, Katari

Reda, Marine - SEMKO

Zastosowano: fototapety Digital Printing



BIURO WARSZAWA

ul. Komorska 37 lok U1 
04-161 Warszawa

Tel. +48 22 6333127 
warszawa@newmor.pl

BIURO KRAKÓW

ul. Zakopiańska 144 
30-435 Kraków

Tel. +48 12 6567260 
biuro@newmor.pl

BIURO GDAŃSK

ul. Stanisława Lema 15/4 
80-126 Gdańsk

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


