
TAPET Y
WYKŁADZINY
OBIEKTOWE
NADMORSKIE INSPIRACJE
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TAPETY OBIEKTOWE
WPROWADŹ ELEGANCJĘ DO SWOJEGO WNĘTRZA

Amerykańskie tapety w ofercie Newmor Polska spełniają najwyższe światowe 

standardy w zakresie ekologiczności i ochrony zdrowia. 

Twoje wnętrze zyska dodatkowe punkty w certy�kacji budynków! 

Wysokie parametry użytkowe gwarantują długi okres użytkowania bez ko-

nieczności dodatkowych zabiegów renowacyjnych. 

Twoje wnętrze pozostanie piękne i estetyczne przez długi czas! 

Środki antybakteryjne i przeciwgrzybiczne dodawane w procesie produkcji do 

tapet oraz wyelimonowanie z procesu produkcji szkodliwych substancji za-

pewniają bezpieczeństwo dla ludzi. 

Twoje wnętrze zagwarantuje bezpieczeństwo dla ludzi i zdrowe 
powietrze!

Elastyczna warstwa winylu na podłożu bawełnianym gwarantuje szybki mon-

taż i demontaż. Niedoskonałości ściany w postaci pęknięć pozostaną niewi-

doczne pod tapetą. 

Twoje wnętrze szybko zyska wspaniały wygląd bez konieczności 
częstych renowacji!
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DANE TECHNICZNE
Zgodny z wymaganiami BS EN 15102, BS EN 259 

i WA - standard jakości W-101.

ODPORNOŚĆ NA PLAMY / CHEMIKALIA
Test punktowy ASTM D-1308-1987 - zdany.

Odporny na tymczasowe plamy olejów, tłuszczów, 

łagodnych kwasów i zasad.

KONTROLA JAKOŚCI
Wszystkie systemy zarządzania i procedury produkcyjne 

są zgodne z międzynarodowym standardem jakości ISO 

9001.

KONSERWACJA
W pełni zmywalne i w większości przypadków produkt 

można wielokrotnie czyścić, aby usunąć wszelkie plamy, 

nie uszkadzając samego produktu. Większość produktów 

jest również odporna na chlorowe środki czyszczące.
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Fototapety stanowią doskonały sposób nie tylko dekoracji ściany, ale 
również zabezpieczenia przed pęknięciami i zabrudzeniem.  Łatwość  
w czyszczeniu, brak konieczności konserwacji, a także wbudowany bak-
teriostatyk zabezpieczający przed grzybami i bakteriami sprawiają, że 
fototapety obiektowe idealnie sprawdzają się we wnętrzach komercyj-
nych będąc fantastycznym uzupełnieniem wystroju pomieszczeń.

Ciekawy projekt i odpowiednio dobrane 
fototapety to gwarancja kreatywnego 
i komfortowego wnętrza, w który każdy 
będzie czuł się dobrze.

FOTOTAPETY OBIEKTOWE
DIGITAL PRINTING
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DIGITAL PRINTING

Wystarczy wybrać ulubiony motyw wpasowujący 

się w wybraną koncepcję, a by odmienić wnętrze.

Każda gra�ka może zostać dopasowana do ściany, 

a kolory moga zostać zmienione.



09

DIGITAL PRINTING
UV PRINT

Podłoże nadruku:
wysokiej jakości tapeta winylowa

Atesty do stosowania we wnętrzach komercyj-
nych:  
atest higieniczny PZH, atest PPOŻ,  klasa ogniood-
porności B-s1

Zalecany klej: Dixon Turner Heavy

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii 
istnieje możliwość przeniesienia dowolnego 
zdjęcia, wzoru lub gra�ki na tapetę kontraktową 

zachowując doskonałą jakość i barwę. 

DOSKONAŁE KOLORY I TRWAŁY NADRUK
Nadruki utwardzane promieniami UV zapewniają 
trwałość obrazu i żywe barwy przez wiele lat. Dzięki 
nadrukom na tapetach ECO specjalnymi tuszami 
otrzymujemy produkt ekologiczny, zgodny ze 
zrównowazonym rozwojem.

KREATYWNE I NIEBANALNE WNĘTRZA
Jest to ciekawe i innowacyjne rozwiązanie 
wykończenia ścian nadające pomieszczeniom 

indywidualny i niepowtarzalny charakter. 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ
Nasz dział Digital Printing pomaga w obróbce 
gra�cznej i dopasowaniu nadruku do wielkości 
ściany. Projektujemy, dukujemy i montujemy.
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WYKŁADZINY DYWANOWE
KOMFORT I WYTRZYMAŁOŚĆ

PODŁOGA IDEALNIE DOPASOWANA

Podłogi są głównym elementem każdego projektu wnętrz, mającego 
znaczący wpływ na jego wygląd i często zajmującego znaczną część 
budżetu. Przy wyborze podłogi do obiektu komercyjnego należy wziąć 
pod uwagę wiele czynników, od związanych ze zdrowiem i bezpieczeń-
stwem, po trwałość, konserwację czy ochronę środowiska.
Przy dzisiejszej szerokiej gamie materiałów podłogowych, warto dłużej 
zastanowić się, jakie pokrycie podłogowe będzie najlepsze do naszego 
pomieszczenia.

Wykładziny dywanowe  w klasie komer-
cyjnej doskonale sprawdzają się w miej-
scach o dużym natężeniu ruchu takich, 
jak hotele, biura, sklepy ze względu na 
wyjątkową trwałość. 
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JAK WYBRAĆ WYKŁADZINĘ?

Wybierz kształt i wielkość płytki
Wybierz jakość i wzór
Wybierz usługi dodatkowe

PŁYTKI DYWANOWE CZY ROLKA? 
WYBIERZ LUB POŁĄCZ! 
Technologia chromojet printing daje możliwość nadruku dowol-
nego wzoru lub gra�ki na wykładzinie dywanowej i połączenia 
płytek, modułów i rolki. Wybierz dowolny kształt płytki i wzór.
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Włókna wykładzin zostały zabezpieczone  przed roz-
wojem grzybów i drobnoustrojów. Dzięki zastosowa-
nej technologii wykładziny są przyjazne dla zdrowia i 
osób ze skłonnością do alergii. 

Kolekcja wykładzin dywanowych Tapibel są produko-
wane z włókien ECONYL, w 100% odnawialnych bez 
utraty właściwości �zycznych. Dzięki temu możliwe 
jest ponowne wykorzystanie odzyskanych w procesie 
recyklinu nici do produkcji nowych wykładzin. Proces 
produkcyjny daje zatem nieskończone możliwości.

OCHRONA PRZED 
BAKTERIAMI, 
PLEŚNIĄ I GRZYBAMI

INNOWACYJNE 
WŁÓKNA ECONYL

Bezpieczna i zdrowa 
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LEED (Leadership in Energy and Environmental De-
sign) jest to system oceny budownictwa stworzony 
przez USGBC (U.S. Green Building Council). Certy�ka-
cja LEED to system, który wspiera zasady zrównowa-
żonego rozwoju. Promuje projekty nakierowane na 
ochronę środowiska i zasobów naturalnych.

EKOLOGICZNE 
ROZWIĄZANIA 
OCHRONA SUROWCÓW
NATURALNYCH

IMO 
SPECJALNE KOLEKCJE 
DLA STATKÓW

Wszystkie wykładziny przechodzą rygorystyczne testy 
badające odporność na rozprzestrzenianie się ognia, 
elektrostatyczność, wytrzymałość na nacisk kółek foteli, 
trwałość kolorów. Jakość potwierdzają certy�katy 
i atesty. Wykładziny na statek produkowane są w 
specjalnej technologii i certy�kowane dokumentem 
IMO.
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WYKŁADZINY 
DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

ESTETYCZNE I BEZPIECZNE ROZWIĄ-
ZANIE ZAPEWNIAJĄCE KOMFORT

Wełniane wykładziny Halbmond z certy�katem IMO są dostępne w 3 
jakościach do wyboru: ARTEMIS 1050, 1250 i 1400., każda z możliwym 
podkładem �lcowym lub action back. Wykładzina z indywidualnym 
wzorem z certy�katem IMO dostepna jest już od 400 m2. 

Łatwość instalacji i czyszczenia, bogactwo wzorów, własciwości higie-
niczne i przeciwpożarowe, ekologiczność, bardzo dobre własciwości 
akustyczne oraz ponadprzecięty komfort to tylko niektóre z zalet wykła-
dzin dywanowych Halbmond. Użycie wykładzin pomaga obniżyć kosz-
ty czyszczenia i przedłużyć okres użytkowania pokryć podłogowych na 
pokładzie.

Wykładziny stosowane na statkach, 
jachtach i promach muszą spełniać 
najsurowsze wymagania potwierdzone 
atestami morskimi (certy�kat Między-
narodowej Organizacji Morskiej IMO).

››   WŁÓKNA: 80% WEŁNA 20% POLIAMID

Mercure Posejdon Gdańsk
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RÓWNOWAGA 
MIĘDZY DESIGNEM 
A FUNKCJONALNOŚCIĄ 

Przy wyborze podłogi do obiektu komercyjnego nale-
ży wziąć pod uwagę wiele czynników, od związanych 
ze zdrowiem i bezpieczeństwem, przez wygląd, po 
trwałość, konserwację czy ochronę środowiska.
Przy dzisiejszej szerokiej gamie materiałów podłogo-
wych, warto dłużej zastanowić się, jakie pokrycie pod-
łogowe będzie najlepsze do naszego pomieszczenia.
Ciekawym rozwiązaniem łączącym wszystkie te 
aspekty są płytki dywanowe, które w łatwy sposób 
możemy ze soba połączyć.

WYKŁADZINY DYWANOWE
PŁYTKI 

VINTAGE
TAPIBEL

Płytki dywanowe z kolekcji Vintage to niesamowite połą-
czenie  struktury pętelki i nowoczesnego wzornictwa. Płytki 
Vintage dostępne są w rozmiarach 50 x 50 cm ,  25 x 100 cm 
oraz w rolce o szerokości 4 m. Płytki Felina, Firenze i Ferrara 
występują w sześciu wariantach kolorystycznych. Wszystkie 
wykonane są z ekologicznych włókien Econyl. 
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WYKŁADZINY DYWANOWE
PŁYTKI 

SHADES
TAPIBEL

Kolekcja łączy 15 niesamowitych kombinacji kolorystycznych. 
Wszystkie płytki dostępne są w rozmiarze 50 x 100 cm. Ze 
względu na nieregularne przejścia tonalne każda płytka jest 
niepowtarzalna. Daje to niemal nieograniczone możliwości 
projektowe. Przed instalacją warto ułożyć płytki na podłodze 
i ułożyć swój własny wzór.  



23

WYKŁADZINY ELASTYCZNE 
INDYWIDUALNE NADRUKI 
NA WYKŁADZINACH PCV

ODPORNE NA ZABRUDZENIA I WILGOĆ
MOŻLIWOŚĆ NADRUKU DOWOLNEGO 
WZORU LUB ZDJĘCIA

Wielkoformatowe nadruki na wykładzinach PVC to stylowy i nowatorski 
sposób na wyróżnienie podłogi i wnętrza. Dzięki wykorzystaniu nowo-
czesnej technologii istnieje możliwość przeniesienia dowolnego zdję-
cia, wzoru lub napisu na wykładzinę kontraktową zachowując doskona-
łą jakość i barwę. 

NOŚNIK DRUKU: wysokiej jakości wykładzina heterogeniczna PVC
charakterystyka: idealnie gładka, matowa powierzchnia zapewniająca 
nasycone kolory 
wymiary rolki: 2-4 m x 22 m
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DOWOLNIE 
DOPASUJ WZÓR
DO WYMIARÓW 
TWOJEJ PODŁOGI
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PANELE WINYLOWE
DREWNIANE I KAMIENNE 
INSPIRACJE

ŁATWE W UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI
IDEALNE DO MIEJSC NARAŻONYCH 
NA WILGOĆ

Panele winylowe to połączenie pięk-
nych struktur, wytrzymałości i komfortu 
użytkowania (łatwe czyszczenie).  Dzieki 
powierzchni poliuretanowej panele za-
chowuja trwałość nawet przy intensyw-
nej eksploatacji.

Podłogi winylowe łączą piękno naturalnego drewna i kamienia oraz trwałość 

i funkcjonalność. W odróżnieniu od desek drewnianych panele winylowe nie 

pękają, nie wypaczają się, nie mają drzazg i nie wymagają żadnych zabiegów 

konserwujących oszczędzając pieniądze i czas.  

 

Powierzchnia podłóg winylowych zabezpieczona warstwą poliuretanu (PUR) 

stanowi doskonałą ochroną przed wnikaniem zanieczyszczeń. Łatwo podda-

je się czyszczeniu przy użyciu wody i detergentów. Panele zapewniają wysoki 

komfort tłumiąc odgłosy kroków czy stukanie obcasów.

Podłogi winylowe są montowane w prosty sposób. Użytkowanie nowej pod-

łogi można zacząć praktycznie zaraz po montażu. Mały odpad technologiczny 

sprawia, że jest to ekonomiczne rozwiązanie wykończenia podłoża. 
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NOWOCZESNA I ORYGINALNA PODŁOGA
NOWA JAKOŚĆ I STYL

Wykładziny winylowe tkane w klasie komercyjnej 33, niepalne, z wła-
ściwościami antypoślizgowymi, wodoodpornymi, antystatycznymi, za-
pewniające izolację termiczną i akustyczną, odporność na zabrudzenia i 
działanie promieni UV idealnie sprawdzą się jako wykończenie podłogi 
w modnych oryginalnych wnętrzach obiektów komercyjnych.

Wykładziny tkane to nowoczesne po-
krycie podłogowe o innowacyjnym 
wzornictwie cieszące się coraz więk-
szym zainteresowaniem. Charakteryzu-
ją się unikalną fakturą przypominającą 
tkaninę. Winylowy splot połączony z 
homogenicznym podkładem zapewnia 
wykładzinie wytrzymałość i odporność 
na zużycie.

WYKŁADZINY TKANE
WINYLOWE
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