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I. Tarasy drewniane
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Piękny taras cieszy o każdej porze roku. Drewno zapewnia chłód latem, 

ciepło wiosną i jesienią, bezpieczeństwo podczas użytkowania zimą 

i piękny klimatyczny wygląd przez cały rok. Wystarczy wybrać gatunek, 

który jest najbliższy naszemu sercu.

Tarasy drewniane zyskują na popularności nie tylko wśród miłośników 

rozwiązań ekologicznych. Połączenia materiałów takich, jak kamień i wysokiej 

jakości drewno to obecnie jeden z najpopularniejszych na świecie trendów 

w dziedzinie urządzania domów i ogrodów. Wynika to z doskonałych 

własności technicznych drewna w połączeniu z ponadczasowymi walorami 

estetycznymi.

Tarasy

www.jaf-polska.pl/asortyment/tarasy-i-elewacje
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Wykorzystanie desek z drewna naturalnego do wykonania 

podło gi tarasu pozwoli na osiągnięcie przytulnego i modnego 

wyglądu, ale także wysokich parametrów funkcjonalnych. 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo deski tarasowe między 

innymi takich gatunków:

Gatunki dostępne  
w naszej ofercie

www.jaf-polska.pl

ŚWIERK SUROWY

BANGKIRAI

MASSARANDUBA

Kolory i struktura w naturze mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
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SOSNA

TEAK

ŚWIERK  
IMPREGNOWANY

TERMOJESION TERMOSOSNA

KEMPASCUMARU IPE

MODRZEW  
SYBERYJSKI
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GATUNEK
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IPE

MASSARANDUBA 
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15-25

10-15

5-10

TRWAŁOŚĆ ŻYWOTNOŚĆ (W LATACH)

Co oznacza trwałość?

Trwałość jest jednym z najbardziej istotnych wskaźników, decydujących o możliwości zastosowania danego gatunku drewna w miejscu, 

podlegającym wpływom warunków atmosferycznych. Wskaźnik trwałości określany jest na podstawie normy DIN EN 350-2 i oznacza 

odporność na działanie organizmów, mających niszczący wpływ na drewno i tworzywa drzewne w bezpośrednim kontakcie z podłożem 

ziemi.

Firma JAF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że deska profilowana/ryflowana (tarasowa) nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym 

w rozumieniu rozporządzenia nr 305/2011. Deska profilowana/ryflowana (tarasowa) jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach i tam, gdzie nie są wymagane 

odpowiednie zezwolenia budowlane np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty nie związane trwale z gruntem i budynkiem i inne. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały 

użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska profilowana/ryflowana (tarasowa) jest półfabrykatem 

przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, szlifowanie, wykańczanie itp.).



 // 9 // 9



www.jaf-polska.pl

II. Deski kompozytowe
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Deska kompozytowa to rozwiązanie dla ceniących wygodę i na-

turalny wygląd tarasu. Nie straszne jej zmieniające się warunki 

atmosferyczne, a dzięki 60% zawartości włókien drzewnych jest 

przyjazna dla ludzi i środowiska. 

Przy minimalnych nakładach pracy związanych z konserwacją, 

przez wiele lat zapewnia wysokie parametry funkcjonalne takie ,jak 

odporność na działanie wody, grzybów pleśni oraz promieniowa-

nia UV. Co ważne, nadaje się do samodzielnego montażu. 
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Deski kompozytowe

www.jaf-polska.pl/asortyment/tarasy-i-elewacje
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III. Elewacje

Drewno na elewacji to wyraz elegancji i indywidualnego cha-

rakteru. Właściwie dobrane i ułożone może poprawiać też 

parametry izolacji termicznej. Odpowiednio zabezpieczone 

pozwoli na bezproblemową eksploatację przez lata.

Naturalne drewno, mimo że wymagające, jest materiałem chęt-

nie wykorzystywanym przez architektów i dekoratorów wnętrz. 

W nowoczesnej architekturze coraz częściej jest stosowane 

na elewacji w połączeniu z industrialnymi materiałami takimi jak 

metal i szkło. Całe ściany pokryte deską elewacyjną nie są już 

symbolem rustykalnego stylu znanego z wiejskich krajobrazów. 

Drewniane elewacje stały się elegancką i prestiżową wizytówką 

najdroższych budynków w centrach miast i modnych dzielnic 

podmiejskich. 

Przy wyborze drewna na elewację kluczową kwestią jest: odpor-

ność na degradację spowodowaną warunkami atmosferycznymi, 

stabilność wymiarowa (drewno nie rozszerza się i nie kurczy pod 

wpływem wilgoci) oraz właściwości termoizolacyjne. 

www.jaf-polska.plwww.jaf-polska.pl

Elewacje

www.jaf-polska.pl/asortyment/ogrod-tarasy-i-elewacje/elewacje
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IV. OSB - Nowy trend

Sklejki i płyty OSB

www.jaf-polska.pl/asortyment/sklejki-osb-plyty

Materiały powszechnie znane i stosowane w meblarstwie 

i budownictwie. Choć na pozór drugoplanowe, to często 

właśnie one stanowią o jakości i trwałości przedmiotów, 

którymi otacza się na co dzień każdy z nas.

Sklejki 

Swoje zastosowanie znajdują w takich obszarach jak meblarstwo, 

modelarstwo, szkutnictwo, logistyta czy transport. Znają ją do-

skonale producenci galanterii drewnianej. Jest szlachetnym kom-

pozytem, który jest jednocześnie bardzo wytrzymały i daje się pla-

stycznie wyginać i formować. Znaleźć ją można w każdym domu. 

Płyty OSB

Płyta OSB jest powszechnie wykorzystywana jako zamiennik 

sklejki, litych desek w technologii lekkiego szkieletu drewnianego 

oraz jako poszycia ścian, podłóg czy dachów. W nowoczesnym 

designie stosowana również jako element wykończenia wnętrz.

www.jaf-polska.plwww.jaf-polska.pl
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V. Nowa kuchnia

Akcesoria meblowe

Okucia meblowe to coś więcej niż gałki, uchwyty, wie-

szaki i zawiasy. To zaawansowane rozwiązania ułatwiają-

ce aranżację przestrzeni, optymalizację przechowywania 

i zwiększające funkcjonalność mebli i całych pomiesz-

czeń. 

Jakość okuć (akcesoriów) meblowych jest dziś tak samo 

ważna jak jakość materiałów, z których wykonywane są 

meble. Nowatorskie rozwiązania systemowe pozwalają na 

funkcjonalne zaaranżowanie i wykorzystanie każdej, na-

wet najmniejszej przestrzeni. Wysoka jakość materiałów 

przedłuża żywotność mebli, a estetyka i nowoczesny de-

sign detali pozwalają nadać pozornie powtarzalnym ele-

mentom indywidualny charakter. 

www.jaf-polska.pl

Kuchnia

www.jaf-polska.pl/asortyment/okucia-meblowe
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Płyty meblowe

Meble różnią się od siebie w zależności od przeznaczenia, pro-

jektu i charakteru. W sklepach JAF znaleźć można wszystko co 

potrzebne by je tworzyć - bez ograniczeń. Posiadamy nie tylko 

bogaty wybór dekorów, laminatów, obrzeży i akcesoriów, ale 

również nowoczesny park maszynowy i wykwalifikowanych pra-

cowników. Na życzenie naszych klientów tniemy i oklejamy za-

mówione produkty, dzięki czemu każde realizowane przez nas 

zamówienie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Blaty drewniane

Nieodzownym elementem każdej kuchni jest solidny blat, bez 

którego ciężko byłoby przygotować jakiekolwiek danie. Może on 

jednocześnie stanowić miejsce do spożywania wcześniej przygo-

towanym posiłków. Czy to drewniany czy laminowany, na pewno 

musi być trwały i wytrzymały. W naszej ofercie znajdą Państwo 

blaty robocze laminowane firm Egger oraz Kronospan, ale także 

blaty klejone z litego drewna.

 // 17



www.jaf-polska.pl

VI. Budujesz dom?
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Klienci JAF POLSKA mogą mieć pewność co do dwóch rze-

czy: jakości usług świadczonych przez naszą firmę i jakości 

drewna, które oferujemy. 

Jest to szczególnie ważne w przypadku drewna konstrukcyjnego. 

W naszej ofercie dostępna jest pełna gama produktów z tej ka-

tegorii począwszy od KVH® / KVH Duo Trio® przez produkowa-

ne na zamówienie BSH, szeroki wybór podbitek i dekoracyjnych 

elementów elewacyjnych po specjalistyczne płyty i sklejki. U nas 

znajdą Państwo wszystkie produkty z zakresu budownictwa 

drewnianego, a ponadto wykwalifikowanych pracowników w każ-

dej chwili służących radą i profesjonalny serwis.

Budujesz dom?

www.jaf-polska.pl/asortyment/drewno-budowlane
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D R E W N O  J E S T  N A S Z Y M  Ś W I A T E M

Gądki

ul. Magazynowa 19,  
62-023 Gądki

tel. +48 61 814 41 13 
fax + 48 61 814 58 99

info@jaf-polska.pl

Warszawa

ul. Połczyńska 97A, 
01-303 Warszawa

tel. + 48 22 220 99 09

info@jaf-polska.pl 
warszawa@jaf-polska.pl

www.jaf-polska.pl 

facebook.com/jafpolska


