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I. Płyty meblowe

Płyty meblowe

Bez nich nie obejdzie się żadne nowoczesne wnętrze. Są podstawowym surowcem branży meblarskiej i wykończeniowej. 

Dają nieograniczone możliwości zastosowań funkcjonalnych i efektów dekoratorskich. My mamy je wszystkie.

Płyty melaminowane 

Podstawowy materiał stosowany do produkcji mebli i zabudowy 

wnętrz. Dzięki powlekaniu żywicą melaminową są trwałe, odpor-

ne na zarysowania i zabrudzenia. Występują w nieograniczonej 

palecie kolorów i struktur. 

Płyty MDF

Płyty MDF tzn. pilśniowe są materiałem drewnopochodnym z po-

wodzeniem zastępującym naturalne drewno. Wyjątkowo dobre 

parametry obrabialności mechanicznej przy jednoczesnym za-

chowaniu stabilności wymiaru pozwalają na szeroką gamę zasto-

sowań w zależności od typu płyty. 

www.jaf-polska.pl

www.jaf-polska.pl/asortyment/plyty-meblowe
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Płyty kompaktowe

Jeden z najbardziej wytrzymałych materiałów wykorzystywanych 

w meblarstwie. Znajdują zastosowanie tam, gdzie niezbędna jest 

wyższa odporność na obciążenia i wilgoć lub większe wymagania 

w zakresie higieny i utrzymania czystości

Płyty wiórowe

Materiał konstrukcyjny wykorzystywany w produkcji mebli tapice-

rowanych i w budownictwie. Dzięki możliwości różnicowania pro-

cesu technologicznego uzyskiwane są płyty o zróżnicowanych 

parametrach i zastosowaniach.
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Obrzeża meblowe 

Poza funkcją zabezpieczającą oraz jako wykończenie mebli, mogą 

być również dodatkowym elementem dekoracyjnym nadającym 

meblom wyjątkowy charakter. Kluczową rolę odgrywa nie tylko ich 

dobór – tak by zarówno pod względem wizualnym jak i struktury 

zgrały się z wykorzystanym dekorem płyty.

Blaty robocze

To nie tylko materiały przeznaczone do zastosowań kuchennych. 

Blaty robocze to również lady, kontuary, powierzchnie biurek 

i konsoli – wszędzie tam, gdzie intensywność użytkowania i po-

datność na uszkodzenia mechaniczne wymaga wykorzystania 

materiałów o większej odporności.
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II. Sklejki, OSB, płyty warstwowe

Sklejki, OSB, płyty warstwowe

Sklejki 

Dla meblarstwa, modelarstwa, szkutnictwa, logistyki, 

transportu i opakowań. Znają ją doskonale producenci 

galanterii drewnianej. Szlachetny kompozyt, który jest jed-

nocześnie bardzo wytrzymały i daje się plastycznie wygi-

nać i formować. Znaleźć go można w każdym domu. 

Materiały powszechnie znane i stosowane w meblar-

stwie i budownictwie. Choć pozornie drugoplanowe 

i nieistotne, to one stanowią o jakości i trwałości 

przedmiotów którymi otacza się na co dzień każdy 

z nas.

www.jaf-polska.pl

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

Płyta OSB jest powszechnie wykorzystywana jako za-

miennik sklejki i litych desek w technologii lekkiego szkie-

letu drewnianego oraz jako poszycia ścian, podłóg i da-

chów. W nowoczesnym designie stosowana również jako 

element wykończenia wnętrz.

Płyty warstwowe

Doskonalsze i wytrzymalsze niż drewno lite. Idealne jako 

materiał konstrukcyjny lub wysokiej jakości materiał wy-

kończeniowy. Dostępne w wielu wariantach materiało-

wych, grubościach i warstwach – dla najbardziej wyma-

gających klientów. 
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III. Okucia meblowe
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Okucia meblowe

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, nawet najmniejszej przestrzeni. Wysoka 

jakość materiałów przedłuża żywotność mebli, a estetyka i nowoczesny design detali pozwalają nadać pozornie powtarzalnym elemen-

tom indywidualny charakter. 
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Okucia meblowe to coś więcej niż gałki, uchwyty, wieszaki i zawiasy. To zaawansowane rozwiązania ułatwiające aranżację 

przestrzeni, optymalizację przechowywania i zwiększające funkcjonalność mebli i całych pomieszczeń. 

www.jaf-polska.pl/asortyment/okucia-meblowe
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Technologie ruchu

Systemy szuflad i prowadnic BLUM zaskakują lekkością otwie-

rania i płynnością ruchu podczas zamykania. Podnośniki frontów 

do szafek górnych zapewniają wysoką funkcjonalność przy za-

chowaniu komfortu ruchu i ergonomii w kuchni lub salonie. Do-

datkowo możemy zwiększyć komfort dzięki elektrycznemu lub 

mechanicznemu wspomaganiu otwierania. 

Rozwiązania takie jak SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, 

TIP-ON i BLUMOTION pozwalają zaprojektować nowoczesne 

Nowoczesne rozwiązania - większy komfort dla użytkownika 

Blum to uznany na świecie producent okuć meblowych, którego 60-letnia tradycja owocuje w produkty funk-

cjonalne, trwałe i chwalące się uznanym wzornictwem. 

Kuchnia to przede wszystkim połączenie nowoczesnego designu z funkcjonalnością. Dzięki rozwiązaniom 

BLUM, otwieranie i zamykanie szuflad, szafek i frontów górnych staje się niezwykle proste i wygodne. Okucia 

są poddawane obszernym testom ruchu i obciążenia, żeby zapewnić najwyższą jakość w połączeniu z nowo-

czesnymi trendami i długim okresem użytkowania.

www.jaf-polska.pl

meble bez uchwytów o różnym poziomie zastosowania. Systemy 

wspomagania elektryczne lub mechaniczne zawierają odpowied-

nie rozwiązania do najróżniejszych rodzajów mebli.

Bezpiecznie przechowywane zawsze  
w zasięgu ręki

Wszystkie artykuły takie jak sztućce, garnki, pokrywy i butelki 

mogą być przechowywane w bezpieczny i wygodny w użytkowa-

niu sposób dzięki praktycznemu systemowi organizacji wewnętrz-
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nej, który sprawia, że każda szuflada zachwyca porządkiem. 

Za pomocą akcesoriów ORGA-LINE i AMBIA-LINE możemy 

stworzyć ergonomiczną przestrzeń, a każdy artykuł znajdzie swo-

je miejsce i będzie łatwo dostępny. Łączą one w sobie elegancki 

design z przemyślaną funkcjonalnością.

Pomoce montażowe

Każdy produkt marki BLUM posiada dedykowany zestaw pomo-

cy montażowych, tak by jego obróbka była łatwa i efektywna. 

Liczba zestawów jest sukcesywnie powiększana wraz z rozsze-

rzeniem się asortymentu okuć meblowych. 

Blum to nie tylko kuchnia

Systemy szuflad, prowadnic i podnośników BLUM oferują nie-

zwykle szerokie spektrum zastosowania zarówno w meblach 

kuchennych jak i pokojowych, garderobianych lub łazienkowych. 

Nowoczesne rozwiązania i wysoka jakość rozpoznawalna na ca-

łym świecie pozwalają na stworzenie mebli mogących zaspokoić 

potrzeby najbardziej wymagających użytkowników.
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IV. Tarasy i elewacje

Tarasy i elewacje

Tarasy

Tarasy drewniane zyskują na popularności nie tylko wśród miło-

śników rozwiązań ekologicznych. Połączenie materiałów takich jak 

kamień i wysokiej jakości drewno to obecnie jeden z najpopu-

larniejszych na świecie trendów w dziedzinie urządzania domów 

i ogrodów. Wynika to z doskonałych własności technicznych 

drewna w połączeniu z ponadczasowymi walorami estetycznymi. 

Drewno przeżywa prawdziwy renesans w budownictwie. Elewacja, taras czy elementy małej architektury wykonane z natural-

nego surowca najwyższej klasy to wyraz prestiżu, elegancji i nowoczesności w zgodzie z naturą. 

Wykorzystanie desek z drewna naturalnego do wykonania po-

wierzchni tarasu pozwoli na osiągnięcie przytulnego i modnego 

wyglądu, ale także wysokich parametrów funkcjonalnych. Taki 

taras nie nagrzewa się latem i nie wychładza jesienią. Jest przy-

jemny w dotyku nawet dla bosej stopy, a odpowiednio zabezpie-

czony, może służyć przez dekady.

www.jaf-polska.pl

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



 // 15 // 15



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



 // 17

Elewacje

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.
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V. Drewno budowlane

Drewno budowlane

W naszej ofercie dostępna jest pełna gama produktów 

z tej kategorii począwszy od KVH® / KVH Duo i Trio® przez 

produkowane na zamówienie BSH, szeroki wybór podbi-

tek i dekoracyjnych elementów elewacyjnych po specja-

listyczne płyty i sklejki. U nas znajdą Państwo wszystkie 

produkty z zakresu budownictwa drewnianego, a ponad-

to wykwalifikowanych pracowników w każdej chwili służą-

cych radą i profesjonalny serwis.

Klienci JAF POLSKA mogą mieć pewność co do 

dwóch rzeczy: jakości usług świadczonych przez na-

szą firmę i jakości drewna, które oferujemy. Jest to 

szczególnie ważne w przypadku drewna konstrukcyj-

nego. 

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

www.jaf-polska.pl/asortyment/drewno-budowlane
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VI. Okleina i tarcica

Tarcica 

Tarcica to podstawowy wyrób branży drzewnej. Grupa 

JAF prowadzi działalność w segmencie produkcji i dys-

trybucji tarcicy od ponad 65 lat. Dzięki wieloletniemu 

doświadczeniu, rozbudowanej i sprawdzonej sieci dys-

trybucji oraz wszechstronnej wiedzy naszych eksper-

tów, jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę 

i sprostać najbardziej zróżnicowanym potrzebom naszych 

klientów. 

Grupa JAF ma bezpośredni dostęp do najważniejszych 

międzynarodowych rynków zaopatrzeniowych. Kupujemy 

dla Państwa surowiec w najważniejszych regionach w Eu-

ropie i importujemy wysokiej jakości tarcicę od naszych 

partnerów zza oceanów. 

www.jaf-polska.pl/asortyment/okleina-i-tarcica

Okleina i tarcica

www.jaf-polska.pl
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Jesteśmy wszędzie tam, gdzie surowiec  
najwyższej jakości

Grupa JAF to nie tylko sklepy i magazyny. Dokładamy wszelkich 

starań by uczestniczyć w całym procesie produkcji: począwszy 

od obróbki drewna w lesie, poprzez produkcję w tartakach po 

składowanie i sprzedaż. Skrócenie łańcucha dostaw pozwoliło 

nam zoptymalizować nie tylko czas, ale i koszty zaopatrzenia. 

Dzięki temu oferowane przez nas produkty mogą konkurować na 

lokalnych rynkach nie tylko jakością ale i ceną. 

Nie straszne nam niestandardowe  
zamówienia

Dzięki sprawnej organizacji i logistyce, grupa JAF gwarantu-

je w krótkim czasie dostępność magazynową produktów we 

wszystkich obiektach dystrybucyjnych. Także wówczas, kie-

dy nasi klienci szukają nietypowego asortymentu. Pozyskujemy 

drewno do ponad stu specjalnych zastosowań – od drewna rezo-

nansowego po produkty do zastosowań przemysłowych.
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Online znaczy łatwiej

Oprócz nieskomplikowanego zamawiania fornirów powsta-

ła jedyna w swoim rodzaju możliwość prezentacji materia-

łów. Stolarze, architekci czy dekoratorzy wnętrz mogą pod-

czas spotkania z przyszłymi nabywcami mebli zanurzyć się  

w cyfrowy świat fornirów i wybrać te najbardziej odpowiednie. 

Veneer-World pozwala zapomnieć o konieczności gromadzenia 

i transportowania niezliczonej ilości próbników i materiałów pre-

zentacyjnych.

Okleina w zasięgu ręki - wszędzie tam gdzie 
możesz połączyć się z internetem

Veneer-World to uruchomiony przez firmę JAF, pierwszy na świe-

cie sklep internetowy posiadający zdjęcia fornirów w wysokiej roz-

dzielczości. Nie musisz już jechać wiele kilometrów do dystrybu-

tora, ani mozolnie pobierać dużej ilości danych w postaci maili ze 

zdjęciami. Wystarczy otworzyć odpowiednią stronę internetową. 

Cały asortyment można przejrzeć na ekranie komputera, tabletu 

czy telefonu, a następnie bezpośrednio zamówić interesującą Cię 

partię towaru (całe pnie lub pojedyncze wiązki). Wszystko dostęp-

ne bez względu na porę, przez całą dobę. 

www.jaf-polska.pl
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Veneer World w liczbach
12 milionów metrów kwadratowych fornirów

190 rodzajów drewna

65 opcji sortowania

1,2 miliona zdjęć w wysokiej rozdzielczości

dostępność całą dobę

3 kliknięcia dzielące klienta od forniru

Przekonaj się sam na

http://veneer-world.com
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VII. O nas
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Działamy na rynku od blisko siedmiu dekad i posiadamy swoje oddziały w 58 lokalizacjach na tere-

nie 19 krajów Europy Środkowej. Jesteśmy dystrybutorem hurtowym drewna i innych materiałów, 

a 68-letnia tradycja w sprzedaży drewna, rozwinięta sieć placówek i ogromna różnorodność produk-

tów, stawia nas na pozycji jednego z liderów tej branży.

Grupa JAF: Lider w Europie

www.jaf-polska.pl/firma/o-nas

JAF - wszystko jest możliwe.

Filozofia JAF sprowadza się do krótkiego i trafnego zwrotu „Nie ma rzeczy niemożliwych”.

Za tym zwrotem stoi grupa dobrze wyszkolonych i zmotywowanych pracowników, którzy tworzą naszą sieć placówek w całej Europie. 

Na zwrot ten pracuje również ogromna różnorodność produktów dostępnych w naszej ofercie. Stały zapas ponad 20 000 artykułów 

umożliwia szybką dostawę towarów, a dzięki rozbudowanej sieci dostaw możemy zagwarantować naszym Klientom sprawną logistykę 

i maksymalną elastyczność.

 // 25
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pozwalają sprostać zmieniającym się potrzebom naszych klien-

tów. Dostosowujemy się do dynamicznego otoczenia oraz wy-

magań rynku. Wprowadzamy szereg innowacyjnych rozwiązań, 

dzięki którym nieustannie się rozwijamy, nie naruszając przy tym 

solidnych fundamentów ponad 68 letniej tradycji.

Pionierskie rozwiązania

Wyrazem połączenia tradycji i nowoczesności jest np. „Veneer 

World” - pierwszy na świecie sklep internetowy, w którym można 

obejrzeć i zamówić forniry. Baza ponad 1,2 mln zdjęć wysokiej 

rozdzielczości, setki dostępnych produktów, cyfrowa technologia, 

jakość produktów wytwarzanych w naszych fabrykach i logistyka 

sieci dostaw JAF, to pionierskie rozwiązanie, które sprawia, że je-

steśmy jeszcze bliżej naszych klientów.

Na całym świecie, ale jak w domu.

Trzeźwo oceniamy potencjał rozwoju na nowych rynkach. Działal-

ność w nowym kraju rozpoczynamy zawsze od budowy jednego 

lokalnego oddziału, który stanie się bazą do rozwoju w ogólno-

krajową sieć dystrybucji. Rozbudowa sieci jest zawsze poparta 

wzrostem liczby klientów i ich zaufania do naszej marki. W każdej 

lokalizacji zatrudniamy pracowników z danego regionu i wspie-

ramy lokalny rozwój. Dzięki temu JAF jest zawsze blisko swoich 

klientów i daje im poczucie „swojskości” przy zachowaniu najlep-

szych międzynarodowych standardów.

Idealny duet: tradycja i innowacje

Tradycja i doświadczenia są stabilną podstawą, na której zbudo-

waliśmy nasz sukces. Nie boimy się jednak zmian, bo tylko one 

www.jaf-polska.pl
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Niezawodnie i na czas… nawet na Księżyc

W każdym, nawet najbardziej innowacyjnym rozwiązaniu jest 

jeden stały element – logistyka. Nawet najlepszy towar traci na 

wartości, jeżeli zamiast u klienta jest nadal na ciężarówce lub 

w magazynie. Jedną z naszych najmocniejszych stron jest rozbu-

dowana i sprawnie działająca sieć dostaw.

Nowoczesna flota 300 samochodów, 86 ciężarówek i 164 pojaz-

dów spedycyjnych dostarcza towar do naszych odbiorców. Z ter-

minem 48h do dostawy w dni robocze – gwarantujemy naszym 

klientom maksymalną elastyczność realizacji zamówień.

Ciężarówki w drodze do naszych klientów pokonują rocznie 13,3 

mln kilometrów. To tak jak by 332,5 okrążyły Ziemię lub 34,5 razy 

pokonały drogę na Księżyc. W tym czasie przewożona jest impo-

nująca ilość 700 000 metrów sześciennych drewna. Do czego 

to porównać? To jakbyśmy na boisku piłkarskim ułożyli towar do 

wysokości około 100 metrów...
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VIII. Nowe Centrum Stolarskie JAF

Nowe Centrum Stolarskie JAF  
w Robakowie przy ulicy Firmowej 8.

Centrum przeznaczone jest do obsługi klientów kupują-

cych materiały płytowe. Na powierzchni 2200m2 znajdą 

Państwo płyty melaminowane, blaty robocze, obrzeża 

ABS takich wiodących producentów jak firmy Egger oraz 

Kronospan. Wyposażyliśmy ją dodatkowo w nową linię 

produkcyjną firmy Homag z magazynem automatycznym, 

który przyczyni się do przyspieszenia realizacji zamówień. 

Dodatkowo, wykorzystanie kleju poliuretanowego w nowej 

linii do oklejania obrzeży ABS zwiększy wodoodporność  

krawędzi.

W dalszych planach na rok 2017 przewidziane jest uru-

chomienie Centrum Obróbczego z nową ofertą szerokiej 

gamy nawiertów oraz uruchomienie drugiej linii produkcyj-

nej, uwzględniającej kolejną piłę panelową i okleiniarkę.

www.jaf-polska.pl/oddzialy/robakowo

Nowe Centrum Stolarskie JAF

www.jaf-polska.pl
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Ponadprzeciętność!

WebCut to nowość w linii usług internetowych JAF

Dzięki usłudze WebCut masz bezpośredni dostęp do ca-

łej bazy produktów firmy JAF, rozpoczynając od elemen-

tów dekoracyjnych, na sklejkach kończąc, z możliwością 

ich optymalizacji w dziale zamówień online. Ilość i różno-

rodność materiałów możliwych do obróbki poprzez Web-

Cut sprawia, że jest to jedyne w swoim rodzaju narzędzie 

do tego typu działań online.

Oprócz cięcia i optymalizacji - satysfakcja klienta!

Wszystkie funkcje WebCut dostępne są przez całą dobę, 

dając możliwość wglądu w stany magazynowe i ceny 

produktów. Dzięki temu możesz lepiej skalkulować swoje 

prace i zapotrzebowanie, niezależnie od godzin otwarcia 

magazynu. Ponadto, zamówiony towar jest automatycz-

nie dla Ciebie rezerwowany.

www.jaf-polska.pl/asortyment/uslugi/webcut

WebCut - cięcie i okleinowanie online

www.jaf-polska.pl



W skrócie:

Masz bezpośredni dostęp  

do stanów magazynowych JAF

 Wymiary formatek wprowadzasz online

Do dyspozycji masz pełną  

paletę elementów dekoracyjnych

Serwis dostępny jest całą dobę, umożliwiając  

za jednym kliknięciem myszką obliczenie wartości  

wybranych materiałów

Twój towar zostaje zarezerwowany  

w momencie jego zamówienia

Natychmiast otrzymasz informację  

o terminie dostawy
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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


