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Dla meblarstwa, modelarstwa, szkutnictwa czy logistyki. Znają ją doskonale producenci galanterii drewnianej. Szlachet-

ny kompozyt, który jest jednocześnie bardzo wytrzymały. Znaleźć go można w każdym domu. 

Sklejka jest ogólnym terminem opisującym różne rodzaje płyt, które składają się ze sklejonych ze sobą cienkich warstw fornirów. Typo-

wa dla sklejki jest tzw. budowa krzyżowa – włókna w przylegających do siebie warstwach przebiegają pod kątem prostym. 

Sklejki mogą być produkowane z drewna drzew liściastych takich jak brzoza, olcha, buk, topola; iglastych – np. sosna, świerk, a także 

z gatunków egzotycznych – np. okoume, meranti. Sklejkę elastyczną produkuje się najczęściej z lekkich gatunków egzotycznych takich 

jak fuma.

Sklejki

www.jaf-polska.pl/asortyment/sklejki-osb-plyty/sklejki
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Sklejka wykonana z fornirów sosnowych. Posiada charakterystyczne usłojenie i ciepłą barwę. Mate-

riał stosowany w budownictwie, a także do produkcji opakowań i mebli.

SKLEJKA SOSNOWA

Wysokiej jakości sklejka europejska wykonana z fornirów topolowych. Sklejka jest bardzo lekka, 

a zarazem stabilna, łatwa w cięciu i obróbce maszynowej. Znajduje zastosowanie tam, gdzie produ-

cenci poszukują materiałów o niskiej wadze – m.in. w motoryzacji, szkutnictwie, sprawdzi się także 

w produkcji zabudowy targowej, mebli, zabawek.

SKLEJKA TOPOLOWA

Sklejka wykonana z fornirów brzozowych. Wysokiej jakości materiał, charakteryzujący się dużą wy-

trzymałością, jednorodną strukturą, jasnym, neutralnym zabarwieniem oraz łatwością obróbki. Ma 

bardzo wszechstronne zastosowanie m.in. w produkcji mebli, opakowań, podłóg, galanterii drzew-

nej, zabawek, w budownictwie na konstrukcje, elementy wykończenia wnętrz.

SKLEJKA BRZOZOWA
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Zewnętrzne warstwy sklejki wykonane z egzotycznych gatunków liściastych takich jak meranti, bin-

tagor, wewnętrzne warstwy sklejki wykonane z topoli. Sklejka charakteryzuje się niską wagą oraz 

różnorodnym, najczęściej ciemniejszym zabarwieniem powierzchni. Stosowana m.in. do produkcji 

galanterii drzewnej i mebli.

SKLEJKA EGZOTYCZNA TYPU MERANTI
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Sklejka wykonana z fornirów brzozowych, pokryta wysokiej jakości filmami melaminowymi w różnych 

kolorach – biały, szary, czerwony, zielony, żółty, niebieski. Zastosowanie: place zabaw, zabudowa 

pojazdów, meble czy zabawki.

SKLEJKA FOLIOWANA KOLOROWA

Wykonana z egzotycznego drewna sklejka do gięcia wzdłuż lub w poprzek, można nadać jej do-

wolny, fantazyjny kształt. Dzięki swoim właściwościom znajduje szerokie zastosowanie w produkcji 

mebli, zabawek, jachtów czy aranżacji wnętrz.

SKLEJKA ELASTYCZNA

Sklejka wykonana z fornirów brzozowych, pokryta obustronnie filmem fenolowym w kolorze ciemno 

brązowym. Sklejka z jednej strony ma film gładki, z drugiej strony film z odciskiem siatki nadającej 

powierzchni walory antypoślizgowe. Stosowana głównie w przemyśle motoryzacyjnym na podłogi 

pojazdów, naczep, przyczep a także na rusztowania i podesty.

SKLEJKA FOLIOWANA ANTYPOŚLIZGOWA

Sklejka wykonana z fornirów brzozowych, pokryta obustronnie filmem fenolowym w kolorze ciemno 

brązowym. Wysokiej jakości materiał o gładkiej powierzchni, dużej odporności na wilgoć, ścieranie 

oraz zginanie. Doskonała do zastosowania na szalunki, systemy szalunkowe, do produkcji prefabry-

katów oraz w przemyśle motoryzacyjnym.

SKLEJKA FOLIOWANA SZALUNKOWA



Płyty

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

Płyty drewnopochodne to różnorodna gama produktów. Są materiałem trwałym, wytrzymałym, ekonomicznym i bardzo 

uniwersalnym. Z tych też powodów ich zastosowanie jest szerokie. Są powszechnie wykorzystywane w budownictwie, 

transporcie, przemyśle meblowym i opakowaniowym oraz wielu innych dziedzinach. 
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Płyta warstwowa, drewniana klejona z drewna litego, najczęściej świerkowego. To materiał najwyż-

szej jakości, łączący naturalne piękno drewna z wysoką wytrzymałością, funkcjonalnością i prostą 

obróbką. Znajduje zastosowanie w produkcji kuchni, mebli, sufitów, podłóg, ścian, drzwi, schodów, 

okiennic, parapetów. 

PŁYTA KLEJONA Z DREWNA LITEGO

Trójwarstwowa płyta z rdzeniem z listewek drewna litego obustronnie oklejona obłogiem z drewna 

liściastego lub iglastego. Występuje w wersji surowej lub powierzchnia płyt może być uszlachetniona 

wysokiej jakości fornirem dębowym, sosnowym, jesionowym lub innym. Płyta stosowana w produk-

cji mebli, drzwi a także w aranżacji wnętrz.

PŁYTA STOLARSKA

Płyta drewnopochodna powstała z wiórów drzewnych sprasowanych pod ciśnieniem i zespolonych 

żywicą syntetyczną. Wióry przebiegają w jednym kierunku, wzdłuż płyty. Płyta powszechnie sto-

sowana w budownictwie na konstrukcje, podłogi, ściany, dachy, a także do produkcji opakowań 

i mebli.

PŁYTA OSB-3
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Płyta wyprodukowana z połączenia cementu i wiórów drzewnych. Płyta o gładkiej i twardej po-

wierzchni, odporna na wilgoć, trudnozapalna, stanowiąca izolację dźwiękochłonną, nie zawierająca 

klejów, formaldehydu. Stosowana jako poszycie ścian, podłóg, sufitów, do produkcji ekranów aku-

stycznych przy drogach, jako przegrody trudnopalne.

PŁYTA CEMENTOWO-WIÓROWA

Lite płyty trójwarstwowe wykonane z oryginalnych, starych, świerkowych desek. Materiał pochodzi 

z rozbiórki ponad stuletnich budynków, został naturalnie ukształtowany przez czas, wieloletnie dzia-

łanie warunków atmosferycznych przez co zyskał niepowtarzalny charakter. Wykonane z takich płyt 

meble się odnajdują się zarówno w tradycyjnych wnętrzach, jak również nadają unikalny charakter 

nowoczesnym, awangardowym aranżacjom.

PŁYTA KLEJONA ZE STAREGO DREWNA

Jesteśmy dystrybutorem niemieckiego producenta Westag & Getalit, który oferuje szeroką gamę 

wielkoformatowych sklejek i płyt szalunkowych o wymiarach m.in. 5500x2000mm. Powłoki foliowe 

o gramaturach od 200 do 550g/m2 pozwalają na użycie płyty nawet kilkadziesiąt razy. Płyty znaj-

dują zastosowanie przy budowie betonowych, gładkich, bezfugowych powierzchni zewnętrznych, 

a także przy produkcji prefabrykatów. Dostępne także płyty o powierzchni ze strukturą drewna lub 

powierzchni antypoślizgowej.

WIELKOFORMATOWE SKLEJKI I PŁYTY WESTAG & GETALIT

 // 9



www.jaf-polska.pl



 // 11



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


