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TARCICA I OKLEINA



W stałej ofercie znajdują się prawie wszystkie gatunki euro-

pejskie takie jak dąb, jesion, buk, olcha orzech, klon, jawor, 

czereśnia, sosna, modrzew oraz podstawowe egzotyczne  

w tym meranti, merbau, sapeli, iroko, teak, orzech amerykański 

czy wenge. 

Grupa JAF prowadzi działalność w segmencie produkcji i dystrybucji tarcicy od ponad 65 lat. Kupu-

jemy dla Państwa surowiec w najważniejszych regionach w Europie i importujemy wysokiej jakości 

tarcicę od naszych partnerów za oceanem.

Dysponujemy również gatunkami specjalnymi takimi jak  

amazakue, afromosia, ajous, bubinga, lauro preto, jatoba, okume, 

wawa/samba, tulipanowiec, cedr, azobe oraz wieloma innymi do-

stępnymi na indywidualne zamówienie.

Wszystkie gatunki w jednym miejscu
Europejskie  |  Egzotyczne

Tarcica
Podstawowy wyrób branży drzewnej

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

www.jaf-polska.pl



Jesteśmy wszędzie tam, gdzie surowiec 

najwyższej jakości.

Nasza oferta skierowana jest do 

producentów mebli, schodów, drzwi, 

podłóg, stoczni jachtowych oraz stolarzy 

posiadających zarówno stałe programy 

produkcyjne, jak również wykonujących 

na zamówienia indywidualne projekty.

W naszym magazynie w Gądkach k. Poznania 

oraz Warszawie na stałe oferujemy  

do dyspozycji klientów ponad 1 000 m3 

suchych tarcic.

Nasze tarcice oferujemy w grubościach standardowych (26, 32, 

40, 50/52) oraz innych nietypowych z podziałem na obrzynane 

i nieobrzynane.

Dokładamy wszelkich starań by uczestniczyć w całym proce-

sie produkcji: począwszy od obróbki drewna w lesie, poprzez 

produkcję w tartakach po składowanie i sprzedaż. Dzięki temu 

oferowane przez nas produkty mogą konkurować na lokalnych 

rynkach nie tylko wysoką jakością ale i atrakcyjną ceną. 
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Gatunki europejskie w stałej ofercie 

DĄBBRZOZA BUK CZEREŚNIA

MODRZEWJESION KLON/JAWOR LIPA

ŚWIERKOLCHA ORZECH SOSNA

www.jaf-polska.pl



Gatunki egzotyczne w stałej ofercie 

MERANTI

ABACHI CZEREŚNIA 
AMERYKAŃSKA

EUKALIPTUS 
RED GRANDIS

IROKO

JATOBA

WENGE

MERBAU ORZECH
AMERYKAŃSKI

SIPOSAPELLI TEAK

 // 5



Podróż fornirów rozpoczyna się w Rumunii. Dokładniej rzecz ujmując w Braszowie - europejskim królestwie produkcji 

drzewnej z drzew liściastych i iglastych. Od 2007 roku Grupa JAF prowadzi tam własną skrawalnię oklein i tartak pod 

nazwą „J.F.Furnir”.

Okleina
Wszystko zaczyna się od drzewa

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

www.jaf-polska.pl



Na liczącej 10 000 m² powierzchni 

magazynowej składowane są szlachetne 

kłody z niemal każdej odmiany drewna – 

w większości z Europy, ale także z Afryki, 

Azji, Ameryki Północnej i Południowej. 

Rocznie, w ramach realizacji zamówień 

klientów, przetwarza się tu około 30 000 m³ 

drewna.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne leżą u pod-

staw każdego z procesów realizowanych w zakładzie. 

Na początku wszystkich faz produkcyjnych stosowana 

jest wysokowydajna piła taśmowa Bongioanni (1600). 

W zainstalowanej niedawno komorze termicznej tarcica 

jest uszlachetniana poprzez oddziaływanie wysokiej tem-

peratury, przy równoczesnej redukcji tlenu. Dzięki temu 

zwiększa się trwałość produkowanych z niej elementów 

do zastosowań zewnętrznych, wystawionych na oddzia-

ływanie czynników atmosferycznych.

Sedno tkwi w technologii

www.jaf-polska.pl

 // 7



Veneer World w liczbach:

12 milionów metrów kwadratowych fornirów

190 rodzajów drewna

65 opcji sortowania

1,2 miliona zdjęć w wysokiej rozdzielczości

Dostępność przez całą dobę

3 kliknięcia dzielące klienta od forniru

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

cie sklep internetowy ze zdjęciami 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 nas 

partię towaru (całe kłody lub pojedyncze paczki). Wszystko do-

stępne bez względu na porę, przez całą dobę.

Oprócz nieskomplikowanego zamawiania fornirów powstała jedy-

na w swoim rodzaju możliwość prezentacji materiałów. Stolarze, 

architekci czy dekoratorzy wnętrz mogą podczas spotkania z przy-

szłymi nabywcami mebli zanurzyć się w cyfrowy świat fornirów 

i wybrać najbardziej odpowiednią powierzchnię. Veneer-World 

pozwoli im zapomnieć o konieczności gromadzenia i transporto-

wania niezliczonej ilości próbników i materiałów prezentacyjnych. 

Forniry w zasięgu ręki - wszędzie tam gdzie 
możesz połączyć się z Internetem

www.jaf-polska.pl

www.jaf-polska.pl/asortyment/okleina-i-tarcica/okleina
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Poszukiwany, znaleziony,  
zamówiony

Na stronie sklepu dostępna jest wygodna wyszukiwarka, 

która umożliwia ustawienie konkretnych parametrów wy-

szukiwania np. kraju pochodzenia, rodzaju drewna, koloru 

lub długości. Dzięki temu przeszukiwanie naszej bazy forni-

rów zajmuje dosłownie kilka chwil, a wyniki wyświetlane są 

Veneer World

www.veneer-world.com

www.jaf-polska.pl



Przekonaj się na

http://veneer-world.com

Spojrzenie z bliska 
Funkcja lupy umożliwia duże przybliżenie każ-

dego ze zdjęć, dzięki czemu widoczne są spe-

cyficzne cechy danego forniru. W ten sposób 

można obejrzeć i ocenić dokładnie strukturę 

każdej wiązki. Dzięki temu zamawiający może-

uniknąć niespodzianek przy dostawie.

Nieograniczony dostęp 
Dostęp do naszego sklepu dla klientów prywatnych jest bezpłatny. Sklep ten umożliwia kupowanie i wysyłkę mniejszych ilości fornirów. 

Dzięki możliwości płatności kartą kredytową zamówienie można złożyć szybko i bezproblemowo, a przesyłka jest doręczana do klienta 

już w kilka dni od zamówienia. 
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JAF Polska Sp. z o. o.
Gądki, ul. Magazynowa 19, 62-023 Gądki 
T: +48 61 814 41 13, gadki@jaf-polska.pl 

Warszawa, ul. Połczyńska 97A, 01-303 Warszawa 
T: +48 22 220 99 09, warszawa@jaf-polska.pl

Robakowo, ul. Firmowa 8, 62-023 Robakowo 
T: +48 61 62 33 550, robakowo@jaf-polska.pl

www.jaf-polska.pl
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