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DREWNO BUDOWLANE



Drewno budowlane 

KVH®

www.jaf-polska.pl/asortyment/drewno-budowlane

Drewno konstrukcyjne KVH® jest specjalnym materiałem 

konstrukcyjnym o ściśle określonych właściwościach pro-

duktowych, opracowanym specjalnie dla wysokich wyma-

gań nowoczesnych konstrukcji z drewna.

KVH® jest wysuszonym w komorach suszarniczych do wilgot-

ności 15 (+-3%), wysortowanym pod względem wytrzymałości  

i z reguły klejonym na mikrowczepy (przy belkach dłuższych niż 5 

metrów), produktem z drewna iglastego. Ze względu na sposób 

cięcia i niską wilgotność prawie nie wykazuje skłonności do pęk-

nięć oraz charakteryzuje się stabilnością kształtów.

Klienci JAF POLSKA mogą mieć pewność co do dwóch rzeczy: 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 kategorii począwszy od KVH® / KVH Duo/Trio® przez produkowane na zamówienie BSH, 

szeroki wybór podbitek i dekoracyjnych elementów elewacyjnych po specjalistyczne płyty i sklejki.

www.jaf-polska.pl



Drewno konstrukcyjne KVH® stosowane jest przeważnie:

na nośne i usztywniające konstrukcje z drewna np. wsporni-

ki i belki, płatwie i krokwie jak również słupy i oczepy elemen-

tów ściennych, stropowych i dachowych budynków,

na elementy budowli, które pozostają widoczne w przypad-

ku wysokich wymagań estetycznych (KVH® - Si),

na elementy budowli, przy których należy zrezygnować  

z chemicznego zabezpieczenia drewna,

na elementy konstrukcyjne, wobec których stawiane są wy-

sokie wymagania utrzymania wymiarów.

W porównaniu z innymi konstrukcyjnymi materiałami budowlanymi, jak stal czy beton, drewno KVH® charakteryzuje się 

niską przewodnością cieplną. Dzięki zastosowaniu nośnych elementów konstrukcyjnych z drewna KVH® w konstrukcjach 

ścian zewnętrznych lub dachów, redukujemy tworzenie się mostków cieplnych, co umożliwia wznoszenie budynków 

efektywnych energetycznie.

TABELA DOSTĘPNYCH PRZEKROJÓW KVH®
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 Poza wymienionymi w tabeli przekrojami KVH®, realizujemy również formaty na zamówienie.
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TABELA DOSTĘPNYCH PRZEKROJÓW KVH DUO oraz TRIO® 
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KVH DUO oraz TRIO®

Konstrukcyjne drewno lite o zwiększonym przekroju. Dzię-

ki pionowemu sklejaniu bezbarwną żywicą melaminową 

dwóch (Duobalken®) lub trzech (Triobalken®) wcześniej 

wysuszonych warstw litych, zachowany zostaje typowy 

charakter belki, która spełnia normy którym podlega KVH®.

Duobalken® oraz Triobalken® składają się z suszonych w komo-

rach suszarniczych, posortowanych według wytrzymałości, ele-

mentów warstwowych. Na długości klejone są na mikrowczepy. 

Dwa (Duobalken®) lub trzy (Triobalken®) elementy warstwowe są 

sklejane ze sobą na grubość, a całość jest następnie strugana.

Klejenie na grubości oraz bardzo niska wilgotność drewna po-

wodują, iż w porównaniu z drewnem konstrukcyjnym litym KVH® 

elementy są jeszcze mniej podatne na pękanie i na skręcanie.

Poza wymienionymi w tabeli przekrojami KVH®, realizujemy również formaty na zamówienie.

www.jaf-polska.pl



NADZOROWANA JAKOŚĆ

Drewno konstrukcyjne KVH® spełnia przede wszystkim ustawo-

we wymagania dotyczące drewna łączonego na mikrowczepy 

Przestrzeganie tych wymagań udokumentowane jest niemieckim 

znakiem zgodności Ü.

Znaki zgodności Ü oraz znaki nadzoru są świadectwem dla in-

westorów, architektów i projektantów, iż mają oni do czynienia  

z niezawodną i nadzorowaną jakością, jakiej potrzebują do realiza-

cji swoich projektów budowlanych.

Drewno KVH® sortowane jest pod względem wytrzymałości 

zgodnie z wymaganiami sortowania niemieckiej normy DIN 4074. 

Niemiecka norma dotycząca sortowania spełnia wymagania nor-

my europejskiej dla sortowania pod względem wytrzymałości EN 

14081. Obowiązująca dla KVH® powszechnie stosowana nie-

miecka klasa S10TS może być zakwalifikowana zgodnie z normą 

europejską EN1912 w klasie wytrzymałości C24.

Dostarczony przez naszą firmę materiał konstrukcyjny KVH®, 

posiada Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych po-

twierdzający jego jakość i dopuszczenie do obrotu w UE.
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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



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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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
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