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

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

melaminowane, wiórowe, MDF i kompaktowe jak i obrzeża meblowe i blaty robocze. 

Wśród produktów oferowanych w tej kategorii przez firmę JAF Polska znajdują się starannie wyselekcjonowane materiały z oferty 

renomowanych producentów takich jak Egger, Kronospan czy Innovus. Zapewniamy Państwu dostęp nie tylko do najwyższej klasy 

sprawdzonych i popularnych produktów meblarskich, które sprawdzą się w każdej sytuacji. Dbamy również o to, by nasza oferta 

była nieustannie uzupełniana o nowości wzornicze i technologiczne – zawsze na czasie i w zgodzie z międzynarodowymi trendami.
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Płyty meblowe

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



Płyty melaminowane

www.jaf-polska.pl/asortyment/plyty-meblowe/plyty-melaminowane

Płyty melaminowane, powstają w wyniku połączenia surowej płyty wiórowej lub płyty MDF i ozdobnej warstwy deko-

racyjnej, która jest pokrywana żywicą termoutwardzalną. W ostatnim etapie możliwe jest nadanie warstwie powierzch-

niowej określonej struktury, dzięki czemu uzyskiwana jest nieograniczona wręcz paleta wzorów. Gotowe do zastoso-

wania i łatwe do obróbki, zapewniają możliwość realizacji prostych i oszczędnych czasowo rozwiązań. Przeznaczone 

zarówno do wyrobu mebli jak kompleksowych aranżacji wnętrzarskich.

W zależności od potrzeb, możliwe jest wykorzystanie płyt o specyficznych parametrach technicznych, np. płyt trudnopalnych prze-

znaczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych czy budynkach użyteczności publicznej. 

Produkowane są w kilku grubościach: od 8mm do 38mm i formatach: 2800mm x 2070mm oraz 5610mm x 2070mm. Istnieje również 

możliwość zamówienia materiału niestandardowej długości.

www.jaf-polska.pl
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Standardowe płyty meblowe i do zabudowy wnętrz. Surowe płyty używane są jako materiał nośny 

w suchych pomieszczeniach, wzbogacone są dekoracyjną powłoką z żywicy melaminowej. Stan-

dardowe płyty są dostępne w 130 kombinacjach dekorów i struktur.

Kronospan to wiodący na świecie producent płyt drewnopochodnych. W naszej ofercie znajdą 

Państwo całą gamę dekorów laminowanych Kronodesign® i Kronoart® inspirowanych najnowszymi 

światowymi  trendami.

Struktura synchroniczna to innowacyjne rozwiązanie pozwalające odtworzyć charakterystyczne ele-

menty budowy naturalnego drewna przy zachowaniu trwałości i podwyższonych parametrów odpor-

ności charakterystycznych dla płyt laminowanych.

Płyty trudnozapalne znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymogi bezpieczeństwa narzucają 

zastosowanie materiałów o zwiększonej odporności ogniowej. Charakteryzuje je obniżona zawartość 

substancji łatwopalnych, dzięki czemu spowalniają rozprzestrzenianie płomieni i wytwarzają mniejsze 

ilości dymu. Posiadają niezbędne certyfikaty odporności ogniowej: Euroclass B-s1, d0 zgodnie z EN 

135001-1, oraz francuskiej klasy odporności ogniowej M1 zgodnie z NF 92-501.

PŁYTY MELAMINOWANE EGGER

PŁYTY MELAMINOWANE KRONOSPAN

PŁYTY MELAMINOWANE W STRUKTURZE 
SYNCHRONICZNEJ Z KOLEKCJI EGGER 

PŁYTY TRUDNOPALNE FLAMMEX/STOPFIRE B/B1/M1 



Fronty akrylowe

www.jaf-polska.pl/asortyment/plyty-meblowe/fronty-meblowe/fronty-akrylowe

Płyty wykonane na bazie płyt MDF, które w wyniku wysoko zaawansowanego procesu technologicznego zostały po-

kryte matą akrylową o grubości 0,7-1,0 mm (Austria Senosan). Efektem tego jest wysoka klasa połysku i matu. Płyty 

odporne na promienie UV co zapewnia trwałość koloru. Płyty akrylowe pokryte są folią ochronną, która osłania płytę 

przed uszkodzeniami w trakcie transportu, podczas obróbki i montażu. Akryl SCR nie wymaga procesu utwardzania.

www.jaf-polska.pl



akryl SENOSAN,

bazowa płyta MDF, 

format 2800x1300mm, 

WYSOKOPOŁYSKOWE FRONTY AKRYLOWE TOP AKRYL SCR TO:

grubość: 19mm, 

warstwa przeciwprężna: Melamina w kolorze białym,

wysoka odporność na zarysowania.

 // 7



Fronty lakierowane

www.jaf-polska.pl/asortyment/plyty-meblowe/fronty-meblowe/fronty-lakierowane

www.jaf-polska.pl

W naszej ofercie znajdziecie Państwo fronty lakierowane produkowane z wysokiej klasy materiałów -  płyty MDF-MB 

do głębokiego frezowania firmy EGGER wraz z doskonałymi lakierami, które są gwarancją najwyższej jakości płasz-

czyzny oraz krawędzi. Oprócz szerokiej gamy kolorystycznej (pełna paleta RAL lub NCS) i dowolności wymiarowej 

dużym atutem jest możliwość wykonania kilku rodzajów frezów oraz uchwytów krawędziowych.

W ofercie dostępne są: fronty lakierowane z uchwytem krawędziowym FUT45 oraz FUK, fronty lakierowane z frezem R1, R2 i R3.
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Płyty MDF

www.jaf-polska.pl/asortyment/plyty-meblowe/plyty-mdf-wiorowe

Płyty MDF są materiałem drewnopochodnym z powodzeniem zastępującym naturalne drewno. Powstają w wyniku 

sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem klejów i utwardzaczy organicznych, poddanych działaniu wysokiego 

ciśnienia i temperatury. Uzyskany w ten sposób materiał posiada jednorodną gęstość i skład surowcowy w całym 

przekroju, co zapewnia mu wyjątkowo dobre parametry obrabialności mechanicznej przy jednoczesnym zachowaniu 

stabilności wymiaru.

Produkowane w trzech odmianach: MDF, LDF, HDF (zróżnicowanie ze względu na gęstość) pozwalają na szeroką gamę zastosowań 

w zależności od typu płyty. Wszystkie typy płyt nabyć można również w wersji o zwiększonej wodo i ognioodporności.

www.jaf-polska.pl



Średniogęsta płyta z włókien drzewnych. Używana powszechnie do produkcji mebli oraz artykułów wy-

kańczania wnętrz takich jak fronty meblowe, listwy ozdobne czy też do produkcji stolarki budowlanej np. 

drzwi.

Płyta z włókien drzewnych o zmniejszonej gęstości. Płyta LDF jest materiałem wyjściowym do produkcji 

paneli ściennych czy sufitowych użytkowanych w pomieszczeniach suchych. Z uwagi na niższą gęstość 

nadaje się tam, gdzie niezbędne jest zastosowanie płyty o mniejszym ciężarze przy zachowaniu wyso-

kich parametrów fizyko-mechanicznych.

Płyty o podwyższonej gęstości (powyżej 850 kg/m3)i twardości. Przeznaczone do produkcji paneli pod-

łogowych. Są także materiałem nośnym do powlekania laminatami HPL i CPL, papierami żywicznymi 

i okleinami naturalnymi (tylne ściany mebli, dla szuflad, szkielety mebli tapicerowanych). Produkty wyko-

nane na ich bazie przeznaczone są do użytkowania w pomieszczeniach suchych.

Produkt stosunkowo nowy wśród rozwiązań meblarskich i dekoracyjnych. Płyty charakteryzuje jednoli-

tość kolorystyczna i materiałowa w całym przekroju, dzięki czemu przy ich zastosowaniu można osią-

gnąć docelowy efekt z pominięciem oklejania i obrzeżowania. Płyty te nadają się do głębokiego frezowa-

nia bez utraty waloru kolorystycznego. W naszej ofercie wybierać można spośród 6 kolorów z kolekcji 

INNOVUS.

Płyta laminowana MDF jest formowana poprzez połączenie płyty bazowej MDF z zimpregnowanym ży-

wicą papierem dekoracyjnym. Materiał bazowy charakteryzuje się optymalnym gęstością oraz gładką 

powierzchnią. W naszej ofercie znajdą Państwo całą gamę dekorów laminowanych Kronodesign® i Kro-

noart® inspirowanych najnowszymi światowymi trendami.

MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD)

LDF (LOW DENSITY FIBREBOARD) 

HDF (HIGH DENSITY FIBREBOARD)

MDF BARWIONE W MASIE 

MDF LAMINOWANY KRONOSPAN
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Płyty wiórowe

www.jaf-polska.pl/asortyment/plyty-meblowe/plyty-mdf-wiorowe

Płyty wiórowe to drewnopochodny materiał konstrukcyjny. Wykorzystywane są najczęściej w przemyśle meblarskim 

do produkcji mebli tapicerowanych, skrzyniowych, a także w budownictwie, jako materiały izolacyjne, wykładzinowe, 

ścianki działowe czy wyposażenia wnętrz. Płyty te stanowią również element bazowy do produkcji płyt laminowanych 

drewnopochodnych i lakierowanych, płyt fornirowanych, parapetów, paneli podłogowych, a także blatów kuchennych.

Płyty wiórowe występują jako jedno- i wielowarstwowe, o podwyższonej wodo- i ognioodporności oraz powierzchniach porowatych 

lub gładkich. Wytwarzane są ze specjalnie przygotowanych wiórów drzewnych, sprasowanych z dodatkiem żywic przy użyciu ci-

śnienia i temperatury w płyty o różnych wymiarach, grubościach, ciężarze objętościowym i parametrach wytrzymałościowych. Wióry 

do ich produkcji wytwarzane są ze zdrowego drewna drobnowymiarowego lub odpadowego, nie nadającego się do przerobu na 

lite deski. Dzięki temu ich powierzchnia charakteryzuje się niską chropowatością oraz dużą wytrzymałością na mechaniczne rozwar-

stwianie.

Wszystkie typy płyt nabyć można również w wersji o zwiększonej wodo i ognioodporności.

www.jaf-polska.pl



Podstawowy materiał do zastosowania w warunkach suchych. Dzięki trójwarstwowej konstrukcji ze 

stabilną warstwą środkową i warstwami zewnętrznymi z mikrowiórów, produkt ten zachowuje gładkie 

powierzchnie i doskonale nadaje się do nakładania wszelkiego rodzaju powłok. Dodatkową zaletą 

jest jasna barwa powierzchni, co ma znaczenie szczególnie w przypadku wyboru jasnych dekorów. 

W naszej ofercie znajdą Państwo surowe płyty wiórowe firmy Kronospan.

PŁYTY WIÓROWE P2 

Stosowane jako zamiennik standardowej płyty wiórowej (P2) w sytuacji zwiększonej wilgotności. 

Wykorzystywane najczęściej do produkcji mebli łazienkowych lub blatów roboczych. Technologia 

wykonania płyt wiórowych P3 polega na użyciu materiału wiążącego odpornego na wilgoć i za-

pewnia niskie wartości pęcznienia. Pozwala przy tym na zastosowanie wszelkich rodzajów powłok. 

W wymiarze wizualnym jest łatwo rozpoznawalna dzięki temu, że jej warstwa środkowa jest zielona, 

a warstwa zewnętrzna w kolorze naturalnym.

PŁYTY WIÓROWE WODOODPORNE P3 

Płyta budowlana z certyfikatem, do zastosowania w warunkach wilgotnych. Nadaje się do zasto-

sowania wszystkich rodzajów powłok. Posiada ona wyjątkowo niską higroskopijność. Spęcznienie 

płyty P5 po 24h w wodzie wynosi zaledwie 10 – 11%. Ze względu na właściwości fizyczne może być 

stosowana także do celów nośnych.

PŁYTY WIÓROWE WODOODPORNE P5 

Płyty wiórowe Flammex/Stopfire E1 P2 B/B1/M1 CE to materiał z charakterystyczną czerwoną war-

stwą rdzeniową. Ich parametry techniczne sprawiają, że w przypadku zagrożenia pożarem spowal-

niają rozprzestrzenianie płomieni, wytwarzają nieznaczne ilości dymu i powodują nieznaczne wy-

dzielanie ciepła. Posiadają certyfikaty odporności ogniowej: zgodnie z normą EN 13501-1 w klasie 

odporności ogniowej Euroclass B, DIN 4102-1 w B1, klasa odporności ogniowej M1 zgodnie z NF 

P 92-501. Odpowiednie do pokrywania melaminą lub jako materiał nośny w połączeniu z laminatem 

Flammex.

PŁYTY WIÓROWE TRUDNOPALNE  
FLAMMEX/STOPFIRE B/B1/M1 
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www.jaf-polska.pl

Płyty kompaktowe (HPL) są warstwowym tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z kilku lub kilkunastu 

warstw papieru impregnowanego żywicą fenolową, sprasowanych w warunkach wysokiego ciśnienia (7-9 MPa) oraz 

temperatury (ok. 150°C) oraz papieru dekoracyjnego impregnowanego żywicą melaminową. Po zakończeniu procesu 

technologicznego nie wymagają uszlachetniania i są uznawane za jeden z najbardziej wytrzymałych materiałów wyko-

rzystywanych w meblarstwie.

Dzięki trwałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne (rozrywanie, zginanie, uderzenia) oraz chemiczne (działanie środków 

czystości, wilgoć), płyty kompaktowe nadają się do zastosowania w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (np. obiekty han-

dlowe, środki transportu), podwyższonych wymaganiach higienicznych (np. pomieszczenia laboratoryjne i szpitalne) czy zwiększonej 

wilgotności (np. sanitariaty i szatnie obiektów sportowych). Wykorzystywane są do produkcji: stołów, blatów roboczych, okładzin 

ściennych, ścianek działowych i wyposażenia pomieszczeń wilgotnych.

Mogą być wykorzystywane również do zastosowań zewnętrznych, a łatwość ich obróbki i montażu czyni z nich jeden z podsta-

wowych materiałów nie tylko w meblarstwie, ale wszędzie tam, gdzie niezbędna jest wyższa odporność na obciążenia i wilgoć lub 

większe wymagania w zakresie higieny i utrzymania czystości.

Płyty kompaktowe

www.jaf-polska.pl/asortyment/plyty-meblowe/plyty-kompaktowe
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ZNAJDŹ SWÓJ DEKOR

Na dobry efekt trzeba poczekać...

Nieprawda. Nasza wyszukiwarka dekorów zawęża w kilku krokach wszystkie kolekcje płyt do dekoru, 

którego Państwo szukacie. Prosimy spróbować.



Obrzeża meblowe

www.jaf-polska.pl/asortyment/plyty-meblowe/blaty-robocze

Obrzeże to nie tylko element zabezpieczający i wykończenie mebli. Może być również dodatkowym elementem deko-

racyjnym. Źle dobrane, niskiej jakości lub niestarannie naklejone może zepsuć cały efekt i komfort użytkowania mebla. 

Mimo, że obrzeża są jednym z najmniejszych elementów mebli, to właśnie one są najbardziej narażone na uszkodzenia. 

Kluczową rolę odgrywa zatem wytrzymałość materiału oraz sposób ich przycięcia i brzegowania, tak by całość jak 

najdłużej zachowała swoje walory estetyczne i użytkowe.

www.jaf-polska.pl



Obrzeża ABS i PCV

Lustrzanie gładkie obrzeża

Akrylowe obrzeża 3D

Obrzeża z tworzywa warstwowego do płyt roboczych

Obrzeża z forniru

Kompletne rozwiązania dla wszystkich zastosowań dekoracyjnych.

Doskonałe dopasowanie elementów.

Dostęp do szerokiej gamy markowych obrzeży znanych producentów.

Duży wybór grubości i szerokości.

Sprawdzone metody obróbki we własnych centrach serwisowych.
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Zapewniamy naszym klientom obróbkę zakupionych u nas towarów. Gwarancją jakości naszych usług jest nie tylko wieloletnie do-

świadczenie i profesjonalizm pracowników. Zlecając nam przycięcie i obrzeżowanie zakupionych u nas płyt meblowych, możecie mieć 

Państwo pewność zastosowania materiałów najwyższej jakości. Wykorzystujemy wyłącznie odporne na wysokie temperatury spoiwo 

PU oraz w zależności od indywidualnych preferencji wybrany typ obrzeża. Znajomość właściwości mechanicznych wybranych przez 

Państwa materiałów, pozwala nam perfekcyjnie dobrać sposób obróbki i uzyskać najwyższą jakość – na każdym rogu i brzegu.

Obrzeża magazynowe w ramach błyskawicznego programu dla obrzeży dostępne od jednej rolki lub jako rozwinięte obrzeże dostępne 

od jednego metra.

Oferta JAF Polska zapewni Państwu dostęp nie tylko do obrzeży idealnie dopasowanych do płyt meblowych kupowanych z naszej ofer-

ty. Prowadzimy również stałą sprzedaż produktów wiodących producentów takich jak m.in. Egger, Hranipex, Doellken oraz Polkemic.

SPECJALISTYCZNY SERWIS 

W NASZEJ OFERCIE POSIADAMY:

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU



www.jaf-polska.pl

Blaty robocze są utożsamiane – nie bez przyczyny – z blatami kuchennymi. Coraz częściej jednak, wraz ze zmianą 

w projektowaniu wnętrz i łączeniu funkcji pomieszczeń, wychodzą one poza przestrzeń kuchenną. Stają się elemen-

tem przestrzeni jadalnianych, wypoczynkowych, restauracyjnych czy też handlowych. Jednocześnie z rozszerzeniem 

zakresu funkcji, które pełnią, rosną wymagania w stosunku do ich jakości, trwałości ale i wyglądu.

Wykorzystanie laminowanych materiałów drewnopochodnych do produkcji powierzchni roboczych zapewnia nie tylko maksy-

malną swobodę projektowania i łatwość obróbki przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Dodatkowym walorem jest łatwość 

utrzymania czystości i pielęgnacji powierzchni oraz ochrona zasobów naturalnych przy zachowaniu wyglądu, faktury i estetyki 

naturalnego surowca.

W ofercie JAF Polska dostępne są blaty o standardowej grubości 38mm. Zapewniamy usługę cięcia i okleinowania w ramach 

dopasowanego programu akcesoriów z formatów wyjściowych 4100 x 600 mm, 4100 x 920mm oraz 4100 x 1200mm.

Blaty robocze

www.jaf-polska.pl/asortyment/plyty-meblowe/blaty-robocze
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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-



 // 21

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.



www.jaf-polska.pl
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www.jaf-polska.pl/asortyment/uslugi/konfigurator-mebli

Konfigurator mebli

Konfigurator Mebli JAF umożliwia wybór wymiarów poszczególnych brył. W każdym korpusie istnieje możliwość zmia-

ny wymiarów (w podanych zakresach) co pozwala na dopasowanie szafek do przestrzeni na nie przeznaczonych. 

Oprócz tego konfigurator pozwala na wybór z szerokiej oferty materiałów i dekorów na fronty szafek.

Wachlarz możliwości

W meblach wymagających dopasowania przestrzeni do posia-

danego sprzętu AGD istnieje możliwość regulowania jej wg wy-

miarów podanych przez producenta. Istnieje również możliwość 

zmiany wymiarów boków szafek (dolnych) – w konfiguratorze 

znajdują się opcje umożliwiające wydłużenie boków korpusu 

w górę, do dołu oraz w tył. Konstrukcja ściany tylnej dostępna 

jest w dwóch opcjach: nakładanej (podfrezowanie – szafki dolne) 

oraz wpuszczanej (nuta – szafki górne).

Szeroki wybór krawędzi

Obróbka krawędzi odbywa się przy użyciu kleju PU. Grubość 

krawędzi elementów korpusu i frontu wynosi 1 lub 2 mm. Obrze-

ża na elementach korpusu mogą być oklejane w 4 opcjach: z 4 

stron, na krawędzi przedniej, górnej i dolnej, krawędzi przedniej 

i tylnej oraz tylko na przedniej krawędzi.

W korpusie wykonane są wszystkie otwory potrzebne do prawi-

dłowego zamocowania zdefiniowanych i wybranych okuć oraz 

akcesoriów. Do wyboru element dekoracyjny krawędzi przedniej 

korpusu w kolorze krawędzi frontu.



www.jaf-polska.pl

Okucia z odpowiednim montażem

W ofercie konfiguratora posiadamy opcję użycia wypychacza do 

bezuchwytowego otwierania frontów TIP-ON. Użytkownik ma 

również do wyboru rodzaj i kolor wypychacza. Liczba zawiasów 

uzależniona jest od wysokości frontów i korpusu szafki. W przy-

padku frontów, system pozwala na użycie od 2 do 4 zawiasów. 

Dostępne są zawiasy z serii Blum® ClipTop Blumotion - system 

cichego domyku oraz Blum® ClipTop - wersja bez sprężyny (do 

systemu TipOn). Możemy również dostarczyć złącza do korpu-

sów dla wszystkich szafek (dostępne jako opcja) z gotowymi na-

wierceniami. Przy zawieszkach kuchennych możliwy jest wybór 

frezowania pod listwę montażową (z prawej strony, lewej strony, 

z obu stron lub brak).

Odpowiednie wsparcie

W ofercie konfiguratora posiadamy nóżki cokołowe (do przy-

kręcenia), dostępne w następujących wysokościach: 100/150 

w wersji standardowej oraz 100/150 w wersji wzmocnionej do 
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dużych obciążeń. Miejsce ich montażu jest wstępnie zaznaczo-

ne na spodzie. Każda półka jest zawsze wyposażona w 4 odpo-

wiednio dopasowane wsporniki o rozmiarach 5 mm ze wstępnie 

nawierconymi otworami pozwalającymi na regulację do góry i na 

dół o 32 mm.

Szafki wiszące z klapą

Szafki wiszące firmy JAF gwarantują najlepszy komfort użytko-

wania. Są one wyposażone w system podnośników Aventos. 

Otwierają się lekko, a technologia Blumotion zapewnia zawsze 

delikatnie i ciche zamykanie. Wszystkie klapy do szafek wiszą-

cych w ofercie JAF: klapy uchylno-składane Aventos (HF), klapy 

uchylno-nachodzące (HS), podnoszone (HL) i wysoko uchylne 

(HK) zapewniają taki sam komfort użytkowania. Do małych klap 

przeznaczone są specjalne okucia Aventos HK-S i Aventos HK-

-XS

Szuflady - zawsze dobry wybór

Podczas konfiguracji szuflad dostępne są dwa systemy: Tan-

dembox lub Legrabox marki Blum. System cichego zamykania 

BLUMOTION jest opcją standardową.

Przekonaj się na

www.meble.jaf-polska.pl



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

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

WebCut - cięcie i okleinowanie online
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W skrócie:

Masz bezpośredni dostęp  

do stanów magazynowych JAF,

 Łatwo wprowadzasz wymiary formatek,

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.



www.jaf-polska.pl



www.jaf-polska.pl/asortyment/uslugi/usluga-ciecia

Usługa cięcia

Idealne docinanie

Specjaliści w centrach obróbki JAF Polska wykonują rozkroje na nowoczesnych piłach panelowych połączonych z automatycznym 

magazynem. Oszczędny transport materiału zapewnia wysoką jakość gotowych dociętych części. Stosowane są w tym zakresie sto-

ły pneumatyczne, podnośniki próżniowe i przenośniki rolkowe. Perfekcyjny rozkrój wymaga pieczołowitej i precyzyjnej pracy. Dlatego 

nasi specjaliści wykorzystują sterowaną komputerowo technikę produkcji i kładą najwyższy nacisk na precyzję docięcia, staranność 

oraz czas produkcji dostosowany do potrzeb klienta. Od prostych docięć, po cięcia ukośne i poprzeczne: obrabiamy wszystkie po-

pularne produkty płytowe.

W JAF Polska zapewniamy maksymalną jakość produkcji i najlepszą obróbkę. Gwarantujemy 100 procent zadowolenia 

przy rozkroju płyt. Zapewniamy największy w Polsce wybór dekoracyjnych płyt wiórowych – dociętych na odpowiedni 

wymiar.
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www.jaf-polska.pl/asortyment/uslugi/okleinowanie-krawedzi

Okleinowanie krawędzi

Nasze usługi:

Obróbka krawędzi prostych,

Obróbka krawędzi form okrągłych i kształtek,

JAF oferuje krawędzie ABS dla każdego dekoru i do 

każdej grubości płyty, a także duży wybór krawędzi me-

laminowanych, warstwowych i krawędzi z prawdziwego 

drewna.

Dekory i wzornictwo składają się tradycyjnie na udany mebel, a tym samym przekładają się na zadowolenie klienta. 

Jakość krawędzi i jej obróbka coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Dlatego Grupa Frischeis inwestuje we wszystkich 

obiektach w nowoczesne linie do obróbki krawędzi w celu uzyskania jak najwyżej jakości produktu końcowego.

Przemyślane do ostatniego szlifu

Obróbka krawędzi wykonywana jest wyłącznie przy użyciu odpornego na gorąco i wodę klejenia PU. Obróbka krawędzi jest wykony-

wana odpowiednio wg wytycznych klienta. Potrzebują Państwo płytę meblową z krawędziami ABS o grubości 0,8 mm, 1 mm lub 2 

mm lub krawędziami z prawdziwego drewna? Zalicza się to do naszego standardowego asortymentu usług. W zależności od dekoru 

płyty można stosować białą lub przezroczystą spoiną. Podczas wykończenia krawędź otrzymuje ostatni szlif, co gwarantuje wizualnie 

i dotykowo optymalny wynik.
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Obrzeże F8982 AC Doppia czarno-złota  
ze Specjalnym Wyróżnieniem podczas German Design Award 2017
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