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

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

Tarasy drewniane zyskują na popularności nie tylko wśród miłośników rozwiązań ekologicznych. Połączenia materiałów takich, jak 

kamień i wysokiej jakości drewno to obecnie jeden z najpopularniejszych na świecie trendów w dziedzinie urządzania domów i ogro-

dów. Wynika to z doskonałych własności technicznych drewna w połączeniu z ponadczasowymi walorami estetycznymi. Wykorzy-

stanie desek z drewna naturalnego do wykonania podłogi tarasu pozwoli na osiągnięcie przytulnego i modnego wyglądu, ale także 

wysokich parametrów funkcjonalnych.

Piękny taras cieszy o każdej porze roku. Drewno zapewnia chłód latem, ciepło wiosną i jesienią, bezpieczeństwo podczas użytkowa-

nia zimą i piękny klimatyczny wygląd przez cały rok. Wystarczy wybrać odpowiedni gatunek.
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Tarasy drewniane

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



BANGKIRAI

Drzewa Bangkirai rosną przede wszystkim w Indonezji i Azji Południowej. 

Wspaniała wytrzymałość tego gatunku na warunki atmosferyczne jest już 

od dawna znana również w Europie. Deski z drewna Bangkirai nadają 

spokojny, stonowany wygląd tarasu. 

TRWAŁOŚĆ

CUMARU

Cumaru pochodzi z Ameryki Południowej i należy do najbardziej odpor-

nych i najtrwalszych gatunków drewna. Deska tarasowa z drewna Cuma-

ru jest prawie bezsęczna i posiada matowy, czekoladowy do czerwono-

brązowego kolor.

TRWAŁOŚĆ

Kolory i struktura w naturze mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.



KEMPAS

Kempas to pochodzący z Indonezji gatunek drewna egzotycznego. Cha-

rakteryzuje się twardością, dużą odpornością na ścieranie oraz wysoką 

naturalną trwałością. Dodatkowym atutem tego ceglasto-czerwonego 

gatunku jest atrakcyjna cena w segmencie desek tarasowych z drewna 

egzotycznego.

TRWAŁOŚĆ

IPE

Bardzo trwałe, stabilne wymiarowo i wytrzymałe na obciążenia mecha-

niczne: te cechy sprawiają, że południowoamerykańskie drewno Ipé 

gwarantuje deskom tarasowym długotrwały, błyszczący wygląd. Wysoka 

gęstość i delikatna tekstura dają gładki obraz podłóg tarasowych z Ipé. 
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TRWAŁOŚĆ



MASSARANDUBA

Deski tarasowe z drewna Massaranduba osiągają najwyższą wytrzyma-

łość i zaliczają się do najbardziej odpornych gatunków drewna na rynku. 

Olśniewają także swoją niespotykaną barwą: nasycona ciemna czerwień 

do czerwonego brązu. Rysunek słojów jest drobny i ma jednolitą strukturę.

TRWAŁOŚĆ

TEAK

Drewno teakowe pochodziło pierwotnie z obszarów monsunowych Azji 

Południowej i Południowo-Wschodniej. To klasyczne drewno tarasowe za-

wiera znaczną naturalną ilość substancji oleistych oraz kwasu krzemowe-

go, dzięki czemu nie nasiąka wodą i jest odporne na działanie czynników 

zewnętrznych. Szlachetny Teak imponuje więc trwałością, jak i przekonu-

jącym, estetycznym wyglądem.

TRWAŁOŚĆ

Kolory i struktura w naturze mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.



SOSNA

Deska tarasowa sosnowa pochodzi z naszych rodzimych regionów. Za-

stosowana impregnacja ciśnieniowa podwyższa trwałość drewna sosno-

wego, a miłośnicy tego gatunku drewna, docenią jej niezwykły charakter, 

który tworzą jednolita kolorystyka i ciekawa struktura usłojenia. Niezaprze-

czalnym walorem tego drewna jest atrakcyjna cena.

TRWAŁOŚĆ

ŚWIERK

Deska tarasowa wykonana z drewna świerkowego pochodzącego z Eu-

ropy Północnej i Środkowej. Charakteryzuje się niewielką ilością pęcherzy-

ków żywicy, a sęki są najczęściej małe. Materiał bardzo łatwy w obróbce 

i barwieniu, bezwzględnie wymaga przy zastosowaniu na zewnątrz impre-

gnacji środkami chemicznymi

TRWAŁOŚĆ



TERMOJESION

Jesion termowany należy do najbardziej trwałego drewna naszej szero-

kości geograficznej. Posiada bardzo niski współczynnik zmiany wymia-

rów w wyniku zmieniających się parametrów otoczenia takich, jak wil-

gotność i temperatura powietrza. Istotnym cechą drewna termowanego 

jest również to, iż jest pozbawione żywicy, a to zapobiega powstawaniu 

wycieków żywicznych.

TRWAŁOŚĆ

MODRZEW SYBERYJSKI

Modrzew pochodzi z rozległych północnych obszarów syberyjskich. Ce-

chą charakterystyczną dla rdzenia modrzewia jest wyraźna struktura słoi 

przyrostu rocznego, które są przełamane okrągłymi sękami. Dzięki kolo-

rystycznym odcieniom, od barwy żółtawo-białej poprzez brązową aż do 

ceglastoczerwonej, modrzew sprawia żywe, przyjaźnie oddziaływające 

wrażenie.

TRWAŁOŚĆ

Kolory i struktura w naturze mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.



TERMOSOSNA

Sosna termowana zachowuje żywy, kontrastowy rysunek surowego 

drewna sosnowego z charakterystycznie zaznaczonymi sękami. Deski 

tarasowe z Sosny termowanej pozwalają uzyskać nowoczesną natural-

ność i przytulny, błogi nastrój. Modyfikacje termiczne sosny zapewniają 

stabilność kształtu i trwałość przy długotrwałym stosowaniu na świeżym 

powietrzu.

TRWAŁOŚĆ

GATUNEK

CUMARU

IPE
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TEAK 
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ŚWIERK

TRWAŁOŚĆ

Firma JAF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że deska profilowana/ryflowana (tarasowa) nie jest prze-

znaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem 

budowlanym w rozumieniu rozporządzenia nr 305/2011. Deska profilowana/ryflowana (tarasowa) 

jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach i tam, gdzie 

nie są wymagane odpowiednie zezwolenia budowlane np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty 

nie związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, 

w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub 

parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska profilowana/ryflo-

wana (tarasowa) jest półfabrykatem przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, szlifowanie, 

wykańczanie itp.).



www.jaf-polska.pl



Deska kompozytowa to rozwiązanie dla ceniących wygodę i naturalny wygląd tarasu. Nie straszne jej zmieniające się 

warunki atmosferyczne, a dzięki 60% zawartości włókien drzewnych jest przyjazna dla ludzi i dla środowiska. 

Przy minimalnych nakładach pracy związanych z konserwacją przez wiele lat zapewnia wysokie parametry funkcjonalne takie, jak 

odporność na działanie wody, grzybów pleśni oraz promieniowania UV. Co ważne, nadaje się do samodzielnego montażu.

Tarasy kompozytowe

www.jaf-polska.pl/asortyment/ogrod-tarasy-i-elewacje/tarasy
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CIEMNY BRĄZJASNY BRĄZ

GARDIN PLUS

Deska kompozytowa to idealne rozwiązanie dla tych, 

którzy cenią sobie wygodę i estetykę naturalnego  

wyglądu tarasu.

Deska Gardin Plus swoją wyjątkową wytrzymałość  

zawdzięcza 6-komorowej, grubościennej budowie,  

która podparta jest 7 solidnymi wspornikami oraz  

ryflowaniami umiejscowionym tuż nad nimi. Czyni ją to 

jedyną na rynku deską o tak mocnej konstrukcji przy 

zachowaniu doskonałej geometrii i estetyce wykonania.

Oprócz unikalnego i eleganckiego profilu, deska Gardin 

Plus to przede wszystkim przyjazne i bezpieczne roz-

wiązanie systemu tarasowego, cieszące się niezwykłą 

popularnością na rynkach Europy Zachodniej i USA.

ANTRACYTTEAK SZARY
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www.jaf-polska.pl

DEKARD

Deski tarasowe marki DEKARD to produkt na bazie PVC i mączki drzewnej, 

ze specjalnymi uszlachetniaczami. Charakteryzuje się bardzo dobrymi wła-

ściwościami mechanicznymi, stabilnością rozmiarową i kolorystyczną oraz 

wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne. Posiada atest 

ITB, klasę palności B (produkt niepalny) i atest PZH. Poprzez zastosowanie 

zaawansowanych technologii przetwórczych, deski DEKARD mogą być 

dostarczone w dowolnej długości w 3 rodzajach wykończenia: szlifowa-

nym, głęboko szczotkowanym oraz z usłojeniem drewna.

JASNY BRĄZ CIEMNY BRĄZZŁOTY DĄB ANTRACYT

20 lat gwarancji
od gnicia i rozpadu

Produkowane
w Polsce
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TIMBERTECH

Podłogi tarasowe WPC od TimberTech ustalają kryteria 

w sprawach odporności, są stabilne w kształcie i przez 

wiele lat zachowują trwały kolor bez wyblaknięcia.

Poprzez ich masywny profil gwarantują uczucie solid-

nego chodzenia, prezentując się jako twarde drewno 

z autentycznie wdzięcznym odcieniem koloru i rysunku 

oraz wyczuwalną strukturą słojów. Lakierowanie two-

rzyw sztucznych marki TimberTech w technologii Hydro-

Lock™, niezawodnie chroni je przed działaniem warun-

ków atmosferycznych i przed zużyciem.

Deski kompozytowe TimberTech występują w dwóch 

odmianach – Terrain i TwinFinnish. Różnią się między 

sobą profilem oraz strukturą powierzchni.

SZARY KASZTANCEDR SREBRNY KLON
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Elewacje

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

Naturalne drewno, mimo że wymagające, jest materiałem chętnie wykorzystywanym przez architektów i dekoratorów 

wnętrz. W nowoczesnej architekturze coraz częściej jest stosowane na elewacji w połączeniu z industrialnymi materia-

łami, 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: odporność na degradację spowodowaną warunkami atmosferycznymi, 

stabilność wymiarowa (drewno nie rozszerza się i nie kurczy pod wpływem wilgoci) oraz właściwości termoizolacyjne.
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CEDR

Cedr to gatunek drewna odznaczający się naturalną, wysoką 

odpornością na działanie czynników biologicznych (grzybów, 

pleśni i owadów) oraz wysoką stabilnością wymiarową. Dzię-

ki swej strukturze komórkowej, elewacje wykonane z tego ma-

teriału znacząco wpływają na właściwości izolacyjne budynku.

MERANTI

Drewno to pochodzi z Azji południowo-wschodniej. Elewacja z desek 

Meranti chroni budynek przed wilgocią, zmniejsza utratę ciepła, jest 

również izolatorem akustycznym, więc ogranicza docieranie hałasów 

do wnętrza budynku. 

Kolory i struktura w naturze mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

www.jaf-polska.pl



OKOUME

Drewno Okoume pochodzi z regionów środkowej Afryki. Okoume do-

skonale prezentuje się zarówno na elewacjach nowoczesnych osie-

dli, jak i klasycznych domków jednorodzinnych. Charakteryzuje się 

dobrą wytrzymałością oraz stabilnością wymiarową. Ponadto cechuje 

je różnorodność usłojenia.

MODRZEW SYBERYJSKI

Modrzew pochodzi z rozległych północnych obszarów syberyjskich. 

Szczególną cechą modrzewia jest wysoka zawartość żywicy, która 

odpowiedzialna jest za charakterystyczny zapach drewna i po części 

również za wysoką odporność na działanie warunków atmosferycz-

nych desek elewacyjnych wykonanych z tego drewna. 
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TERMOJESION

Jesion termowany należy do najbardziej trwałego drewna na-

szej szerokości geograficznej. Posiada bardzo niski współczynnik 

zmiany wymiarów w wyniku zmieniających się parametrów oto-

czenia takich, jak wilgotność i temperatura powietrza. Istotnym 

cechą drewna termowanego jest również to, iż jest pozbawio-

ne żywicy, a to zapobiega powstawaniu wycieków żywicznych.

TERMOSOSNA

Sosna termowana zachowuje żywy, kontrastowy rysunek surowego 

drewna sosnowego z charakterystycznie zaznaczonymi sękami. De-

ski tarasowe z Sosny termowanej pozwalają uzyskać nowoczesną 

naturalność i przytulny, błogi nastrój. Modyfikacje termiczne sosny za-

pewniają stabilność kształtu i trwałość przy długotrwałym stosowaniu 

na świeżym powietrzu.

Kolory i struktura w naturze mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

www.jaf-polska.pl
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Drewno tarasowe oraz elewacyjne można stosować z zabezpieczeniem powierzchni lub bez zabezpieczenia. W zależności od gatun-

ku, jeśli nie stosuje się powłoki zabezpieczającej, z czasem deski szarzeją oraz tworzą się naturalne ślady, będące wynikiem działania 

czynników atmosferycznych. Jest to wyraz niepowtarzalności drewna i naturalnego procesu starzenia.

Akcesoria

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

Aby jak najdłużej cieszyć się pięknym tarasem i elewacją, proponujemy państwu skorzystanie z naszej oferty na akce-

soria montażowe oraz produkty przeznaczone do wykończenia i pielęgnacji drewna.

www.jaf-polska.pl
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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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