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VIII. Nowe Centrum Stolarskie JAF

Wszystko w jednym miejscu

Centrum przeznaczone jest do obsługi klientów kupują-

cych materiały płytowe. Na powierzchni 2200m2 znajdą 

Państwo płyty melaminowane, blaty robocze, obrzeża 

ABS takich wiodących producentów jak firmy Egger oraz 

Kronospan. Wyposażyliśmy ją dodatkowo w nową linię 

produkcyjną firmy Homag z magazynem automatycznym, 

który przyczynia się do przyspieszenia realizacji zamówień. 

Dodatkowo, wykorzystanie kleju poliuretanowego w nowej 

linii do oklejania obrzeży ABS zwiększa wodoodporność  

krawędzi.

W roku 2017 uruchomiliśmy nowe Centrum Obrób-

cze z nową ofertą szerokiej gamy nawiertów oraz drugą  

linią produkcyjną, uwzględniającą  kolejną piłę panelową 

i okleiniarkę.

www.jaf-polska.pl/oddzialy/robakowo

Centrum Stolarskie

www.jaf-polska.pl



Oferowane przez nas materiały cechuje doskonała jakość, 

innowacyjne wzornictwo i bo gactwo struktur powierzchnio-

wych. Klasyczne i nowoczesne, proste i fantazyjne, wręcz 

ascetyczne czy pełne przepychu – szeroka gama elemen-

tów meblowych JAF spełni oczekiwania każdego Klienta.

Dowiedz się więcej o najnowszych trendach we wzornictwie 

na stronie www.jaf-polska.pl

Gustów jest wiele, podobnie jak i dekorów w asortymen-

cie. JAF oferuje produkty wiodących marek takich jak Egger, 

Kronospan,  Blum®, Astin, Hranipex, Spray-Kon czy Lamello.

Wszystkie najważniejsze marki

Design i trendy
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Standardy produkcji

Ty składasz zamówienie, my produkujemy - z precyzją i dokład-

nością, które są naszym standardem. Elementy meblowe JAF są 

wytwarzane z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. 

Nasi specjaliści nadzorują wszystkie procesy produkcyjne na 

każdym etapie od rozkroju poprzez oklejanie krawędzi kończąc 

na obróbce CNC. Oszczędność materiału jest dla nas ważna, 

działamy zgodnie z przygotowaną kalkulacją.

Cięcie

Operatorzy nadzorują rozkrój elementów na nowoczesnych pi-

łach. Do transportu materiałów wykorzystywane są stoły pneuma-

tyczne, podnośniki próżniowe i przenośniki rolkowe.

Oklejanie wąskich płaszczyzn

Oklejanie odbywa się wyłącznie przy użyciu odpornego na wyso-

ką temperaturę i wodę kleju poliuretanowego. Docięte elementy-

meblowe oklejane są zgodnie z życzeniem Klienta.

Wykonywanie otworów 
- obróbka CNC i połączenia 

Otwory są wykonywane przez centrum obróbcze CNC (z wyko-

rzystaniem kodu kreskowego). Obróbce mogą być poddawane 

wszystkie elementy części meblowych JAF. Wiercenie otworów 

i frezowanie rowków odbywa się w jednym cyklu obróbki. Nawier-

canie otworów pod łączniki jest wykonywane zgodnie ze zdefinio-

wanym schematem. Dzięki zastosowaniu automatu kołkującego 

następuje umieszczenie kołków w wywierconych wcześniej otwo-

rach.

Kompletacja okuć

Okucia oraz akcesoria są kompletowane i pakowane precyzyjnie 

- co do sztuki. Dostarczane jest dokładnie to, co jest potrzebne. 

Nie trzeba zaprzątać sobie głowy jednostkami opakowaniowymi, 

minimalną wielkością dostawy czy kosztami dopłat.

www.jaf-polska.pl



Logistyka 

Długi czas realizacji zamówienia to przeszłość! Dzięki stałym za-

pasom magazynowym, firma JAF Polska ma zawsze dostęp do 

szerokiego asortymentu produktów. Docinanie, oklejanie krawę-

dzi i wiercenie otworów oraz kompletacja zamówienia – wszystko 

odbywa się płynnie i na miejscu, w lokalnym oddziale w Roba-

kowie. Nasze pojazdy są dostosowane do przewozu produktów 

z drewna oraz płyt. Ryzyko uszkodzeń podczas transportu jest 

tym samym ograniczone do minimum. Zamówienie zostanie do-

starczone dokładnie w ustalonym terminie.

Szybki montaż

Każdy element JAF posiada etykietę, która zawiera nazwę czę-

ści, wymiary, opis elementu dekoracyjnego krawędzi oraz ma-

teriał płytowy. Dzięki zastosowaniu kodów każdą część można 

w przyszłości zamówić ponownie. Wszystkie elementy zamówie-

nia dostarczane są jednym pakiecie i bezpośrednio na miejsce 

montażu, co pozwala oszczędzić czas!

Innowacja

JAF Polska dąży do bycia liderem w zakresie produktów płyto-

wych w Polsce, który ma w ofercie najnowsze kolekcje wzorów 

znanych producentów. Zachęcamy do skorzystania z szerokiej 

gamy produktów oraz bogatego doświadczenia firmy JAF Polska.

Rozbudowana sieć oddziałów

Mówimy w Twoim języku. Nasi lokalni partnerzy dokładnie znają 

oczekiwania klientów. To dzięki temu jesteśmy elastyczni, a zamó-

wienia realizujemy niezwłocznie, z precyzją i zgodnie z życzeniem 

Klienta. 

Serwis

Konfigurator meblowy JAF jest prosty w obsłudze i dostępny 

o każdej porze. Do skonfigurowania elementów meblowych wy-

starczy komputer z łączem internetowym, nie trzeba przesyłać ani 

pobierać plików.

Na Twoją korzyść

Zamawiając elementy meblowe JAF, oszczędzają Państwo czas: 

poświęcony na rozmowy z klientem, planowanie i realizację zle-

ceń. Kalkulacja kosztów odbywa się na podstawie zamówienia, 

nie ma żadnych kosztów magazynowania, personelu i maszyn. 

Wszystkie elementy meblowe są produkowane wyłącznie na 

podstawie dostarczonych przez Państwa danych. Konfigurator 

meblowy JAF to narzędzie, które umożliwia produkcję dokładnie 

na miarę oczekiwań Klienta.
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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/asortyment/uslugi/webcut

WebCut - cięcie i okleinowanie online

www.jaf-polska.pl



W skrócie:

Masz bezpośredni dostęp  

do stanów magazynowych JAF

 Wymiary formatek wprowadzasz online

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 cenie
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www.jaf-polska.pl
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Zamówienia online

Rejestracja

System zamówień JAF jest dostępny online pod adresem 

www.jaf-polska.pl, czynny 24/h. Wystarczy komputer z połą-

czeniem internetowym. Po wprowadzeniu hasła można rozpo-

cząć konfigurację zamówie nia. System zamówień JAF ma przej-

rzystą strukturę i jest przyjazny dla użytkownika.

Konfigurator meblowy JAF

Spośród wielu produktów można wybrać elementy meblowe, 

a następnie je skonfigurować pod kątem indywidualnych wyma-

gań. Baza mebli, akcesoriów oraz opcji wyborów jest stale po-

większana. Uwzględnia ona zarówno potrzeby klientów jak i naj-

nowsze trendy we wzornictwie. 

Oferta

Po zakończeniu konfiguracji wystarczy kliknąć na „Koszyk” 

w menu – portal natychmiast wysyła gotową ofertę. 

Jeśli w zamówieniu wprowadzane są zmiany, zawsze zostanie 

wykonana nowa kalkulacja. Portal optymalizuje wszystkie elemen-

ty zamówienia i na tej podstawie przygotowuje stosowną kalku-

lację.

Zamówienie

Po zaakceptowaniu oferty, jedno kliknięcie wystarczy aby za-

kończyć zamówienie. Dział obsługi JAF skontaktuje się w spra-

wie wyjaśnień ewentualnych życzeń specjalnych lub terminów 

dostawy.



Konfigurator meblowy JAF

meble.jaf-polska.pl

Konfigurator mebli online umożliwia wybór wymiarów poszczególnych brył. W każdym korpusie istnieje możliwość zmiany 

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

konfigurator pozwala użytkownikowi dokonywać wyboru spośród 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 kra-

wędzi elementów korpusu i frontu wynosi 1 lub 2 mm. Obrzeża 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 pra-

widłowego zamocowania zdefiniowanych i wybranych okuć oraz 

akcesoriów. Do wyboru element dekoracyjny krawędzi przedniej 

korpusu w kolorze krawędzi frontu.



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 korpusów dla wszystkich 

szafek (dostępne jako opcja) z gotowymi nawierceniami. Przy za-

wieszkach 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 przykrę-

cenia), dostępne w następujących wysokościach: 100/150 w 

wersji standardowej oraz 100/150 w wersji wzmocnionej do du-

żych obciążeń. Miejsce ich montażu jest wstępnie zaznaczone na 

spodzie. Każda półka jest zawsze wyposażona w 4 odpowiednio 

dopasowane wsporniki o rozmiarach 5 mm ze wstępnie nawier-

conymi 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.

Lamello Cabineo

Wraz z uruchomieniem Konfiguratora Mebli JAF, do naszej ofer-

ty wprowadziliśmy system Lamello Cabineo. Aktualnie złączki te, 

można zamawiać tylko z poziomu Konfiguratora. Cabineo to pio-

nierskie rozwiązanie w technice łączenia. Jednoczęściowa złącz-

ka dedykowana dla producentów mebli dysponujących maszy-

nami sterowanymi CNC. Produkt firmy Lamello, specjalizującej się 

od lat w technice łączenia, odznacza się brakiem konieczności 

wiercenia otworów na krawędziach elementów. Obróbka odbywa 

się tylko na powierzchni. Dlatego Cabineo przyczynia się do zre-

dukowania błędów popełnianych podczas montażu na tradycyjne 

„kołki”.



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

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



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

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

www.jaf-polska.pl
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