
DREWNO JEST NASZYM ŚWIATEM

TARASY I ELEWACJE



www.jaf-polska.pl

http://www.jaf-polska.pl


Drewno to surowiec równie szlachetny, co wytrzymały i sprawdzony. Nie dziwi więc jego stale rosnąca popularność 

w rozmaitych gałęziach budownictwa.

Elewacja oraz taras z drewna to kwintesencja elegancji i nowoczesności, wykonanej w zgodzie z naturą.

Tarasy drewniane zyskują na popularności nie tylko wśród miłośników rozwiązań ekologicznych. Drewno połączone z kamieniem, 

stalą lub szkłem to jeden z wiodących trendów w dziedzinie urządzania domów i ogrodów. Znakomicie wpisuje się w styl architektury 

minimalistycznej, jak i klasycznych projektów oraz rozwiązań. 

Drewniany taras jest zawsze miły w dotyku i cieszy oko niezależnie od pory roku. Latem nie nagrzewa się, a zimą nie jest śliski. Ofe-

ruje funkcjonalność, trwałość oraz ponadczasowy, klimatyczny wygląd. Poznaj jego zalety i wybierz gatunek drewna dopasowany do 

swoich potrzeb.
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Tarasy drewniane

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

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


CUMARU

Efektowne oraz bardzo trwałe drewno (w warunkach zewnętrznych wy-

trzymuje 30 do 50 lat), które należy do najtwardszych odmian z Ameryki 

Łacińskiej. Cumaru odznacza się wybitną odpornością na ścieranie i po-

tencjalne uszkodzenia mechaniczne. Może być z powodzeniem stosowa-

ne w miejscach narażonych na częsty kontakt z wilgocią, gdyż ze względu 

na swoją strukturę — nie wchłania wody, tłuszczu i brudu. Deski tarasowe 

Cumaru to atrakcyjna cenowo podróż przez odcienie brązu: od jasnego, 

po mahoniowo-bursztynowy.

TRWAŁOŚĆ

IPE

Ipe jest jednym z najtwardszych gatunków drewna na świecie. Błysz-

cząca, czekoladowa powierzchnia skrywa w sobie oleiste i stabilne wy-

miarowo drewno z Ameryki Południowej. Co więcej, może się również 

pochwalić najwyższą klasą odporności na działanie ognia, porównywalną 

do stali zbrojeniowej. Kolory poszczególnych desek różnią się odcienia-

mi, a wspólnym mianownikiem jest mała liczba sęków. Powyższe cechy 

sprawiają, że deski tarasowe IPE gwarantują lśniący i gładki taras na lata, 

a nawet pokolenia.
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TRWAŁOŚĆ



TEAK

Legendarny azjatycki gatunek, który wyróżnia się najwyższą zawartością 

substancji oleistych oraz kwasu krzemowego. Nie chłonie wody, nie gni-

je i jest odporny na biologiczne starzenie się. Dlatego oprócz tarasów, 

używa się go do układania pokładów luksusowych jachtów i żaglowców 

(m.in. Dar Młodzieży). Teczyna nie traci swoich zalet, pomimo upływu lat, 

intensywnych opadów i zmiennych warunków pogodowych. Deski koloru 

beżowego lub jasnobrązowego z ciemniejszymi pasami, z czasem naby-

wają odcieni szarości.

TRWAŁOŚĆ

MASSARANDUBA

Wykwintne i wytrzymałe drewno, rosnące na terenach Ameryki Południo-

wej, Środkowej oraz egzotycznych Karaibach. Deski tarasowe Massaran-

duba zaliczają się do najbardziej twardych i odpornych na ścieranie. Są 

również odporne na grzyby, pleśń i działanie chemikaliów, w tym kwasów. 

Idealne do zastosowań zewnętrznych. Ponadto, gatunek zachwyca nie-

spotykaną wręcz feerią barw: od delikatnie purpurowej, poprzez nasyco-

ną czerwień do ciemno-czerwonego brązu. Rysunek słojów jest drobny 

i posiada jednolitą strukturę.

TRWAŁOŚĆ



KEMPAS

Kempas wywodzi się Półwyspu Indochińskiego oraz terenów Azji Połu-

dniowo-Wschodniej. Jego wrodzonymi zaletami są twardość, odporność 

na ścieranie oraz przede wszystkim — odporność na grzyby, owady i mi-

kroorganizmy. Żywotność w odkrytej architekturze ogrodowej określa się 

na 20-40 lat. Z czasem powierzchnia desek pokrywa się naturalną paty-

ną, czemu możemy zapobiec poprzez olejowanie. Dodatkowym atutem 

tego ceglasto-czerwonego gatunku jest atrakcyjna cena w segmencie 

desek tarasowych z drewna egzotycznego.

TRWAŁOŚĆ

BANGKIRAI

Przez lata stał się synonimem drewna egzotycznego, które szturmem 

podbiło Europę. Jego niekwestionowane zalety to wrodzona twardość, 

wytrzymałość i niezwykła odporność na niekorzystne warunki klimatyczne. 

Wykazuje naturalną odporność na biodegradację, a nawet stałe działanie 

wody morskiej. Pochodzące z Azji deski nadają tarasom stonowany i kla-

syczny wygląd, w odcieniach od jasnego do ciemnego brązu. Bangkirai 

nie wymaga impregnacji, a olejowanie jest zalecane jedynie dla zachowa-

nia pierwotnej kolorystyki.

TRWAŁOŚĆ



MUKULUNGU

Oto egzotyczny gatunek, któremu nie sposób się oprzeć. Afrykańskie 

drewno, które swoimi zaletami góruje nad dowolnym europejskim ga-

tunkiem w surowej postaci. Ciężkie, bardzo twarde i wytrzymałe. Dzięki 

wrodzonej zawartości krzemu nie straszne mu biodegradacja, a nawet 

słona morska woda. Kusi intensywną bordowo-brązową barwą oraz lśnią-

cą powierzchnią desek. W celu zachowania pierwotnego wyglądu zaleca 

się regularne olejowanie. W zamian otrzymujemy niebywale piękny kolor 

i imponujące parametry użytkowe — doskonały wybór na lata.

TRWAŁOŚĆ

MODRZEW SYBERYJSKI

Iglasta alternatywa dla drewna egzotycznego. Nasz modrzew pochodzi 

z bezkresnych i surowych obszarów Syberii, dlatego nie straszna mu żad-

na pogoda, a nawet temperatury do -50°C. Odporny na wodę, ścieranie 

oraz potencjalne uszkodzenia mechaniczne. Trwałość surowej deski (bez 

impregnacji) wynosi około 15 lat, a po zaimpregnowaniu wzrasta aż do 

30 lat. Wytrzymałe deski o żywym, brązowym kolorze i wyraźnym rysunku 

drewna, tworzą taras, obok którego nie sposób przejść obojętnie.

TRWAŁOŚĆ



TERMOJESION

Profesjonalnie przeprowadzony proces termowania sprawia, że europej-

skie gatunki drewna stają się równie trwałe, co legendarne pod tym 

względem drewno egzotyczne. Jesion poddany obróbce termicznej 

jest niesamowicie wytrzymały, stabilny wymiarowo i urzekająco piękny. 

Jasnobrązowe drewno z czasem nabiera koniakowego koloru, od któ-

rego subtelnie odcinają się kontury słojów. Przyjemny w dotyku jesion 

jest ekologicznie pozyskiwany z kontrolowanych terenów występowania 

w Europie.

TRWAŁOŚĆ

ŚWIERK

Wysokiej jakości deska tarasowa z drzewa iglastego, pochodzącego 

z mroźnych obszarów Europy Północnej i Środkowej. Posiada kremowo-

-biały kolor o lekko żółtym zabarwieniu oraz niewielkie sęki. Drewno boga-

te w żywicę, czyli naturalny impregnat. Łatwe oraz wygodne w obróbce 

i barwieniu. Idealnie nadaje się do malowania farbą lub lazurą do drewna. 

Przy stosowaniu na zewnątrz wymaga impregnacji środkami chemiczny-

mi. Świerk to sposób na naturalny taras z drewna w przystępnej cenie.

TRWAŁOŚĆ



TERMOSOSNA

Termososna to drewno sosnowe, które zostało poddane obróbce ter-

micznej w specjalnych piecach. Termowane drewno sosnowe jest od-

porne na biodegradację, stabilne wymiarowo i nie wymaga konserwa-

cji. Wzrastają również jego właściwości izolacyjne (nawet o 25%). Pod 

wpływem wysokiej temperatury sosna zyskuje ciepły karmelowy odcień 

z wyrazistymi sękami, a następnie stopniowo szarzeje pod wpływem 

słońca. To idealny wybór na modny taras w stylu rustykalnym lub skan-

dynawskim. Dzięki eliminacji żywicy z drewna, kwestię powstawania nie-

chcianych wycieków mamy również z głowy. 

TRWAŁOŚĆ
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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.).
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Co jeśli chcesz cieszyć się wyglądem drewnianego tarasu, a nie masz czasu dbać o jego regularną konserwację? Nic 

prostszego. Z pomocą nadchodzi taras kompozytowy.

Deska kompozytowa to sprawdzony przepis na bezproblemowy w utrzymaniu taras o estetycznym wyglądzie. Odporny na nieko-

rzystne warunki pogodowe, działanie wody, grzyby, pleśń oraz promieniowanie UV. 

Taras z deski kompozytowej jest wygodny w utrzymaniu, jak i układaniu. Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiedni zestaw do ukrytego 

montażu, a na powierzchni swojego tarasu nie uświadczysz widoku wkrętów. Cięcie desek kompozytowych nie stanowi problemu. 

Używamy w tym celu tych samych przyrządów, co do obróbki drewna. Pewny wybór na lata.

Tarasy kompozytowe

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

http://www.jaf-polska.pl/asortyment/ogrod-tarasy-i-elewacje/tarasy/tarasy_kompozyt
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Wytrzymała i sprawdzona konstrukcja wewnętrzna została połączona z naturalnym rysunkiem drewna, dostępnym 

w 3 kolorach. Realistyczna w dotyku powierzchnia to efekt zastosowania innowacyjnej technologii 3D. Opatentowany 

sposób wytłaczania formuje twardszą, głębszą i estetyczną strukturę o walorach antypoślizgowych.

Dzięki temu Gardin Natur łączy użytkowe zalety desek kompozytowych z reprezentacyjnym wyglądem desek drewnianych. Miłe dla 

oka, dobre dla portfela.

GARDIN NATUR

Realistyczne usłojenie imitujące prawdziwe drewno,

Opatentowana technologia wytłaczania twardszej, głębszej 

i ładniejszej struktury o cechach antypoślizgowych,

70% wyższa odporność powierzchni na uszkodzenia i zary-

sowania,

Doskonała odporność na promienie UV,

Łatwiejsze czyszczenie z użyciem nawet zwykłego mydła 

i wody lub wody pod ciśnieniem.

ANTYCZNY ORZECHZŁOTY TEAKSREBRNA JODŁA



www.jaf-polska.pl

http://www.jaf-polska.pl


CIEMNY BRĄZJASNY BRĄZ

GARDIN PLUS

Deska kompozytowa Gardin Plus to idealne rozwiązanie dla tych, 

którzy lubią wygląd drewna, a zarazem cenią sobie wygodę użyt-

kowania i łatwość montażu.

Swoją wyjątkową wytrzymałość zawdzięcza 6-komorowej kon-

strukcji z grubymi ścianami, która podparta jest 7 solidnymi 

wspornikami. 

To jedyna na rynku deska o tak mocnej konstrukcji, do-

skonałej geometrii i świetnym wyglądzie równocześnie.  

Powierzchnia desek jest ryflowana, co znacznie ułatwia odprowa-

dzanie wody i podnosi bezpieczeństwo użytkowania.

Efektowne i sprawdzone rozwiązanie systemu tarasowego, od lat 

cieszące się popularnością w Europie Zachodniej oraz USA.

ANTRACYTTEAK SZARY
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DEKARD

Polskie deski tarasowe marki Dekard to wysokiej jakości produkt na bazie PVC i mączki drzewnej 

z uszlachetniaczami, która zapewnia naturalny wygląd powierzchni. Ich główne zalety to znakomita 

stabilność wymiarowa i wytrzymałość — mechaniczna oraz kolorystyczna. Co więcej, są całkowicie 

niepalne i absolutnie pogodo-odporne. Dostępne w dowolnej długości (aż do 6 metrów) i 3 rodza-

jach wykończenia: szlifowanym, głęboko szczotkowanym lub z delikatnym usłojeniem.

JASNY BRĄZ CIEMNY BRĄZZŁOTY DĄB ANTRACYT

20 lat gwarancji
od gnicia i rozpadu

Produkowane
w Polsce

www.jaf-polska.pl

http://www.jaf-polska.pl


TIMBERTECH

Deski WPC od TimberTech wyznaczają standardy wytrzymałości, stabilności wymiarowej oraz trwałości kolorystycznej wśród tarasów 

kompozytowych. 

Masywny profil gwarantuje solidność twardego drewna, realistyczny odcień koloru i rysunek drewna oraz wyczuwalną strukturą słojów. 

Opatentowana technologia lakierowania HydroLock™ skutecznie chroni powierzchnię przed niekorzystnym działaniem warunków at-

mosferycznych i nadmiernym ścieraniem. Dzięki specjalnej warstwie ochronnej, te niezwykłe deski tarasowe są odporne na wpływy 

czynników pogodowych oraz zużycie powierzchni. Ponadto, mogą pochwalić się aż 25-letnią gwarancją odporności na wpływy światła 

i gwarancję plamo-odporności - warunkiem jest prawidłowy montaż.

SREBRNY KLON CIEMNY DĄB
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Elewacje drewniane

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

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

wnętrz.

Elewacja z drewna idealnie wpisuje się zarówno w tradycyjny, minimalistyczny, jak i skandynawski styl budownictwa. W nowoczesnej 

architekturze drewniana elewacja jest łączona z industrialnymi materiałami, takimi jak metal i szkło. Drewniane elewacje stały się ele-

gancką i prestiżową wizytówką najdroższych budynków w centrach miast oraz modnych dzielnic podmiejskich.

Przy doborze gatunku drewna warto zwrócić uwagę na:

odporność na degradację biologiczną  

i warunki pogodowe,

właściwości termoizolacyjnestabilność wymiarową
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CEDR

Cedr to gatunek drewna, który pierwotnie z dumą porastał zbocza 

Himalajów. Odznacza się naturalnie wysoką odpornością na działa-

nie czynników biologicznych (grzybów, pleśni i owadów) oraz wy-

soką stabilnością wymiarową. Elewacja z drewna cedrowego po-

prawia właściwości izolacyjne budynku, dzięki złożonej strukturze 

komórkowej. Kolor poszczególnych desek przechodzi od beżu do 

ciemnego brązu. Drewno jest przyjazne w barwieniu, jak i obróbce. 

Pachnący i wytrzymały gatunek drewna iglastego, naturalnie rosnący 

w syberyjskiej tajdze. Trwały, odporny na uszkodzenia mechaniczne 

oraz ścieranie. Dzięki wysokiej zawartości żywicy świetnie znosi zmia-

ny pogodowe oraz jest odporny na rozwój grzybów i pleśni. Niska 

chłonność wody sprawia, że można całkowicie zrezygnować z jego 

impregnacji. Dla zachowania walorów kolorystycznych wystarcza 

olejowanie. Możemy też napawać się naturalną patyną, powstającą 

z czasem na gęstym usłojeniu, która absolutnie nie rzutuje na para-

metry techniczne desek. Godny rywal dla gatunków egzotycznych.

MODRZEW SYBERYJSKI

MERANTI

Jeden z najgęstszych gatunków drewna liściastego. Egzotyczne Me-

ranti pochodzi z terenów dalekiej Azji Południowo-Wschodniej. Na 

pierwszy rzut oka kolorem może przypominać mahoń. Elewacja z Me-

ranti chroni budynek przed uszkodzeniami mechanicznymi i ogranicza 

straty ciepła. Jest również dobrym izolatorem akustycznym, ograni-

czając hałas słyszalny wewnątrz budynku. Znakomicie chłonie farbę 

oraz lakiery.

www.jaf-polska.pl

OKOUME

Lekkie drewno pochodzenia afrykańskiego o jednolitym usłojeniu. 

Delikatna łososiowo-różowa barwa desek doskonale prezentuje się 

zarówno na elewacjach nowoczesnych osiedli, jak i klasycznych 

domów jednorodzinnych. Wytrzymałe, stabilne wymiarowo oraz od-

porne na wodę. Izoluje termicznie i wycisza. Wygodne w obróbce 

i łączeniu, z łatwością absorbuje środki malarskie oraz lakiernicze. Ze 

względu na swoje walory jest chętnie wykorzystywane do budowy 

jachtów i łodzi. Egzotyczny gatunek, który przyciąga spojrzenia na 

całym świecie. Zdecydowanie wart swojej ceny.

http://www.jaf-polska.pl
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Posiada kremowo-biały kolor o lekko żółtym zabarwieniu oraz liczne, 

ale niewielkie sęki. Drewno bogate w żywicę, czyli naturalny impre-

gnat. Łatwe oraz wygodne w obróbce i barwieniu. Idealnie nadaje 

się do malowania farbą lub lazurą do drewna. Przy stosowaniu na 

zewnątrz wymaga impregnacji środkami chemicznymi. Świerk to spo-

sób na naturalną elewację z drewna w przystępnej cenie.

ŚWIERK

TERMOJESION

Jesion termowany to recepta na jedyny w swoim rodzaju ko-

lor elewacji, bez potrzeby regularnej konserwacji. Profesjonal-

nie przeprowadzony proces wygrzewania sprawia, że euro-

pejskie gatunki drewna stają się niezwykle wytrzymałe oraz 

stabilne wymiarowo. Pod wpływem wysokiej temperatury jesion 

nabiera koniakowego koloru, od którego subtelnie odcinają się kon-

tury poszczególnych słojów. Urzekająco piękne i trwałe drewno.

TERMOSOSNA

Termososna pochodzi z wysoko położonych obszarów Finlandii, więc 

z natury jest bardzo wytrzymała na ciężkie warunki pogodowe. Kar-

melowy odcień zawdzięcza obróbce cieplnej w specjalnych piecach. 

Brytyjskie badania dowodzą, iż uszlachetnione w ten sposób drewno 

jest odporne na biodegradację nawet do 30 lat. Oprócz żywicy usu-

nięte zostały również związki emitujące formaldehyd, a jej wycinka 

nie zagraża środowisku. Piękna i trwała elewacja, bez potrzeby kon-

serwacji.



www.jaf-polska.pl

http://www.jaf-polska.pl


 // 23

Włókno-cement to cement wzmocniony włóknami, dzięki którym 

tworzy materiał o elastycznej konstrukcji. Idealny do wykończenia 

wszelkiego typu powierzchni ochronnych zarówno na zewnątrz 

jak i wewnątrz. Łatwo poddaje się obróbce co czyni go wszech-

stronnym materiałem, nadającym się do wielu zastosowań na 

elewacjach i wykończenia detali.

Oprócz odporności na gnicie i wzrost grzybów, produkty Cem-

brit z włókno-cementu potrzebują jedynie minimum konserwa-

cji. Ponadto są niepalne co oznacza, że mają lepszą odporność 

Elewacje z włókno-cementu

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

Produkty włókno-cementowe są odporne na wysokie wahania temperatur, śnieg, deszcz, upały, mrozy, wysoką wilgot-

ność oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

ogniową niż alternatywne rozwiązania z drewna lub tworzyw 

sztucznych. Zautomatyzowany proces malowania, pokrywa 

i uszczelnia każdą sztukę wyrobu. Zapewnia to maksymalną od-

porność na czynniki zewnętrzne, co Cembrit gwarantuje 15-let-

nią gwarancją.

Deski Cembrit Plank oraz płyty Cembrit Panel dostępne są z po-

malowaną powierzchnią. Do wyboru mamy naprawdę wiele ko-

lorów. 

http://www.jaf-polska.pl/asortyment/ogrod-tarasy-i-elewacje/elewacje/elewacje_wlokno-cement
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Nieimpregnowane drewno z czasem pokrywa się srebrzystą patyną i stopniowo szarzeje. Jest to znak zdrowia i naturalnego procesu 

starzenia się, który nie ma wpływu na walory użytkowe oraz parametry techniczne desek.

Akcesoria i chemia

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

Aby jak najdłużej cieszyć się naturalnie pięknym tarasem i elewacją, proponujemy skorzystanie z kompleksowej oferty 

akcesoriów montażowych oraz szerokiej gamy produktów przeznaczonych do pielęgnacji drewna.

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


JAF Polska Sp. z o.o.
POZNAŃ

Gądki, ul. Magazynowa 19, 62-023 Gądki 
T: +48 61 814 41 13, gadki@jaf-polska.pl 

WARSZAWA

Małopole, ul. Graniczna, 05-252 Małopole 
T: +48 22 220 99 09, warszawa@jaf-polska.pl

CENTRUM STOLARSKIE

Robakowo, ul. Firmowa 8, 62-023 Robakowo 
T: +48 61 623 35 50, robakowo@jaf-polska.pl

www.jaf-polska.pl

DREWNO JEST NASZYM ŚWIATEM

PO
NAD 10 LAT W POLSCE
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