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Drewno budowlane 

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

W naszej ofercie dostępna jest pełna gama produktów z tej kategorii: począwszy od drewna litego C24, KVH® Duo/Trio®, przez produ-

kowane na zamówienie BSH, szeroki wybór podbitek i dekoracyjnych elementów elewacyjnych, aż po specjalistyczne płyty warstwo-

we, OSB oraz sklejki.

JAF to międzynarodowy potentat w handlu drewnem z wieloletnim doświadczeniem zdobytym na rynkach całego świa-

ta. Oferujemy Państwu najwyższą jakość usług, obsługi oraz przede wszystkim drewna. Dlatego kupując w JAF Polska 

zawsze masz pewność. Jest to szczególnie istotne w przypadku drewna konstrukcyjnego. 

www.jaf-polska.pl
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KVH®

Przedstawiamy czterostronnie strugane drewno konstruk-

cyjne, które zostało wysuszone w komorach suszarniczych 

do 15% wilgotności i przesortowane pod względem wy-

trzymałości. KVH® to nowoczesny produkt z drewna igla-

stego, posiadający fazowane krawędzie i długość do 13 m.

Podczas produkcji kontrolowana jest wilgotność i jakość każdego 

elementu. Belki dłuższe niż 5 m łączone są na długości przy po-

mocy mikrowczepów. Długość połączonych w ten sposób odcin-

ków sięga aż 13 m, nie tracąc przy tym na wytrzymałości. Drewno 

zgodnie z europejską normą EN1912 klasyfikuje się w klasie C24. 

KVH® oprócz bardzo dobrej stabilności wymiarowej, charaktery-

zuje się niską podatnością na skręcenia oraz znikomą skłonno-

ścią do mikropęknięć. Wyróżnia się również liczbą dostępnych 

przekrojów i grubości.

Rozróżniamy dwa rodzaje KVH®, różniące się 

kondycją wizualną:

Si dla konstrukcji widocznych,

NSi dla konstrukcji niewidocznych.
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Drewno konstrukcyjne KVH® stosowane jest przeważnie:

na nośne i usztywniające konstrukcje z drewna np.: wspor-

niki, belki, płatwie, krokwie, jak również słupy i oczepy ele-

mentów ściennych, stropowych oraz dachowych budynku

na widoczne elementy budowli, spełniające wysokie wyma-

gania estetyczne (KVH® Si)

na elementy budowli, przy których można lub należy zrezy-

gnować z chemicznego zabezpieczenia drewna

na elementy konstrukcyjne, które wymagają wysokiej stabil-

ności wymiarowej (± 1 mm)

TABELA DOSTĘPNYCH PRZEKROJÓW KVH®

Tabela określa ilość sztuk w palecie. 

Standardowa długość drewna konstrukcyjnego KVH® wynosi 13 m (13 000 mm). 

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

W porównaniu z innymi konstrukcyjnymi materiałami budowlanymi, takimi jak stal czy beton, drewno KVH® charak-

teryzuje się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła. 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.

 

www.jaf-polska.pl
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Tabela określa ilość sztuk w palecie.

Standardowa długość drewna konstrukcyjnego KVH DUO/TRIO® wynosi 13 m (13 000 mm). 

TABELA DOSTĘPNYCH PRZEKROJÓW KVH DUO oraz TRIO® 

KVH DUO oraz TRIO®

Konstrukcyjne drewno lite o zwiększonym przekroju. Dzięki pionowemu klejeniu bezbarwną żywicą melaminową dwóch 

(Duobalken®) lub trzech (Triobalken®) wysuszonych warstw litych, w efekcie otrzymujemy belki lepsze pod każdym 

względem.

KVH® Duo/Trio może pochwalić się wyższą stabilnością wymiarową od drewna litego. Elementy klei się pionowo przy użyciu bezbarw-

nej żywicy melaminowej oraz łączy na mikrowczepy, a następnie struga w całości. Klejenie na grubości oraz bardzo niska wilgotność 

drewna powodują, iż belki klejone warstwowo są jeszcze mniej podatne na pękanie oraz skręcanie. Natomiast nadal mogą być stoso-

wane bez zapobiegawczego zabezpieczenia chemicznego.
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JAKOŚĆ POD SPECJALNYM 

NADZOREM

Drewno konstrukcyjne KVH® spełnia ustawowe wymagania do-

tyczące drewna łączonego na mikrowczepy. Przestrzeganie tych 

wymagań udokumentowane jest niemieckim znakiem zgodności 

Ü.

Znak zgodności Ü oraz znaki nadzoru są świadectwem dla inwe-

storów, architektów oraz projektantów. Gwarantują one, iż macie 

Państwo do czynienia z niezawodną i nadzorowaną jakością, wy-

maganą do realizacji projektów budowlanych.

Drewno KVH® sortowane jest pod względem wytrzymałości 

zgodnie z wymaganiami niemieckiej normy DIN 4074. Niemiecka 

norma dotycząca sortowania spełnia wymagania normy europej-

skiej dla sortowania pod względem wytrzymałości EN 14081. 

Powszechnie stosowana dla KVH® niemiecka klasa S10TS może 

być zakwalifikowana zgodnie z normą europejską EN1912 w kla-

sie wytrzymałości C24.

Dostarczony przez nas materiał konstrukcyjny KVH® posiada Cer-

tyfikat Stałości Właściwości Użytkowych, który potwierdza jego 

jakość i dopuszczenie do obrotu w UE.

www.jaf-polska.pl
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BSH

BSH to materiał z najwyższej półki, który zapewnia jeszcze większe możliwości wymiarowe i jeszcze większe możliwości 

nośne. Może również pełnić funkcję ozdobną. Powstaje z co najmniej trzech równolegle klejonych, suszonych desek lub 

lameli z drewna iglastego. Przeznaczony do stosowania w konstrukcjach nośnych o dużych rozpiętościach oraz obcią-

żeniach.

Drewno klejone ma wyjątkowo wysoką zdolność nośną przy względnie niskiej masie własnej. Nie pęcznieje i nie odkształca się. Jest też 

bardziej odporne na działanie wilgoci i niekorzystnych warunków atmosferycznych. BSH sprawdza się jako materiał budowlany nawet 

w chemicznie agresywnym otoczeniu. Dzięki impregnacji klasy 1 lub 2 drewno może być chronione przed możliwym atakiem insektów 

oraz grzybami. Dlatego jest wykorzystywane do najbardziej wymagających projektów. Znajduje zastosowanie w halach pływackich, 

centrach sportowych, salonach samochodowych oraz halach produkcyjnych.

TABELA DOSTĘPNYCH PRZEKROJÓW MAGAZYNOWYCH BSH
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Tabela określa ilość sztuk w palecie.

Standardowa długość drewna konstrukcyjnego BSH wynosi 12 m (12 000 mm).

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

Maksymalne wymiary drewna BSH: długość 55 m, wysokość 225 cm, szerokość 30 cm.  
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Drewno lite oznacza, że nie jest łączone na mikrowczepy. Drewno 

lite C24 to drewno konstrukcyjne ze świerku, certyfikowane w kla-

sie C24. Według obowiązujących przepisów i norm budowlanych 

to materiał wymagany do stosowania na konstrukcje dachowe, 

stropy, ściany i domy szkieletowe. Drewno jest strugane i suszo-

ne, a jego wilgotność wynosi od 15 +/- 3%.

Wymiary C24 to 45 i 60 mm grubości, szerokość rośnie stopnio-

wo co 25 mm, a długość pojedynczego odcinka sięga do 6 m. 

Są to wymiary typowe dla tradycyjnego budownictwa szkieleto-

wego. Drewno konstrukcyjne jest bardzo wytrzymałe i zachowu-

je znakomitą sztywność, dzięki czemu świetnie sprawdza się do 

wznoszenia domów drewnianych. Każda sztuka posiada fabrycz-

ne oznakowanie klasy wytrzymałości.

C24

www.jaf-polska.pl

drewno_budowlane_2019.indd   8 13.05.2019   09:39:16

http://www.jaf-polska.pl


 // 9

drewno_budowlane_2019.indd   9 13.05.2019   09:39:16



Usługa cięcia KVH®

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

Budowa domu oraz konstrukcja więźby dachowej to złożone i wymagające przedsięwzięcie. Dlatego dla Państwa wygo-

dy i pełnej satysfakcji z wykonanych prac oferujemy kompleksową usługę cięcia drewna konstrukcyjnego KVH®.

Wiemy, że cięcie to nie wszystko, dlatego zajmiemy się również przeliczeniem i skalkulowaniem Państwa projektu. Na podstawie do-

starczonych materiałów jesteśmy w stanie dokonać szczegółowej i precyzyjnej wyceny konstrukcji.

Ponadto, możemy zwizualizować szkielet domu lub dachu oraz rozpisać wszelkie elementy niezbędne do jego wzniesienia. Dla 100% 

pewności, że zaprojektowany dach będzie pasował do konstrukcji domu, po akceptacji projektu sami dokonamy finalnego pomiaru. 

Na teren budowy dostarczymy pocięte na wymiar i ponumerowane odcinki drewna, które wystarczy zmontować korzystając z gotowej 

instrukcji montażu.

To wielkie ułatwienie i usprawnienie procesu budowy, ściśle dopasowane do Państwa potrzeb oraz specyfiki przewidzianego projektu.

www.jaf-polska.pl
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Diabeł tkwi w szczegółach, dlatego w ofercie JAF Polska znajdą Państwo szeroki wybór akcesoriów ciesielskich renomo-

wanej firmy Sihga. Charakteryzuje je niezawodna jakość oraz imponujące parametry wytrzymałościowe, których próżno 

szukać wśród tanich zamienników. Akcesoria skonstruowano i wyprodukowano w Austrii, a ich wytrzymałość została 

sprawdzona w licznych testach. Pożądane przez wykonawców, stworzone przez doświadczenie.

Akcesoria ciesielskie

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

www.jaf-polska.pl
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Akcesoria Sihga to gwarancja solidnego montażu, oszczędność czasu i odczuwalne ułatwienie w pracy. W naszej ofercie znajdziecie 

Państwo m.in.:

Wkręty GOFIX® MS II o zmniejszonym działaniu rozszczepiającym, które pozwalają na mocowanie bez nawiercania, co znacząco 

oszczędza akumulatory i usprawnia montaż. Mocuje drewno na drewnie do 500 mm, w tym OSB.

Połączenia węzłowe HOBAFIX® HF nadające się do stosowania poziomo i pionowo przy wysokiej obciążalności statycznej w czterech 

kierunkach, niezależnie od kierunku włókien drewna. Możliwość montażu niewidocznego.

Łączniki STABILIX®, przyśpieszające montaż i oszczędzające miejsce. Nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia podporami uko-

śnymi w celu usztywnienia, umożliwiając niewielką wysokość konstrukcji.

Trójwymiarowy niewidoczny śrubunek IDEFIX® IF/IFD, który pozwala na skuteczne przenoszenie bardzo dużych sił. Różnorodność 

jego zastosowań jest praktycznie nieograniczona. Zintegrowane zabezpieczenie przed skręcaniem.

Element montażowy PFALU® stosowany w ogrodzeniach i słupkach ogrodowych. Idealne rozwiązanie do płotów i ścianek dzia-

łowych, zapewniające znakomitą odporność na wyginanie. Bezstopniowa i wygodna regulacja nachylenia do 4 stopni w każdym 

kierunku, bez potrzeby stosowania podkładek wyrównujących.

Podstawa IdeFix® STF, czyli jedyny na świecie produkt z trójwymiarowym śrubunkiem, który jest zgodny z normami połączeń śrubo-

wych i posiadający certyfikat ETA. Pozwala na idealne dociągnięcie śrub, bez zagrożenia dla drewna.

 // 13
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Sklejki, OSB, płyty warstwowe

Popularne materiały, chętnie wykorzystywane w meblarstwie oraz budownictwie. Choć na pozór drugoplanowe, to one w du-

żej mierze stanowią o jakości i trwałości przedmiotów, które towarzyszą nam każdego dnia.

www.jaf-polska.pl/asortyment/sklejki-osb-plyty

www.jaf-polska.pl

drewno_budowlane_2019.indd   14 13.05.2019   09:39:20

http://www.jaf-polska.pl/asortyment/sklejki-osb-plyty
http://www.jaf-polska.pl


Sklejkę każdy zna, ale czy każdy docenia? Drewniane 

płyty sklejone z nieparzystej ilości fornirów to naturalna 

alternatywa dla sztucznych i toksycznych półfabrykatów. 

Wytrzymała, estetyczna i wygodna w obróbce. Liczba jej 

zastosowań jest imponująca, a zaliczają się do niej m.in.: 

meblarstwo, budownictwo, podesty rusztowań, podłogi 

warstwowe, aranżacja wnętrz oraz wykończenie „paki” 

samochodów dostawczych i tirów.

Materiał klasy premium, który dzięki swojej strukturze jest 

wytrzymalszy od drewna litego. Płyty warstwowe spraw-

dzają się idealnie jako materiał konstrukcyjny lub wysokiej 

jakości materiał wykończeniowy. Do wyboru szeroka pale-

ta wariantów. Dedykowane do najbardziej wymagających 

zastosowań i realizacji.

Powszechnie używane jako zamiennik sklejki i litych de-

sek w technologii lekkiego szkieletu drewnianego. Płyty 

OSB wykorzystuje się również jako poszycia ścian, pod-

łóg i dachów, gdyż umożliwiają wydajne krycie dużych 

płaszczyzn, przy zachowaniu minimalnej ilości podziałów. 

W nowoczesnym designie chętnie stosowane jako wi-

doczny element wykończenia wnętrz.
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PŁYTY OSB

SKLEJKI

PŁYTY WARSTWOWE
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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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