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Płyty meblowe
Zapraszamy do świata płyt JAF Polska

Nowoczesne wnętrze bez udziału płyt? Ciężko to sobie wyobrazić. Płyty meblowe stały się podstawowym surowcem 

branży meblarskiej, jak i wykończeniowej. Nic dziwnego! Oferują mnogość zastosowań oraz różnorodność sposobów 

wykończenia.

W JAF posiadamy je wszystkie: melaminowane, fornirowane, fronty akrylowe i lakierowane, MDF, wiórowe, kompaktowe, blaty 

robocze oraz pasujące do nich wszystkich obrzeża meblowe. Do Państwa rąk oddajemy to, co najlepsze. Wszystko pod jednym 

adresem i w atrakcyjnej cenie.

Nasza oferta obejmuje starannie wyselekcjonowane materiały pochodzące wyłącznie od renomowanych producentów: Egger, 

Kronospan oraz Innovus. Zapewniamy kompleksowy dostęp do wysokiej klasy produktów meblarskich, które sprostają Państwa 

wymaganiom i pomysłom. Dbamy również o to, żeby nasza oferta była zawsze na czasie. W tym celu gama dostępnych płyt jest stale 

aktualizowana o nowości wzornicze, jak i technologiczne. 

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

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

cyjnej. Warstwę zewnętrzną pokrywa się żywicą termoutwardzalną. W ostatnim etapie produkcji możliwe jest nadanie 

powierzchni pożądanej struktury, a paleta wzorów jest wręcz nieograniczona.

Największe zalety płyt melaminowanych to szeroka gama zastosowań i łatwość obróbki, które w połączeniu ze sobą umożliwiają 

proste i oszczędne czasowo rozwiązania. Znakomity materiał do wyrobu mebli, jak i kompleksowej aranżacji wnętrz.

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

przeznaczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych lub budynkach użyteczności publicznej.

Płyty melaminowane produkowane są w kilku grubościach: od 8mm do 38mm i formatach: 2800 mm x 2070 mm  

oraz 5610 mm x 2070 mm. Istnieje również możliwość zamówienia materiału niestandardowej długości. W tym celu zapraszamy  

do kontaktu.

www.jaf-polska.pl/asortyment/plyty-meblowe/plyty-melaminowane 
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Standardowe płyty przeznaczone do produkcji mebli oraz zabudowy wnętrz. Surowe płyty używane 

są jako materiał nośny w suchych pomieszczeniach. Wzbogacone dekoracyjną powłoką z żywicy 

melaminowej. 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 

elementy wyglądu naturalnego drewna. To wszystko przy zachowaniu podwyższonych parametrów 

trwałości i wytrzymałości, charakterystycznych dla płyt laminowanych.

Płyty trudnozapalne znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymogi bezpieczeństwa narzucają 

stosowanie materiałów o zwiększonej odporności ogniowej. Charakteryzuje je obniżona zawartość 

substancji łatwopalnych, dzięki czemu skutecznie spowalniają rozwój płomieni i ograniczają dymienie. 

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 
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Płyty fornirowane

Fornir to materiał naturalnego pochodzenia, którego nie sposób podrobić folią lub laminatem. Płyty fornirowane prze-

znaczone są do stosowania m.in. przy produkcji mebli oraz aranżacji wnętrz. Znacząco skracają proces produkcji 

i oferują pełną dowolność wykończenia warstwy zewnętrznej.

W ofercie posiadamy bogaty wybór płyt wiórowych i MDF fornirowanych okleinami naturalnymi. Płyty fornirowane to gotowe półfabry-

katy, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem w przemyśle meblarskim i nie tylko. Wykonane przy ich użyciu sposób meble, 

drzwi oraz wnętrza zyskują rasowy drewniany wygląd. Autentyczny i naturalny.

Lecz wygląd to nie wszystko. Stosowanie płyt fornirowanych zauważalnie skraca czas produkcji. Dlaczego? Otóż gilotyna, spajarka, 

nakładarka kleju, ani prasa nie będą już potrzebne. Praca z płytami fornirowanymi ogranicza się do rozkroju i wykończenia powierzch-

ni. Teraz pora na asa w rękawie: płyty fornirowane oferują nieskończone możliwości jej wykończenia! Warstwę zewnętrzną możemy 

dowolnie szlifować, szczotkować, patynować, bejcować, olejować oraz lakierować — od wysokiego połysku po głęboki mat.

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

MIXFRYZAFLADER PÓŁFLADER

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

Płyty MDF

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

w zależności od typu płyty. Dostępne również w wersji o zwiększonej wodo i ognioodporności.

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. Dzięki temu materiał w całym przekroju posiada jednorodną gęstość oraz skład surowcowy. 

Zapewnia wyjątkowo dobre parametry obrabialności mechanicznej przy jednoczesnym zachowaniu stabilności 

wymiaru.
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Płyta z włókien drzewnych o średniej gęstości. Powszechnie stosowana do produkcji mebli oraz 

artykułów wykańczania wnętrz. Na bazie MDF powstają fronty meblowe, listwy ozdobne i elementy 

stolarki budowlanej np. drzwi.

Płyty o podwyższonej gęstości (powyżej 850 kg/m³) i zwiększonej twardości. Przeznaczone do 

produkcji paneli podłogowych. Wykorzystywane jako materiał nośny do powlekania laminatami 

HPL i CPL, papierami żywicznymi oraz okleinami naturalnymi (tylne ściany mebli, dla szuflad, 

szkielety mebli tapicerowanych). Produkty wykonane z HDF przeznaczone są do użytkowania 

w pomieszczeniach suchych.

Innowacja wśród rozwiązań meblarskich i dekoracyjnych. Charakteryzują się jednolitym kolorem 

materiału w całym przekroju. Dzięki temu można osiągnąć zamierzony efekt kolorystyczny — bez 

konieczności oklejania i obrzeżowania płyt meblowych. Nadają się do głębokiego frezowania bez 

utraty waloru kolorystycznego. Do wyboru 7 kolorów z kolekcji INNOVUS.

Płyta laminowana MDF jest formowana poprzez połączenie płyty bazowej MDF z zaimpregnowanym 

żywicą papierem dekoracyjnym. Materiał bazowy charakteryzuje się optymalną gęstością oraz 

gładką powierzchnią. W naszej ofercie znajdą Państwo całą gamę dekorów laminowanych 

Kronodesign® i Kronoart®  oraz specjalne płyty do głębokiego frezowania - MDF-MB firmy EGGER.

MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD)

HDF (HIGH DENSITY FIBREBOARD)

MDF BARWIONE W MASIE 

MDF LAMINOWANY

plyty_meblowe_2019.indd   9 19.08.2019   19:12:41



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

Płyty wiórowe
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Płyty wiórowe są materiałem trójwarstwowym, o podwyższonej wodo i ognioodporności oraz powierzchniach porowatych lub gład-

kich. Wytwarzane ze specjalnie przygotowanych wiórów drzewnych, sprasowanych z dodatkiem żywic przy użyciu ciśnienia i tempe-

ratury. Wióry do ich produkcji uzyskiwane są ze zdrowego drewna drobnowymiarowego lub odpadowego. Dzięki temu ich powierzch-

nia charakteryzuje się niską chropowatością oraz dużą wytrzymałością na mechaniczne rozwarstwianie.

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

produkcji mebli tapicerowanych i skrzyniowych. Popularne w budownictwie jako materiały izolacyjne, wykładzinowe, 

ścianki działowe oraz elementy wyposażenia wnętrz. Płyty wiórowe stanowią element bazowy do produkcji płyt 

laminowanych drewnopochodnych i lakierowanych, płyt fornirowanych, parapetów, paneli podłogowych, a także 

blatów kuchennych.
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Podstawowy materiał do stosowania w warunkach suchych. Trójwarstwowa konstrukcja ze stabilną 

warstwą środkową i warstwami zewnętrznymi z mikrowiórów. Płyty posiadają gładką powierzchnię 

i świetnie współgrają z wszelkimi powłokami. Dodatkową zaletą jest jasna barwa powierzchni — 

szczególnie przydatna w przypadku wyboru jasnych dekorów.

PŁYTY WIÓROWE P2 

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

Wykorzystywane do produkcji mebli łazienkowych lub blatów roboczych. Technologia produkcji płyt 

wiórowych P3 polega na zastosowaniu materiału wiążącego, który jest odporny na wilgoć i ogranicza 

pęcznienie. Możliwa aplikacja wszelkich rodzajów powłok. Do rozpoznania na pierwszy rzut oka — 

środkowa warstwa płyty jest zielona, natomiast warstwa zewnętrzna posiada barwę naturalną.

PŁYTY WIÓROWE WODOODPORNE P3 

Płyta budowlana z certyfikatem do stosowania w warunkach wilgotnych. Nadaje się do wszyst-

kich rodzajów powłok. Może pochwalić się wyjątkowo niską higroskopijnością. Spęcznienie płyty P5  

po 24h w wodzie wynosi zaledwie 10 – 11%. Ze względu na swoje parametry może być stosowana 

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. Parametry techniczne sprawiają, że w przypadku zagrożenia pożarem spowalnia-

ją rozwój płomieni, wytwarzają niewielkie ilości dymu i emitują mało 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 pokry-

wania melaminą lub jako materiał nośny w połączeniu z laminatem Flammex.

PŁYTY WIÓROWE TRUDNOPALNE  
FLAMMEX/STOPFIRE B/B1/M1 

plyty_meblowe_2019.indd   11 19.08.2019   19:12:42



www.jaf-polska.pl

plyty_meblowe_2019.indd   12 19.08.2019   19:12:42

http://www.jaf-polska.pl


 // 13

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

Laminaty kompaktowe HPL

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

czystości, wilgoć) — laminaty kompaktowe nadają się do stosowania w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (np. obiekty 

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

wilgotności (np. sanitariaty, szatnie obiektów sportowych). Używane do produkcji: stołów, blatów roboczych, okładzin ściennych, 

ścianek działowych i wyposażenia pomieszczeń wilgotnych.

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

z podstawowych materiałów nie tylko w meblarstwie. Spotykane wszędzie tam, gdzie niezbędna jest wyższa odporność na obciążenia 

i wilgoć lub większe wymagania w zakresie higieny oraz utrzymania czystości.

Laminaty kompaktowe HPL są warstwowym tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z kilku lub kilkunastu 

warstw papieru impregnowanego żywicą fenolową i papieru dekoracyjnego impregnowanego żywicą melaminową. 

Sprasowane w warunkach wysokiego ciśnienia (7-9 MPa) oraz temperatury (ok. 150°C). Po zakończeniu procesu 

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

wykorzystywanych w meblarstwie.

plyty_meblowe_2019.indd   13 19.08.2019   19:12:42

http://www.jaf-polska.pl/asortyment/plyty-meblowe/plyty-kompaktowe


www.jaf-polska.pl

plyty_meblowe_2019.indd   14 19.08.2019   19:12:46

http://www.jaf-polska.pl


 // 15

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

Blaty robocze

Wykorzystanie laminowanych materiałów drewnopochodnych to swoboda projektowania i łatwość obróbki przy jednoczesnej 

optymalizacji kosztów. Dodatkowym walorem jest łatwość utrzymania blatów w czystości oraz ochrona zasobów naturalnych ziemi 

— bez potrzeby rezygnacji ze szlachetnej estetyki wyglądu drewna.

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 920 mm oraz 4100 x 1200 mm.

Blaty robocze są zazwyczaj kojarzone z blatami kuchennymi. Coraz częściej jednak, wraz z rozwojem projektowania 

wnętrz i łączeniu funkcji pomieszczeń, wychodzą one poza przestrzeń kuchenną. Blaty stały się integralnym elementem 

przestrzeni wypoczynkowych, restauracyjnych i handlowych. Dlatego w naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki 

wybór wysokiej jakości blatów na każdą okazję.

Blaty robocze laminowane 38 mm

Blaty Slim Line 12 mm

Blaty drewniane lite i mikrowczep
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Fronty meblowe

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

Fronty akrylowe to płyty wykonane na bazie płyt MDF, które w wyniku zaawansowanego procesu technologicznego zostały pokryte 

matą akrylową o grubości 0,7-1,0 mm (Austria Senosan). W efekcie otrzymujemy połysk i mat wysokiej klasy. Technologia produkcji 

zapewnia trwały kolor, który jest odporny na blaknięcie pod wpływem niekorzystnego działania promieni UV.

Płyty akrylowe pokryte są folią ochronną, dodatkowo chroniącą powierzchnię przed uszkodzeniami w trakcie transportu, obróbki 

i montażu. Akryl SCR nie wymaga procesu utwardzania.

W naszej ofercie posiadamy fronty lakierowane wykonane z najwyższej klasy materiałów. Oferujemy płyty MDF-MB do głębokiego 

frezowania firmy EGGER w dowolnych wymiarach. Fronty pokryte są doskonałymi lakierami z szerokiej gamy kolorystycznej (dostępna 

pełna paleta kolorów RAL lub NCS). Możliwość wykonania kilku rodzajów frezów i uchwytów krawędziowych.

W ofercie dostępne są fronty lakierowane z uchwytem krawędziowym FUT45, FUK, FUK120 oraz FIS, a także fronty lakierowane  

z frezem R1, R2 i R3.

Akryl SENOSAN

Bazowa płyta MDF

Format 2800x1300 mm

AKRYLOWE

LAKIEROWANE

Wysokopołyskowe fronty akrylowe TOP AKRYL SCR:

Grubość 19 mm

Wysoka odporność na zarysowania
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Laminaty

Laminaty okładzinowe to materiały służące do dekoracyjnego oklejania różnorodnych płyt bazowych (np. wiórowych 

i MDF). Jest to rodzaj kompozytu powstałego ze sprasowania pod wysokim ciśnieniem dekoracyjnej warstwy wierzch-

niej oraz papieru rdzeniowego. Uzyskiwany w ten sposób materiał jest wytrzymały, a zarazem wygodny w obróbce 

i przyjazny dla środowiska.

Największą zaletą laminatów jest ich uniwersalność. Mogą być produkowane w dużych rozmiarach i nanoszone na zróżnicowane 

podłoża. Umożliwia to uzyskanie jednolitej powierzchni, która jest pozbawiona widocznych łączeń. Co więcej, docinanie na wymiar 

pozwala znacząco ograniczyć ilość odpadów i… powstających w ten sposób kosztów.

Laminaty są idealnym materiałem do projektów o skomplikowanych wymaganiach wzorniczych. Ułatwiają tworzenie mebli 

o indywidualnie zaprojektowanych kształtach oraz kombinacjach kolorystycznych. W JAF Polska znajdziecie Państwo kompleksową 

ofertę laminatów od samych renomowanych producentów, takich jak Kronospan, Egger oraz Innovus. Co ciekawe, wachlarz 

kolorystyczny laminatów jest bardzo szeroki – poza dekorami tożsamymi z płytami czy blatami, znajdą Państwo jeszcze wiele 

dodatkowych.

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

www.jaf-polska.pl

Odporne na ścieranie

Odporne na zarysowania

Wodoodporne 

Z warstwą metalu Kronospan Metal
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Forniry

Forniry to cienkie płaty drewna, skrojone z kłody o dużej średnicy. Ze względu na zastosowanie dzieli się je na okleiny 

i obłogi. Popularnie przyjęło się jednak, że fornir i okleina to to samo. Fornir jest więc okleiną naturalnego pochodzenia, 

której zalet nie podrobi nawet najdroższy laminat.

Forniry różnią się pod względem grubości, wyglądu i rysunku drewna. Tak jak w naturze — każdy jest inny. Ze względu na swoje atuty 

dekoracyjne, wykorzystuje się je m.in. do produkcji mebli, wystroju wnętrz, tworzenia instrumentów muzycznych oraz szkutnictwa. 

Plastrami drewna okleja się zewnętrzną powierzchnię np. płyt meblowych. Dzięki temu, meble fornirowane są tańsze w produkcji  

od mebli wykonanych w całości z drewna, a wyglądają podobnie. Co więcej, z czasem nie zmieniają swojego pierwotnego kształtu, 

ani nie pękają. Forniry pozyskuje się z drzewa przesortowanego pod kątem jakości, dlatego posiadają zauważalnie mniej defektów 

od drewna litego. Meble fornirowane nie są ograniczone naturalnymi wymiarami drewna i mogą być dowolnie duże lub długie. 

Nieskończone są również możliwości wykończenia fornirowanej powierzchni. W przeciwieństwie do laminatu, po uszkodzeniu 

powierzchni wystarczy ją zeszlifować. Ten na oko cienki kawałek drewna, posiada bardzo szeroki wachlarz korzyści.

W JAF oferujemy Państwu bogaty wybór oklein na każdą okazję, pochodzących ze sprawdzonego źródła oraz dostępnych od ręki, 

również online i w dostawie.

www.jaf-polska.pl/asortyment/okleina-i-tarcica/okleina
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www.jaf-polska.pl/asortyment/plyty-meblowe/plyty-melaminowane/obrzeza-meblowe

Obrzeża meblowe

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

dekoracyjnym. Mimo, że obrzeża są jednym z najmniejszych gabarytowo elementów mebli, to właśnie one są 

najbardziej narażone na uszkodzenia. Kluczową rolę odgrywa zatem wytrzymałość materiału oraz sposób przycięcia 

i brzegowania, tak aby całość jak najdłużej zachowała swoje walory estetyczne, jak i użytkowe.

Na miejscu zapewniamy profesjonalną obróbkę zakupionych towarów. Przycięcie i obrzeżowanie płyt meblowych zakupionych w JAF 

to gwarancja właściwego doboru materiałów i technologii obróbki. Dzięki biegłej znajomości naszych produktów zawsze uzyskujemy 

najwyższą jakość wykonania – na każdym rogu i brzegu.

W naszej ofercie znajdą Państwo artykuły pochodzące wyłącznie od sprawdzonych producentów, takich jak Egger czy Hranipex.

Obrzeża ABS i PCV

Lustrzanie gładkie obrzeża

Akrylowe obrzeża 3D

IDEALNE DOPASOWANIE

OFERTA JAF POLSKA OBEJMUJE:
Obrzeża z tworzywa warstwowego do płyt roboczych

Obrzeża z forniru

Obrzeża rdzeniowe
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www.jaf-polska.pl/asortyment/okucia-meblowe

Okucia meblowe

Jakość okuć (akcesoriów) meblowych jest dziś tak samo ważna jak jakość materiałów, z których wykonywane są meble. Okucia 

meblowe to już nie tylko gałki, uchwyty, wieszaki lub zawiasy. Nowatorskie rozwiązania umożliwiają funkcjonalne zagospodarowanie 

każdej, nawet najmniejszej przestrzeni. Wysoka jakość materiałów przedłuża żywotność mebli, a estetyka i nowoczesny design detali 

pozwalają nadać pozornie nieistotnym elementom indywidualny charakter. W JAF zawsze stawiamy na jakość, dlatego znajdziecie 

u nas wyłącznie produkty renomowanych i sprawdzonych producentów.

JAF Polska jest autoryzowanym dystrybutorem szerokiej gamy okuć meblowych i rozwiązań ułatwiających przecho-

wywanie rzeczy oraz aranżację przestrzeni. Sprytne systemy pomogą wykorzystać 100% powierzchni posiadanych 

mebli i ukryć w nich wszystko, co nie jest potrzebne na wierzchu.

Komfort i nowoczesność
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Uznany na świecie producent okuć meblowych, którego 60-letnie doświadczenie przekłada się na najwyższą jakość i funkcjonalność 

szerokiej gamy oferowanych rozwiązań — w kuchni i nie tylko. Rozwiązania Blum to harmonijne połączenie nowoczesnego designu 

z funkcjonalnością. Dzięki temu, otwieranie i zamykanie szuflad, szafek oraz frontów staje się przyjemnością. Komfort użytkowania 

możemy dodatkowo zwiększyć poprzez elektryczne i mechaniczne systemy wspomagania otwierania. Co więcej, przy pomocy 

akcesoriów Blum możemy dodatkowo zapanować nad zawartością szuflad i zamienić je w ergonomiczną przestrzeń, gdzie każdy 

przedmiot jest na wyciągnięcie ręki.

www.jaf-polska.pl
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Znany na całym świecie producent największego na rynku asortymentu okuć meblowych, budowlanych, oświetlenia meblowego 

LED, elektronicznych systemów kontroli dostępów oraz akcesoriów dla stolarzy i architektów. Ponad 90-letnia tradycja oraz 

nowoczesne podejście do tworzonych rozwiązań zaowocowały gamą ponad 100 tys. produktów – w tym rozwiązań systemowych. 

Zawiasy z cichym samodomykiem, okucia do klap, odbojniki, mocowania, kosze, kompleksowa gama prowadnic oraz nowoczesnych 

podnośników najwyższej jakości to tylko wycinek oszałamiającej oferty. Dzięki Häfele dopasujesz kuchnię do swoich potrzeb  

lub zagospodarujesz dowolną przestrzeń w domu, nadając jej niepowtarzalny i funkcjonalny charakter.

 // 25
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Producent wysokiej jakości aluminiowych systemów do drzwi 

przesuwnych, składanych, rozwieranych i przejściowych. 

Produkty Astin od ponad 20 lat zachwycają trwałością oraz 

innowacyjnością, czego dowodem jest ich stale rosnąca 

popularność w całej Europie. Aluminiowe elementy zostały 

stworzone tak, aby pasowały do każdego wnętrza, szafy 

i garderoby. Klienci mogą wybierać spośród linii różniących się 

wzornictwem, przeznaczeniem oraz ceną.

Pionierskie rozwiązania w technice łączenia. Cabineo  

to jednoczęściowa złączka przeznaczona dla producentów 

mebli. Produkt firmy Lamello, specjalizującej się od lat w technice 

łączenia, odznacza się brakiem konieczności wiercenia otworów 

na krawędziach elementów. Clamex to estetyczna złączka, która 

tak jak Cabineo, pozwala na wielokrotny montaż i demontaż. 

Wzmocniona włóknem szklanym złączka, służy do łączenie płyt 

i narożników pod kątem od 60° do 180°. Znakomite rozwiązanie 

połączeń dla prostych i uciosowych płyt. Wszystko bez użycia 

kołków, kleju oraz wiercenia otworów o dużej średnicy.
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Renomowany producent wysokiej jakości akcesoriów 

meblowych z aluminium. Oferuje systemy ścienne, systemy 

ścianek działowych, jezdne oraz regałowe. W gamie swoich 

produktów posiada również uchwyty wpuszczane, systemy 

bezuchwytowe, nóżki i cokoły. Paletę nowoczesnych rozwiązań 

uzupełniają fronty do mebli, panele LED oraz rolety aluminiowe. 

Eleganckie i wytrzymałe produkty umożliwiają kompleksową 

budowę zarówno prostych półek, jak i złożonych konstrukcji.

Polska firma specjalizująca się w produkcji oraz sprzedaży 

zaawansowanych systemów LED do mebli i całych 

pomieszczeń. Posiada wieloletnie doświadczenie, a ich bogaty 

asortyment posiada w swojej gamie wszystko, co niezbędne, 

żeby rozświetlić dom w efektowny i energooszczędny sposób. 

Kompleksowa oferta obejmuje m.in.: sterowniki, oprawy, klipsy 

do półek szklanych, wysięgniki meblowe oraz oczywiście 

gniazda, przewody, żarówki, zasilacze, jak i same taśmy LED.
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Sklejki

Sklejka jako element wystroju wnętrz od dawna robi furorę w krajach skandynawskich. W Polsce jak dotąd była  

niedoceniana. Jednak czasy się zmieniają i jej prostota zdobywa popularność – zwłaszcza wśród ludzi interesują-

cych się wystrojem wnętrz. To materiał surowy, lecz uniwersalny w zastosowaniu. Nowoczesny i oryginalny zarazem.  

Pasuje do wnętrz minimalistycznych, industrialnych oraz jako dopełnienie wnętrz tradycyjnych. Znakomicie sprawdzi 

się w kuchni, salonie, czy też w postaci mebli do pokoju dziecięcego.

Sklejka powstaje przez sklejanie ze sobą cienkich fornirów drewna. Kolejną warstwę układa się prostopadle (obróconą o 90°) 

w stosunku do warstwy poprzedniej. Co ciekawe – sklejka powstaje zwykle z nieparzystej ilości warstw. Dzięki temu pierwsza 

i ostatnia warstwa mają ten sam kierunek włókien. Połączone ze sobą, mogą mieć od 3 do 50 mm grubości. Sklejkę liściastą 

wykonuje się głównie z drewna buku, topoli i brzozy. Natomiast w sklejkach iglastych niepodzielnie króluje sosna.

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

www.jaf-polska.pl
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Sklejka topolowa to wysokiej jakości sklejka europejska, wykonana w 100% z drewna topolo-

wego. Lekka, a zarazem stabilna i łatwa w obróbce. Odznacza się jasnym, jednolitym kolorytem.  

Gładka powierzchnia sprawia, że jest doskonałym materiałem do laminowania. Dzięki wysokiej jakości  

i niskiej wadze bardzo dobrze sprawdza się w produkcji mebli.

SKLEJKI LEKKIE 

Łatwe w cięciu i obróbce, idealne do budowy gotowych mebli lub wykorzystywane jako ich szkielet. 

Do ich produkcji stosuje się kleje na bazie żywicy mocznikowo-formaldehydowej. Bez zabezpiecze-

nia lakierem lub olejem, nie są odporne na działanie warunków atmosferycznych, a przeznaczone 

głównie do stosowania w warunkach suchych, w pomieszczeniach z ogólnie niską wilgotnością 

powietrza.

SKLEJKI SUCHOTRWAŁE 

Sklejki o zwiększonej wodoodporności. W przeciwieństwie do suchotrwałych, już niezabezpie-

czone lakierem czy olejem są odporne na działanie warunków atmosferycznych. Do ich produkcji  

stosuje się kleje na bazie żywicy mocznikowo-melaminowo-formaldehydowej, dzięki czemu można 

stosować ją na zewnątrz. W naszej ofercie dostępne są sklejki wodoodporne brzozowe, bukowe,  

z gatunków iglastych oraz pokryte kolorowym filmem melaminowym.

SKLEJKI WODOODPORNE

Sklejka trudnopalna wykonana jest z cienkich płatów brzozowych lub olchowych, nasączonych 

środkiem ognioochronnym. Stosowana jest w konstrukcjach budowlanych, elementach wykoń-

czenia wnętrz, takich jak podłogi i meble. Wykorzystanie sklejki trudnopalnej znacząco zwiększa 

poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu, dotyczy to w szczególności budynków użyteczności 

publicznej. Oferowane przez nas sklejki trudnopalne spełniają wymagania normy PN-EN 13501-1, 

klasa reakcji na ogień Bfl-s1d0, B-s1d0 oraz normy dla kolejnictwa PN-EN 45545-2 dla zakresów 

R10, R1, R7.

SKLEJKI TRUDNOPALNE 

 // 29
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Płyty stolarskie i warstwowe

Płyty klejone z drewna litego to propozycja dla wymagających klientów, materiał najwyższej jakości, łączący naturalne 

piękno drewna z wysoką wytrzymałością, funkcjonalnością i prostą obróbką.  Płyta klejona jest z lameli drewna litego, 

warstwy zewnętrzne klejone równolegle do  długości płyty.

Staranna selekcja materiału zapewnia piękny i  harmonijny wygląd drewna, jak również doskonałe właściwości konstrukcyjne. 

Występują w wielu gatunkach, grubościach, klasach co daje nieograniczone możliwości zastosowania.

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

www.jaf-polska.pl
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Dla miłośników oryginalnych rozwiązań mamy w ofercie lite płyty trójwarstwowe wykonane z orygi-

nalnych, starych, świerkowych desek. Materiał pochodzi z rozbiórki ponad stuletnich budynków, 

został naturalnie ukształtowany przez czas, wieloletnie działanie warunków atmosferycznych przez 

co zyskał niepowtarzalny charakter. Wykonane z takich płyt meble odnajdują się zarówno w tradycyj-

nych wnętrzach, jak również nadają unikalny charakter nowoczesnym, awangardowym aranżacjom.  

Zastosowanie: Meble kuchenne i pokojowe, konstrukcje drewniane, ściany, sufity, drzwi, wykończe-

nia i aranżacja wnętrz, parapety, okiennice, elewacje i inne.

PŁYTY KLEJONE ZE STAREGO DREWNA 

Trójwarstwowa płyta drewnopochodna, której rdzeń stanowią listwy z litego drewna + naturalna okle-

ina po obydwu stronach zewnętrznych. Przeważnie rdzeń płyty wykonany jest z drewna sosnowego, 

natomiast na zewnątrz spotykamy fornir z drewna liściastego lub iglastego. Płyty stolarskie są lekkie, 

a zarazem stabilne wymiarowo. Stosunkowo niska waga idzie w parze z odpornością na odkształce-

nia oraz naprężenia. Stosowana jako materiał konstrukcyjny w przemyśle meblarskim.

PŁYTY STOLARSKIE

Płyta drewniana klejona z drewna litego, warstwy zewnętrzne klejone równolegle do długości płyty. 

Znajduje zastosowanie w produkcji kuchni, mebli, sufitów, podłóg, ścian, drzwi, schodów, okiennic, 

parapetów i innych. Gatunki: Świerk, Modrzew, Jodła.

PŁYTY TRÓJWARSTWOWE Z DREWNA IGLASTEGO 

 // 31
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Umożliwia zmianę wymiarów poszczególnych brył. Regulacja wymiarów pozwala na idealne dopasowanie korpusów szafek  

do pomieszczenia. Do wyboru szeroka gama materiałów i dekorów na fronty i korpusy.

Bezpośredni dostęp do całej bazy produktów z pełną możliwością ich optymalizacji w dziale zamówień online. Mnogość oraz różno-

rodność oferowanych materiałów możliwych do wyboru i obróbki sprawia, że jest to jedyne w swoim rodzaju narzędzie do tego typu 

działań.

KONFIGURATOR MEBLI ONLINE

WEBCUT – CIĘCIE I OKLEINOWANIE ONLINE

www.jaf-polska.pl/asortyment/uslugi

Usługi i narzędzia online

Sama płyta to dopiero początek. Aby dostarczyć ją w postaci mebla trzeba włożyć w nią wiele dodatkowej pracy. W JAF 

rozumiemy, że czas to pieniądz, dlatego oferujmy szeroki zakres usług i narzędzi, które pozwalają go zaoszczędzić.
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W centrach obróbki JAF wykonujemy rozkroje na nowoczesnych piłach 

panelowych połączonych z automatycznym magazynem. Oszczędny 

transport materiału zapewnia wysoką jakość gotowych części.

USŁUGA CIĘCIA

Obróbka krawędzi wykonywana jest wyłącznie przy użyciu klejenia PU, 

odpornego na wodę i wysoką temperaturę. Potrzebują Państwo płytę 

meblową z krawędziami ABS o grubości 0,8 mm, 1 mm lub 2 mm albo 

krawędziami wykonanymi z prawdziwego drewna? U nas to standard!

OKLEINOWANIE KRAWĘDZI

Fajny dekor zapadł Ci w pamięć i zastanawiasz się, jak go namierzyć? 

Niezależnie czy szukasz określonego wzoru, tekstury czy marki 

producenta, w prosty sposób znajdziesz wszystko pod adresem 

www.jaf-polska.pl/decorfinder

DECORFINDER

To pierwszy na świecie sklep internetowy ze zdjęciami fornirów w wysokiej 

rozdzielczości. Nie musisz już nigdzie jechać, ani pobierać ciężkich plików. 

Wystarczy, że wejdziesz na stronę internetową i zamówisz dokładnie to,  

co oglądałeś na zdjęciu. Sprawdź na www.veneer-world.com

VENEER-WORLD – ŚWIAT FORNIRÓW ONLINE

Drewno i płyty wymagają właściwego traktowania na każdym z etapów, 

również podczas transportu. Dlatego dla wygody i satysfakcji klientów 

oferujemy kompleksowe usługi dostawy zamówionych produktów, dostępne 

na terenie całego kraju.

LOGISTYKA
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www.jaf-polska.pl/oddzialy/robakowo

Centrum Stolarskie
Robakowo k. Poznania

Robakowo to nowoczesne centrum stolarskie stworzone z myślą o obsłudze klientów zainteresowanych kupnem i obróbką materiałów 

płytowych. Na powierzchni 2200 m² przygotowaliśmy dla Państwa szeroki wybór płyt melaminowanych, laminatów oraz blatów 

roboczych dostępnych od ręki.  Oferujemy również bogatą gamę obrzeży meblowych ABS, pochodzących wyłącznie od renomowanych 

producentów.

Centrum jest wyposażone w dwie specjalistyczne linie produkcyjne firmy Homag.  Maszyny są połączone z magazynem automatycznym, 

który pozwala na wyraźne skrócenie czasu realizacji zamówień oraz eliminuje kwestie porysowanych płaszczyzn płyt, ponieważ 

przenoszenie ich odbywa się za pomocą ssawek. Do oklejania obrzeży ABS stosujemy klej poliuretanowy, co znacząco zwiększa 

wodoodporność krawędzi. Na miejscu oferujemy szeroką gamę nawiertów, pozwalającą na odbiór gotowych do montażu mebli. 

Naszą bazę w Robakowie dzieli tylko minuta jazdy od siedziby JAF w Gądkach. Zapraszamy, bo warto!

Wszystko w jednym miejscu
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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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