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Sklejki

Sklejka to popularny materiał, który jest powszechnie wykorzystywany w meblarstwie oraz budownictwie. Naturalna,
trwała, odporna na zginanie, stabilna wymiarowo, lekka, a nawet wodoodporna i trudnopalna. Choć na pozór niedoceniania, trudno wyobrazić sobie świat bez sklejki. Możliwość swobodnego kształtowania oraz wysoka wytrzymałość na
obciążenia to jej największe, ale nie jedyne zalety.

Drewniane płyty sklejone z nieparzystej ilości fornirów to naturalna alternatywa dla sztucznych i toksycznych półfabrykatów. Przyjazna
dla środowiska, estetyczna i wygodna w obróbce. Oferuje niską przepuszczalność ciepła jednocześnie posiada dużą udarność.
Funkcjonalne oraz wytrzymałe rozwiązanie.
Sklejki mogą być produkowane z drewna drzew liściastych (brzoza, olcha, buk, topola) lub iglastych (sosna, świerk). Powstają one
również z gatunków egzotycznych – np. okoume lub meranti. Natomiast sklejka elastyczna produkowana jest z lekkich gatunków
egzotycznych, takich jak fuma.
Mnogość obszarów jej zastosowań jest imponująca, a zaliczają się do niej m.in.: meblarstwo, budownictwo, sztuka użytkowa,
modelarstwo, szkutnictwo oraz logistyka. W JAF Polska z łatwością dobierzesz sklejkę odpowiednią do Twoich potrzeb.
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SKLEJKA BRZOZOWA
Sklejka wykonana z fornirów brzozowych. To wysokiej jakości materiał, charakteryzujący się dużą
wytrzymałością, jednorodną strukturą oraz łatwością obróbki. Posiada jasne neutralne zabarwienie i
wszechstronne zastosowanie.

SKLEJKA SOSNOWA
Sklejka iglasta wykonana z fornirów sosnowych. Charakteryzuje się wyraźnym usłojeniem oraz ciepłą
barwą. Materiał powszechnie stosowany w budownictwie, a także do produkcji opakowań i mebli.

SKLEJKA TOPOLOWA
Wysokiej jakości sklejka europejska, która została wykonana z fornirów topolowych. Bardzo lekka,
a zarazem stabilna wymiarowo. Łatwa w cięciu i obróbce maszynowej. Niezastąpiona tam, gdzie
liczy się niska waga – m.in. w motoryzacji, szkutnictwie, zabudowie targowej, meblach i zabawkach.

SKLEJKA EGZOTYCZNA
Jej zewnętrzne warstwy wykonano z egzotycznych gatunków liściastych, takich jak meranti lub
bintangor. Wewnętrzne warstwy pochodzą z topoli. Sklejka charakteryzuje się niską wagą oraz
różnorodnym, ciemnym zabarwieniem. Używana do produkcji mebli oraz galanterii drzewnej.
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SKLEJKA FOLIOWANA ANTYPOŚLIZGOWA
Wykonana z fornirów brzozowych i pokryta obustronnie filmem fenolowym w kolorze ciemnobrązowym.
Jedna jej strona posiada dodatkowo odcisk siatki, który nadaje powierzchni walory antypoślizgowe.
Stosowana głównie w przemyśle motoryzacyjnym (na podłogi pojazdów i naczep) oraz na rusztowania
i podesty budowlane.

SKLEJKA FOLIOWANA SZALUNKOWA
Sklejka wykonana z fornirów brzozowych, pokryta obustronnie filmem fenolowym w kolorze
ciemnobrązowym. Cechuje ją gładka powierzchnia oraz duża odporność na wilgoć, ścieranie
i zginanie. Doskonała do szalowania (na systemy szalunkowe) oraz do produkcji wszelkich
prefabrykatów.

SKLEJKA FOLIOWANA KOLOROWA
Sklejka z fornirów brzozowych, pokryta wysokiej jakości filmami melaminowymi w efektownych
kolorach – białym, szarym, czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim. Znakomity materiał do budowy
miłych dla oka placów zabaw, zabudowy pojazdów, produkcji mebli oraz zabawek. Do wyboru, do
koloru!

SKLEJKA ELASTYCZNA
Wykonana z egzotycznego drewna sklejka przeznaczona do gięcia wzdłuż lub w poprzek. W prosty
sposób umożliwia uzyskanie finezyjnych kształtów. Dzięki swoim właściwościom znajduje szerokie
zastosowanie w produkcji mebli, zabawek, jachtów czy aranżacji wnętrz. Funkcjonalna i wytrzymała.
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Sklejka trudnopalna

Wybierając trudnopalne materiały pochodzenia drzewnego — wybierasz spokój i bezpieczeństwo na lata.
Trudnopalne sklejki i płyty mogą pochwalić się klasą trudnopalności B-s1-d0. W klasyfikacji ogniowej oznacza to, że są materiałem
bezpiecznym i trudnopalnym, który wytwarza bardzo mało dymu oraz nie wytwarza płonących kropli. Na skali A-F (od materiałów niepalnych do łatwopalnych) trudnopalne sklejki i płyty plasują się w ścisłej czołówce. Dlatego spotykamy je w obiektach użyteczności
publicznej na całym świecie.
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Płyty

Płyty drewnopochodne są materiałem trwałym, wytrzymałym, ekonomicznym i bardzo uniwersalnym. Możliwości ich
stosowania są równie szerokie, co oferta produktów do wyboru. Chętnie wykorzystywane w budownictwie, transporcie,
przemyśle meblowym i opakowaniowym.

PŁYTY OSB
Powszechnie używane jako zamiennik sklejki i litych desek w technologii lekkiego szkieletu drewnianego. Płyty OSB wykorzystuje się
również jako poszycia ścian, podłóg i dachów, gdyż umożliwiają wydajne krycie dużych płaszczyzn, przy zachowaniu minimalnej ilości
podziałów. W nowoczesnym designie chętnie stosowane jako widoczny element wykończenia wnętrz.

PŁYTY WARSTWOWE
Materiał z najwyższej półki, który dzięki swojej strukturze jest wytrzymalszy od drewna litego. Płyty warstwowe sprawdzą się idealnie jako
materiał konstrukcyjny lub wysokiej jakości materiał wykończeniowy. Do wyboru szeroka paleta wariantów, dla najbardziej wymagających
zastosowań i realizacji.
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PŁYTA STOLARSKA
Trójwarstwowa płyta z rdzeniem z listewek drewna litego i obustronnie oklejona obłogiem z drewna
liściastego lub iglastego. Występuje w wersji surowej lub uszlachetnionej wysokiej jakości fornirem
na powierzchni: dębowym, sosnowym, jesionowym lub innym (do wyboru). Używana do produkcji
mebli, drzwi oraz aranżacji wnętrz.

PŁYTA OSB-3
Płyta drewnopochodna z wiórów drzewnych sprasowanych pod ciśnieniem i zespolonych żywicą
syntetyczną. Wióry przebiegają w jednym kierunku — wzdłuż płyty. Powszechnie stosowana w budownictwie na poszycia podłóg, ścian, dachów, a także do produkcji opakowań i mebli.

PŁYTA KLEJONA Z DREWNA LITEGO
Drewniana płyta warstwowa, klejona z drewna litego (najczęściej świerkowego). Wysokiej jakości
materiał, który łączy naturalne piękno drewna z wysoką wytrzymałością. Funkcjonalna i prosta w
obróbce. Znajduje zastosowanie w produkcji kuchni, mebli, sufitów, podłóg, ścian, drzwi, schodów,
okiennic i parapetów.

W naszej ofercie posiadamy również lite płyty trójwarstwowe wykonane ze starego drewna świerkowego. Materiał pochodzi z rozbiórki
ponad stuletnich budynków, a każda deska posiada swój niepowtarzalny charakter, historię i duszę. Stare drewno było, jest i będzie
ozdobą każdego klasycznego wystroju. Co więcej, stanowi elegancki element wykończenia nowoczesnych wnętrz oraz dopełnienie
minimalistycznych projektów ze szkła i stali.
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Westag & Getalit
Wielkoformatowe sklejki oraz płyty

Oferujemy szeroką gamę wielkoformatowych sklejek i płyt szalunkowych renomowanej niemieckiej firmy Westag &
Getalit. Powłoki foliowe o gramaturach od 200 do 550g/m² umożliwiają wielokrotne użycie tej samej płyty — nawet
kilkadziesiąt razy. Optymalne rozwiązanie do wykonywania bezfugowych powierzchni zewnętrznych z betonu, a także
do produkcji prefabrykatów. Sklejki i płyty dostępne w dużych wymiarach m.in. 5500x2000mm, z widoczną strukturą
drewna lub powierzchnią antypoślizgową.
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WebCut

Cięcie i okleinowanie online

Krok w przyszłość z JAF
WebCut to bezpośredni dostęp do naszej całej bazy
produktów z pełną możliwością ich optymalizacji w dziale
zamówień online. Mnogość oraz różnorodność oferowanych
materiałów możliwych do wyboru i obróbki sprawia, że jest
to jedyne w swoim rodzaju narzędzie do tego typu działań.

Intuicyjne, funkcjonalne, wygodne
Wszystkie funkcje WebCut dostępne są przez całą
dobę, dając możliwość m.in. wglądu w aktualne stany
magazynowe i bieżące ceny produktów. Dzięki temu
możesz wygodnie skalkulować swoje zlecenia i oszacować
zawartość kolejnej dostawy. Ponadto, zamówiony towar jest
natychmiast rezerwowany na magazynie.
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W skrócie:
Wgląd do stanów magazynowych

Wymiary formatek wprowadzasz online

Aktualne ceny i oferty

Automatyczna rezerwacja towaru

Pełna gama elementów dekoracyjnych

Dostęp 24h
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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
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Robakowo, ul. Firmowa 8, 62-023 Robakowo
T: +48 61 623 35 50, robakowo@jaf-polska.pl

