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Tarcica
Solidny wybór

Grupa JAF od ponad 70 lat z powodzeniem produkuje oraz sprzedaje tarcicę, czyli podstawowy wyrób branży drzewnej.
Najwyższej jakości surowiec nabywamy w strategicznych regionach Europy oraz importujemy od naszych partnerów za
oceanem. Oferujemy kompletną gamę gatunków europejskich oraz bogaty wybór gatunków egzotycznych, w tym wiele
rzadko spotykanych. Nasza oferta obejmuje również gatunki sprowadzane na indywidualne zamówienie klienta.

Nasza oferta skierowana jest do producentów mebli, schodów, drzwi i podłóg. Zaopatrujemy małe i duże warsztaty stolarskie, fabryki
mebli, stocznie jachtowe oraz inne zakłady. Niezależnie od tego, czy posiadacie Państwo stałe programy produkcyjne, czy specjalizujecie się w indywidualnych projektach na zamówienie — w JAF znajdziecie wszelkie niezbędne materiały oraz akcesoria.
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W magazynach w Gądkach nieopodal Poznania oraz w Małopolu pod Warszawą oferujemy do dyspozycji klientów ponad 1 000 m³
suchych tarcic.
Dostępne w grubościach standardowych (26, 32, 40, 50/52) oraz nietypowych — z podziałem na obrzynane i nieobrzynane. Wszystko
w jednym miejscu i od ręki.
Niektórzy idą na ilość, inni na jakość, a my z powodzeniem łączymy jedno i drugie. Dokładamy wszelkich starań, aby aktywnie uczestniczyć i nadzorować każdy z etapów produkcji: począwszy od obróbki drewna w lesie, poprzez produkcję w tartakach, po składowanie
i sprzedaż. Dzięki temu, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu konkurencyjne ceny przy zachowaniu najwyższej jakości i dbałości
o każdy produkt.
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Gatunki europejskie w stałej ofercie
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Gatunki egzotyczne w stałej ofercie
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Fornir

Naturalna okleina

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.
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Produkcja własna
Zapraszamy do Rumunii

Wszystko zaczyna się w Braszowie, europejskim centrum produkcji drzewnej, powstają najlepsze forniry
pochodzące z drzew liściastych i iglastych. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nasze drewno. Dlatego od 2007
roku prowadzimy na miejscu tartak oraz własny zakład skrawania oklein pod nazwą „J.F.Furnir”.
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Na liczącej 10 000 m² powierzchni składowane są
wyselekcjonowane kłody z niemal każdej odmiany drewna –
szlachetne gatunki z Europy, Afryki, Azji, Ameryki Północnej
i Południowej. W ramach realizacji zamówień z czterech
stron świata, rocznie przetwarzamy tu aż 30 000 m³ drewna!
Dzięki temu, możemy pochwalić się rozbudowaną wiedzą
i rozeznaniem w świecie drewna.

Siła z natury, moc z technologii
W początkowej fazie do akcji wkracza piła taśmowa Bongioanni 1600 o wysokiej wydajności. Następnie tarcica jest
uszlachetniana w nowoczesnej komorze termicznej, przy
równoczesnej redukcji tlenu. W ten sposób znacząco zwiększamy trwałość produkowanych elementów. Dlatego też oferowane przez nas produkty mogą być śmiało stosowane do
zastosowań zewnętrznych i wystawione na działanie zmiennych warunków pogodowych.

www.jaf-polska.pl
// 11

www.veneer-world.com

Fornir na wyciągniecie ręki
Wybieraj i zamawiaj online

Veneer-World 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 www.veneer-world.com
i zamówisz dokładnie to, co oglądałeś na zdjęciu.

Cały asortyment przejrzysz szczegółowo na ekranie komputera, tabletu lub telefonu, a następnie dokonasz zakupu z dostawą pod
wskazany adres. Do wyboru całe kłody lub pojedyncze paczki, dostępne 24h z każdego miejsca na kuli ziemskiej.
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Od teraz stolarze, architekci i dekoratorzy wnętrz
mogą przenieść się w cyfrowy świat drewna
np. podczas spotkania z klientem i wspólnie wybrać odpowiedni fornir. Veneer World to koniec
gromadzenia i przewożenia niezliczonej ilości
próbników oraz innych nieporęcznych materiałów prezentacyjnych.

Veneer World w liczbach:
12 000 000 m2 fornirów
190 rodzajów drewna
65 opcji sortowania
1 200 000 zdjęć
Dostępność 24h
3 kliknięcia i gotowe
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Poszukiwany, znaleziony,
zamówiony
Na stronie sklepu dostępna jest wygodna wyszukiwarka, która
umożliwia ustawienie konkretnych parametrów wyszukiwania np.
kraju pochodzenia, rodzaju drewna, koloru lub długości. Szybko,
przejrzyście i od ręki.

Spojrzenie z bliska
Funkcja lupy umożliwia precyzyjne powiększenie zdjęć, dzięki
czemu charakterystyczne cechy poszczególnych fornirów widać
jak na dłoni. W ten sposób dokładnie obejrzysz, porównasz i ocenisz strukturę każdej wiązki, unikając niespodzianek.

Nieograniczony dostęp
Dostęp do sklepu dla klientów prywatnych jest bezpłatny. Umożliwiamy zakupy hurtowe, jak i wysyłkę mniejszych ilości fornirów.
Oferujemy bezpieczną oraz błyskawiczną płatność kartą, a przesyłkę doręczamy w ciągu kilku dni od zamówienia. Zapraszamy!

www.jaf-polska.pl
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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

