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www.jaf-polska.pl

www.jaf-polska.pl/oddzialy/robakowo

Centrum Stolarskie
Robakowo

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 oraz blatów roboczych. 

Oferujemy również bogatą gamę obrzeży meblowych ABS, pochodzących wyłącznie od renomowanych producentów, takich jak 

Egger i Kronospan. 

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

http://www.jaf-polska.pl
http://www.jaf-polska.pl/oddzialy/robakowo
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Oferowane przez nas materiały cechuje doskonała jakość, 

innowacyjne wzornictwo i przede wszystkim mnogość 

dostępnych wariantów. Klasyczne i futurystyczne, 

stonowane oraz przykuwające wzrok, minimalistyczne lub 

ozdobne — gama elementów meblowych JAF spełnia 

oczekiwania nawet najbardziej wybrednych klientów.

Poznaj najnowsze trendy i wybierz coś dla siebie! 

Wystarczy, że zajrzysz na www.jaf-polska.pl

O gustach się nie dyskutuje, za to warto rozmawiać o jakości. 

Dlatego w JAF stawiamy tylko na najlepsze marki, sprawdzo-

ne i cenione przez profesjonalistów.

Design niejedno ma imię

Gwarancja jakości

http://www.jaf-polska.pl


Wzorowa produkcja

Ty składasz zamówienie, a my produkujemy — z precyzją 

i dokładnością, które od zawsze są naszymi priorytetami. 

Doświadczony i wykwalifikowany zespół czuwa nad 

poszczególnymi procesami produkcyjnymi. Od rozkroju 

począwszy, poprzez oklejanie krawędzi, na obróbce CNC 

kończąc.

Ostre cięcie

Rozkrój elementów jest prowadzony na nowoczesnych piłach 

panelowych. Do transportu materiałów wykorzystywane są 

stoły pneumatyczne, podnośniki próżniowe i przenośniki 

rolkowe. Działamy zgodnie z przygotowaną kalkulacją i nie 

marnujemy materiału, śledząc postęp prac na każdym kroku. 

Precyzyjne okleinowanie

Okleinowanie odbywa się wyłącznie przy użyciu odpornego na 

wodę i wysoką temperaturę kleju poliuretanowego. U nas nie 

ma miejsca na niedoróbki, a docięte elementy oklejamy według 

indywidualnej specyfikacji Klienta 

Obróbka CNC i połączenia

Otwory wykonujemy w oparciu o kod kreskowy danego elementu. 

Do obróbki dostępne są wszystkie elementy części meblowych 

JAF. Wiercenie otworów oraz frezowanie  wpustów odbywa się 

w jednym cyklu obróbki. Nawiercanie otworów pod łączniki jest 

wykonywane zgodnie ze zdefiniowanym schematem, a kołki 

w otworach mocuje automat kołkujący, na życzenie klienta.

www.jaf-polska.pl

http://www.jaf-polska.pl
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Sprawna wysyłka 

Okucia oraz akcesoria przed wysyłką są raz jeszcze dokładnie 

liczone i dopiero pakowane do paczek. Ilość idzie u nas 

w parze z jakością, dlatego zawsze dostarczamy na czas 

i to, co trzeba. Minimalna wielkość dostawy, niezrozumiałe 

jednostki i niejasne dopłaty? To nie w JAF.

Błyskawiczny montaż

Każdy element mebli JAF posiada własną etykietę, która 

zawiera: nazwę części, wymiar, opis elementu dekoracyjnego 

krawędzi oraz rodzaj wybranego materiału. Dzięki stosowaniu 

kodów każdą część można w przyszłości zamówić 

ponownie. Wszystkie elementy zamówienia dostarczane są 

do montażu w jednym pakiecie, co przyśpiesza realizację 

zamówienia.

Zawsze na 100%

JAF to rozbudowana sieć oddziałów i rozwiązania ściśle 

dopasowane do lokalnych potrzeb klientów. Spotkasz tu 

najlepsze produkty, najnowsze kolekcje wzorów, zaawansowane 

technologie obróbki i godnych zaufania pracowników. Z chęcią 

podzielimy się z Tobą naszym wieloletnim doświadczeniem 

i rzeczowo doradzimy na każdym z etapów. 

Korzystny konfigurator

Konfigurator meblowy JAF online jest prosty w obsłudze 

i dostępny 24h. Wystarczy zalogować się na stronie, bez potrzeby 

przesyłania lub pobierania plików. Nie trać czasu na powolne 

i czasochłonne ustalenia przez telefon. Kalkulacja kosztów 

odbywa się na podstawie wprowadzonych danych i dokonanych 

wyliczeń, bez ukrytych dopłat lub dodatkowych kosztów. 



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

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.

www.jaf-polska.pl

http://www.jaf-polska.pl/asortyment/uslugi/webcut
http://www.jaf-polska.pl


W skrócie:

Wgląd do stanów magazynowych

Aktualne ceny i oferty

Pełna gama elementów dekoracyjnych
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Wymiary formatek wprowadzasz online

Automatyczna rezerwacja towaru

Dostęp 24h



www.jaf-polska.plwww.jaf-polska.pl
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Zamówienia online
www.jaf-polska.pl

Odwiedzaj sklep JAF nie wychodząc z domu. Wystarczy komputer, telefon lub tablet z dostępem do internetu. 

Po zalogowaniu możesz rozpocząć kompletowanie zamówienia, a jest w czym wybierać. W internetowym sklepie 

posiadamy ponad 15 000 produktów, szczegółowo opisanych i przejrzyście skatalogowanych. Czynne 24h!

Zamówienie 

Od zaakceptowania oferty do złożenia zamówienia dzieli Cię tylko jedno kliknięcie. Dział obsługi JAF skontaktuje się z Tobą w celu 

omówienia specjalnych życzeń lub ustalenia dogodnego terminu dostawy.

Zarejestruj się, bo warto

Więcej funkcji, więcej usług, więcej nowości. Twoje spersonalizowane konto klienta JAF ułatwia codzienną pracę poprzez dostęp  

do dodatkowych funkcji:

Stwórz cennik online z własnymi cenami

Szybko i wygodnie generuj oferty dla klientów

Dodawaj produkty do ulubionych

Twórz oddzielne koszyki zamówień do różnych zleceń

Zarządzaj kontami dostępu dla pracowników

Sprawdzaj terminy dostaw

Korzystaj z ekskluzywnych promocji

http://www.jaf-polska.pl


www.jaf-polska.pl

http://www.jaf-polska.pl


Konfigurator meblowy JAF

meble.jaf-polska.pl

Konfigurator mebli online 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.

Szybko i na wymiar

Dopasowanie wymiarów

W meblach wymagających dopasowania przestrzeni do zabudowy AGD istnieje możliwość regulowania jej wymiarów w zakresie 

podanym przez producenta. Istnieje również możliwość zmiany wymiarów boków szafek dolnych. Wydłuż boki korpusu w górę, do dołu 

lub w tył. Ściana tylna dostępna w dwóch wariantach konstrukcji:

nakładanej (podfrezowanie – szafki dolne),

wpuszczanej (nuta – szafki górne).

Wykończenie krawędzi

Obróbka krawędzi odbywa się przy użyciu kleju PU. Grubość krawędzi elementów korpusu i frontu wynosi 1-2 mm. Obrzeża  

na elementach korpusu mogą być oklejane z 4 stron, na krawędzi przedniej, górnej i dolnej, krawędzi przedniej i tylnej oraz tylko  

na przedniej krawędzi.
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www.jaf-polska.pl

Komplet otworów

W korpusie wykonujemy wszystkie otwory potrzebne  

do prawidłowego zamocowania zdefiniowanych i wybranych 

okuć oraz akcesoriów. Do wyboru element dekoracyjny 

krawędzi przedniej korpusu w kolorze krawędzi frontu.

Okucia z montażem

W konfiguratorze samodzielnie wybierzesz model oraz 

dobierzesz kolor wypychacza do bezuchwytowego 

otwierania frontów TIP-ON.

Liczba zawiasów uzależniona jest od wysokości szafki. 

System przewiduje od 2 do 4 zawiasów dla frontów. Do 

wyboru zawiasy z serii:

Blum® ClipTop Blumotion – system cichego domyku,

Blum® ClipTop — wersja bez sprężyny  

(do systemu TipOn).

Dostarczamy również komplet złącz do korpusów szafek, 

razem z gotowymi nawierceniami. Przy zawieszkach 

kuchennych możliwy jest wybór frezowania pod listwę 

montażową: z prawej, z lewej, z obu stron lub brak.

Nóżki i wsporniki półek

W ofercie konfiguratora posiadamy nóżki cokołowe  

do przykręcenia, dostępne w następujących wysokościach:

100/150 w wersji standardowej,

100/150 w wersji wzmocnionej do dużych obciążeń.

Miejsce montażu jest zawsze wstępnie zaznaczone na spodzie. 

Każda półka posiada 4 odpowiednio dopasowane wsporniki 

o rozmiarach 5 mm i wstępnie nawiercone otwory, pozwalające 

na regulację góra/dół w zakresie 32 mm.

Szafki wiszące z klapą

Szafki JAF to gwarancja komfortowego i wieloletniego 

użytkowania. Lekkie otwieranie zapewnia system podnośników 

Aventos, a technologia Blumotion pozwala na delikatne i ciche 

zamykanie. W ofercie posiadamy klapy:

uchylno-składane Aventos (HF),

uchylno-nachodzące (HS),

podnoszone (HL),

wysoko uchylne (HK).

Do małych klap przeznaczone są okucia Aventos HK-S i Aventos 

HK-XS.

http://www.jaf-polska.pl


Szuflady

W konfiguratorze oferujemy systemy do szuflad 

renomowanej marki Blum:

Tandembox,

Legrabox.

System cichego zamykania BLUMOTION jest 

u Nas opcją standardową.

Lamello Cabineo

Pionierskie rozwiązanie w technice łączenia. 

Cabineo to jednoczęściowa złączka przeznaczona 

dla producentów mebli dysponujących 

maszynami sterowanymi CNC. Produkt firmy 

Lamello, specjalizującej się od lat w technice 

łączenia, odznacza się brakiem konieczności 

wiercenia otworów na krawędziach elementów. 

W ten sposób unikamy potencjalnych błędów 

oraz uszkodzeń.
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www.jaf-polska.pl

http://www.jaf-polska.pl
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Usługa cięcia

www.jaf-polska.pl/asortyment/uslugi/usluga-ciecia

Docinamy i obrabiamy

W centrach obróbki JAF Polska wykonujemy rozkroje na nowoczesnych piłach panelowych połączonych z automatycznym 

magazynem. Oszczędny transport materiału zapewnia wysoką jakość gotowych części.

Wiadomo, że perfekcyjny rozkrój wymaga dużej precyzji. Dlatego nasi specjaliści wykorzystują sterowaną komputerowo technikę pro-

dukcji i kładą najwyższy nacisk na staranność cięcia. Oferujemy cięcie wzdłużne, poprzeczne, jak i skośne. Obrabiamy i docinamy na 

wymiar wszystkie popularne produkty płytowe.

http://www.jaf-polska.pl/asortyment/uslugi/usluga-ciecia


www.jaf-polska.pl

http://www.jaf-polska.pl


Usługa cięcia KVH®

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

Drewno konstrukcyjne na wymiar

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

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  

dostarczonych 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.
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http://www.jaf-polska.pl/asortyment/uslugi/usluga_ciecia_kvh


www.jaf-polska.pl

http://www.jaf-polska.pl


Okleinowanie krawędzi

www.jaf-polska.pl/asortyment/uslugi/okleinowanie-krawedzi

Efektowne i wytrzymałe

 // 19

Przemyślane do ostatniego szlifu

Obróbka krawędzi wykonywana jest wyłącznie przy użyciu klejenia PU, odpornego na wodę i wysoką temperaturę. Potrzebują Pań-

stwo płytę meblową z krawędziami ABS o grubości 0,8 mm, 1 mm lub 2 mm albo krawędziami wykonanymi z prawdziwego drewna?  

W JAF Polska to standard! W zależności od dekoru płyty, do wyboru oferujemy białą lub przezroczystą spoinę. Podczas wykończenia 

krawędź otrzymuje ostatni szlif, który widać i czuć w dotyku. 

Nasz asortyment:

Obróbka krawędzi prostych i skośnych,

Krawędzie ABS dla każdego dekoru i do każdej grubości płyty,

Duży wybór krawędzi melaminowanych, warstwowych i drewnianych.

http://www.jaf-polska.pl/asortyment/uslugi/okleinowanie-krawedzi


www.jaf-polska.pl

Logistyka

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

Bezpiecznie i na czas

Dodatkowo na terenie Poznania i okolic oferujemy usługę dostawy z rozładunkiem, realizowaną przez firmową ciężarówkę z mobilnym 

wózkiem widłowym. Oszczędzamy czas i siły potrzebne na ręczny rozładunek. Dokładny obszar dostaw oraz rozkład jazdy ciężarówki 

dostępny na mapce.

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. 

Dostawę możemy połączyć z transportem całopojazdowym lub skorzystać ze spedycji paletowej. Ryzyko uszkodzeń jest 

ograniczone do minimum, a zamówienie dostarczane w ustalonym terminie. 

http://www.jaf-polska.pl
http://www.jaf-polska.pl/asortyment/uslugi/transport_wlasny
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Decorfinder

www.jaf-polska.pl/decorfinder

Sprawa jest jeszcze prostsza, jeżeli posiadasz numer upatrzonego dekoru. Wystarczy wpisać go w okienko wyszukiwania. Do wyboru 

prawie 1000 wzorów od renomowanych firm. 

Decorfinder umożliwia również zestawienie ze sobą kilku wzorów jednocześnie. Porównaj ceny i cechy poszczególnych produktów, 

a następnie zamów zwycięzcę porównania.

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

http://www.jaf-polska.pl/decorfinder
http://www.jaf-polska.pl/decorfinder


Świat fornirów

www.veneer-world.com

Do wyboru, do koloru

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.

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 nie-

poręcznych materiałów prezentacyjnych.

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 i zamówisz dokładnie to, co 

oglądałeś na zdjęciu.

www.jaf-polska.pl

http://www.veneer-world.com
http://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

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

mailto:gadki@jaf-polska.pl
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