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JAF - wszystko jest możliwe

JAF to nie tylko firma, JAF to rodzina. Na pierwszym miejscu stawiamy człowieka i zawsze wychodzimy naprzeciw jego potrzebom. 

Zasięgniesz u nas fachowej opinii, wybierzesz właściwy materiał i na miejscu dokonasz precyzyjnej obróbki. Wprowadzamy również 

innowacyjne usługi online, które umożliwiają szczegółową wycenę, wizualizację oraz zamówienie dociętych na wymiar produktów za 

jednym kliknięciem myszki. Prowadzimy międzykontynentalną logistykę, a zarazem wdrażamy regionalnie dopasowane rozwiązania, 

takie jak transport z rozładunkiem u klienta. Myślimy globalnie, działamy lokalnie.

W JAF wychodzimy z założenia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma też rzeczy związanych z drewnem, które są nam 

obce. Od początku stawiamy na profesjonalizm, najwyższą jakość i dbałość o każdego klienta z osobna. Dlatego już 

ponad 70 lat z zaangażowaniem rozwijamy swoje działania na całym świecie, w tym od ponad 10 lat w Polsce.
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Na całym świecie, 
ale jak w domu

Do Polski zawitaliśmy w 2008 roku. 5 osób, skromne biuro i mały magazyn. Jednak do odważnych świat należy! Kilka lat później 

otwieramy wymarzoną siedzibę w Gądkach pod Poznaniem, a przeprowadzka do nowej hali zajmuje aż 84 transporty. Ponownie  

nie spoczęliśmy na laurach i chwilę później witamy nowy oddział JAF Polska w stolicy kraju. Obecnie pod Warszawą na klientów czeka 

imponujący magazyn oraz kompleks biurowy w Małopolu, a w Robakowie pracuje nowoczesna i zautomatyzowana linia do cięcia płyt. 

Co będzie jutro? Tego nie wiemy, ale wiemy, że wspólnie zmierzamy we właściwą stronę.

Parafrazując stare porzekadło: nie od razu JAF zbudowano. Wszystko zaczęło się w 1948 roku w Austrii. W Stockerau 

powstała nasza pierwsza siedziba — trochę magazyn, trochę warsztat. Sumienna praca z czasem przyniosła owoce. 

Aktualnie posiadamy 59 placówek w 18 krajach i… skrupulatnie planujemy kolejne.
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Regionalność

W JAF nie ma gorszych i lepszych miejsc. Poprzez budowę oraz zrównoważony rozwój regionalnych oddziałów zapewniamy lokalnej 

społeczności możliwość pracy w miejscu, z którego pochodzą. Równocześnie przyczyniamy się do stałego rozwoju lokalnej gospodarki. 

W pierwszej kolejności zatrudniamy pracowników z danego regionu i prowadzimy politykę zgodną z jego specyfiką. Jesteśmy 

zaangażowani w promocję młodych talentów – przede wszystkim związanych z przemysłem drzewnym. Działamy charytatywnie, 

a także aktywnie wspieramy lokalne inicjatywy społeczne. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nas potrzebujesz.

Grupa JAF zapewnia stabilne zatrudnienie dla prawie 3000 osób w całej Europie. W samej Austrii nasz zespół liczy blisko 

700 osób. Oprócz miejsc pracy, oferujemy m.in. wypoczynkowe apartamenty dla pracowników i ich rodzin oraz dbamy 

o regularne okazje do spotkań. Szkolimy się, integrujemy i wspólnie podnosimy standardy wewnątrz firmy.
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Idealny duet: 
tradycja i innowacje

Wyrazem połączenia tradycji i nowoczesności jest m.in. Veneer World — pierwszy na świecie sklep internetowy, w którym można 

szczegółowo obejrzeć i zamówić wymarzone forniry. Cyfrowa baza ponad 1 200 000 zdjęć najwyższej rozdzielczości umożliwia 

wygodne zakupy z każdego miejsca na kuli ziemskiej. Świeże podejście, kompleksowa oferta produktów oraz usług, nieskazitelna 

jakość i błyskawiczna logistyka to powody, dla których warto nam zaufać. Idzie nowe, idzie lepsze, idzie JAF.

Świat rozwija się bardzo szybko, a my razem z nim. Nie boimy się zmian, gdyż wiemy, że przekładają się na rosnące 

zadowolenie naszych klientów. W tym celu wprowadzamy szereg innowacyjnych rozwiązań i udogodnień. Pomimo 

70-letniej historii starannie pielęgnujemy fundamenty naszej firmy, czyli pasję i zamiłowanie do drewna.
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Niezawodnie i na czas… 
nawet na Księżyc

Ciężarówki w drodze do naszych klientów pokonują rocznie 13,3 mln kilometrów. To tak, jakby 332,5 okrążyły Ziemię lub 34,5 razy 

pokonały drogę na Księżyc. Każdy klient jest dla nas równie ważny, dlatego np. ten sam produkt przechowujemy w kilku miejscach,  

aby obsługa klienta hurtowego nie spowolniała obsługi klienta detalicznego. To, co wyróżnia JAF na tle innych firm to również imponujące 

regały, na których możemy składować nawet 13 metrowe odcinki drewna. Obsługa regałów odbywa się przez wyspecjalizowane wózki 

widłowe i jeszcze bardziej wyspecjalizowanych operatorów. Drewno to nasz świat, nie tylko biznes. Zapraszamy!

Nasza dbałość o klienta nie kończy się przy bramie magazynu. Nowoczesna flota prawie 400 wózków widłowych, 

98 własnych ciężarówek i 164 pojazdów spedycyjnych codziennie dostarcza towar do naszych odbiorców. Globalne 

rozwiązania wzbogacamy o lokalne doświadczenia. Gwarantujemy punktualność i bezpieczeństwo każdego z transportów.
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Produkty i usługi
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Powstają w wyniku połączenia surowej płyty wiórowej lub płyty MDF i ozdobnej warstwy dekoracyjnej. Warstwę zewnętrzną pokrywa 

się żywicą termoutwardzalną. W ostatnim etapie produkcji możliwe jest nadanie powierzchni pożądanej struktury, a paleta wzorów  

jest wręcz nieograniczona.

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

do stosowania m.in. przy produkcji mebli oraz aranżacji wnętrz. Znacząco skracają proces produkcji i oferują pełną dowolność 

wykończenia warstwy zewnętrznej.

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.

Dla meblarstwa

PŁYTY MELAMINOWANE

PŁYTY FORNIROWANE
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To one decydują o ostatecznym charakterze mebli i całego wnętrza. W zależności od zasobności portfela i preferencji można je 

wykonać z najróżniejszych materiałów: począwszy od naturalnego drewna, przez fronty fornirowane, połączenia naturalnych materiałów 

ze szkłem i aluminium, aż po nieskończoną paletę kolorów i wzorów uzyskiwaną dzięki uszlachetnianiu płyt meblowych (wiórowych  

lub MDF).

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.

FRONTY MEBLOWE

BLATY ROBOCZE

To materiały, bez których nie wyobrażamy sobie przemysłu meblarskiego i wykończeniowego. Znajdują zastosowanie w produkcji mebli 

tapicerowanych i skrzyniowych. Stanowią też element bazowy do produkcji płyt laminowanych i lakierowanych, płyt fornirowanych oraz 

blatów kuchennych, z których wykonane są w większości otaczające nas na co dzień meble. Dzięki ich szczególnym właściwościom, 

materiały te wykorzystuje się do produkcji parapetów, paneli podłogowych i nowoczesnych paneli ściennych, a także w budownictwie, 

jako materiały izolacyjne, wykładzinowe, ścianki działowe czy konstrukcyjne elementy wyposażenia wnętrz.

PŁYTY MDF/WIÓROWE
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Są warstwowym tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z kilku lub kilkunastu warstw papieru impregnowanego żywicą 

fenolową i papieru dekoracyjnego impregnowanego żywicą melaminową.  Po zakończeniu procesu technologicznego nie wymagają 

uszlachetniania i są uznawane za jeden z najbardziej wytrzymałych materiałów wykorzystywanych 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

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. Ten na oko cienki kawałek drewna, posiada bardzo szeroki wachlarz korzyści.

FORNIRY

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 wierzchniej oraz papieru 

rdzeniowego. Uzyskiwany w ten sposób materiał jest wytrzymały, a zarazem wygodny w obróbce i przyjazny dla środowiska. Laminaty 

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

zaprojektowanych kształtach oraz kombinacjach kolorystycznych

LAMINATY
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BLUM – otwieranie i zamykanie szuflad, szafek oraz frontów 

staje się przyjemnością

HÄFELE – przez zawiasy czy oświetlenie, aż po systemy 

przesuwne

ASTIN – aluminiowe systemy do drzwi przesuwnych, 

składanych, rozwieranych i przejściowych

Okucia meblowe to coś więcej niż gałki, uchwyty, wieszaki i zawiasy. To zaawansowane rozwiązania ułatwiające  

aranżację przestrzeni, optymalizację przechowywania i zwiększające funkcjonalność mebli i całych pomieszczeń.

Akcesoria dla meblarstwa

LAMELLO – pionierskie rozwiązania w technice łączenia

DESIGNLIGHT – systemy oświetleniowe i LED do mebli oraz 

całych pomieszczeń

ZOBAL – wysokiej jakości aluminiowe akcesoria do mebli  

i pomieszczeń
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Materiały powszechnie znane i stosowane w meblarstwie i budownictwie. Choć pozornie drugoplanowe i nieistotne,  

to one stanowią o jakości i trwałości przedmiotów którymi otacza się na co dzień każdy z nas.

Dla meblarstwa, budownictwa 
i nie tylko

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.

Niektóre rodzaje dostępne w naszej ofercie:

Brzozowa

Sosnowa

Topolowa (lekka)

Egzotyczna

Foliowana antypoślizgowa

SKLEJKI

Foliowana szalunkowa

Foliowana kolorowa

Suchotrwała

Wodoodporna

Trudnopalna
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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 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, a warstwy zewnętrzne klejone są 

równolegle do długości płyty.

PŁYTY OSB

PŁYTY WARSTWOWE
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Jesteśmy międzynarodowym potentatem w handlu drewnem z wieloletnim doświadczeniem zdobytym na rynkach całe-

go świata. Oferujemy Państwu najwyższą jakość usług, obsługi oraz przede wszystkim drewna - począwszy od drewna 

litego C24, KVH®, przez KVH Duo/Trio®, aż po produkowane na zamówienie oraz dostępne od ręki BSH.

Dla budownictwa

Czterostronnie strugane drewno konstrukcyjne, które zostało wysuszone w komorach suszarniczych do 15% wilgotności i przesortowane 

pod względem wytrzymałości. KVH® to nowoczesny produkt z drewna iglastego, posiadający fazowane krawędzie i długość do 13 m.

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.

Materiał z najwyższej półki, który zapewnia jeszcze większe możliwości wymiarowe i jeszcze większe możliwości nośne. Powstaje  

z co najmniej trzech równolegle klejonych, suszonych desek lub lameli z drewna iglastego. Przeznaczony do stosowania w konstrukcjach 

nośnych o dużych rozpiętościach oraz obciążeniach.

KVH®

KVH DUO/TRIO®

BSH
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Drewno konstrukcyjne ze świerku, certyfikowane w klasie C24. Według obowiązujących przepisów i norm budowlanych to materiał 

wymagany do stosowania na konstrukcje dachowe, stropy, ściany i domy szkieletowe. Drewno jest strugane i suszone, a jego 

wilgotność wynosi 15 +/- 3%.

Purenit® jest materiałem funkcjonalnym na bazie sztywnej pianki poliuretanowej. Cechuje go wysoki poziom termoizolacyjności.  

Jest odporny na chemikalia, temperaturę, obciążenia mechaniczne i wilgoć. Łatwy w obróbce, wszelkimi maszynami do drewna.

Niezawodna jakość oraz imponujące parametry wytrzymałościowe akcesoriów marki Sihga, których próżno szukać wśród tanich 

zamienników.

Lite deski z grubego drewna sosnowego i świerkowego to doskonały wybór na drewnianą podłogę oraz strop. Można je układać  

na legarach lub kleić bezpośrednio do podłoża.

C24

PURENIT®

AKCESORIA CIESIELSKIE

PODŁOGI LITE
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Grupa JAF od ponad 70 lat z powodzeniem produkuje, sprowadza oraz rozprowadza 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, a w naszych magazynach oferujemy  

do Państwa dyspozycji ponad 1 000 m³ suchych tarcic dostępnych od ręki.

Dla każdej branży
Tarcica
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Gatunki europejskie w stałej ofercie:

BUK

CZEREŚNIA

JESION

LIPA

ORZECHDĄB

KLON/JAWOR

BRZOZA

MODRZEW

SOSNA

OLCHA

ŚWIERK
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Gatunki egzotyczne w stałej ofercie:

CZEREŚNIA AMERYKAŃSKA

EUKALIPTUS RED GRANDIS

JATOBA

MERBAU

SIPOIROKO

MERANTI

ABACHI

ORZECH AMERYKAŃSKI

TEAK

SAPELI

WENGE
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Tarasy drewniane zyskują na popularności nie tylko wśród miłośników rozwiązań ekologicznych. Drewno połączone z kamieniem, 

stalą lub szkłem to jeden z wiodących trendów w dziedzinie urządzania domów i ogrodów. Znakomicie wpisuje się w styl architektury 

minimalistycznej, jak i klasycznych projektów oraz rozwiązań.

Drewniany taras jest zawsze miły w dotyku i cieszy oko niezależnie od pory roku. Latem nie nagrzewa się, a zimą nie jest śliski. 

Oferuje funkcjonalność, trwałość oraz ponadczasowy, klimatyczny wygląd. Poznaj jego zalety i wybierz gatunek drewna dopasowany  

do swoich potrzeb.

Drewno to surowiec równie szlachetny, co wytrzymały i sprawdzony. Nie dziwi więc jego stale rosnąca popularność 

w rozmaitych gałęziach budownictwa.

Dla wszystkich
Tarasy drewniane
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Gatunki dostępne w naszej ofercie:

Kolory i struktura w naturze mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.

CUMARU

IPE

MASSARANDUBA

KEMPAS

BANGKIRAI

MODRZEW 
SYBERYJSKI

TEAK

MUKULUNGU

TERMOJESION

TERMOSOSNA

ŚWIERK
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GATUNEK

CUMARU

IPE

MASSARANDUBA 

TEAK

TERMOJESION

TERMOSOSNA

BANGKIRAI

MUKULUNGU

KEMPAS

MODRZEW SYBERYJSKI

ŚWIERK

TRWAŁOŚĆ

Co oznacza trwałość?

Trwałość jest jednym z najbardziej istotnych wskaźników, decydujących o możliwości zastosowania danego gatunku drewna w miejscu, 

podlegającym wpływom warunków atmosferycznych. Wskaźnik trwałości określany jest na podstawie normy DIN EN 350-2 i oznacza 

odporność na działanie organizmów, mających niszczący wpływ na drewno i tworzywa drzewne w bezpośrednim kontakcie z podłożem 

ziemi.

Firma JAF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że deska profilowana/ryflowana nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym w ro-

zumieniu rozporządzenia nr. 305/2011. Deska profilowana/ryflowana jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach i tam, gdzie nie są wymagane odpowiednie 

zezwolenia budowlane np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty nie związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki 

chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska.  Deska profilowana ryflowana jest półfabrykatem przeznaczonym do dalszej 

obróbki (piłowanie, szlifowanie, wykańczanie itp.).
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Deska kompozytowa to sprawdzony przepis na bezproblemowy w utrzymaniu taras o estetycznym wyglądzie. Odporny na niekorzystne 

warunki pogodowe, działanie wody, grzyby, pleśń oraz promieniowanie UV.

Taras z deski kompozytowej jest wygodny w utrzymaniu, jak i układaniu. Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiedni zestaw do ukrytego 

montażu, a na powierzchni swojego tarasu nie uświadczysz widoku wkrętów. Cięcie desek kompozytowych nie stanowi problemu. 

Używamy w tym celu tych samych przyrządów, co do obróbki drewna. Pewny wybór na lata.

Co jeśli chcesz cieszyć się wyglądem drewnianego tarasu, a nie masz czasu dbać o jego regularną konserwację?  

Nic prostszego. Z pomocą nadchodzi taras kompozytowy.

Tarasy kompozytowe
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DEKARD
polskie deski tarasowe, o znakomitej stabilności wymiarowej  

i odporności na wszelkie warunki pogodowe

GARDIN PLUS
swoją wyjątkową wytrzymałość zawdzięcza 6-komorowej, 

grubościennej budowie, która podparta jest 7 solidnymi 

wspornikami

GARDIN NATUR
wygląd i realistyczna w dotyku powierzchnia przypominająca 

drewno, połączone z wszystkimi zaletami kompozytu

TIMBERTECH
masywny profil gwarantuje solidność twardego drewna, 

realistyczny odcień koloru i rysunek drewna oraz wyczuwalną 

strukturą słojów

Tarasy kompozytowe dostępne w naszej ofercie:
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Naturalne drewno, mimo że wymagające, jest materiałem chętnie wykorzystywanym przez architektów i dekoratorów wnętrz.

Elewacja z drewna idealnie wpisuje się zarówno w tradycyjny, minimalistyczny, jak i skandynawski styl budownictwa. W nowocze-

snej architekturze drewniana elewacja jest łączona z industrialnymi materiałami, takimi jak metal i szkło. Drewniane elewacje stały się  

elegancką i prestiżową wizytówką najdroższych budynków w centrach miast oraz modnych dzielnic podmiejskich.

Zaś elewacje z drewna termowanego to gwarancja komfortowego użytkowania przez długie lata. Odporne na warunki atmosferycz-

ne oraz degradację biologiczną. Dzięki redukcji wilgotności oferują lepszą stabilność wymiarową. Są również pozbawione żywicy,  

co zapobiega powstawaniu wycieków.

Elewacje drewniane
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Gatunki dostępne w naszej ofercie:

MERANTI (DARK RED MERANTI)

MODRZEW SYBERYJSKI

ŚWIERK SKANDYNAWSKI

OKOUME

CEDR (WESTERN RED CEDAR)

TERMOJESION

TERMOSOSNA
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Włókno-cement to cement wzmocniony włóknami, dzięki którym tworzy materiał o elastycznej konstrukcji. Idealny  

do wykończenia wszelkiego typu powierzchni ochronnych zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Łatwo poddaje się  

obróbce co czyni go wszechstronnym materiałem, nadającym się do wielu zastosowań na elewacjach i wykończenia 

detali.

Elewacje włókno-cementowe
Cembrit Plank & Cembrit Panel

Produkty włókno-cementowe są odporne na wysokie wahania temperatur, śnieg, deszcz, upały, mrozy, wysoką wilgotność  

oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Oprócz odporności na gnicie i wzrost grzybów, produkty Cembrit z włókno-cementu potrzebują jedynie minimum konserwacji. Ponadto 

są niepalne co oznacza, że mają lepszą odporność ogniową niż alternatywne rozwiązania z drewna lub tworzyw sztucznych.
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Drewniana podbitka dachowa jest ozdobą i znakomitym zwieńczeniem elewacji, natomiast boazeria nadaje ciepły klimat 

domowym wnętrzom. Podbitka to element wykończeniowy pod okapem dachu, który dodatkowo chroni elementy 

konstrukcji dachowej wystającej poza obrys budynku.

Podbitki i boazeria

Oferujemy podbitkę i boazerię z najwyższej klasy drewna świerkowego, pochodzącego z kontrolowanej wycinki na północy Europy.  

To estetyczny i funkcjonalny sposób wykończenia elewacji, jak i aranżacji wnętrz. Odpowiednio zaimpregnowany świerk nie zmienia 

barwy pod wpływem światła. Drewnianą podbitkę należy konserwować co kilka lat (malować, lakierować lub olejować).
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Aby jak najdłużej cieszyć się naturalnie pięknym tarasem i elewacją, proponujemy skorzystanie z kompleksowej oferty 

akcesoriów montażowych oraz szerokiej gamy produktów przeznaczonych do pielęgnacji drewna.

Akcesoria i chemia

Nieimpregnowane drewno z czasem pokrywa się srebrzystą patyną i stopniowo szarzeje. Jest to znak zdrowia i naturalnego procesu 

starzenia się, który nie ma wpływu na walory użytkowe oraz parametry techniczne desek.
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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  

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

typu działań.

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

Oszczędny transport materiału zapewnia wysoką jakość gotowych części.

USŁUGA CIĘCIA

KONFIGURATOR MEBLI ONLINE

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

WEBCUT – CIĘCIE I OKLEINOWANIE ONLINE

Usługi i narzędzia online
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Fajny dekor zapadł Ci w pamięć i zastanawiasz się, jak go namierzyć? Niezależnie czy szukasz określonego wzoru, tekstury czy marki 

producenta, znajdziesz wszystko w prosty sposób.

DECORFINDER

To pierwszy na świecie sklep internetowy, w którym każdy fornir obejrzysz na zdjęciach 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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Jesteśmy w stanie dokonać szczegółowej i precyzyjnej wyceny 

konstrukcji. Ponadto, możemy zwizualizować szkielet domu 

lub dachu oraz rozpisać wszelkie elementy niezbędne do jego 

wzniesienia. Na koniec wszystko potniemy i dostarczymy na plac 

budowy.

Wizualizer gatunków drewna oraz kompozytów, ilustrujący 

poszczególne deski z naszej oferty. To intuicyjne w obsłudze 

narzędzie, które rozwiewa wątpliwości i ułatwia dobór 

odpowiedniego produktu - www.jaf-tarasy.pl

Genialne narzędzie, które łączy w sobie projektanta i wykonawcę. 

Jest to nowoczesny kalkulator i planner tarasu w jednym. 

Ty planujesz, a kreator liczy i podpowiada najlepsze rozwiązania,  

na bieżąco optymalizując koszta.

CIĘCIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

WIZUALIZER TARASU I ELEWACJI ONLINE

KREATOR TARASU ONLINE
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Centrum Stolarskie
Robakowo k. Poznania

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!

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.

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 25, 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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