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Wykwintny kolor, najwyższa jakość

Moc elegancji. Deski tarasowe Massaranduba zaliczają się do najbardziej twardych i wytrzymałych na ścieranie. Są również odpor-

ne na grzyby, pleśń i działanie chemikaliów, w tym kwasów. Idealne do zastosowań zewnętrznych. Ponadto, gatunek zachwyca 

niespotykaną wręcz feerią barw: od delikatnie purpurowej, poprzez nasyconą czerwień do ciemno-czerwonego brązu.
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Ambasador egzotyki

Renomowany gatunek drewna egzotycznego. Jego niekwestionowane zalety to wrodzona twardość i wytrzymałość na niekorzyst-

ne warunki klimatyczne. Wykazuje naturalną odporność na biodegradację, a nawet stałe działanie wody morskiej. Pochodzące 

z Azji deski nadają tarasom elegancki i klasyczny wygląd, w stonowanych odcieniach brązu.

Równie piękne, co trwałe 

Jeden z najtwardszych gatunków Ameryki Łacińskiej. Wyróżnia się wybitną odpornością na ścieranie i potencjalne uszkodzenia me-

chaniczne. Może być z powodzeniem stosowane w miejscach narażonych na częsty kontakt z wilgocią. Nie wchłania wody, tłusz-

czu i brudu. Deski tarasowe Cumaru to atrakcyjna cenowo podróż przez odcienie brązu: od jasnego, po mahoniowo-bursztynowy.

Egzotyka nie musi być droga

Wywodzi się Półwyspu Indochińskiego oraz terenów Azji Południowo-Wschodniej. Jego naturalnymi atutami są twardość, niska ście-

ralność oraz przede wszystkim odporność na grzyby, owady i mikroorganizmy. Jego żywotność w odkrytej architekturze ogrodowej 

określa się na 20-40 lat. Dodatkową zaletą tego ceglasto-czerwonego gatunku jest atrakcyjna cena. 

Lśniący taras dla pokoleń

Błyszcząca, czekoladowa powierzchnia skrywa w sobie oleiste i stabilne wymiarowo drewno z Ameryki Południowej. To jeden z naj-

twardszych gatunków drewna na świecie. Co więcej, może się również pochwalić najwyższą klasą odporności na działanie ognia, 

porównywalną do stali zbrojeniowej. Kolory desek różnią się odcieniami, a ich wspólną cechą jest mała liczba sęków.

Żywa legenda

Legendarny azjatycki gatunek, który wyróżnia się najwyższą zawartością substancji oleistych oraz kwasu krzemowego. Nie chłonie 

wody, nie gnije i jest odporny na biologiczne starzenie się. Dlatego oprócz tarasów, używa się go do układania pokładów luksuso-

wych jachtów i żaglowców (m.in. Dar Młodzieży). Praktycznie nigdy nie traci swoich zalet, zachwycając każdego dnia na nowo.
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TERMOJESION

ŚWIERK SUROWY

TERMOSOSNA

MODRZEW SYBERYJSKI

MUKULUNGU

Unikalny kolor, egzotyczne zalety

Profesjonalnie przeprowadzony proces termowania sprawia, że europejskie gatunki drewna stają się równie trwałe, co legendarne 

pod tym względem drewno egzotyczne. Jesion poddany obróbce termicznej jest niesamowicie wytrzymały, stabilny wymiarowo 

i urzekająco piękny. Jasnobrązowe drewno z czasem nabiera koniakowego koloru. Piękne i solidne drewno.

Sosna sośnie nie równa

Termososna to drewno sosnowe, które zostało poddane obróbce termicznej. Jest odporna na biodegradację, stabilna wymiarowo  

i nie wymaga konserwacji. Wzrastają również właściwości izolacyjne (aż do 25%). Pod wpływem wysokiej temperatury sosna zyskuje 

ciepły karmelowy odcień z wyrazistymi sękami, bez wycieków żywicy. Tańsza alternatywa dla gatunków egzotycznych.

Zahartowany przez naturę

Iglasta alternatywa dla drewna egzotycznego. Pochodzi z surowych obszarów Syberii, dlatego nie straszne mu nawet temperatury 

do -50°C. Odporny na wodę, ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Trwałość surowej deski wynosi około 15 lat, a po zaim-

pregnowaniu wzrasta aż do 30 lat. Wytrzymałe deski o żywym, brązowym kolorze i wyraźnym rysunku drewna. 

Bordowy twardziel

Niebywale piękny kolor i imponujące parametry użytkowe — przedstawiamy afrykańskie drewno, które swoimi zaletami góruje nad 

europejskimi gatunkami w surowej formie. Ciężkie, bardzo twarde i wytrzymałe. Dzięki wrodzonej zawartości krzemu nie straszne mu 

biodegradacja, a nawet słona morska woda. Kusi intensywną bordowo-brązową barwą oraz lśniącą powierzchnią desek.

Przyjaciel obróbki i barwienia

Wysokiej jakości deska tarasowa z drzewa iglastego, pochodzącego z mroźnych obszarów Europy. Posiada kremowo-biały kolor 

oraz niewielkie sęki. Drewno bogate w żywicę, lecz wymagające dodatkowego zabezpieczenia. Idealnie nadaje się do malowania. 

Sposób na naturalny taras z drewna w przystępnej cenie. W ofercie posiadamy również deski wstępnie impregnowane.
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WKRĘTY
Wkręty stosowane przy montażu tarasów zawsze wykonane są z nierdzewnej stali. Czy to samogwintujące czy 

z podwójnym gwintem dociągającym deski do legarów, muszą być zawsze odporne na pęknięcia. Przed uży-

ciem zaleca się zawsze wykonanie nawiertów.

NIEWIDOCZNE SYSTEMY MONTAŻU
Wykorzystują mocowanie wkrętów od spodu lub w specjalnie wypreparowanej przestrzeni deski, dzięki czemu 

pozwalają uniknąć uszkodzeń lica i widocznych krawędzi desek. Powierzchnia desek pozostaje nienaruszona, 

a przez to odporniejsza na degradację wynikającą z oddziaływania warunków atmosferycznych czy czynników 

biologicznych.

REGULACJA WYSOKOŚCI TARASU
Konstrukcja tarasu musi zapewniać optymalną wentylację między konstrukcją nośną a fundamentem, przeciw-

działając wilgoci. Musi być także odpowiednio wypoziomowana, zachowując przy tym swoją stabilność, nieza-

leżnie od jakości oraz ukształtowania terenu. Z pomocą przychodzi gro akcesoriów ułatwiających oraz stabilizują-

cych konstrukcję dobrze zamontowanego tarasu.

LEGARY
To na nich spoczywa ciężar całego tarasu, dlatego powinny być naprawdę wytrzymałe i przeciwstawiać się 

działaniom różnych czynników atmosferycznych. Zalecamy stosowanie legarów wykonanych z takich samych 

gatunków drewna co deski wierzchnie, lub o takich samych właściwościach.

OLEJE DO TARASÓW
Olej wydobywa naturalne piękno i podkreśla rysunek drewna, zachowując jego kolor (chyba, że wybierzemy 

olej barwiący). Zabezpiecza drewno przed wilgocią oraz działaniem promieni UV, które powodują szarzenie po-

wierzchni. Zależnie od konkretnego rodzaju i producenta, właściwości oleju utrzymują się od jednego sezonu do 

2-3 lat.

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA TARASÓW
Nawet bardzo dobrze zabezpieczony drewniany taras, potrafi z czasem stracić swój kolor i mocno zabrudzić. Na 

szczęście dzisiaj prawie każdemu tarasowi z drewna przywrócić można dawny wygląd, a to dzięki unikatowym 

środkom do jego renowacji. Pamiętajmy jednak, że regularnie czyszczony i zadbany taras może rzadziej lub wcale 

nie wymagać odnawiania.

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.

Aby jak najdłużej cieszyć się naturalnie pięknym drewnianym tarasem, proponujemy skorzystanie z kompleksowej oferty 

akcesoriów montażowych oraz szerokiej gamy produktów przeznaczonych do pielęgnacji drewna.

www.jaf-polska.pl
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DREWNO JEST NASZYM ŚWIATEM
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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 rozumie-

niu 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 tej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne 

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

szlifowanie, wykańczanie itp.).

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
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