
AKCESORIA DO TARASÓW I ELEWACJI

DREWNO JEST NASZYM ŚWIATEM



WKRĘTY

NIEWIDOCZNE SYSTEMY MONTAŻOWE

WKRĘTY NIERDZEWNE SOLIDA (FIXING GROUP) - SREBRNE

WKRĘTY NIERDZEWNE ZE STALI A2 TERRASSOTEC 
(EUROTEC) – BRĄZOWE

DILA 17/22 (FIXING GROUP)

DIELENFIX II DF 17/22 (SIHGA)

4,0x40 mm (250 szt.), 5,0x50 mm (200 szt.), 5,0x60 mm (200 szt.)

5,3x50 mm (250 szt.), 5,3x60 mm (250 szt.)

Opakowanie zawiera: 1 szt. blaszki, 1 szt. wkrętu do legara, 2 szt. wkrętów do deski tarasowej

Opakowanie zawiera: 300 szt. klipów, 150 szt. wkrętów do legara, 600 szt. wkrętów do deski tarasowej

Wydajność: 9-13 m2 (z opakowania 400 szt.), 18-27 m2 (z opakowania 800 szt.)

Wydajność: 10-12 m2 (z opakowania 300 szt.)

Wydajność: ok. 5 m2 (z opakowania 100 szt.), ok. 20 m2 (z opakowania 400 szt.)

Wkręty samogwintujące wykonane z hartowanej stali nierdzewnej. Ich zalety to elegancki wygląd i maksymalną wytrzyma-

łość, niezwykle prosta instalacja, płasko zakończona głowica.

Wkręty ze stali szlachetnej A2 do montażu desek tarasowych. Idealne rozwiązanie do desek z drewna egzotycznego. 

Podwójny gwint dociąga deskę tarasową do legara, a mała główka nadaje powierzchni estetyczny wygląd. Geometria 

wkrętu zmniejsza niebezpieczeństwo rozszczepiania (konieczny jest wstępny nawiert). Warunkowo odporny na korozję,  

nie jest kwasoodporny, nie nadaje się do atmosfery z zawartością chloru.

System ukrytego montażu do tarasów z drewna egzotycznego wykonany ze stali szlachetnej A2. Zapewnia szybki montaż 

tarasu za pomocą blaszek. Wysokość łącznika tworzy optymalną odległość między powierzchnią deski a konstrukcją nośną, 

co zapobiega tworzeniu się stojącej wody. System umożliwia pełną swobodę ruchu dla drewnianego tarasu.

Dila 17 - przeznaczone do deski o grubości 21 mm

Dila 22 - przeznaczone do deski o grubości 25/27 mm

System ukrytego montażu do tarasów z drewna iglastego oraz termowanego. Wykonany ze wzmocnionego włóknem szkla-

nym karbonu (SIHGAMID) w kolorze czarnym. Dielenfix jest mocowany na spodniej stronie deski i przykręcany do niej. Dzięki 

temu, podczas montażu nie uszkadzamy górnej i bocznej powierzchni deski. System zapewnia pełną swobodę ruchu dla 

tarasu, podczas pęcznienia i obkurczania drewna.

PLATA P (FIXING GROUP)
System ukrytego montażu do deski tarasowej Termojesion wykony ze stali nierdzewnej pokrytej czarną powłoką. 

Klipsy tarasowe PLATA gwarantują łatwy i szybki montaż specjalnie wyprofilowanych desek tarasowych.



CLIPFIX

GLEITFIX GF 17/22 (SIHGA)

KLIPSY PROFIX 2 (LUNAWOOD)

Opakowanie zawiera: 200 szt. klipsów, 400 szt. wkrętów do deski tarasowej/elewacyjnej, 100 szt. nierdzewnych wkrętów do 

legara, bit TX wydłużony 50 mm, oraz bit 30 mm. 

Wkręty do desek występują opcjonalnie w długości odpowiedniej do desek o grubości 14-15 mm, 19-21 mm oraz 25-27 mm.

Opakowanie zawiera: 150 szt. klipów, 150 szt. wkrętów do legara, 450 szt. wkrętów do deski tarasowej

Opakowanie zawiera: 200 szt. klipsów

Wydajność: ok. 5,5 m2 (z opakowania 200 szt.) w przypadku tarasów, ok. 11,0 m2 (z opakowania 200 szt.) w przypadku elewacji 

w profilu na pióro-wpust.

Wydajność: ok. 10-12 m2 (z opakowania 150 szt.)

Wydajność: ok. 10 m2 (z opakowania 200 szt.)

System niewidocznego montażu, który odznacza się znakomitym stosunkiem ceny do jakości. System CLIPFIX bazuje na 

czarnych, kompozytowych klipsach wykonanych z tworzywa wzmocnionego włóknem. Materiał charakteryzuje się wysoką 

odpornością na naprężenia oraz niekorzystne działanie warunków atmosferycznych, takich jak wilgoć, promieniowanie UV 

i niskie temperatury. Kształt oraz sposób montażu klipsów pozwala na swobodne kompensowanie pracy drewna, wynika-

jącej z jego właściwości higroskopijnych.

To bardzo trwałe, a zarazem najbardziej ekonomiczne rozwiązanie montażowe dla tarasów i elewacji z drewna iglastego, 

termowanego oraz drewna egzotycznego Meranti i Okoume.

System ukrytego montażu do tarasów z drewna iglastego, wykonany ze wzmocnionego włóknem szklanym karbonu (SIH-

GAMID) w kolorze czarnym. GleitFix jest mocowany na spodniej stronie deski i przykręcany do niej. Taki sposób montażu 

nie uszkadza górnej i bocznej powierzchni deski tarasowej. Deska tarasowa poddaje się bez problemu ruchom wynikają-

cym z pęcznienia i obkurczania drewna – zapewnia to pełną swobodę ruchu dla tarasu.

Zestaw klipsów przeznaczonych do deski tarasowej z Termososny. Klipsy produkcji Lunawood pozwalają na uzyskanie 

harmonijnego wyglądu tarasu z całkowicie niewidocznym mocowaniem.
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REGULACJA WYSOKOŚCI TARASU

PODKŁADKI GUMOWE GUMO L (FIXING GROUP)

STOPA LIFTO (FIXING GROUP)

STOPA JUSTIFIX II JK (SIHGA)

STOPA JUSTIFIX JM (SIHGA)

BASO (FIXING GROUP)

2x30x80 mm (75 szt.), 5x30x80 mm (35 szt.), 8x30x80 mm (25 szt.) 

Stopa Lifto 35-55 mm (30 szt.)

Stopa JK50H 30-50 mm  
(opakowania: po 5 lub 25 szt.)

Justifix JM 40 (50 szt.), Justifix JM 60 (50 szt.), Justifix JM 80 (50 szt.)

Opakowanie zawiera: 400 szt. przekładek dystansowych

Prosty i skuteczny sposób zapobiegania wilgoci. Podkładki zapewniają również optymalną cyrkulację powietrza pomiędzy 

konstrukcją nośną a fundamentem. Rożne grubości pozwalają na wygodne dopasowanie i wypoziomowanie nierównej 

powierzchni fundamentu. Podkładki wykonane z materiału EPDM skutecznie amortyzują drgania oraz zachowują swój kształt 

niezależnie od temperatury oraz promieniowania UV.

Stopka umożliwiająca regulację wysokości tarasu w zakresie od 35 do 55 mm. Może być stosowana na dowolnym podłożu. 

Wysokość można dodatkowo zwiększyć dzięki zastosowaniu dedykowanych adapterów (taras można podnieść maksymal-

nie o 295 mm).

Regulowana stopa, dzięki które konstrukcja nośna pozostaje sucha, a taras jest odpowiednio wentylowany. Duża po-

wierzchnia przylegania, także do miękkiego podłoża, o zaokrąglonych krawędziach zabezpiecza folię pod spodem. Stopa 

umożliwia regulację w zakresie od 35 do 50 mm, a dzięki adapterom może to być maksymalnie 545 mm.

Do stosowania na twardym podłożu. Posiada wygodną regulację od góry. Stopa zachowuje swój kształt niezależnie  

od temperatury i promieniowania UV. Automatycznie dopasowuje się do nierówności i skutecznie amortyzuje drgania.

Przekładka dystansowa, która przy montażu desek tarasowych w sposób widoczny (na wkręty) gwarantuje prawidłową 

wentylację pomiędzy deską tarasową a legarem. Zapewnia również odpowiednią dylatację pomiędzy deskami tarasowymi 

(5,5-6,0 cm). Zintegrowane elementy sprężyste zostały dodatkowo wzmocnione włóknem szklanym. Przekładka zapewnia 

bezpieczne połączenie i zapobiega generowaniu hałasu, odczuwalnie podnosząc komfort poruszania się po tarasie.

Adapter 20 mm (opakowania: 10 lub 180 szt.)

Stopa JK90H 50-90 mm  
(opakowania: po 5 lub 20 szt.)

Adapter 40 mm (opakowania: 5 lub 90 szt.)

Stopa JK125H 50-125 mm 
(opakowania: po 5 lub 20 szt.)

Stopa JK160H 90-160 mm  
(opakowania: po 4 lub 16 szt.)

Adapter JA 35 mm 
(opakowania: 5 lub 40 szt.)

Adapter JA 70 mm 
(opakowania: 8 lub 25 szt.)
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3,2x35/40/50/60 mm (500 szt.)

3,2x40/50/60 mm

Dostępne opakowania: 100 szt., 400 szt., 800 szt.

Opakowanie zawiera: 100 szt. klipsów, 100 szt. nierdzewnych wkrętów (z czarną powłoką) 4,2x35 mm

Wydajność: ok. 5 m2 (z opakowania 100 szt.)

Opakowanie zawiera: 50 szt. klipsów, 50 szt. nierdzewnych wkrętów (z czarną powłoką) 4,2x35 mm

Wydajność: ok. 2 szt./1 mb deski

WKRĘTY OCYNK F-BOHRFIX (SIHGA)

WKRĘTY NIERDZEWNE SOLIDA (FIXING GROUP)

TIGA SYSTEM UKRYTEGO MONTAŻU (FIXING GROUP)

TIGA KLIPS STARTOWY (FIXING GROUP)

Wkręty samowiercące wykonane ze stali ocynkowanej przeznaczone do elewacji wewnętrznych, podbitek, podłóg. Proces 

montażu przebiega gładko, a uzyskany efekt jest solidny i trwały. Ich zalety to estetyczny wygląd, zintegrowany punkt wstęp-

nego wiercenia, szybka penetracja, materiał nie rozwarstwia się (nawet na skraju wierconej deski).

Wkręty samogwintujące wykonane z hartowanej stali nierdzewnej przeznaczone do elewacji. Proces montażu przebiega 

gładko, a uzyskany efekt jest solidny i trwały. Ich zalety to elegancki wygląd, zintegrowany punkt wstępnego wiercenia, 

szybka penetracja, uniwersalne wykończenie do stosowania na zewnętrz.

System ukrytego montażu do elewacji. System TIGA składa się z desek wyprofilowanych w kształcie romboidalnym oraz 

klipsów montażowych ze stali nierdzewnej. W ofercie posiadamy dedykowane deski elewacyjne wykonane z różnych ga-

tunków drewna. Specjalny profil desek zapewnia maksymalną ochronę domu przed czynnikami zewnętrznymi (opady, 

promieniowanie UV, wiatr).

Instalacja systemu TIGA jest prosta, szybka i bezpieczna. Nie wymaga specjalistycznych narzędzi, a do montażu każdego 

klipsa wystarcza pojedynczy wkręt.

Klips przeznaczony do elewacji w systemie ukrytego montażu TIGA. Jest to element początkowy, od którego rozpoczynamy 

montaż desek elewacyjnych.
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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
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