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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 7–8/2015

Firma JAF powsta a w Austrii ponad 60 lat 
temu i od tego czasu sta a si  wiod cym dostaw-
c  drewna i materia ów drzewnych w Europie 
Centralnej. Dzisiejsz  pozycj  w Europie osi -
gn li my dzi ki szczególnej dba o ci o jako
i serwis. Nasze w asne biura zakupowe w licz-
nych krajach Azji, Afryki i Ameryki dok adaj
wszelkich stara , aby materia  pochodzi  od pro-
ducentów najlepszych jako ciowo i zweryfiko-
wanych pod wzgl dem racjonalnej i ekologicz-
nej gospodarki le nej. Posiadamy certyfikat FSC. 
Od kilku lat grupa JAF obecna jest tak e w Polsce 
pod Poznaniem, a od kilku tygodni tak e
w Warszawie oferuj c swoim klientom hurto-
wym i detalicznym szeroki wybór najlepszych 
jako ciowo tarasów, elewacji, drewna konstruk-
cyjnego i klejonego, tarcicy, sklejek, p yt i in. 

Obecnie w sezonie letnim szczególnie zach -
camy do zapoznania si  z nasz  szerok  ofert
tarasów i elewacji z drewna egzotycznego, euro-
pejskiego, thermo drewna oraz tarasów drewnia-
no-kompozytowych WPC. Austriacka solidno
po czona ze wsparciem w asnej sieci kontrole-
rów jako ci oraz z bezpo rednim importem po-
zwala nam cieszy  si  opini  bardzo solidnego 
i konkurencyjnego cenowo dostawcy.

W gamie tarasów drewnianych i drewnopo-
chodnych oferujemy szeroki wachlarz barw, 
struktur, wzorów ryflowania i parametrów drew-
na. Poczynaj c od niedrogich jasnych gatunków 
krajowych typu sosna i sosna impregnowana, 
modrzew syberyjski, poprzez odmiany bardzo 
trwa e modyfikowane termicznie np. Thermo 
Jesion a  po nie maj ce sobie równych pod wzgl -
dem w a ciwo ci i wygl du gatunki egzotycz-
ne, od ó to-bordowego Cumaru, Bangkirai a
po burgundowo-br zowe Massaranduba i Ipe. 
Wybieraj c spo ród oferty JAF z pomoc  naszych 
wykwalifikowanych specjalistów maj  Pa stwo 
mo liwo  stworzenia we w asnym ogrodzie uni-
kalnego miejsca wypoczynku i spotka  z rodzi-
n  i znajomymi. Do ka dych preferencji zarów-
no estetycznych, jak i tych dotycz cych samego 
u ytkowania i pó niejszej piel gnacji tarasów 
doradzimy Pa stwu optymalny produkt w do-
brej cenie wraz z technologi  monta u.

W ostatnich latach drewno zosta o równie
bardziej docenione jako materia  na elewa-

cje. Wybrane gatunki o najlepszych do tego 
celu parametrach takie, jak deski Meranti 
oraz Okoume, termowane Jesiony i Sosny 
dodatkowo dost pne w wielu niezwykle cie-
kawych kszta tach typu rombowego, trape-
zowego i tzw. Fazy doskonale ociepl  bry
naszego domu i stworz  niepowtarzalny kli-
mat. 

W otoczeniu adnych materia ów nie b dzie-
my czuli si  tak dobrze, jak w otoczeniu natu-
ralnego drewna. Dlatego motto naszej firmy 
brzmi DREWNO JEST NASZYM WIATEM. 

Tarasy drewniane
i drewnopochodne
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