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DREWNO NA ZEWNĄTRZ 
– JAF POLSKA
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Drewno to ponadczasowe piękno i niebywała trwałość. Zapraszamy do zapozna-

nia się z portfolio produktów, które gwarantują elegancki wygląd oraz spokój 

użytkowania na lata.

Tarasy

Taras z drewna to wytrzymała i efektowna konstrukcja. W przeciwieństwie do 

płytek, jest przyjemny w dotyku i nie nagrzewa się latem. Odpowiednio zabez-

pieczony taras drewniany zachwyca naturalnym wyglądem przez wiele lat. Dzięki 

redukcji wilgotności, taras z drewna termowanego, oferuje lepszą stabilność 

wymiarową i brak wycieków żywicy. Natomiast taras z desek kompozytowych 

cieszy domowników funkcjonalnością i nie wymaga konserwacji.

Elewacje

Naturalne drewno jest materiałem chętnie wykorzystywanym przez architektów 

i dekoratorów wnętrz. Drewniana elewacja to efektowna i trwała wizytówka 

domu. W naturalny sposób ociepla wygląd oraz izoluje termicznie i akustycznie. 

Zaś elewacje z drewna termowanego są odporne na warunki atmosferyczne oraz 

degradację biologiczną.

Niewidoczny montaż

Nasi eksperci rekomendują stosowanie niewidocznych systemów montażu, 

które zapewniają nie tylko elegancki wygląd, ale także zwiększają komfort i bez-

pieczeństwo użytkowania tarasu czy elewacji. Systemy, te wykorzystują moco-

wanie 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 degra-

dację wynikającą z oddziaływania warunków atmosferycznych czy czynników 

biologicznych.

n   JAF Polska

ul. Magazynowa 19, 62-023 Gądki 

tel. 61 814 41 13, www.jaf-polska.pl 

WIZUALIZATOR TARASU I ELEWACJI
Wyobrażasz sobie, jak wybrana deska prezentuje się na tarasie lub elewacji? Już nie musisz! 
Na naszej stronie znajdziesz wizualizator gatunków drewna oraz kompozytów, ilustrują-
cy poszczególne deski z naszej oferty. To intuicyjne w obsłudze narzędzie, które rozwiewa 
wątpliwości i ułatwia dobór odpowiedniego produktu. Określ interesujące Cię zastosowanie, 
wybierz rodzaj deski oraz sposób wykończenia, a na koniec zaznacz kolor swojej elewacji. 
Taras drewniany z Bangkirai? Bardzo proszę. Szeroki czy wąski ryfel? Przekonajmy się! A może 
jednak kompozyt? Nic prostszego! Porównuj do woli, u nas wszystko masz jak na dłoni.

KREATOR TARASU
Zaplanuj i wyceń swój wymarzony taras
Kreator tarasu JAF to genialne narzędzie, które łączy w so bie projektanta i wykonawcę. 
Ty planujesz, a kreator liczy i podpowiada najlepsze rozwiązania, na bieżąco optymalizując 
koszty. Proponuje do wyboru różne warianty wykonania, zróżnicowane pod kątem ceny 
i  zaawansowania. Szczegółowo określa 

finalną cenę oraz zawartość zamówienia. Innymi słowy, w ciągu paru chwil pozwala każde-
mu stworzyć profesjonalny kosztorys budowy tarasu. 

Kreator krok po kroku prowadzi użytkownika przez projekt, dopasowując możliwe roz-
wiązania np. system montażu. W oparciu o kształt, powierzchnię i rodzaj tarasu – tworzy 
kompletny projekt, niezbędny do jego realizacji. Kalkuluje z jakiej długości desek opłaca się 
wycinać poszczególne elementy. Planuje również właściwe rozmieszczenie desek, legarów 
i podkładek. Pozwala na pełną kontrolę zamówienia, bez ukrytych kosztów.

Kreator zapamięta dotychczasowe plany, bez potrzeby wyliczania wszystkiego od nowa. 
Oprócz wykonania optymalnej wyceny, generator automatycznie stworzy kompletny sche-
mat montażu wszystkich elementów. Teraz wystarczy już tylko zamówić materiały, a wyge-
nerowany konspekt przekazać monterowi. Zamiast tygodniami czekać na wycenę, stwórz ją 
samemu i zrealizuj projekt od ręki.
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Tarasy drewniane
Ponadczasowe piękno i naturalne właściwości. Podłoga z drewna naturalnego nie nagrzewa się latem i nie wychładza jesienią. Jest 

przyjemna w dotyku nawet dla bosej stopy, a odpowiednio zabezpieczona, będzie zachwycać przez lata.

Tarasy kompozytowe
Deska kompozytowa to rozwiązanie dla ceniących wygodę i naturalny wygląd tarasu. Choć nie wymaga impregnacji, nie straszne 

jej zmienne warunki pogodowe. Jest odporna na działanie wody, grzybów i pleśni oraz promieni UV. Trwała, łatwa w montażu 

i atrakcyjna cenowo – pewny wybór na lata.

Tarasy termowane
Drewno termowane to gwarancja komfortowego użytkowania przez długie lata. Odporne na warunki atmosferyczne oraz degra-

dację biologiczną. Dzięki redukcji wilgotności oferuje lepszą stabilność wymiarową. Jest również pozbawione żywicy, co zapobiega 

powstawaniu wycieków.

Elewacje drewniane
Elewacja jest wizytówką domu - nadaje mu charakteru i dodaje stylu. Drewniana elewacja zdobi budynek, pełniąc przy tym wiele 

pożytecznych funkcji. Chroni go przed wilgocią, zmniejsza utratę ciepła, jak również jest znakomitym izolatorem akustycznym.

Elewacje termowane
Drewno termowane to gwarancja komfortowego użytkowania przez długie lata. Odporne na warunki atmosferyczne oraz degra-

dację biologiczną. Dzięki redukcji wilgotności oferuje lepszą stabilność wymiarową. Jest również pozbawione żywicy, co zapobiega 

powstawaniu wycieków.

Podbitki i boazeria
Drewniana podbitka dachowa jest ozdobą i znakomitym zwieńczeniem elewacji, natomiast boazeria nadaje ciepły klimat domo-

wym wnętrzom. Podbitka to element wykończeniowy pod okapem dachu, którego brak grozi zniszczeniem elementów części 

okapowej.
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