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Mamy siłę wyginania drewna!
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ZALETY DREWNA KLEJONEGO
Drewno klejone warstwowo jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie form naturalnego materiału budowlanego, o niepowtarzalnych cechach fizycznych i przede wszystkim użytkowych.
Przewaga drewna klejonego nad innymi materiałami to:
- Ekologia

- Odporność ogniowa

Drewno jako materiał naturalny, ulega całkowitej biodegradacji i stwarza

Drewno klejone, po struganiu i złamaniu krawędzi jest materiałem

właściwy mikroklimat w domu. Surowiec wykorzystywany do produkcji

bardzo odpornym – podczas pożaru nie zmienia swoich właściwości i

naszych elementów pochodzi od dostawców, którzy prowadzą właściwą

w przeciwieństwie np. do stali – nie uelastycznia się – zmienia się tylko

gospodarkę leśną.

jego przekrój.

- Wytrzymałość

- Nieograniczone możliwości wykorzystania /dowolność kształtów

Restrykcyjny proces produkcji drewna klejonego zapewnia tak wysoką

Dzięki obecnej technologii nie ma żadnych ograniczeń w używaniu drewna

wytrzymałość elementów, jaka nigdy nie będzie możliwa do uzyskania

klejonego. Różnorodność produkowanych przez nas form i kształtów

w naturalnym nieprzetworzonym drewnie. Dzięki małemu ciężarowi

pozwala na dużą swobodę realizacji koncepcji architektonicznych.

własnemu drewna, w stosunku do jego sztywności, która dodatkowo
jest zwiększona przez klejenie i częściową eliminację wad drewna, można realizować obiekty, których konstrukcja wymaga uzyskania dużych
rozpiętości.
- Trwałość i długowieczność

- Łatwość i szybkość montażu

Drewno klejone warstwowo, w porównaniu z drewnem litym ma wyż-

Wszystkie elementy wykonane w technologii gięcia i klejenia są wykoń-

szą wytrzymałość wynikającą z eliminacji wad w surowcu i zachowania

czone w sposób pozwalający na ich dokładny i łatwy montaż, w prawie

jednolitej wilgotności lamel przed przystąpieniem do klejenia /. suszenie

każdych warunkach pogodowych

drewna uwalnia je od organizmów żywych/. Ponadto do produkcji elementów konstrukcyjnych stosuje się tarcicę tylko o wysokich parametrach
wytrzymałościowych. Czynniki te, wraz z układem warstwowym, zapewniają elementom konstrukcyjnym stabilność wymiarową i ograniczają
skutecznie spękania powierzchniowe. Nośność drewna jest taka sama
jak stali, betonu czy żelbetu ale przy dużych rozpiętościach waga drewna jest zawsze mniejsza, co korzystnie wpływa na statykę konstrukcji i
umożliwia stosowanie drewna w wielkowymiarowych układach nośnych.
Właściwości techniczno-użytkowe drewna pozwalają na stosowanie
tego materiału na ekspozycjach zewnętrznych. Ponadto, w prosty
sposób można zapewnić drewnu długowieczność poprzez stosowanie
odpowiednio dobranych środków ochrony.
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KIM JESTEŚMY?

JAGRAM-PRO S.A., TO:
• zespół ponad 100 osób, będących specjalistami w swojej dziedzinie,
• ludzie z pasją, którzy dysponują know-how i doświadczeniem,
• godny zaufania partner, gotowy do współpracy na każdym poziomie,
• firma z 30 letnim doświadczeniem, która wyprodukuje pojedyncze egzemplarze,
• właściciel nowatorskiej i opatentowanej technologii TCLwood 618®, gwarantującej najwyższą jakość produktów.

JAGRAM-PRO S.A.

Jesteśmy wiodącym producentem elementów gięto-klejonych w Europie - od ponad 30
lat, wspólnie ze swoimi klientami, realizujemy najciekawsze pomysły, które wymagają
niekonwencjonalnych rozwiązań.
Naszą specjalnością są elementy z małym promieniem gięcia i nietypowym kształtem,
wykorzystywane w nowatorskich projektach konstrukcji drewnianych.
Celem jaki sobie stawiamy jest zapewnienie klientom produktów o najwyższej jakości.
Nasze relacje z klientami cechuje rzetelność, terminowość i zaufanie.
Dziękujemy Wam za lojalność, ale przede wszystkim za Wasze projekty, które inspirują nas
do nieustannego rozwoju i dostarczają satysfakcji z możliwości bycia ich częścią.
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TCLwood618® (thin constructin lamella for wooden construction) oznacza unikatową
technologię, w której element konstrukcyjny został wyprodukowany.
Technologia ta jest gwarancją zastosowania cienkich lamel konstrukcyjnych o grubości od
6 do 18 mm, które dają możliwość gięcia przy minimalnych promieniach - w Jagram-Pro
SA wynoszą one już 15 cm. To pewność, że produkt został wyprodukowany wg najwyższych standardów, ze szczególnym naciskiem na jakość i bezpieczeństwo użytkowania.
Zalety ze stosowania konstrukcji w technologii TCLwood618®, to:
1. Gwarancja wysokiej jakości, potwierdzona audytami licznych jednostek certyfikujących
produkcję.
Zgodnie z wytycznymi normy, producenci sprzedający wyrób oznaczany CE muszą stosować różne metody kontroli jakości. Jagram-Pro SA, kontroluje swoje produkty już na
etapie weryfikacji i sortowania tarcicy, a następnie jej suszenia.
2. Całkowita odporność na warunki atmosferyczne
Stosowanie cienkich lamel zwiększa wytrzymałość konstrukcji na zmieniające się warunki
atmosferyczne, dzięki temu parametry wytrzymałościowe są równomiernie rozłożone na
całej długości konstrukcji.
3. Duża różnorodność lamel a tym samym możliwość eliminowania wad w drewnie
Technologia TCLwood 618, wymaga stosowania bardzo cienkich lamel, co w konsekwencji
wpływa na ich zdecydowanie wyższą jakość. Pozyskiwanie tak wyselekcjonowanego materiału decyduje o możliwości eliminowania większej liczby wad ukrytych, aniżeli w przypadku
lamel grubych – powyżej 35 mm. Cały proces kontrolowanej jakości jest przestrzegany
już na najniższych etapach, dzięki temu produkt końcowy osiąga wysoki poziom jakości.
4. Stabilność kształtu
Dzięki zastosowaniu minimalnych lamel, mamy gwarancje stabilności kształtu elementu,
co nie tylko poprawia bezpieczeństwo produktu ale również jego estetykę. Nie da się
osiągnąć takich rezultatów w przypadku klejenia lamel grubych
5. Małe promienie gięcia – dowolność zastosowań
Cienka lamela, już 6mm, otwiera nowe możliwości projektowania, przestaje stanowić
ograniczenia. Możliwość zastosowania elementów w technologii TCLwood jest nieograniczona. Produkty sprawdzają się zarówno jako elementy dekoracyjne mebli, elementy
konstrukcyjne wiat garażowych, zabudowy tarasów, hamaki, lukarny/wole oko, aż po
duże konstrukcje dachów, hal produkcyjnych czy indywidualne realizacje projektów inwestycyjnych.
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MOŻLIWOŚCI
1000 gotowych form i kształtów
Jagram-Pro S.A. wyróżnia się nie tylko wysoką jakością swoich produktów, ale również
różnorodnością oferowanego asortymentu i szybkością reakcji na potrzeby klienta.
30 lat doświadczenia to również ponad 1000 gotowych form i kształtów łuków. Dzięki
technologii TCLwood618® możemy skutecznie działać na zróżnicowanych produktowo obszarach i dostarczać nasze elementy do konstrukcji, asortymentu ogrodowego, elementów
dekoracyjnych (Centra Handlowe) jak i projektów indywidualnych.

Możliwości wykorzystania drewna klejonego:
- konstrukcje budowlane m.in. więźby dachowe, lukarny, mosty
- obiekty handlowe, hale produkcyjne, hotele, kościoły
- zabudowy basenów, tarasów oraz przestrzeni wystawienniczych
- wiaty samochodowe
- program ogrodowy m. in płoty, pergole, huśtawki, altany, hamaki

# Indywidualne Projekty
# Gwarantowana jakość produktów
# Nowoczesne wzornictwo
# Łatwość i szybkość montażu
12
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JAKOŚĆ • TERMINOWOŚĆ • ELASTYCZNOŚĆ • NIEZAWODNOŚĆ

KRYTERIA OCENY JAKOŚCI

JAKOŚĆ PRZEDE WSZYTSKIM - to nasze motto
Jesteśmy zorientowani na wysoką jakość wytwarzanych elementów gięto-klejonych. Kon-

KRYTERIA

JAKOŚĆ WIDOCZNA (SI)

JAKOŚĆ JAGRAM

trola jakości obecna jest na każdym etapie produkcji, począwszy od zakupów surowców,
poprzez cały cykl produkcji, kończąc na finalnym elemencie. Pragniemy, aby każdy klient
był zawsze pewien najwyższej jakości otrzymywanego od nas produktu.
Wybierając strategię wysokiej jakości swoich produktów, współpracujemy wyłącznie ze

jakość strugania

sprawdzonymi i zaufanymi dostawcami surowca, którzy rozumieją nasze oczekiwania

szorstkość / chropowatość niedopuszczalne
ślady strugania dopuszczalne na linii 1mm

szorstkość / chropowatość niedopuszczalne

i chcą być częścią realizowanej przez nas misji.
Wierzymy, że nie cena a jakość pozwala na zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej.
Produkcja naszych elementów opiera się na najwyższej jakości tarcicy, sortowanej i suszonej do 18% wilgotności. Do obróbki stosujemy wyłącznie drewno suche, gwarantujące

sęki

sęki zdrowe i wrośnięte - dozwolone
sęki luźne, czarne są wypełniane

sęki zdrowe i wrośnięte - dozwolone

najlepszą jakość spoin klejowych oraz estetykę wykończenia. Kleimy wyłącznie klejami
dającymi spoinę w klasie D4. W zależności od przeznaczenia i rodzaju elementów stosujemy
jednoskładnikowe kleje poliuretanowe, bez zawartości formaldehydów. Kleje są nakładane
specjalistyczną nakładarką z dokładnością do 5g/m2, co jest gwarancją stałej i doskonałej

pęcherze żywiczne

o wymiarach 5x50 mm dopuszczalne

do 3 mm na szerokości dopuszczalne

rdzeń / twardziel

dopuszczalny

niedopuszczalne

jakości spoin klejowych, przy jednoczesnym optymalnym zużyciu kleju.
Nieustannie podnosimy jakość naszych produktów i usług, w oparciu o informacje pozyskiwane bezpośrednio od naszych klientów.
Nowoczesny park maszynowy, innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania procesami
produkcyjnymi, regularne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników są dla naszych
klientów najlepszą gwarancją.
Obróbka z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie (CNC) pozwala na szybkie,
precyzyjne i wysoce powtarzalne wykonanie, często bardzo złożonych kształtów. Nasz
dział projektowy, zajmuje się przygotowywaniem rysunków technicznych, modeli oraz

przebarwienia

sinizna i (rdza), dopuszczalne
do max. 5% powierzchni widocznej

niedopuszczalne

projektów, niezbędnych do wdrożenia na obrabiarki CNC.
Ze względu na technologię TCLwood618®, w produkcji wykorzystujemy wyłącznie cienkie
lamele, które są staranie selekcjonowane i odpowiadają jakości Jagram-Pro S.A. – jakości
PREMIUM.
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ślady obecności

otwory po insektach do 2 mm dopuszczalne

niedopuszczalne

rysy / pęknięcia

do 4 mm na szerokości dopuszczalne

do 4 mm na szerokości dopuszczalne

mikrowczepy

dopuszczalne

dopuszczalne

insektów

www.jagram.pl
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CERTYFIKATY
Firma Jagram-Pro S.A. produkując elementy gięto-klejone dba o zapewnienie ich najwyższej jakości. Naszą misją jest ciągłe
ulepszanie procesów produkcyjnych oraz szkolenie kadry pracowniczej, tak aby oferowane przez nas produkty spełniały oczekiwania naszych Klientów. Będąc producentem. Pracujemy zgodnie z wymogami norm zarządzania jakością i środowiskiem
ISO 9001. Jako producent wdrażający światowe rozwiązania, stosujący najnowocześniejsze technologii, a także dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników w Zintegrowany System Zarządzania Jakością, mamy możliwość cieszenia się zaufaniem
naszych klientów.
Drewno klejone warstwowo /BSH/ certyfikowane, produkowane jest zgodnie z normą EN-14080:2013. Jest to zaawansowany
produkt drzewny, mający zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane są najwyższe parametry wytrzymałościowe, stabilność kształtów, jak i wysoka estetyka wykończenia. Poświadczaniem produkcji jest posiadany certyfikat Instytutu Technologii
Budowlanej ITB Warszawa.
Firma dba nie tylko o jakość i wytrzymałość swoich produktów, ale również o ich właściwe pochodzenie. Używamy tylko i wyłącznie surowce od dostawców, którzy prowadzą właściwą gospodarkę pozyskiwania surowca. Świadectwem ekologicznego i
racjonalnego podejścia do pozyskiwania surowca, są certyfikaty FSC® i PEFC™.



CertificateSGSCHCOC001920

TheOrganisation

"JAGRAMPRO"S.A.
ul.Leśna16,
Susz,14240,
Poland
hasbeenassessedanditsproductscertifiedasmeetingtherequirementsof

ChainofCustody

Thecompanywasassessedagainstthefollowingstandards:
FSCSTD40004V21StandardforCOCCertification–October2011

fortheproductsdetailedinthescopebelow

Thiscertificateisvalidfrom15November2014until14November2019
Issue4.CertifiedsinceNovember2004
SGSRef#PL13/001920

Authorisedby


SGSSociétéGénéraledeSurveillanceSA□Systems&ServicesCertification
Technoparkstrasse1□8005Zurich□Switzerland
t+41(0)444451680□f+41(0)444451688□www.sgs.com
Thevalidityofthiscertificateshallbeverifiedonhttp://info.fsc.org/
Forthefulllistofproductgroupscoveredbythecertificateseehttp://info.fsc.org/
ThiscertificateitselfdoesnotconstituteevidencethataparticularproductsuppliedbythecertificateholderisFSCcertified[orFSCControlledWood].
Productsoffered,shippedorsoldbythecertificateholdercanonlybeconsideredcoveredbythescopeofthiscertificatewhentherequiredFSCclaim
isclearlystatedoninvoicesandshippingdocuments
ThiscertificateremainsthepropertyofSGSandshallbereturneduponrequest.
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Accredited
FSCACC037
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ThisdocumentisissuedbytheCompanysubjecttoitsGeneralConditionsofCertification
Servicesaccessibleatwww.sgs.com/terms_and_conditions.htm.Attentionisdrawntothe
limitationsofliability,indemnificationandjurisdictionalissuesestablishedtherein.The
authenticityofthisdocumentmaybeverifiedathttp://www.sgs.com/en/OurCompany/Certified
ClientDirectories/CertifiedClientDirectories.aspx.Anyunauthorizedalteration,forgeryor
falsificationofthecontentorappearanceofthisdocumentisunlawfulandoffendersmaybe
prosecutedtothefullestextentofthelaw.







Certificate PL13/0070
The organisation

"JAGRAM - PRO" S.A.
ul. Leśna 16, Susz, 14-240, Poland
has been assessed and certified as meeting the requirements of the standard

PEFC - Chain of Custody
PEFC ST 2002:2013 – “Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements” - dated 24/05/2013
PEFC ST 2001:2008, Second Edition – “PEFC Logo Usage Rules – Requirements” – dated 26/11/2010
as amended and published on www.pefc.org
for the products detailed in the scope below

Zakup tarcicy certyfikowanej XX% PEFC, produkcja i sprzedaż XX%
PEFC certyfikowanych drewnianych łuków i wyrobów klejonych przy
użyciu metody fizycznej separacji oraz metody procentowej standardu
kontroli pochodzenia produktu.
Purchase of XX% PEFC certified sawn timber, production and sales of
XX% PEFC wooden arches for wooden garden products and bonded
products using the physical separation method and percentage method
of the chain of custody standard.
This certificate is valid from 24 February 2018 until 23 February 2023
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits
Recertification audit due before 18 October 2022
Issue 4. Certified since February 2013
Authorised by

Do wszystkich zapytań podchodzimy indywidualnie,
szukając optymalnych rozwiązań!
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SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1□8005 Zurich□Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80□f +41 (0)44 445-16-88□www.ch.sgs.com
Organisations with a valid PEFC chain of custody certificate can only use the PEFC Logo with unique
PEFC license logo number based on PEFC Logo usage license contract issued by the PEFC Council or
another entity authorised by the PEFC Council and in accordance with the PEFC logo usage rules.
Page 1 of 1

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification
Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the
limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The
authenticity of this document may be verified at http://www.sgs.com/en/certified-clients-andproducts/certified-client-directory. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the
content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the
fullest extent of the law.
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LOGISTYKA

… SUKCESEM SIĘ DZIELIMY

BEZPIECZNIE / SZYBKO / NIEZWODNIE

Firma Jagram-Pro S.A. od wielu lat wspiera międzynarodowe wydarzenie sportowe

Firma Jagram-Pro S.A. współpracuje wyłącznie ze sprawdzonymi firmami

TRIATHLON Susz. Czynnie uczestniczymy w przygotowaniach oraz kibicujemy wszystkim

transportowymi, które gwarantują zarówno nam, jak i naszym klientom,

uczestnikom, doceniając ich wielki wysiłek włożony w przygotowania do tej niezwykle

odpowiedni poziom obsługi oraz czas dostawy.

wymagającej dyscypliny.

Transport odbywa się głównie drogą lądową – są to auta pełno-ładun-

Wspieramy młodych i lokalnych sportowców, pomagając im w realizacji życiowych suk-

kowe lub doładunki – w zależności od wysyłanego towaru, ilości oraz

cesów, zwłaszcza młodzież szkół podstawowych. Rozumiemy, jak sport jest ważny dla

indywidualnych ustaleń z klientami.

prawidłowego rozwoju.

Elementy o długości 13,6 m /+ ewentualny naddatek +10%/, maks. wyso-

Sami również dbamy o zdrowy styl życia i organizujemy GRAND PRIX JAGRAM-PRO S.A.

kości 2,95 m oraz 2,4 m szerokości, są wysyłane standardowymi nacze-

- biegi przełajowe na dystansie 5-6 km – skierowane przede wszystkich do pracowników

pami, gdzie załadunek/rozładunek odbywa się z boku auta lub od góry.

i ich rodzin oraz osób z naszej okolicy. Wspólnie pracujemy i wspólnie biegamy

Ze względu na międzynarodowe ograniczenia i zasady w ruchu drogowym,
ładunki przekraczające powyższe wymiary, są traktowane jako ładunki
specjalne, wymagające odpowiednich pozwoleń i specjalistycznej naczepy.
W przypadku ładunków morskich, towar jest pakowany do kontenerów
o dwóch typowych wymiarach 20 ft lub 40 ft /inne po uzgodnieniu/.
Odbiór osobisty – towar może zostać zrealizowany przez spedytora
z którym klient współpracuje lub odebrany osobiście przez klienta, własnym transportem.
PAKOWANIE, IDENTYFIKACJA PRODUKTU
Wszystkie nasze produkty pakowane są z wielką dbałością. Produkt jest
zabezpieczony na czas transportu przekładkami, kartonami oraz folią.
W zależności od rodzaju produktów, są one pakowane na paletach lub
legarach. W celu łatwej i szybkiej identyfikacji, wszystkie nasze produkty
są oznaczone kartą paletową, a poszczególne elementy posiadają kod
identyfikacyjny.
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DANE TECHNICZNE
Minimalna ilość:

Całkowity koszt przygotowania
własnego kształtu:

od 1 sztuki

150 €

ŁUKI
długość:

ograniczenie transportowe

szerokość:

od 30 do 260 mm

wysokość:

od 30 do 750 mm

grubość lameli:

od 3,8 mm do 22 mm

Promień gięcia:

od 15 cm

bezbarwna / jasna
Kolor spoiny klejowej:

wodoodporny w klasie D4,

Klej:

poliuretanowy;
bez zawartości formaldehydów

Jakość:

widoczna
premium / selekcjonowana / JAGRAM

sosna, świerk
Surowiec / drewno:

modrzew europejski; daglezja
dąb; modrzew syberyjski
inne gatunki wg zapytania

Wilgotność:

Klasa wytrzymałości drewna:

12-18%
GL 24c / GL 24h
PN-EN 14080:2013
4 stronnie strugane

Obróbka elementów:

4 stronnie fazowane
inna obróbka wg ustaleń indywidualnych
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www.woodandarch.pl

Deutschland
tel.: +48 55 2787 970
handy: +48 509 571 751
e-mail: iso@jagram.de
www.jagram.de

España
tel.: +34 961 364 901
móvil: +34 669 112 559
e-mail: esmar@jagram.es
www.jagram.es

France
tel.: +48 55 2787 970
port: +48 504 164 380
e-mail: famar@jagram.pl
www.jagrampro.fr

Polska
14-240 Susz, ul. Leśna 16
tel. +48 55 2788 497
fax +48 55 2786 051
www.jagram.pl

Italia
tel.: +48 55 2787 970
cellulare: +48 504 164 390
e-mail: itama@jagram.pl
www.jagram.it
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