
Producent płyt fornirowanych  
i obrzeży



„Na tle konkurencji wyróżnia nas 
jakość silnie związana z wieloletnim 
doświadczeniem i świadomością 
potrzeb klientów.”

Działamy od 1989 r. Jesteśmy przedsiębiorstwem z długą tradycją i wieloletnim doświadczeniem w: 
uszlachetnianiu płyt drewnopochodnych fornirami naturalnymi, egzotycznymi i modyfikowanymi, 
formatyzowaniu płyty na wymiar, produkcji obrzeży wzmacnianych fizeliną, obrzeży z klejem, 
obrzeży warstwowych od 1mm do 1,5mm, produkcji formatek spajanych na styk, oklejaniu krawędzi 
jak i lakierowaniu.
 
Każdy rodzaj okleiny dostępnej u nas, można zestawić na dowolnym rodzajem płyty, co daje 
możliwość wyboru spośród tysięcy kombinacji. Do każdej fornirowanej płyty można dobrać idealne 
obrzeże naturalne dostępne również w naszej ofercie.

Podstawowym wyróżnikiem, produkowanych przez nas płyt uszlachetnianych, jest ich wysoka 
jakość. Fornir nakładany jest za pomocą nowoczesnych maszyn, dzięki czemu zespojenie liści 
okleiny na płycie jest idealnie dopasowane i trwałe. Wpływa to zarówno na ergonomię jak i estetykę 
przedmiotów wykonanych z naszych płyt.

Spółka posiada maszyny, które pozwalają wyprodukować pełnoformatowe płyty uszlachetnione 
fornirem. Tworząc i produkując wyroby z płyt fornirowanych nie musicie się Państwo ograniczać 
do standardowych wymiarów. Możecie zaproponować swoim Klientom coś niezwykłego, 
wykraczającego poza standardy.

Jesteśmy odpowiedzialni ekologicznie. Do produkcji płyt fornirowanych używamy klejów 
posiadających odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. Mamy pewność, że nasze wyroby nie są 
szkodliwe dla ludzi i środowiska.

„Jesteśmy dumni że cały szereg 
działań na rzecz rozwoju firmy, 
przy rosnących potrzebach klientów 
pozwolił nam uzyskać taki sukces”



Techniki cięcia
i łączenia fornirów

Klasyfikacja 
wizualna

ZPERFECT | A+

ZOPTIMUM | A

ZNATURA | B+

SKRAWANIE 
PŁASKIE

SKRAWANIE 
MIMOŚRODOWE

Forniry możemy sklasyfikować w zależności od ich właściwości. Jest to klasyfikacja oparta na wizualnej oce-
nie forniru na podstawie naturalnych cech drewna, takich jak symetryczna lub zrównoważona struktura, ton 
forniru, jego jednolitość czy barwę.
Dla Państwa zestawiliśmy wizualnie fornir, nadając im własne nazwy adekwatne do standardów jakimi po-
sługuje się branża drzewna.

Do tej grupy kwalifikujemy 
najbardziej jednorodne i powta-
rzalne strukturalnie jak i kolory-
stycznie liście forniru,  
aby zapewnić perfekcyjny efekt 
na całej powierzchni płyty.

Najbardziej uniwersalna grupa 
komponowana dla uwydatnienia 
najbardziej charakterystycznych 
cech drewna. Układ dobrze od-
daje strukturę lecz nie gwaran-
tuje uzyskania dużych sekwencji 
z zachowaniem ciągłości wzoru.

Ta grupa cechuje sie najwięk-
szą różnorodnością struktur 
i odcieni forniru, bez zapewnie-
nia powtarzalności. Te cechy są 
rekompensowane przystępną 
ceną gotowego produktu. 

Taka technika jest niezwykle pożą-
dana w nowoczesnych okleiniar-
niach, ze względu na swoją uniwer-
salność, szybkość i wydajność. Poza 
tym wśród korzyści płynących ze 
skrawania mimośrodowego należy 
wymienić uzyskiwanie szerszego 
forniru oraz redukcję forniru błysz-
czowego.

Dzięki tej technice uzyskany zo-
stanie rysunek forniru; flader oraz 
półflader.
Podczas skrawania płaskiego możli-
we jest również uzyskanie forniru  
o rysunku fryzy (pasiak) czyli o rów-
noległych, prostych słojach.
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Sposoby łączenia fornirów

ŁĄCZENIE  
KSIĄŻKOWE
(BOOK MATCHING)

MIXT
FLADER

ŁĄCZENIE  
„W DESKĘ”
(SLIP MATCHING)

MIXT
PASIAK

ŁĄCZENIE  
ODWRÓCONE
(SLIP AND TURN MATCHING)

MIXT
NATURA
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Płyty drewnopochodne
do fornirowania

PŁYTA WIÓROWA PŁYTA HDF

PŁYTA HWH

WIÓROWA
WILGOCIOODPORNA

PŁYTA MDF 
WILGOCIOODPORNA

PŁYTA WIÓROWA
OGNIOODPORNA

PŁYTA MDF

PŁYTA ECO

STOLARSKA PŁYTA MDF 
OGNIOODPORNA

Spektrum produktów oferowanych dla Państwa jest wynikiem wieloletniego rozwoju naszej produkcji dla zaspokoje-
nia potrzeb i wymagań klientów. 

Rozwijamy i wprowadzamy nowe płyty jako innowacyjne lub udoskonalone odpowiedniki naszych sprawdzonych pro-
duktów. Nasz park maszynowy pozwala na zestawianie produkcyjne dowolnych płyt w dostępnych formatach na 
rynku polskim.

Grubość płyty:
9-39mm

Wielkość płyty:
2800x2070mm

Grubość płyty:
14-44mm

Wielkość płyty:
2800x2070mm

Grubość płyty:
4-5mm

Wielkość płyty:
2800x2070mm

Grubość płyty:
6-38mm

Wielkość płyty:
2800x2070mm

Grubość płyty:
19mm

Wielkość płyty:
2800x2070mm

Grubość płyty:
13-26mm

Wielkość płyty:
2800x2070mm 
3050x1250mm

Grubość płyty:
20mm

Wielkość płyty:
2400x1200mm

Grubość płyty:
6-44mm

Wielkość płyty:
2800x2070mm

Grubość płyty:
6-25mm

Wielkość płyty:
2800x2070mm 
3050x1220mm

Grubość płyty:
14-41mm

Wielkość płyty:
2500x1250mm
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Płyty drewnopochodne do fornirowania

MDF „LAMEL” 
OGNIOODPORNA

SKLEJKA
FLOOR

SKLEJKA

SKLEJKA FLEX
ELASTYCZNA

MDF „LAMEL” 
OGNIOODPORNA

MDF „LAMEL” 
WILGOCIOODPORNA

Grubość płyty:
6-25mm

Wielkość płyty:
2800x2070mm 
3050x1220mm

FORNIR ZFLEX PLUS
ELASTYCZNY

Grubość płyty:
1,2mm+/-0,05

Wielkość płyty:
2500x1220mm 
2750x1220mm

Grubość płyty:
6-25mm

Wielkość płyty:
2800x2070mm 
3050x1220mm

Grubość płyty:
13-15mm

Wielkość płyty:
2500x1250mm

Grubość płyty:
6-38mm

Wielkość płyty:
2800x2070mm

FORNIR ZFLEX
ELASTYCZNY

Grubość płyty:
0,6mm +/-0,05

Wielkość płyty:
2500x1220mm 
2750x1220mm

Grubość płyty:
5-31mm

Wielkość płyty:
2500x1250mm 
3050x1520mm

Grubość płyty:
4-9mm

Wielkość płyty:
2440x1220mm 
1220x2440mm

Potwierdzeniem naszych prac i rozwoju są przyznane nagrody DIAMENT 
MEBLARSTWA 2021 i 2022 dla autorskich produktów serii ZPANEL HWH 
i ZPANEL ECO, jako produktów unikatowych dla branży meblarskiej.
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Płyty fornirowanych INTARSIO COLLECTION to 
nowy kierunek postrzegania spójności przestrzeni 
wnętrz i ich wyposażenia, gdzie synergia drewna 
i form jego użycia otwiera nowe drzwi do świata 
aranżacji.

Ta kolekcja została stworzona z szacunku dla drewna, 
form jego kompozycji oraz chęci zachowania i przed-
stawienia różnorodności struktur natury. 

Dla firmy ZADROŻNI projektowanie i produkcja płyt 
fornirowanych to pasja idąca w parze z wieloletnim 
doświadczeniem.

ekskluzywne  
płyty fornirowane
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intarsio 
12.5

Fornir / Veneer

Jesion / Ach 

Płyta / Board

Płyta wiórowa / Chipboard, MDF

Wymiary / Size

2800x1250x19 
2800x2070x19

Płyty dostępne na zamówienie w dowolnej standardowej grubości i rodzaju forniru wg. katalogu fornirów ZADROŻNI.

The board is available on request in any standard thickness and type of veneer according to the ZADROŻNI veneer catalog.

intarsio 
10.2

Fornir / Veneer

Dąb / Oak 

Płyta / Board

Płyta wiórowa / Chipboard, MDF

Wymiary / Size

2800x1250x19 
2800x2070x19

intarsio 
11.4

Fornir / Veneer

Orzech / Walnut 

Płyta / Board

Płyta wiórowa / Chipboard, MDF

Wymiary / Size

2800x1250x19 
2800x2070x19

intarsio 
MIX.12

Fornir / Veneer

Standardowe rodzaje fornirów 
Standard types of veneers

Płyta / Board

Płyta wiórowa / Chipboard, MDF

Wymiary / Size

2800x1250x19 
2800x2070x19

intarsio algebras™

MIX.20

Fornir / Veneer

Standardowe rodzaje fornirów 
Standard types of veneers

Płyta / Board

Płyta wiórowa / Chipboard, MDF

Wymiary / Size

600x600 moduł systemowy / system module 
2800x1200x19



Obrzeża naturalne

Nieodzownym elementem, który pozwala na wykończenie pracy z płytą jest wykonanie obrzeża jako elementu nie-
zbędnego do uzyskania w pełni satysfakcjonującego efektu pracy. Posiadamy w naszej ofercie pełną gamę obrzeży 
z flizeliną jak i z warstwą klejową.

Obrzeża są zsynchronizowane z ofertą fornirów i stanowią naturalną kontynuację do perfekcyjnego wykończenia 
obrzeża mebla jak i dowolnego elementu wykonanego z naszych płyt.

OBRZEŻA 
NATURALNE

WZMACNIANE  
FLIZELINĄ 

ORAZ Z KLEJEM

OBRZEŻA 
1-2mm

OBRZEŻA 
SZTORCOWE  

I POPRZECZNE

OBRZEŻA 
DO OPŁASZCZOWANIA 

ELEMENTÓW 
MEBLOWYCH

Grubość:
1-2mm

Szerokość:
23, 33, 43mm 

(podstawowe gatunki)
Długość w rolce:

100m

Grubość:
0,6mm 

Szerokość:
23, 33, 43mm 

(podstawowe gatunki)
Długość w rolce:

100m

Grubość:
1,2mm

Szerokość:
43mm

Długość w rolce:
100m

Grubość:
0,4mm

Szerokość:
na zamówienie

Długość w rolce:
100m
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Okleiny naturalne 
i modyfikowane

W zgodzie  
z naturą

Mnogość i różnorodność oklein stosowanych w fornirowaniu daje wręcz nieskończone możliwości w doborze, tak z natural-
nych oklein rodzimych europejskich gatunków drzew jak i najbardziej egzotycznych, które swoje pochodzenie mają w naj-
dalszych zakątkach świata. 

Na domiar tego bogactwa kolorów, struktur jak i możliwości ich obróbki, dostarczamy również okleiny modyfikowane wio-
dących światowych producentów. Odnajdziemy w nich idealne formy naturalnych oklein, jaki i inspirujące struktury dające 
możliwość kreacji wnętrz i mebli na niespotykaną skalę, ograniczoną jedynie wyobraźnią i stylem.

Typowe okleiny z kolekcji naturalnych jak i modyfikowanych znajdziesz na naszej stronie internetowej www.zadrozni.pl

W swojej ofercie posiadamy innowacyjną ekologiczną płytę wykonaną z włókna lignocelulozowego występującego 
w roślinach zbóż jednorocznych takich jak pszenica czy żyto. W swojej strukturze są bardzo podobne do włókien drzew-
nych a dodatek naturalnej celulozy pochodzącej z recyklingu pozwala wzmocnić jej strukturę.

Wprowadzanie tego typu produktów wpisuje się w ideę i strategię firmy oferującej sprawdzone rozwiązania w zgodzie 
z duchem ekologii oraz dbania o zasoby naszej planety. Wiele produktów z naszej gamy jest wolnych od formaldehy-
dów i bazuje na środkach pochodzenia naturalnego.

Jeśli szukasz inspiracji wzorami forni-
rów skontaktuj się z nami, przedsta-
wimy pełen wzornik oklein natural-
nych i modyfikowanych.
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ZADROŻNI Sp. z o.o.

Wielgolas, ul. Słoneczna 3 
05-334 Latowicz, Polska

tel. +48 25 799 21 60 
fax/tel. +48 25 752 12 28 
e-mail: biuro@zadrozni.pl

www.zadrozni.pl

Dystrybutor:


