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Fabryka Armatur Jafar S.A.
Wysoka jakość wyrobów oraz ciągłe wdrażanie nowych
rozwiązań pozwoliło na zajęcie wiodącej pozycji na rynku
krajowym. Wszystkie produkty przeszły rygorystyczne testy
jakośći m.in. próby ciśnieniowe oraz posiadają wymagane
prawem certyfikaty. Gwarancją naszej jakośći jest system
ISO 9001 oraz 14001.
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Fabryka Armatur Jafar S.A. specjalizuje się w produkcji armatury żeliwnej
do wody, gazu, przeciwpożarowej oraz wykonuje armaturę sanitarną i sieci
domowej. Wysoka jakość wyrobów oraz ciągłe wdrażanie nowych rozwiązań
pozwoliło na zajęcie wiodącej pozycji na rynku krajowym. Produkty JAFAR
zyskały również uznanie wśród zagranicznych odbiorców.

Historia działalności rozpoczyna się już w 1953 roku
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od wyrobów żeliwnych i z metali kolorowych. Produk-
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rozwoju firmy zakłada dalszą ekspansję zarówno

w Skołyszynie i Przysiekach. Odlewnia Jafar – należą-

w Europie, jak i regionie MENA.

ca do najnowocześniejszych tego typu obiektóww Europie – jak i zakłady obróbki mechanicznej oraz ma-

Głównym celem JAFAR S.A. jest produkcja oraz dys-

larnia pozwalają na produkcję wyrobów, cechujących

trybucja szerokiej gamy wyrobów stosowanych w do-

się najlepszą światową jakością . Fabryka jest sukce-

stawie wody, systemach nawadniających, oczyszczal-

sywnie unowocześniana i modernizowana. W ostatnim

niach ścieków, stacjach uzdatniania wody, instalacjach

czasie firma wybudowała nowoczesne centrum logi-

oraz stacjach gazowych, przepompowniach i syste-

styczne przy zakładzie produkcyjnym w Przysiekach

mach przeciwpożarowych. Podstawowym założe-

mieszczące ponad 5 tysięcy miejsc paletowych.

niem jest produkcja wyrobów o takim poziomie jakości,
który spełni wymagania i oczekiwania wszystkich

Aktualnie około połowa sprzedawanych produk-
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Kadra pracownicza JAFAR to prawdziwi doradcy techniczni, którzy pomogą w doborze odpowiedniej
armatury dla klienta. Obsługę na najwyższym poziomie zapewniają dedykowane szkolenia techniczne
oraz merytoryczne.
Zaangażowanie i kreatywność pracowników składa się na ogólny sukces fabryki.

Firma skupia się przede wszystkim na spełnieniu oczekiwań klientów,
ale także na ciągłym rozwoju technologicznym i jakościowym produkcji.
Jest to możliwe przede wszystkim dzięki zaangażowaniu pracowników. 67 lat
doświadczenia w produkcji armatury, realizacja setek projektów dla klientów,
dowodzą wiarygodności, jakości oraz szybkości działania firmy.

Jafar to firma patrząca w przyszłość!

Index produktu:

Zasuwa gaz

2302 | 2311

Miękkouszczelniona kołnierzowa

Zasuwa 2302 DN80

Zasuwa 2311 DN500

Korek zabezpieczony przed wykręceniem w pełni zakryty dodatkową uszczelką czyszczącą

Wrzeciono łożyskowane
w płaszczyźnie poziomej i pionowej

Wymienna nakrętka trzpienia

Zastosowanie niskotarciowych
elementów ślizgowych

Wrzeciono łożyskowane w płaszczyźnie
poziomej i pionowej.

Wymienna nakrętka trzpienia.
Zastosowanie niskotarciowych
elementów ślizgowych.

Opis wyrobu:
Î Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS
400-15

Î Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy

Î Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz
gumą NBR

Î Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem

Î Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych
elementów ślizgowych

Î Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia
trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz

Î Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego

Î Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej,
minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14091, Certyfikat
GSK RAL

Î Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia
Î Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek
z tworzywa w płaszczyznach poziomej i pionowej

Î Zgodność wyrobu z PN-EN 13774

Î Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia
korka odseparowana od medium

Zastosowanie:
Sieci gazu ziemnego o ciśnieniu
roboczym do 1.6MPa
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Sieci gazu ziemnego o zakresie
temperatur od -20°C do +60°C
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Index produktu:

Zasuwa gaz z króćcami PE

2312

Miękkouszczelniona

Na zdjęciu DN100

W osłonie protegolu

Opis wyrobu:
Î Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS
400-15

Î Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy

Î Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz
gumą NBR

Î Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem

Î Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych
elementów ślizgowych

Î Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia
trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz

Î Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego

Î Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej,
minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14091

Î Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym
kołnierzem trzpienia
Î Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek
z tworzywa w płaszczyznach poziomej i pionowej
Î Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium

Î Zgodność wyrobu z PN-EN 13774
Î Króćce wykonane z rury PE 100 SDR 11
Î Króćce umożliwiają bezpośrenie zgrzewanie ze standardową
rurą PE
Î Połączenie PE/STAL zabezpieczone opaską termokurczliwą.

Zastosowanie:
Sieci gazu ziemnego o ciśnieniu roboczym do
1MPa i zakresie temperatur do -10°C do + 40°C
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Zasuwa gaz z króćcami stalowymi
Miękkouszczelniona

Na zdjęciu DN80

Index produktu:

2314

W osłonie protegolu

Opis wyrobu:
Î Staliwny korpus
Î Pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 350-22 LT
Î Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz
gumą NBR
Î Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych
elementów ślizgowych
Î Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego
Î Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym
kołnierzem trzpienia
Î Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek
z tworzywa w płaszczyznach poziomej i pionowej
Î Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium

Î Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy
Î Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem
Î Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia
trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz
Î Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone
i zabezpieczone masą zalewową
Î Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej,
minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14091
Î Zgodność wyrobu z PN-EN 13774
Î Króćce wykonane z rury stalowej przewodowej do mediów palnych

Zastosowanie:
Sieci gazu ziemnego o ciśnieniu roboczym do
1MPa i zakresie temperatur do -10°C do + 40°C
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Index produktu:

Zasuwa gaz z napędem

2931 | 2932

Miękkouszczelniona kołnierzowa

Zasuwa 2931 DN80

Opis wyrobu:
Î Pokrywa z kołnierzem przyłączeniowym pod napęd w wykonaniu
monolitycznym

Î Uszczelnienie trzpienia o-ringowe,
strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium

Î Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń
i bez gniazda w miejscu zamknięcia

Î Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed
wykręceniem

Î Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz
gumą NBR
Î Prowadzenie klina w korpusie przez
zastosowanie niskotarciowych elementów ślizgowych
Î Wymienna nakrętka klina wykonana
z mosiądzu prasowanego
Î Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia
Î Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek mosiężnych w płaszczyznach poziomej
i pionowej

Î Śruby łączące pokrywę z korpusem
ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową
Î Ochrona antykorozyjna powłoką na
bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN
14091, Certyfikat GSK RAL
Î Zgodność wyrobu z PN-EN 13774
Î Kołnierz do montażu napędu zgodny
z ISO 5210

Wyposażenie:
Napęd elektryczny wieloobrotowy
w wykonaniu przeciwwybuchowym EX.
Napęd pneumatyczny

Zastosowanie:
Sieci gazu ziemnego o cisnieniu roboczym
do 1,6 MPa i zakresie temperatur od -20°C do +60°C
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Index produktu:

Filtr Gazu

7310

Kołnierzowy kątowy

Opis wyrobu:
Î Korpus, pokrywa wykonane
z żeliwa sferoidalnego EN-GJS
350-22-LT
Î O-ringowe uszczelnienie pomiędzy korpusem a pokrywą elastomer NBR (o-ring w rowku)
Î Naby w korpusie pod wywiercenie otworu na upust gazu (króćca odprężającego) i otworu pod
manometr różnicowy na wejściu i wyjściu
Î Wkład filtra celulozowy - katalog producenta

Zastosowanie:

Na zdjęciu DN20
Î Szybkie otwieranie pokrywy,
śruby z łbem sześciokątnym
nierdzewne łączące pokrywę
z korpusem
Î Zgodność wyrobu wg standardu technicznego ST-IGG-1501
Î Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów
wg normy PN-EN 14901
Î Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN
2501), ciśnienie PN10 lub PN16

Sieci gazu ziemnego o ciśnieniu
roboczym do 1.6MPa

Index produktu:

Filtr Gazu

7320

Kołnierzowy prosty

Opis wyrobu:
Î Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, EN-GJS 350-22-LT, stal L360NB/
P355NL
Î O-ringowe uszczelnienie pomiędzy korpusem a pokrywą elastomer NBR (o-ring w rowku)
Î Naby w korpusie pod wywiercenie otworu na upust gazu (króćca odprężającego) i otworu pod
manometr różnicowy na wejściu i wyjściu
Î Wkład filtra celulozowy - katalog producenta
Î Szybkie otwieranie pokrywy,
śruby z łbem sześciokątnym
nierdzewne łączące pokrywę
z korpusem

Zastosowanie:

Sieci gazu ziemnego o zakresie
temperatur od -30°C do +60°C

Na zdjęciu DN20
Î Zgodność wyrobu wg standardu technicznego ST-IGG-1501
Î Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów
wg normy PN-EN 14901
Î powłoka cynkowa zgodna
z PN-EN ISO 4042
Î Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN
2501), ciśnienie PN10 lub PN16
Î Pokrywa wykonana ze stali
P355NL, żeliwa sferoidalnego
EN-GJS 350-22-LT

Sieci gazu ziemnego o ciśnieniu
roboczym do 1.6MPa

Sieci gazu ziemnego o zakresie
temperatur od -30°C do +60°C

Dla EN-GJS 400-15 zakrs
temperatur od -20°C do +60°C
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Index produktu:

Kurek kulowy kołnierzowy

5210

Pełnoprzelotowy

Opis wyrobu:

Na zdjęciu DN50

Î Uszczelnienie kuli (siedlisko) wykonane z PTFE+C, PTFE z możliwością
wymiany

Î Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg.
PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie
PN16, PN25, PN40

Î Kula (zawieradło) wykonana ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301

Î Długość zabudowy wg dokumentacji
producenta JAFAR

Î Konstrukcja kurka rozbieralna

Î Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 350-22-LT, EN-GJS 40015 lub stali L360NB (1.0582), P355
(1.0562), S235JR (1.0037)

Î Trzpień pełny, wykonany ze stali nierdzewnej, ulepszonej w gatunku 1.4021
Î Uszczelnienie trzpienia o-ringowe NBR
lub Viton + pierścień teflonowy
Î Możliwość wymiany uszczelnień trzpienia po zdemontowaniu
Î Ochrona antykorozyjna wg normy PN-EN 14091

Zastosowanie:

Î Zgodność wyrobu z PN-EN 13774, PN-EN 1983
Î Znakowanie zaworu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1171

Sieci gazu ziemnego i innych węglowodorów ciekłych i gazowych o ciśnieniu
roboczym do 4.0MPa

Sieci gazu ziemnego o zakresie
temperatur od -30°C do +110°C

Index produktu:

Przepustnica centryczna

4497

Międzykołnierzowa

Opis wyrobu:

Na zdjęciu DN100

Î Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

Î Dodatkowe uszczelnienie wału poprzez pierścienie typu o-ring z NBR

Î Klapa umieszczona centrycznie, wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301

Î Do średnicy DN200 dźwignia ręczna
powyżej napęd przekładniowy

Î Wkładka elastomerowa wymienna,
zabezpieczona przed przesuwaniem
osiowym: NBR

Î Kołnierz do montażu siłownika zgodny z ISO 5211

Î Wał pełny, niekołkowany - połączenie
wielokarbowe, w części dolnej osadzony w korpusie w otworze ślepym
– nieprzelotowym,
Î wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021
PN-EN 10088-1

Î Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, wg normy PN-EN 14091
Î Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg.
PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie
PN10 lub PN16

Î 3 łożyska ślizgowe
Î Przejście wału przez manszetę uszczelnione poprzez odpowiednio ukształtowaną wykładzinę

Zastosowanie:

Sieci gazu ziemnego o ciśnieniu
roboczym do 1.6 MPa

Sieci gazu ziemnego o zakresie
temperatur od -20°C do +70°C
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Index produktu:

Opaska naprawcza gaz

9332

Opis wyrobu:
Î Korpus i zamek wykonany ze
stali nierdzewnej wg PN-EN
10088-1
Î Śruby, szpilki zamykające opaskę na zamku przyspawane na
całej długości przylegania do
płaszcza blachy, pokryte warstwą teflonu

Î Uszczelnienie z gumy NBR,
ryflowane, w postaci płaszcza na całej powierzchni
uszczelniającej

Î Łączenie elementów tylko poprzez ciągłość spawów wykonanych w osłonie argonowej

Zastosowanie:

Do usuwania awarii na rurociągach sieci gazu ziemnego o ciśnieniu
roboczym 1.6 MPa . Opaski na rury stalowe, PE, żeliwne
Do dymensji DN200 oraz 1.0 MPa od dymensji
DN225 zakresie temperatur od -20°C do +60°C
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Index produktu:

9006

Obudowa stała
Opis wyrobu:
Î Możliwość skrócenia podczas montażu do
powierzchni terenu

Î Rura osłonowa, kielich, kołnierz oraz podkładka oporowa, wykonane z polietylenu PE

Î Kaptur trzpienia wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

Î Kielich obudowy chroni trzpień armatury
przed zanieczyszczeniami które występują
w ziemi

Î Pręt ocynkowany o profilu kwadratowym
o boku min. 18mm
Î Sprzęgło z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 40015 mocowane na trzpieniu armatury za pomocą zawleczki

Zastosowanie:
Łatwe i trwałe przedłużenie trzpienia
armatury w sposób ruchomy
Sterowanie armaturą
w zabudowie podziemnej

Index produktu:

Obudowa teleskopowa gaz

9007

Opis wyrobu:
Î Wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem, możliwość dopasowania do terenu
w podanym zakresie

Î Rura osłonowa, kielich, kołnierz oraz podkładka oporowa, wykonane z polietylenu PE

Î Kaptur trzpienia wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, przymocowany śrubą

Î Kielich obudowy chroni trzpień armatury
przed zanieczyszczeniami które występują
w ziemi

Î Pręt ciasno dopasowany do kwadratowego
profilu

Î Zamek oporowy umożliwiający ustawienie
obudowy na dowolnej wysokości

Î Sprzęgło z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 40015 mocowane na trzpieniu armatury za pomocą zawleczki

Zastosowanie:
Łatwe i trwałe przedłużenie trzpienia
armatury w sposób sztywny
Sterowanie armaturą
w zabudowie podziemnej
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Skrzynki uliczne gaz,
oraz płyty podkładowe

Index produktu:

9505/9506/9507/9514
9506/9508/9521/9522

Na zdjęciu 9505

Na zdjęciu 9506

Na zdjęciu 9507

Na zdjęciu 9514

Na zdjęciu 9508

Na zdjęciu 9506

Płyty podkładowe do montażu skrzynek
Na zdjęciu 9521

Na zdjęciu 9522

Opis wyrobu:
Î Korpus wykonany z tworzywa PEHD, mały ciężar, nie koroduje co zwiększa jego żywotność, nie wymaga konserwacji

Î Konstrukcja korpusu zapewnia stabilne posadowienie
w nawierzchni

Î Pokrywa wykonana z żeliwa szarego

Î W pokrywie ucho do zaczepienia haka

Î Duża odporność na obciążenia
Î Odporność na wysokie dodatnie i ujemne temperatury - nie
zamarza

Zastosowanie:
Do osadzenia w terenie jako element osłaniający obudowę.
Możliwość operowania zaworami zabudowanymi w ziemi
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WIELKOPOLSKIE

ŁÓDZKIE
DOLNOŚLĄSKIE

LUBELSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE

OPOLSKIE

Adam Kanikuła

ŚLĄSKIE
PODKARPACKIE

MAŁOPOLSKIE

Rafał Brzóska

Grzegorz Goleń

Mariusz Nowakowski

Dyrektor Sprzedaży
Polska Południowa

Paweł Rączka

tel. kom. 693-287-794
pawel.raczka@jafar.com.pl

Dyrektor Sprzedaży
Polska Północna

Maciej Bujak

Mariusz Nowakowski

Piotr Sęk

Rafał Brzóska

Grzegorz Goleń

Adam Kanikuła

tel. kom. 695-953-111
maciej.bujak@jafar.com.pl

tel.kom. 693-287-796
piotr.sek@jafar.com.pl

tel. kom. 693-287-795
grzegorz.golen@jafar.com.pl

tel. kom. 669-988-211
mariusz.nowakowski@jafar.com.pl

Krzysztof Jabłoński

tel. kom. 781-448-447
krzysztof.jablonski@jafar.com.pl

Maciej Dombek

tel. kom. 887-307-407
maciej.dombek@jafar.com.pl

tel.kom. 667-400-771
rafal.brzoska@jafar.com.pl

tel. kom. 663-800-220
adam.kanikula@jafar.com.pl
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Fabryka Armatur Jafar S.A.
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
Polska
tel.+48 13 44 290 41
fax. +48 13 493 95 66
tel. +48 13 44 296 20
fax. +48 13 442 96 21
e-mail: jafar@jafar.com.pl
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