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Szanowni Państwo! 
 

Jakra Corporation Sp. z o.o. zajmuje się zagadnieniami p. pożarowymi. Nasza oferta 
obejmuje wykonanie, kompletację, dostawę i montaż drzwi, ścianek stalowych i 
profilowych p.poż. o odporności ogniowej od 0,5 do 2,0h a także klapy dymowe, 
pasma świetlne i instalacje systemów oddymiania i przewietrzania, bramy garażowe, 
zabezpieczenia p.poż. konstrukcji stalowych i drewnianych, zabezpieczenie p.poż. 
przepustów kablowych. Wykonujemy również wszelkiego rodzaju drzwi rewizyjne, 
drzwi do szachtów itp. 
 Dysponujemy także własną lakiernią proszkową wyposażoną w piec najnowszej 
generacji o wymiarach wewnętrznych 6200 x 2000 x 2500 

Powiększyliśmy firmę o nowy oddział w Białymstoku, którego zadaniem jest 
działalność marketingowa i usługowa w zakresie ochrony p.poż. na północno – 
wschodnich terenach Polski. 

 
Wyroby naszej produkcji dostarczamy i instalujemy na obiektach użyteczności 
publicznej takich jak np.: 
- banki; 
- biura; 
- szpitale; 
- budynki handlowo-usługowe i przemysłowe; 
- osiedla mieszkaniowe. 
Pragniemy podkreślić, iż w naszej ofercie znajdują się drzwi p.poż. stalowe, 
normatywne zewnętrzne, p. poż. EI 30 i p. poż. EI 60 w wymiarach: ,,80”, ,,90”, ,,100” 
oraz typowe dwuskrzydłowe, samozamykacze i okucia p.poż. do natychmiastowej 
sprzedaży z magazynu. 
Ponadto dla naszych stałych Klientów staramy się stworzyć możliwość uzyskania 
dogodnych rabatów i warunków płatności. 

 
W razie jakichkolwiek niejasności jesteśmy do dyspozycji.  
Licząc na owocną współpracę pozostajemy z wyrazami szacunku. 
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Nasze dotychczasowe najważniejsze realizacje to: 

 
- Gilette Poland – budynek ORION – Warszawa; 
- Hotel Sheraton – Warszawa; 
- Teatr Muzyczny ROMA; 
- PHILIPS POLSKA – Warszawa, Al. Jerozolimskie; 
- Ambasada JAPONII; 
- Ambasada Holandii; 
- BELWEDER; 
- Ratusz Gminy Warszawa Włochy; 
- Pałac Sobańskich; 
- Centrum Dystrybucji – Mszczonów; 
- Bussines Diamond Park – Ożarów; 
- Zakłady Tytoniowe PHILIP MORRIS – Kraków; 
- ATM- Warszawa, ul. Grochowska; 
- Centrum Budownictwa („FOKUS”) – Warszawa, ul. Filtrowa; 
- Szpital – Grodzisk Mazowiecki; 
- Biurowiec VICTORIA - Warszawa; 
- Urząd Skarbowy SOKÓŁKA; 
- Państwowy Szpital Kliniczny – Białystok; 
- Dom Studenta – Białystok; 
- Telekomunikacja – Białystok; 
- SGGW – Zespół Diagnostyki Koni oraz Akademiki; 
- Uniwersytet Warszawski – Wydział Zarządzania; 
- Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna – Warszawa Stokłosy; 
- SĄDY – Al. Solidarności; 
- SĄDY GRODZKIE – ul. Kocjana; 
- TPSA – ul. Dzielna, ul. Nowogrodzka; 
- Domy Towarowe SMYK; 
- ACTION – Piaseczno; 
- Urząd Marszałkowski w Łodzi; 
- SEJM RP; 
- PORT HOTEL Warszawa; 
- COMPANY HOUSE – budynek MICROSOFT; 
- Elektrownia TURÓW; 
- Budynki mieszkalno-usługowe w Warszawie:  

Ul. Łukowska, Kochanowskiego, Wałbrzyska, Tyniecka, Wąwozowa; 
- Budynki biurowe FLANDERS i TELBANK – Warszawa; 
- Osiedle mieszkaniowe SŁONECZNY SKWER; 
- Osiedle mieszkaniowe MOTOROWA „I” i „II”;                  
- Osiedle mieszkaniowe , Warszawa, ul. KEN; 
- Osiedle mieszkaniowe, Warszawa, ul. Zaruby. 

 



  

 

 

    

 

 
 LAKIERNIA  PROSZKOWA 

 
  
 Szanowni Państwo! 

 
  
Pragniemy zainteresować Państwa usługą elektrostatycznego malowania 
proszkowego w nowoczesnej lakierni proszkowej wyposażonej w piec  
o gabarytach 6200 x 2000 x 2500. Wielkość pieca pozwala nam na malowanie 
dużych elementów, przez co jesteśmy bardziej atrakcyjni i konkurencyjni pod 
względem rozpiętości wykonywanych usług oraz cen. Oferujemy lakierowanie 
proszkowe według palety RAL, której do wyboru jest ponad 250 kolorów. 
 
  
 
Atutem naszej firmy są krótkie terminy wykonywania usług, a w nagłych 
przypadkach istnieje możliwość wykonania usługi standardowej tego samego 
dnia. Zapewniamy profesjonalną obsługę oraz indywidualne podejście do 
klienta dzięki wysokim kwalifikacjom naszych pracowników. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma Jakra Corporation Sp. z o.o. oferuje 
fachowe wykonanie usług za rozsądną cenę. 
 
   
ELEKTROSTATYCZNE MALOWANIE PROSZKOWE  
jest nowoczesną metodą malowania dostosowaną do światowych wymagań              
w zakresie jakości i trwałości powłok lakierniczych. 
Istotne jest przygotowanie powierzchni. Są to procesy odtłuszczania                    
i fosforanowania. Odpowiednią powłokę uzyskuje się poprzez stopienie oraz 
utwardzenie (polimeryzację) w piecu suszarniczym warstwy naniesionego 
specjalnym pistoletem lakieru proszkowego. Technologia ta wykorzystywana 
jest w celu ochrony metali przed korozją, jak również dla uzyskania powłok 
dekoracyjnych. Warto dodać, że zgodnie z najnowszymi standardami 
technologicznymi jest to najbardziej zaawansowana, nieszkodliwa technologia 
obróbki powierzchni. Nie stosuje się żadnych rozpuszczalników, lakier jest 
wykorzystywany w 97%, co daje znikomy procent odpadów. Jednorodną                  
i trwałą powłokę uzyskuje się już po jednokrotnym malowaniu. Jest to jedyna 
metoda malowania aluminiowych elementów architektonicznych.  
 



PRZECIWPOŻAROWE DRZWI STALOWE PADILLA 
Aprobata techniczna ITB nr. AT-15-5410/2002                                                                           Klasa odporności ogniowej EI 45/E90





PRZECIWPOŻAROWE DRZWI STALOWE PADILLA 
Aprobata techniczna ITB nr. AT-15-5410/2002                                               Klasa odporności ogniowej EI 60/E120





PRZECIWPOŻAROWE DRZWI STALOWE PADILLA  - DWUSKRZYDŁOWE
Aprobata techniczna ITB nr. AT-15-5410/2002                                                   Klasa odporności ogniowej EI 60





PRZECIWPOŻAROWE DRZWI STALOWE  PROFILOWE    Jansen Economy E30 - E60 
Aprobata techniczna ITB nr. AT-15-2777/2004                                   Klasa odporności ogniowej E30/E60
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PRZECIWPOŻAROWE DRZWI STALOWE  PROFILOWE    Jansen Economy E30 - E60 
Aprobata techniczna ITB nr. AT-15-2777/2004                                   Klasa odporności ogniowej E30/E60



PRZECIWPOŻAROWE DRZWI STALOWE  PROFILOWE    Janisol 2  EI30 
Aprobata techniczna ITB nr. AT-15-2777/2004                                   Klasa odporności ogniowej EI30
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PRZECIWPOŻAROWE DRZWI STALOWE  PROFILOWE    Janisol 3  EI60 
Aprobata techniczna ITB nr. AT-15-2777/2004                                   Klasa odporności ogniowej EI60
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PRZECIWPOŻAROWE DRZWI STALOWE  PROFILOWE    Janisol 2 EI 30  - Janisol 3  EI 60 



DRZWI do komórek lokatorskich
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