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WITAJ W ŚWIECIE SILIKONU
WELCOME TO THE WORLD OF SILICONE



Jesteśmy jednym z wiodących producen-
tów wyrobów silikonowych w Europie.

We are one of the leading manufacturers 
of silicone products in Europe.



JSF SILICONE to historia zapoczątkowana w 1996 r. Stawiamy na 
nieustanny rozwój, sukcesywnie podnosząc nasze możliwości 
produkcyjne. Dynamicznie i z pełnym zaangażowaniem podej-
mujemy się kolejnych wyzwań. Tworzymy produkty dla trady-
cyjnych i nowych branż, do czego wykorzystujemy wieloletnie 
doświadczenie, najnowsze technologie i innowacyjne myślenie. 
W efekcie zapewniamy naszym partnerom biznesowym produk-
ty spełniające najwyższe standardy.

JSF SILICONE story started in 1996. We focus on continuous de-
velopment, constantly improving our manufacturing techniqu-
es. We undertake each new challenge with energy and highest 
commitment. Our products are manufactured for traditional 
and modern industry sectors, combining experience and latest 
technologies with innovative thinking. As a result we are able to 
deliver products of the highest quality.

23
lata na rynku

years on the market

60
% sprzedaży zagranicznej

% sales for export

400
ton silikonu użytych
w produkcji w 2017

tons of silicone used for
production in 2017

4500
m2 powierzchni produkcyjnej

m2 of production space

600
m2 powierzchni
magazynowej

m2 of magazine space

200
m2 powierzchni biurowej

m2 of office space



Nasza oferta to produkty wykorzystujące technologie wytła-
czania, wtrysku silikonów HTV, wtrysku silikonów LSR, a także 
technologie dodatkowe: wulkanizacja i łączenie, cięcie i sztan-
cowanie, wycinanie z płyt lub arkuszy, znakowanie, barwienie, 
klejenie. Produkty znajdują zastosowanie w następujących 
sektorach rynku: motoryzacja, medycyna i farmacja, technika 
lotnicza i kosmiczna, AGD i gastronomia, instalacje grzewcze                
i klimatyzacja, okna, drzwi, konstrukcje, budownictwo, przemysł 
spożywczy, kolejnictwo, transport publiczny, przemysł elektrycz-
ny i elektroniczny.

Our offer consists of products manufactured with various 
technologies, for instance: silicone extrusion, HTV injection, LSR 
injection, as well as additional technologies: vulcanization and 
joining, cutting and die cutting, cutting from plates or sheets, 
marking, dyeing, gluing. The products are used in the following 
sectors: automotive, medicine and pharmacy, aviation and spa-
ce technology, household appliances and gastronomy, heating 
and air conditioning, windows, doors, structures, construction 
industry, food industry, railways, public transport, electrical and 
electronic industry.

PRODUKTY

PRODUCTS

Wyroby wytłaczane z silikonu litego
Solid extrusion products



Wyroby wytłaczane z silikonu spienionego
Sponge extrusion products



Wyroby wytwarzane formowo (HTV/LSR)
Injection molding products (HTV/LSR)



Płyty silikonowe
Silicone sheets



Uszczelki nadmuchiwane powietrzem
Gaskets inflated by air



Dysponujemy nowoczesnym parkiem technologicznym oraz 
własną narzędziownią. Współpracujemy z renomowanymi 
europejskimi dostawcami surowców. Łącząc doświadczenie        
z otwartością na eksperymenty, podejmujemy się nawet naj-
bardziej nowatorskich i niestandardowych zleceń. 

We have a modern technology park and our own tool ma-
king facility. We cooperate with reputable European material 
providers. Our vast experience and willingness to experiment 
enables us to take on even the most innovative and nonstan-
dard orders.
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