październik 2010

PRODUKT POLSKI

bezpieczna jesień
z Juwentem

1

Jesień, to ostatnie ciepłe, choć coraz krótsze chwile na łonie przyrody, ale jesień dla każdego stworzenia – czy to mieszkańca
dziupli czy niedźwiedziej gawry – to przede wszystkim okres wytężonych przygotowań do przetrwania najtrudniejszego
w przyrodniczym cyklu okresu. Gromadzenie zapasów, ostatnie poprawianie konstrukcji gniazd i mrowisk. Zabezpieczanie
ich nie tylko przed kaprysami pogody, ale też przed nieproszonymi gośćmi.
Czy w Twoim „gniazdku” bezpieczne schronienie znajdą bliscy i dobytek?
Za drzwiami JUWENT, utrzymanymi w palecie barw złotej polskiej jesieni, jesień wcale nie musi być ani chłodna,
ani hałaśliwa.
Nie pozwolimy też, by ktoś niepowołany oglądał Twoje zdjęcia z wakacji albo uszczuplił gromadzone na zimę zapasy.

2

Pragniemy przedstawić Państwu kolekcję drzwi JUWENT. Nasze drzwi łączą w sobie piękno drewna z wytrzymałością
stali. Dzięki nowoczesnej technologii i stosowaniu materiałów najwyższej jakości drzwi JUWENT chronią Państwa
mieszkanie przed hałasem, zimnem i niepożądanymi gośćmi.

SPIS TREŚCI
Drzwi wzmocnione typu Juwent St i StR (zamek gł. kl. -5-)
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Drzwi wzmocnione typu Juwent StS (zamek gł. kl. -5-)

10

Drzwi antywłamaniowe typu Juwent AS3 W (kl. -3-) i AS3 (kl. -C-, kl. -4-)

12

Drzwi antywłamaniowo-ognioodporne typu Juwent AO2E i AO2CE

16

Drzwi z naświetlami

18

Drzwi dwuskrzydłowe

20

Drzwi techniczne Juwent (z blachy kwasoodpornej, RTG, sanitarne, z kontrolą dostępu, antypaniczne, kancelaryjne)

22

Akcesoria do drzwi typu St, StR, AS3 W, AS3, AO2E, AO2CE

24

Akcesoria do drzwi typu StS

25

Dane techniczne do drzwi typu St i StR
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Dane techniczne do drzwi typu StS

27

Dane techniczne do drzwi typu AS3 W i AS3

28

Dane techniczne do drzwi typu AO2E i AO2CE

29
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JUWENT St i StR
Drzwi wzmocnione o odporności na włamanie (kl. -1-). Wyposażone w zamek standardowy lub rozporowy kl.-5-.
Drzwi typu Juwent St i StR są wzmocnionymi stalowymi
drzwiami wielofunkcyjnymi.
Drzwi St i StR różnią się zamkiem głównym. Drzwi St posiadają
standardowy zamek w kl. -5- ryglujący na wysokości klamki.
Drzwi StR posiadają rozporowy zamek w kl. -5- ryglujący
na wysokości klamki oraz w dolnej i w górnej części skrzydła.
Przeznaczone są do ochrony pomieszczeń o niskim i przeciętnym poziomie zagrożenia włamaniem, jako drzwi zewnętrzne
w budownictwie jednorodzinnym oraz jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zamknięcia otworów budowlanych pomiędzy klatką schodową, a korytarzem np. w blokach
mieszkalnych.
Skrzydło drzwi oraz futryna wykonane są z blachy ocynkowanej pokrytej okleiną pcw.
Zastosowanie w drzwiach zabezpieczeń w postaci zamków
standardowych lub rozporowych, wzmocnień konstrukcji oraz
bolców antywyważeniowych od strony zawias, utrudnia ich
pokonanie dla potencjalnego włamywacza. Wypełnienie drzwi
wysokiej jakości pianką poliuretanową oraz zastosowanie uszczelek, zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną Rw=29 (-2,-3) dB,
a także izolacyjność termiczną UD=2,0 W/m2 K. Szeroka gama
kolorów, wzorów oraz przeszkleń podkreśli estetykę Państwa
miejsca zamieszkania oraz spełni oczekiwania najbardziej
wymagających klientów.
Drzwi wykonywane są w standardowych wymiarach: szer. 77,
80, 90 cm (za wyjątkiem drzwi StR wzory: 21, 22, 22/2, 24, 25, 26,
które wykonane są wyłącznie w szer. 90 cm w świetle futryny);
wys. 202 cm oraz w wymiarach nietypowych.
Drzwi mogą być wykonane z naświetlami bocznymi, górnymi
oraz jako drzwi dwuskrzydłowe.

KOLORY SKRZYDEŁ DRZWI I FUTRYN
Okleina PCW
złoty dąb

mahoń

orzech

biały

wenge

*szary

* Szary tylko drzwi:
gładkie,
bez przeszkleń
płytko tłoczone

Malowanie
** RAL

** Możliwość malowania
wg. palety RAL
do indywidualnej
wyceny.

Budowa drzwi typu Juwent St

Budowa drzwi typu Juwent StR

(z zamkiem standardowym w klasie -5-)

(z zamkiem rozporowym w klasie -5-)

rygiel górny
zawiasa i bolec
antywyważeniowy
zamek dodatkowy

zamek dodatkowy

zamek główny

zawiasa i bolec
antywyważeniowy

zawiasa i bolec
antywyważeniowy

zamek główny

zawiasa i bolec
antywyważeniowy

pianka poliuretanowaa
podkładd
warstwa ocynkuu
blacha stalowaa
warstwa ocynkuu
ej
klej
laminatt
drewnopodobnyy

pianka poliuretanowa
podkład
warstwa ocynku
blacha stalowa
warstwa ocynku
klej
laminat
drewnopodobny
zawiasa i bolec
antywyważeniowy

zawiasa i bolec
antywyważeniowy
rygle dolne
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Drzwi typu JUWENT StR wzory: 21, 22, 22/2, 24, 25, 26,
wykonywane są wyłącznie w szerokości 90 cm w świetle futryny.

Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO St i St R
1. Skrzydło drzwi stalowe, gładkie, tłoczone lub tłoczone z przeszkleniem. 2. Zamek główny standardowy lub rozporowy, z wkładką. 3. Szyldy z klamkami
SPECIAL lub ALTO. 4. Bolce antywyważeniowe. 5. Wizjer szerokokątny (otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko w drzwiach wz: 09, 10, 11, 12, 21, 30, 36,
37, 38, 40 nieprzeszklonych). 6. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 7. Zawiasy.

65

St

66

StR

St

67

StR

St

68

StR

St

22/3

StR

St

StR

1401,64 zł netto 1508,20 zł netto 1418,03 zł netto 1508,20 zł netto 1418,03 zł netto 1508,20 zł netto 1418,03 zł netto 1508,20 zł netto 1442,62 zł netto 1524,59 zł netto
1710,00 zł brutto 1840,00 zł brutto 1730,00 zł brutto 1840,00 zł brutto 1730,00 zł brutto 1840,00 zł brutto 1730,00 zł brutto 1840,00 zł brutto 1760,00 zł brutto 1860,00 zł brutto

St

16

StR

St

16/3

StR

St

22/2

StR

St

23

StR

St

StR

1073,77 zł netto 1319,67 zł netto 1057,38 zł netto 1278,69 zł netto 1565,57 zł netto 1647,54 zł netto 1524,59 zł netto 1606,56 zł netto 1360,66 zł netto 1524,59 zł netto
1310,00 zł brutto 1610,00 zł brutto 1290,00 zł brutto 1560,00 zł brutto 1910,00 zł brutto 2010,00 zł brutto 1860,00 zł brutto 1960,00 zł brutto 1660,00 zł brutto 1860,00 zł brutto

21

St

24

StR

St

26

StR

St

ceny obejmują wyposażenie standardowe.
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StR

1045,08 zł netto 1237,70 zł netto 1196,72 zł netto 1319,67 zł netto 1278,69 zł netto 1401,64 zł netto
1275,00 zł brutto 1510,00 zł brutto 1460,00 zł brutto 1610,00 zł brutto 1560,00 zł brutto 1710,00 zł brutto
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Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO St i St R
1. Skrzydło drzwi stalowe, gładkie, tłoczone lub tłoczone z przeszkleniem. 2. Zamek główny standardowy lub rozporowy, z wkładką. 3. Szyldy z klamkami
SPECIAL lub ALTO. 4. Bolce antywyważeniowe. 5. Wizjer szerokokątny (otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko w drzwiach wz: 09, 10, 11, 12, 21, 30, 36,
37, 38, 40 nieprzeszklonych). 6. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 7. Zawiasy.

46

St

47

StR

St

48

StR

St

49

StR

St

85

StR

St

StR

1057,38 zł netto 1278,69 zł netto 1196,72 zł netto 1360,66 zł netto 1360,66 zł netto 1483,61 zł netto 1442,62 zł netto 1524,59 zł netto 1360,66 zł netto 1442,62 zł netto
1290,00 zł brutto 1560,00 zł brutto 1460,00 zł brutto 1660,00 zł brutto 1660,00 zł brutto 1810,00 zł brutto 1760,00 zł brutto 1860,00 zł brutto 1660,00 zł brutto 1760,00 zł brutto

81

82

84

83

ceny obejmują wyposażenie standardowe

80

St

StR

St

StR

St

StR

St

StR

St

StR

1319,67 zł netto 1442,62 zł netto 1360,66 zł netto 1442,62 zł netto 1360,66 zł netto 1442,62 zł netto 1401,64 zł netto 1524,59 zł netto 1745,90 zł netto 1827,87 zł netto
1610,00 zł brutto 1760,00 zł brutto 1660,00 zł brutto 1760,00 zł brutto 1660,00 zł brutto 1760,00 zł brutto 1710,00 zł brutto 1860,00 zł brutto 2130,00 zł brutto 2230,00 zł brutto

86

St

86/3

StR

St

87

StR

St

87/3

StR

St

88

StR

St

89

StR

St

StR

1401,64 zł netto 1508,20 zł netto 1278,69 zł netto 1401,64 zł netto 1401,64 zł netto 1508,20 zł netto 1278,69 zł netto 1401,64 zł netto 1442,62 zł netto 1565,57 zł netto 1393,44 zł netto 1483,61 zł netto
1710,00 zł brutto 1840,00 zł brutto 1560,00 zł brutto 1710,00 zł brutto 1710,00 zł brutto 1840,00 zł brutto 1560,00 zł brutto 1710,00 zł brutto 1760,00 zł brutto 1910,00 zł brutto 1700,00 zł brutto 1810,00 zł brutto
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Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO St i St R
1. Skrzydło drzwi stalowe, gładkie, tłoczone lub tłoczone z przeszkleniem. 2. Zamek główny standardowy lub rozporowy, z wkładką. 3. Szyldy z klamkami
SPECIAL lub ALTO. 4. Bolce antywyważeniowe. 5. Wizjer szerokokątny (otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko w drzwiach wz: 09, 10, 11, 12, 21, 30, 36,
37, 38, 40 nieprzeszklonych). 6. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 7. Zawiasy.

51

St

52

StR

St

53

StR

St

54

StR

St

55

StR

St

StR

1073,77 zł netto 1319,67 zł netto 1196,72 zł netto 1401,64 zł netto 1073,77 zł netto 1319,67 zł netto 1196,72 zł netto 1401,64 zł netto 1483,61 zł netto 1565,57 zł netto
1310,00 zł brutto 1610,00 zł brutto 1460,00 zł brutto 1710,00 zł brutto 1310,00 zł brutto 1610,00 zł brutto 1460,00 zł brutto 1710,00 zł brutto 1810,00 zł brutto 1910,00 zł brutto

St

72

StR

St

73

StR

St

74

StR

St

75

StR

St

StR

1164,75 zł netto 1360,66 zł netto 1254,10 zł netto 1401,64 zł netto 1164,75 zł netto 1360,66 zł netto 1254,10 zł netto 1401,64 zł netto 1508,20 zł netto 1590,16 zł netto
1421,00 zł brutto 1660,00 zł brutto 1530,00 zł brutto 1710,00 zł brutto 1421,00 zł brutto 1660,00 zł brutto 1530,00 zł brutto 1710,00 zł brutto 1840,00 zł brutto 1940,00 zł brutto

56

St

57

StR

St

58

StR

St

59

StR

St

76

StR

St

ceny obejmują wyposażenie standardowe.

71

StR

1647,54 zł netto 1729,51 zł netto 1319,67 zł netto 1401,64 zł netto 1355,74 zł netto 1442,62 zł netto 1470,49 zł netto 1565,57 zł netto 1647,54 zł netto 1745,90 zł netto
2010,00 zł brutto 2110,00 zł brutto 1610,00 zł brutto 1710,00 zł brutto 1654,00 zł brutto 1760,00 zł brutto 1794,00 zł brutto 1910,00 zł brutto 2010,00 zł brutto 2130,00 zł brutto

7
Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO St i St R
1. Skrzydło drzwi stalowe, gładkie, tłoczone lub tłoczone z przeszkleniem. 2. Zamek główny standardowy lub rozporowy, z wkładką. 3. Szyldy z klamkami
SPECIAL lub ALTO. 4. Bolce antywyważeniowe. 5. Wizjer szerokokątny (otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko w drzwiach wz: 09, 10, 11, 12, 21, 30, 36,
37, 38, 40 nieprzeszklonych). 6. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 7. Zawiasy.

15

St

15/2

StR

St

18

StR

St

18/2

St

StR

18/3

StR

St

StR

1073,77 zł netto 1319,67 zł netto 1393,44 zł netto 1549,18 zł netto 1057,38 zł netto 1278,69 zł netto 1327,87 zł netto 1483,61 zł netto 1565,57 zł netto 1647,54 zł netto
1310,00 zł brutto 1610,00 zł brutto 1700,00 zł brutto 1890,00 zł brutto 1290,00 zł brutto 1560,00 zł brutto 1620,00 zł brutto 1810,00 zł brutto 1910,00 zł brutto 2010,00 zł brutto

18/4

St

63

StR

St

64

StR

St

14/2

StR

St

StR

ceny obejmują wyposażenie standardowe

1565,57 zł netto 1647,54 zł netto 1319,67 zł netto 1442,62 zł netto 1442,62 zł netto 1540,98 zł netto 1401,64 zł netto 1549,18 zł netto
1910,00 zł brutto 2010,00 zł brutto 1610,00 zł brutto 1760,00 zł brutto 1760,00 zł brutto 1880,00 zł brutto 1710,00 zł brutto 1890,00 zł brutto

17

St

14

StR

St

19

StR

St

22

StR

St

25

StR

St

StR

1057,38 zł netto 1278,69 zł netto 1073,77 zł netto 1319,67 zł netto 1073,77 zł netto 1319,67 zł netto 1155,74 zł netto 1360,66 zł netto 1360,66 zł netto 1524,59 zł netto
1290,00 zł brutto 1560,00 zł brutto 1310,00 zł brutto 1610,00 zł brutto 1310,00 zł brutto 1610,00 zł brutto 1410,00 zł brutto 1660,00 zł brutto 1660,00 zł brutto 1860,00 zł brutto

8
Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO St i St R
1. Skrzydło drzwi stalowe, gładkie, tłoczone lub tłoczone z przeszkleniem. 2. Zamek główny standardowy lub rozporowy, z wkładką. 3. Szyldy z klamkami
SPECIAL lub ALTO. 4. Bolce antywyważeniowe. 5. Wizjer szerokokątny (otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko w drzwiach wz: 09, 10, 11, 12, 21, 30, 36,
37, 38, 40 nieprzeszklonych). 6. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 7. Zawiasy.

09

St

10

StR

St

StR

St

12

StR

St

StR

745,90 zł netto 991,80 zł netto

909,84 zł netto 1155,74 zł netto

909,84 zł netto 1155,74 zł netto

909,84 zł netto 1155,74 zł netto

910,00 zł brutto 1210,00 zł brutto

1110,00 zł brutto 1410,00 zł brutto

1110,00 zł brutto 1410,00 zł brutto

1110,00 zł brutto 1410,00 zł brutto

30

St

11

36

StR

St

37

StR

St

38

StR

St

40

StR

St

StR

909,84 zł netto 1155,74 zł netto 909,84 zł netto 1155,74 zł netto 909,84 zł netto 1155,74 zł netto 909,84 zł netto 1155,74 zł netto 909,84 zł netto 1155,74 zł netto
1110,00 zł brutto 1410,00 zł brutto

1110,00 zł brutto 1410,00 zł brutto

1110,00 zł brutto 1410,00 zł brutto

1110,00 zł brutto 1410,00 zł brutto

1110,00 zł brutto 1410,00 zł brutto

DOPŁATY (zł)
netto
brutto
1. Futryna stalowa w kolorze skrzydła z uszczelką

277,86

339

2. Zamek dodatkowy z wkładką na gałkę, z szyldami

81,14

99

3. Próg stalowy w kolorze futryny z uszczelką

40,16

49

4. Próg drewniany z uszczelką

48,36

59

5. Próg stalowy INOX - srebrny (tłoczony lub gładki) z uszczelką

99,18

121

6. Nietypowa wysokość (201 ÷ 196) cm

64,75

79

7. Różne wykończenie skrzydła drzwi po obu stronach (kolor, tłoczenie)

179,50

219

8. Inne, nietypowe zamówienia np. malowanie proszkowe, wg. indywidualnej wyceny.
9. Wkładka antywłamaniowa (kl. -C-)

114,75

140

10. System jednego klucza dla wkładek (kl. -A-)

92,62

113

11. System jednego klucza dla wkładek (kl. -C-)

106,55

130

12. Elektrozaczep

100,00

122

13. Zamozamykacz

157,38

192

14. Elektrozaczep prewersyjny

280,00

342

15. Czujnik kontraktorowy

150,00

183

ceny obejmują wyposażenie standardowe.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE St i StR
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Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

JUWENT StS
Drzwi wzmocnione z zamkiem standardowym w kl. -5-

Drzwi typu Juwent StS są wzmocnionymi, stalowymi drzwiami
wielofunkcyjnymi. Drzwi wyposażone są w standardowy
zamek główny w klasie -5-.
Przeznaczone są do ochrony pomieszczeń o niskim
i przeciętnym poziomie zagrożenia włamaniem, jako drzwi
zewnętrzne w budownictwie jednorodzinnym oraz jako drzwi
wewnętrzne wejściowe, stanowiące zamknięcia otworów
budowlanych pomiędzy klatką schodową, a korytarzem
np. w blokach mieszkalnych.
Skrzydło drzwi oraz futryna wykonane są z blachy ocynkowanej
pokrytej okleiną pcw.
Zastosowanie w drzwiach zabezpieczeń w postaci zamków,
wzmocnień konstrukcji oraz bolców antywyważeniowych
od strony zawias, utrudnia ich pokonanie dla potencjalnego
włamywacza. Wypełnienie drzwi wysokiej jakości styropianem
oraz zastosowanie uszczelek, zapewnia wysoką izolacyjność
akustyczną Rw=28 (-1,-3) dB, a także izolacyjność termiczną
UD 1,5 W/m2 K. Drzwi wykonane są wyłacznie w szer. 90 cm
oraz wysok. 202cm.
Drzwi mogą być wykonane w wersji z naświetlem górnym.
Drzwi nie mogą być wykonane jako drzwi dwuskrzydłowe.

KOLORY SKRZYDEŁ DRZWI I FUTRYN
Okleina PCW
złoty dąb

orzech

Budowa drzwi typu Juwent StS
(z zamkiem kl. -5-)

zawiasa i bolec
antywyważeniowy
zamek dodatkowy

zamek główny

zawiasa i bolec
antywyważeniowy

styropian
podkład
warstwa ocynku
blacha stalowa
warstwa ocynku
klej
laminat
drewnopodobny
zawiasa i bolec
antywyważeniowy
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Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO StS
1. Skrzydło drzwi stalowe, tłoczone lub tłoczone z przeszkleniem. 2. Zamek główny z wkładką. 3. Zamek dodatkowy z wkładką. 4. Szyldy z klamkami
SPECIAL. 5. Bolce antywyważeniowe. 6. Wizjer szerokokątny (otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko wdrzwiach wz: 91, 98 nieprzeszklonych).
7. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 8. Zawiasy.

92

93

94

95

96

1237,70 zł netto

1360,66 zł netto

1360,66 zł netto

1581,97 zł netto

1606,56 zł netto

1401,64 zł netto

1510,00 zł brutto

1660,00 zł brutto

1660,00 zł brutto

1930,00 zł brutto

1960,00 zł brutto

1710,00 zł brutto

97

98

98/1

99

90

90/1

1483,61 zł netto

1237,70 zł netto

1237,70 zł netto

1565,57 zł netto

1893,44 zł netto

1688,52 zł netto

1810,00 zł brutto

1510,00 zł brutto

1510,00 zł brutto

1910,00 zł brutto

2310,00 zł brutto

2060,00 zł brutto

90/2

90/3

90/4

90/5

90/6

1729,51 zł netto

1881,48 zł netto

1688,52 zł netto

1688,52 zł netto

2155,74 zł netto

2110,00 zł brutto

2210,00 zł brutto

2060,00 zł brutto

2060,00 zł brutto

2630,00 zł brutto

WYPOSAŻENIE DODATKOWE StS
1. Futryna stalowa w kolorze skrzydła z uszczelką
2. Próg stalowy w kolorze futryny z uszczelką
3. Próg stalowy INOX - srebrny (tłoczony lub gładki) z uszczelką
4. Próg drewniany z uszczelką
5. Wkładka antywłamaniowa (kl. -C-)
6. System jednego klucza dla wkładek (kl. -A-)
7. System jednego klucza dla wkładek (kl. -C-)

DOPŁATY (zł)
netto brutto
277,86
339
40,16
49
99,18
121
48,36
59
114,75
140
92,62
113
106,55
130

ceny obejmują wyposażenie standardowe

91

11
Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

JUWENT AS3 W

i AS3

AS3W o zwiększonej odporności na włamania kl. -3- (dotyczy tylko drzwi bez przeszkleń)
AS3 o zwiększonej odporności na włamania kl. -C-, kl. -4- (dotyczy tylko drzwi bez przeszkleń)

Drzwi typu JUWENT AS3 W oraz AS3 są drzwiami wielofunkcyjnymi. Przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach o przeciętnym i wysokim zagrożeniu włamaniem
jako drzwi wejściowe stanowiące zamknięcie otworów
budowlanych. Drzwi typu AS3 W oraz AS3 z przeszkleniem produkowane są w podobnej technologi-konstrukcji
co AS3 W i AS3 pełne ale nie posiadają odpowiadających
im klas bezpieczeństwa tzn. kl. - C – i kl. -4- dla drzwi AS3
oraz kl. -3- dla drzwi AS3 W.
Skrzydło drzwi oraz futryna wykonane są z blachy ocynkowanej, pokrytej okleiną pcw. Wykonane są z dwóch płatów
blachy stalowej, zbrojone prętami stalowymi (dot. AS3),
wyposażone w zamek rozporowy kl. -C-, kl. - 5- wraz z wkładką
i szyldami (dot. AS3) oraz bolce przeciwwyważeniowe co daje
najwyższy stopień odporności na włamanie. Wypełnienie
drzwi wysokiej jakości pianką poliuretanową i zastosowanie uszczelki zapewniają wysoką izolacyjność akustyczną
R w=30 (-1,-1) dB oraz izolacyjność termiczną UD=2,4 W/m2 K.
Szeroka gama kolorów podkreśli estetykę Państwa miejsca
zamieszkania oraz spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Posiadanie drzwi typu AS3 upoważnia
dodatkowo do otrzymania zniżek w ubezpieczeniach
w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych.
Drzwi wykonywane są w standardowych wymiarach:
szer. 77, 87, 90 cm ; wys. 191, 196, 201, 203 cm.
Drzwi mogą być wykonane z naświetlami bocznymi,
górnymi oraz jako drzwi dwuskrzydłowe.

KOLORY SKRZYDEŁ DRZWI I FUTRYN
Okleina PCW
złoty dąb

mahoń

orzech

biały

wenge

* szary

* Szary tylko drzwi:
gładkie,
bez przeszkleń
płytko tłoczone

Malowanie
** RAL

** Możliwość malowania
wg. palety RAL
do indywidualnej
wyceny.

Budowa drzwi typu Juwent AS3 W

Budowa drzwi typu Juwent AS3

(z zamkiem standardowym w klasie -5-)

(z zamkiem rozporowym w kl. -C-, kl. -5-)

rygle górne

wzmocnienia
i pręty stalowe

rygle dodatkowe

zamek dodatkowy

2 zawiasy i bolec
antywyważeniow

2 zawiasy i bolec
antywyważeniowy

zamek dodatkowy

zamek główny
bolec
antywyważeniowy
pianka poliuretanowa
podkład
warstwa ocynku
blacha stalowa
warstwa ocynku
klej
laminat drewnopodobny

zamek główny
pianka poliuretanowa
styropian
podkład
warstwa ocynku
blacha stalowa
warstwa ocynku
klej
laminat drewnopodobny

zawiasa i bolec
antywyważeniowy

12

kaseton regul. wys. drzwi wypełniony wełną mineralną

bolec
antywyważeniowy

zawiasa i bolec
antywyważeniowy
rygle dolne

kaseton regul. wys. drzwi wypełniony wełną mineralną

Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO AS3 W i AS3
1. Skrzydło drzwi stalowe, gładkie, tłoczone lub przeszklone (w drzwiach AS3 dodatkowo zbrojone). 2. Kaseton regulujący wysokość drzwi z uszczelką progową,
wzmacniający konstrukcję, ukryty lub wysunięty (istnieje możliwość wykonania drzwi bez wysuniętego kasetonu tzn. na wymiar). 3. Zamek główny z wkładką (w drzwiach
AS3 antywłamaniowy w kl. -C-, kl. -5- z wkładką w kl. -C-). 4. Szyldy z klamkami (w drzwiach AS3, kl. -4- z osłoną wkładki). 5. Bolce antywyważeniowe. 6. Wizjer szerokokątny
(otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko w drzwiach wz: 09, 10, 11, 12, 30, 36, 37, 38, 40 nieprzeszklonych). 7. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 8. Zawiasy.
09

AS3 W

10

AS3

AS3 W

11

AS3

AS3 W

12

AS3

AS3 W

30

AS3

AS3 W

36

AS3

AS3 W

AS3

983,61 zł netto 1196,72 zł netto 1147,54 zł netto 1360,66 zł netto 1147,54 zł netto 1360,66 zł netto 1147,54 zł netto 1360,66 zł netto 1147,54 zł netto 1360,66 zł netto 1147,54 zł netto 1360,66 zł netto
1400,00 zł brutto 1660,00 zł brutto

1400,00 zł brutto 1660,00 zł brutto

1400,00 zł brutto 1660,00 zł brutto

1400,00 zł brutto 1660,00 zł brutto

1400,00 zł brutto 1660,00 zł brutto

37

38

40

17

14

19

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

ceny obejmują wyposażenie standardowe

1200,00 zł brutto 1460,00 zł brutto

AS3

1147,54 zł netto 1360,66 zł netto 1147,54 zł netto 1360,66 zł netto 1147,54 zł netto 1360,66 zł netto 1270,49 zł netto 1467,21 zł netto 1311,48 zł netto 1524,59 zł netto 1311,48 zł netto 1524,59 zł netto
1400,00 zł brutto 1660,00 zł brutto

1400,00 zł brutto 1660,00 zł brutto

1400,00 zł brutto 1660,00 zł brutto

1550,00 zł brutto 1790,00 zł brutto

1600,00 zł brutto 1860,00 zł brutto

1600,00 zł brutto 1860,00 zł brutto

65

66

67

68

23

14/2

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

1500,00 zł netto 1672,13 zł netto 1500,00 zł netto 1672,13 zł netto 1500,00 zł netto 1672,13 zł netto 1500,00 zł netto 1672,13 zł netto 1516,39 zł netto 1688,52 zł netto 1540,98 zł netto 1713,11 zł netto
1830,00 zł brutto 2040,00 zł brutto

1830,00 zł brutto 2040,00 zł brutto

1830,00 zł brutto 2040,00 zł brutto

1830,00 zł brutto 2040,00 zł brutto

1850,00 zł brutto 2060,00 zł brutto

1880,00 zł brutto 2090,00 zł brutto

15

15/2

18

18/2

18/3

18/4

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

1311,48 zł netto 1540,98 zł netto 1540,98 zł netto 1713,11 zł netto 1270,49 zł netto 1467,21 zł netto 1475,41 zł netto 1647,54 zł netto 1639,34 zł netto 1811,48 zł netto 1639,34 zł netto 1811,48 zł netto
1600,00 zł brutto 1880,00 zł brutto

1880,00 zł brutto 2090,00 zł brutto

1550,00 zł brutto 1790,00 zł brutto

1800,00 zł brutto 2010,00 zł brutto

2000,00 zł brutto 2210,00 zł brutto

2000,00 zł brutto 2210,00 zł brutto
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Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO AS3 W i AS3
1. Skrzydło drzwi stalowe, gładkie, tłoczone lub przeszklone (w drzwiach AS3 dodatkowo zbrojone). 2. Kaseton regulujący wysokość drzwi z uszczelką progową,
wzmacniający konstrukcję, ukryty lub wysunięty (istnieje możliwość wykonania drzwi bez wysuniętego kasetonu tzn. na wymiar). 3. Zamek główny z wkładką (w drzwiach
AS3 antywłamaniowy w kl. -C-, kl. -5- z wkładką w kl. -C-). 4. Szyldy z klamkami (w drzwiach AS3, kl. -4- z osłoną wkładki). 5. Bolce antywyważeniowe. 6. Wizjer szerokokątny
(otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko w drzwiach wz: 09, 10, 11, 12, 30, 36, 37, 38, 40 nieprzeszklonych). 7. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 8. Zawiasy.
13

AS3 W

16

AS3

AS3 W

63

16/3

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

64

AS3

AS3 W

57

AS3

AS3 W

AS3

1311,48 zł netto 1524,59 zł netto 1270,49 zł netto 1467,21 zł netto 1639,34 zł netto 1811,48 zł netto 1434,43 zł netto 1606,56 zł netto 1532,79 zł netto 1704,92 zł netto 1393,44 zł netto 1565,57 zł netto
1550,00 zł brutto 1790,00 zł brutto

2000,00 zł brutto 2210,00 zł brutto

1750,00 zł brutto 1960,00 zł brutto

1870,00 zł brutto 2080,00 zł brutto

1700,00 zł brutto 1910,00 zł brutto

46

47

48

49

58

59

ceny obejmują wyposażenie standardowe

1600,00 zł brutto 1860,00 zł brutto

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

1270,49 zł netto 1467,21 zł netto 1352,46 zł netto 1483,61 zł netto 1475,41 zł netto 1647,54 zł netto 1516,39 zł netto 1688,52 zł netto 1434,43 zł netto 1606,56 zł netto 1557,38 zł netto 1729,51 zł netto
1550,00 zł brutto 1790,00 zł brutto

1650,00 zł brutto 1810,00 zł brutto

1800,00 zł brutto 2010,00 zł brutto

1850,00 zł brutto 2060,00 zł brutto

1750,00 zł brutto 1960,00 zł brutto

1900,00 zł brutto 2110,00 zł brutto

80

81

82

83

84

85

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

1434,43 zł netto 1606,56 zł netto 1434,43 zł netto 1606,56 zł netto 1434,43 zł netto 1606,56 zł netto 1516,39 zł netto 1688,52 zł netto 1819,67 zł netto 1991,80 zł netto 1434,43 zł netto 1606,56 zł netto
1750,00 zł brutto 1960,00 zł brutto

1750,00 zł brutto 1960,00 zł brutto

1750,00 zł brutto 1960,00 zł brutto

1850,00 zł brutto 2060,00 zł brutto

2220,00 zł brutto 2430,00 zł brutto

1750,00 zł brutto 1960,00 zł brutto

86

86/3

87

87/3

88

89

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

1500,00 zł netto 1672,13 zł netto 1393,44 zł netto 1565,57 zł netto 1500,00 zł netto 1672,13 zł netto 1393,44 zł netto 1565,57 zł netto 1557,38 zł netto 1729,51 zł netto 1475,41 zł netto 1647,54 zł netto
1830,00 zł brutto 2040,00 zł brutto

1700,00 zł brutto 1910,00 zł brutto

1830,00 zł brutto 2040,00 zł brutto

1700,00 zł brutto 1910,00 zł brutto

1900,00 zł brutto 2110,00 zł brutto

1800,00 zł brutto 2010,00 zł brutto
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Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO AS3 W i AS3
1. Skrzydło drzwi stalowe, gładkie, tłoczone lub przeszklone (w drzwiach AS3 dodatkowo zbrojone). 2. Kaseton regulujący wysokość drzwi z uszczelką progową,
wzmacniający konstrukcję, ukryty lub wysunięty (istnieje możliwość wykonania drzwi bez wysuniętego kasetonu tzn. na wymiar). 3. Zamek główny z wkładką (w drzwiach
AS3 antywłamaniowy w kl. -C-, kl. -5- z wkładką w kl. -C-). 4. Szyldy z klamkami (w drzwiach AS3, kl. -4- z osłoną wkładki). 5. Bolce antywyważeniowe. 6. Wizjer szerokokątny
(otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko w drzwiach wz: 09, 10, 11, 12, 30, 36, 37, 38, 40 nieprzeszklonych). 7. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 8. Zawiasy.
51

AS3 W

52

AS3

AS3 W

53

AS3

AS3 W

54

AS3

AS3 W

55

AS3

AS3 W

56

AS3

AS3 W

AS3

1311,48 zł netto 1442,62 zł netto 1393,44 zł netto 1524,59 zł netto 1311,48 zł netto 1442,62 zł netto 1393,44 zł netto 1524,59 zł netto 1557,38 zł netto 1729,51 zł netto 1721,31 zł netto 1893,44 zł netto
1700,00 zł brutto 1860,00 zł brutto

1600,00 zł brutto 1760,00 zł brutto

1700,00 zł brutto 1860,00 zł brutto

1900,00 zł brutto 2110,00 zł brutto

2100,00 zł brutto 2310,00 zł brutto

71

72

73

74

75

76

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

AS3

AS3 W

ceny obejmują wyposażenie standardowe

1600,00 zł brutto 1760,00 zł brutto

AS3

1352,46 zł netto 1524,59 zł netto 1393,44 zł netto 1565,57 zł netto 1352,46 zł netto 1524,59 zł netto 1393,44 zł netto 1565,57 zł netto 1581,97 zł netto 1754,10 zł netto 1737,70 zł netto 1909,84 zł netto
1650,00 zł brutto 1860,00 zł brutto

1700,00 zł brutto 1910,00 zł brutto

1650,00 zł brutto 1860,00 zł brutto

1700,00 zł brutto 1910,00 zł brutto

1930,00 zł brutto 2140,00 zł brutto

2120,00 zł brutto 2330,00 zł brutto

WYPOSAŻENIE DODATKOWE AS3 W i AS3
DOPŁATY (zł)
netto
brutto
1. Futryna stalowa w kolorze skrzydła

277,86

339

2. Zamek dodatkowy z wkładką na gałkę wraz z szyldami

99,18

121

3. Próg stalowy w kolorze futryny

40,16

49

4. Próg drewniany (tylko dla futryny F8)

48,36

59

5. Próg stalowy INOX - srebrny (tłoczony lub gładki)

99,18

121

6. Dodatkowy 3-bolcowy rygiel zamka głównego (dot. AS3)

56,55

69

7. Wkładka antywłamaniowa kl. -C- (dot. AS3 W)

114,75

140

8. System jednego klucza dla wkładek (kl. -A-)

92,62

113

9. System jednego klucza dla wkadek (kl. -C-)

106,55

130

10. Zawiasa sprężynowa

30,32

37

11. Samozamykacz

157,38

192

12. Elektrozaczep

100,00

122

13. Elektrozaczep rewersyjny

280,00

342

14. Czujnik kontraktorowy

150,00

183

15. Różne wykończenie skrzydła drzwi po obu stronach (kolor, tłoczenie)

179,50

219

16. Inne, nietypowe zamówienia np. malowanie proszkowe, wg. indywidualnej wyceny.
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Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

JUWENT AO2E i AO2CE
AO2E o odporności ogniowej (EI130/EI245/EW30)
AO2CE o zwiększonej odporności na włamania (kl. -C-, kl. 4) i odporności ogniowej (EI 130/EI245/EW30)

Drzwi Juwent AO2CE i drzwi Juwent AO2E są drzwami
wielofunkcyjnymi. Przeznaczone są do stosowania w miejscach
o najwyższym i przeciętnym stopniu zagrożenia włamaniem,
jako zabezpieczenie ognioodporne, w budownictwie jednorodzinnym oraz jako drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące
zamknięcia otworów budowlanych, pomiędzy klatką schodową
a korytarzem np. w blokach mieszkalnych. Mogą być stosowane
jako zabezpieczenie ognioodporne otworów np. kotłowni.
Skrzydło drzwi oraz futryna wykonane są z blachy ocynkowanej
z pokryciem do wyboru: okleina pcw, ocynk. Wykonane są
z dwóch płatów blachy stalowej, wzmocnionej ramiakiem drewnianym i wewnętrzną konstrukcją stalową wykonaną z prętów stalowych (dot. AO2CE), wyposażone w zamek rozporowy
klasy -C- (dot. tylko drzwi Juwent AO2CE), w zawiasy stalowe
oraz bolce antywyważeniowe co daje najwyższy stopień odporności na włamanie. Wypełnienie drzwi wełną mineralną oraz
zastosowanie dwóch uszczelek, w tym jednej ekspandującej,
umieszczonej w ościeżnicy, zapewni zabezpieczenie ognioodporne EI130/EI245/EW30, wysoką izolacyjność akustyczną
Rw= 40 (-1, -4) dB.
Szeroka gama kolorów podkreśli estetykę Państwa miejsca
zamieszkania oraz spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów.
Posiadanie drzwi typu Juwent AO2CE upoważnia dodatkowo do
otrzymania zniżek w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych.
Drzwi wykonywane są w standardowych wymiarach:
szer. 77, 87, 90 cm; wys. 191, 196, 201 cm.

KOLORY SKRZYDEŁ DRZWI I FUTRYN
Okleina PCW
złoty dąb

mahoń

orzech

wenge

biały

Budowa drzwi typu Juwent AO2E

* szary

* Szary tylko drzwi:
gładkie,
bez przeszkleń
płytko tłoczone

Malowanie
** RAL

** Możliwość malowania
wg. palety RAL
do indywidualnej
wyceny.

Budowa drzwi typu Juwent AO2CE
(z zamkiem rozporowym w kl. -C-)

wzmocnienia
i pręty stalowe
rygiel górny

zawiasa i bolec
antywyważeniowy
zamek dodatkowy

zamek główny

zamek dodatkowy

zawiasa i bolec
antywyważeniowy

wełna mineralna

zamek główny

zawiasa i bolec
antywyważeniowy

zawiasa i bolec
antywyważeniowy

wełna mineralna
ramiak drewniany
podkład
warstwa ocynku
blacha stalowa
warstwa ocynku
klej
laminat drewnopodobny
bnny

ramiak drewniany
podkład
warstwa ocynku
blacha stalowa
warstwa ocynku
klej
laminat drewnopodobny

zawiasa i bolec
antywyważeniowy

zawiasa i bolec
antywyważeniowy
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kaseton regul. wys. drzwi wypełniony wełną mineralną

rygle dolne

kaseton regul. wys. drzwi wypełniony wełną mineralną

Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO AO2 E i AO2 CE
1. Skrzydło drzwi stalowe, gładkie lub tłoczone. 2. Kaseton regulujący wysokość drzwi z uszczelką progową, wzmacniający konstrukcję, ukryty lub wysunięty (istnieje możliwość
wykonania drzwi bez wysuniętego kasetonu tzn. na wymiar). 3. Ramiak drewniany wzmacniający konstrukcję skrzydła drzwi. 4. Zamek główny z wkładką (w drzwiach AO2CE
antywłamaniowy w kl. -C- z wkładką w kl. -C-). 5. Szyldy z klamkami (w drzwiach AO2CE w kl. -C- z osłoną wkładki). 6. Bolce antywyważeniowe. 7. Uszczelka wokół skrzydła drzwi.
8. Zawiasy z możliwością regulacji. 9. Uszczelka ekspandująca.

AO2E

10

AO2CE

AO2CE

AO2E

12

AO2CE

AO2E

AO2CE

1360,66 zł netto 1606,56 zł netto

1483,61 zł netto 1770,49 zł netto

1483,61 zł netto 1770,49 zł netto

1483,61 zł netto 1770,49 zł netto

1660,00 zł brutto 1960,00 zł brutto

1810,00 zł brutto 2160,00 zł brutto

1810,00 zł brutto 2160,00 zł brutto

1810,00 zł brutto 2160,00 zł brutto

30

AO2E

AO2E

11

40

AO2CE

AO2E

36

AO2CE

AO2E

37

AO2CE

AO2E

ceny obejmują wyposażenie standardowe
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38

AO2CE

AO2E

AO2CE

1483,61 zł netto 1770,49 zł netto

1483,61 zł netto 1770,49 zł netto

1483,61 zł netto 1770,49 zł netto

1483,61 zł netto 1770,49 zł netto

1483,61 zł netto 1770,49 zł netto

1810,00 zł brutto 2160,00 zł brutto

1810,00 zł brutto 2160,00 zł brutto

1810,00 zł brutto 2160,00 zł brutto

1810,00 zł brutto 2160,00 zł brutto

1810,00 zł brutto 2160,00 zł brutto

WYPOSAŻENIE DODATKOWE AO2E i AO2CE
1. Futryna stalowa w kolorze skrzydła z uszczelką
2. Zamek dodatkowy z wkładką na gałkę wraz z szyldami (dot. AO2E)
3. Zamek dodatkowy z wkładką na gałkę wraz z szyldami (dot. AO2CE)
4. Próg stalowy w kolorze futryny
5. Próg stalowy INOX - srebrny (tłoczony lub gładki)
6. Zawiasa sprężynowa
7. Samozamykacz
8. Wizjer panoramiczny p. poż.
9. Szyldy ROZETA zamka głównego (dot. AO2E)
10. Wkładka antywłamaniowa kl. -C- (dot. AO2E)
11. System jednego klucza dla wkładek (kl. -A-)
12. System jednego klucza dla wkładek (kl. -C-)

DOPŁATY (zł)
netto brutto
277,86
339
99,18
121
120,49
147
40,16
49
99,18
121
30,33
37
157,38
192
70,49
86
163,11 199
114,75 140
92,62
113
106,55 130

800,00
976
13. Elektrozaczep ognioodporny
14. Różne wykończenie skrzydła drzwi po obu stronach (kolor, tłoczenie)
179,50
219
15. Inne, nietypowe zamówienia np. malowanie proszkowe, wg. indywidualnej wyceny.
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Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

DRZWI Z NAŚWIETLAMI
wykonane na bazie drzwi typu JUWENT: ST, STR, STS, AS3 W, AS3
Drzwi Juwent z naświetlami bocznymi i górnymi mogą być
wykonane na bazie drzwi typu Juwent: St, StR, AS3 W, AS3.
Drzwi Juwent StS mogą być wykonane wyłącznie z naświetlem górnym. Drzwi z naświetlami przeznaczone są
do ochrony pomieszczeń o przeciętnym poziomie zagrożenia
włamaniem, jako drzwi zewnętrzne w budownictwie o nietypowych wymiarach otworów drzwiowych (np. domy mieszkalne, wille, kamienice, wejścia do klatek schodowych itd.).
Zastosowanie w drzwiach zabezpieczeń w postaci zamków,
wzmocnień konstrukcji i bolców antywyważeniowych od strony
zawias oraz w przypadku drzwi AS3 prętów stalowych i zamka
rozporowego (kl. -C-) utrudnia ich pokonanie dla potencjalnego
włamywacza.
Wypełnienia drzwi wysokiej jakości pianką poliuretanową
lub styropianem oraz zastosowanie uszczelek zapewnia wysoką
izolacyjność akustyczną i termiczną. Szeroka gama wzorów,
kolorów, przeszkleń i wymiarów podkreśli estetykę Państwa miejsca zamieszkania oraz spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Drzwi z naświetlami mogą być wykonane niemal
do każdego otworu w murze.
Wypełnienie standardowe może stanowić przezroczysty lub matowy pakiet szybowy z szybą bezpieczną O2 albo panel stalowy
w kolorze drzwi. Pakiet szybowy reﬂex lub antywłamaniowy z szybą P4 za dopłatą. Ramy naświetli wykonane są w kolorach futryn.
Naświetle jest elementem stałym tzn. nieotwieranym.
Jeżeli życzycie sobie Państwo by naświetle było elementem
otwieranym i ryglowanym proponujemy drzwi dwuskrzydłowe
z całkowitym przeszkleniem skrzydła biernego (patrz str. 20;21,
przeszklenie wzór MAX).

KOLORY SKRZYDEŁ DRZWI I FUTRYN
Okleina PCW
złoty dąb

mahoń

St, StR, StS, AS3 W, AS3

St, StR, AS3 W, AS3

orzech

wenge

St, StR, StS, AS3 W, AS3

St, StR, AS3 W, AS3

biały

St, StR, AS3 W, AS3

* Szary tylko drzwi:
gładkie,
bez przeszkleń
płytko tłoczone

* szary

** RAL

** Możliwość malowania
wg. palety RAL
do indywidualnej
wyceny.

St, StR, AS3 W, AS3

przykład drzwi
z naświetlem górnym
przykład drzwi z panelem bocznym

Malowanie

przykład drzwi z naświetlami bocznymi
i naświetlem górnym

przykład drzwi z naświetlami bocznymi
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Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

CENNIK NAŚWIELI

Cena zależy od wielkości powierzchni naświetla (szyba lub panel z ramą) mierzonej w m2
powierzchnia naświetla

ceny netto/sztuka

dopłata za REFLEX

dopłata za P4

do 0,5 m2

799,00 zł/szt.

+78,00 zł/szt.

+150 zł/szt.

od 0,51 m2 do 1 m2

899,00 zł/szt.

+156,00 zł/szt.

+204,80 zł/szt.

od 1,1 m2 do 1,5 m2

1150,00 zł/szt.

+234,00 zł/szt.

+260,70 zł/szt.

od 1,51 m2 do 2 m2

1299,00 zł/szt.

+312 zł/szt.

+312,38 zł/szt.

Dopłata za naświetle ze szprosami 70 zł netto za pole.
Nietypowe wymiary i wypełnienia podlegają indywidualnej wycenie.

SCHEMAT DRZWI
Z NAŚWIETLEM BOCZNYM

SCHEMAT DRZWI
Z NAŚWIETLEM GÓRNYM

Pakiet szybowy
lub panel

Pakiet szybowy lub panel

Scr – całkowita zewnętrzna szerokość futryny drzwi z ramą naświetla
Sn – szerokość zewnętrzna ramy naświetla bocznego (minimalna Sn=16cm)

Mocowanie ram naświetli:
– do muru na opaski,
– do futryny drzwi za pomocą śrub mocujących i łączników

Hcr – całkowita zew. wysokość futryny drzwi z ramą naświetla do posadzki docelowej
Hn – wysokość zew. ramy naświetla górnego (minimalna Hn=16 cm)
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Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
wykonane na bazie drzwi typu JUWENT: St, StR, AS3 W, AS3

Drzwi Juwent dwuskrzydłowe mogą być wykonane wyłącznie na bazie drzwi typu Juwent: St, StR,
AS3 W, AS3.
Przeznaczone są do ochrony pomieszczeń o przeciętnym poziomie zagrożenia włamaniem, jako drzwi
zewnętrzne w budownictwie o nietypowych wymiarach otworów drzwiowych (np. domy mieszkalne,
wille, kamienice, wejścia do klatek schodowych itd.).
Zastosowanie w drzwiach zabezpieczeń w postaci
zamków, wzmocnień konstrukcji i bolców antywyważeniowych od strony zawias oraz w wypadku drzwi AS3
prętów stalowych i zamka rozporowego (kl. -C-) utrudnia ich pokonanie dla potencjalnego włamywacza.
Wypełnienia drzwi wysokiej jakości pianką poliuretanową oraz zastosowanie uszczelek zapewnia wysoką
izolacyjność akustyczną i termiczną. Szeroka gama
wzorów, kolorów, przeszkleń i wymiarów podkreśli
estetykę Państwa miejsca zamieszkania oraz spełni
oczekiwania najbardziej wymagających klientów.
Drzwi dwuskrzydłowe mogą być wykonane niemal do każdej szerokości otworu w murze. Skrzydło
bierne jest elementem otwieranym i ryglowanym.
Drzwi dwuskrzydłowe posiadają w standardzie próg
stalowy w kolorze futryny.

KOLORY SKRZYDEŁ DRZWI I FUTRYN
Okleina PCW
złoty dąb

mahoń

orzech

wenge

biały

* szary

* Szary tylko drzwi:
gładkie,
bez przeszkleń
płytko tłoczone

Malowanie
** RAL

** Możliwość malowania
wg. palety RAL
do indywidualnej
wyceny.

Przykłady drzwi dwuskrzydłowych Juwent
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Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

CENNIK WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO SKRZYDEŁ BIERNYCH SB DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH
1. Skrzydło bierne. 2. Futryna stalowa. 3. Próg stalowy w kolorze futryny. 4. Kaseton regulujący wysokość drzwi z uszczelką progową (dot. AS3 W i AS3).
5. Zamek ryglujący. 6. Bolce antywyważeniowe. 7. Uszczelka. 8. Zawiasy. 9. Listwa maskująca rygle zamka głównego.

Wzory skrzydeł biernych oraz ich szerokość

SB
G09
(16 ÷ 90) cm
(91 ÷ 110) cm

P16
(44 ÷ 90) cm

P52
(35 ÷ 90) cm

P72
(38 ÷ 90) cm

MAX
(44 ÷ 90) cm

P80
(38 ÷ 90) cm

P83
(38 ÷ 90) cm

P85
(38 ÷ 90) cm

St, StR

1249,18 netto
1524 brutto

1349,18 netto
1646 brutto

1399,18 netto
1707 brutto

1399,18 netto
1707 brutto

1449,18 netto
1768 brutto

1599,18 netto
1951 brutto

1248,36 netto
1523 brutto

1399,18 netto
1707 brutto

1499,18 netto
1829 brutto

AS3 W

1299,18 netto
1585 brutto

1399,18 netto
1707 brutto

1499,18 netto
1829 brutto

1499,18 netto
1829 brutto

1549,18 netto
1890 brutto

1699,18 netto
2073 brutto

1348,36 netto
1645 brutto

1499,18 netto
1829 brutto

1599,18 netto
1951 brutto

AS3

1549,18 netto
1890 brutto

1649,18 netto
2012 brutto

1769,67 netto
2159 brutto

1799,18 netto
2195 brutto

1848,36 netto
2255 brutto

2149,18 netto
2622 brutto

1648,36 netto
2011 brutto

1799,18 netto
2191 brutto

1899,18 netto
2317 brutto

typ drzwi

Wzory skrzydeł biernych oraz ich szerokość

SB
Pt11
(20 ÷ 39) cm

(40 ÷ 59) cm

(60 ÷ 90) cm

Pt10

Pt12

(60 ÷ 79) cm

(80 ÷ 90) cm

(70 ÷ 90) cm

dla wzorów 10, 13

dla wzorów 10, 13

dla wzorów 12, 15

Gt21
(40 ÷ 79) cm

(80 ÷ 90) cm

typ drzwi
St, StR

1367,21 netto
1668 brutto

1299,18 netto
1585 brutto

AS3 W

1467,21 netto
1790 brutto

–

–

AS3

1699,18 netto
2073 brutto

–

–

WYPOSAŻENIE DODATKOWE SB
1. Próg stalowy INOX - srebrny, gładki

DOPŁATY (zł)
netto brutto
198,36 242

2. Nietypowe wymiary i wypełnienia podlegają indywidualnej wycenie.

SCHEMAT DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH
rysunek dotyczy drzwi typu AS3, AS3 W, St, StR

Scz – całkowita zewnętrzna szerokość futryny
• nogi futryn posiadają wys. 210 cm po złożeniu. Nadmiar nóg futryn zabetonować
pod poziomem posadzki docelowej łącznie z progiem montażowym lub obciąć.
• istnieje możliwość zamówienia futryny nietypowej; wg indywidualnej wyceny.
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Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

DRZWI TECHNICZNE JUWENT
Proponujemy Państwu ofertę drzwi technicznych stalowych różnego przeznaczenia.
1. DRZWI Z BLACHY KWASOODPORNEJ SZLIFOWANEJ (INOX) LUB POLEROWANEJ (LUSTRO)
Typy drzwi: St, StR, AS3, AS3W.
Wykonanie:
– Drzwi z futryną wykonane w całości z blachy kwasoodpornej.
– Elementy wykonane z blachy kwasoodpornej (np. odkopniki)
naklejane na drzwi gładkie.

wg. indywidualnej wyceny

2. DRZWI RTG
Typ drzwi: AS3W.
Drzwi wypełnione blachą ołowianą o grubościach 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 [mm].
W komplecie futryna wypełniona blachą ołowianą adekwatną do wypełnienia drzwi.
Drzwi RTG - cennik netto
drzwi o wys. do 203 cm i szer. do 90 cm

drzwi dwuskrzydłowe o wys. do 203 cm

– grub. Pb 0,5 mm – 1818,35 zł

– grub. Pb 0,5 mm – 4111,29 zł

– grub. Pb 1,0 mm – 1954,97 zł

– grub. Pb 1,0 mm – 4384,53 zł

– grub. Pb 1,5 mm – 2091,59 zł

– grub. Pb 1,5 mm – 4657,77 zł

– grub. Pb 2,0 mm – 2228,21 zł

– grub. Pb 2,0 mm – 4931,01 zł

drzwi o wys. powyżej 203 cm i/lub szer. powyżej 90 cm

drzwi dwuskrzydłowe o wys. powyżej 203 cm

– grub. Pb 0,5 mm – 2228,85 zł

– grub. Pb 0,5 mm – 5194,67 zł

– grub. Pb 1,0 mm – 2466,46 zł

– grub. Pb 1,0 mm – 5549,88 zł

– grub. Pb 1,5 mm – 2644,06 zł

– grub. Pb 1,5 mm – 5905,10 zł

– grub. Pb 2,0 mm – 2821,67 zł

– grub. Pb 2,0 mm – 6260,31 zł

3. DRZWI DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
Typ drzwi: St, AS3W.
Drzwi wyposażone w kratkę lub tuleje wentylacyjne. Mogą posiadać zamek łazienkowy.
wg. indywidualnej wyceny

4. DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU
Typy drzwi: St, StR, AS3, AS3W, AO2E, AO2CE.
Wersja 1: Zamek LOCKDATA (stosowany jako szyld zamka głównego, posiadający
własne zasilanie bateryjne, nieodporny na warunki atmosferyczne):
– kodowy
– na kartę chipową
– na kartę zbliżeniową
Wersja 2: System kontroli dostępu z kontrolerem umieszczanym natynkowo.
W skład systemu wchodzą:
– element sterujący: elektrozaczep, elektrozaczep rewersyjny, zamek elektryczny
– zasilacz
– kontroler: kodowy, na kartę zbliżeniową (w tym odporne na warunki atmosferyczne)

klawiaturowy
1213,11 zł/szt.

cennik LOCKDATA netto:
na kartę chipową
na kartę zbliżeniową
1754,10 zł/szt.
1975,41 zł/szt.
karta chipowa
20,49 zł/szt.
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karta zbliżeniowa
20,49 zł/szt.

Szczegóły należy omawiać z działem technologicznym.

DRZWI TECHNICZNE JUWENT
5. DRZWI EWAKUACYJNE Z ZAMKIEM ANTYPANICZNYM
Typy drzwi: St, AS3W, AO2E.
Drzwi wyposażone w zamek z funkcją ewakuacyjną.
Zamek może współpracować z okuciem antypanicznym.

wg. indywidualnej wyceny

6. DRZWI KANCELARYJNE
Typ drzwi: AS3.
Drzwi mogą być wyposażone w:
– zamek szyfrowy sejfowy, blokujący zamek główny
– zamki o skomplikowanym mechanizmie otwierania
– poszycie stalowe
o grubości 2, 5mm
– miseczki do plombowania
wg. indywidualnej wyceny

7. DRZWI DO MAGAZYNÓW BRONI
Typ drzwi: AS3.
Drzwi mogą być wyposażone w:
– kłódkę
– zamki o skomplikowanym mechanizmie otwierania
– poszycie stalowe o grubości 2 ¸ 5mm
– miseczki do plombowania
– wypełnienie szybą kuloodporną

wg. indywidualnej wyceny

8. DRZWI DO STACJI TRAFO
Typ drzwi: St, StR, AS3, AS3W.
Drzwi wyposażone w kratkę stalową malowaną proszkowo lub kwasoodporną.

wg. indywidualnej wyceny

9. DRZWI PRZESUWNE

wg. indywidualnej wyceny
Szczegóły należy omawiać z działem technologicznym.
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AKCESORIA DO DRZWI TYPU St, StR, AS3 W, AS3, AO2E, AO2CE
RODZAJE PRZESZKLEŃ oraz ich wym. w świetle w [mm] bez ramki

224

515

d
diament

ł k
łezka

tulipan
l

di
diament

ł k
łezka

tulipan
li

k
karo

refl
fleks
k brąz,
b
mat,
t przezroczyste
t

wypukła
kł z refl
fleksem
k
brązowym

3
39

39
3

k
kryształ
ł

38

5

k
karo

refleks brąz,
mat,
przezroczyste

80
80

300

540

kkryształ
t ł
330

235
85

3

kryształ

diament

39

łezka

refleks brąz,
mat, przezroczyste

refleks brąz,
refleks
brąz
mat, przezroczyste

80

refleks brąz,
mat, przezroczyste

867

867

578

300

118

wypukła
refleks brąz,
mat,
z refleksem
przezroczyste brązowym

diament

karo
mat

łezka

refl
efleks
eks brąz
brąz, wypukła
z refleksem
mat,
przezroczyste brązowym
1570

1570

kkryształ
t ł

refleks brąz,
mat,
przezroczyste
(dotyczy
wzorów
od 51 do 59)
oraz
wzorów:
24, 26, 48

mat, 3K

łezka

kryształ
520

refleks brąz,
mat, przezroczyste

mat, 8K

mat, 3K

refleks brąz,
mat,
przezroczyste,
wypukła
z
refleksem
brązowym

mat
lustro1

mat, 17K

mat
lustro2

refleks brąz,
mat,
przezroczyste

(dotyczy wzorów od 71 do 76) oraz wzorów 80 i 89
900

KOLORY SKRZYDEŁ DRZWI
I FUTRYN
Okleina PCW

kryształ

diament

łezka

stalowy INOX
gładki

stalowy INOX tłoczony

wenge

mahoń

biały

orzech

* szary

refleks brąz, mat, przezroczyste

RODZAJE PROGÓW

stalowy w kol. futryny

złoty dąb

stalowy skośny w stalowy INOX skokol. futryny
śny

Malowanie
** RAL

** Możliwość
malowania
wg. palety RAL
do indywidualnej
wyceny.

drewniany
* Szary tylko drzwi: gładkie,; bez przeszkleń; płytko tłoczone

SZYLDY
SPECIAL
w cenie dla: St, StR, AS3W, AO2E
STARE ZŁOTO
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SATYNA

ALTO
w cenie dla: St, StR, AS3W, AO2E
STARE ZŁOTO

SATYNA

OWAL (kl. -4-)
w cenie dla: AS3, AO2CE
za dopłatą dla: StR
STARE ZŁOTO

SREBRO

ROZETA (kl. -4-)
w cenie dla: AO2CE
za dopłatą dla: St, StR, AO2E
STARE
S
ZŁOTO

Ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej: kształty przeszkleń, kolory przeszkleń, kolory szyldów, kolory skrzydeł drzwi i futryn mogą różnić się od rzeczywistych.

SREBRO

AKCESORIA DO DRZWI TYPU StS
RODZAJE PRZESZKLEŃ oraz ich wym. w świetle w [mm] bez ramki

224

515

kryształ

diament

łezka

tulipan

karo

refleks brązowy,
mat,
przezroczyste

250

550

wypukła z refleksem
brązowym

kryształ

diament

łezka

refleks brązowy,
mat,
przezroczyste

łezka

kryształ

refleks brązowy,
mat, przezroczyste

135

kryształ

diament

łezka

425

425

135

wypukła z refleksem
brązowym

refleks brązowy, wypukła
mat,
z refleksem
przezroczyste brązowym

kryształ

łezka

135

refl
efleks
eks brązowy,
brązowy
mat, przezroczyste

wypukła
z refleksem
brzowym

135

diament
di

ł k
łezka

refl
fleks
k
wypukła
kł
brązowy, z refleksem
mat,
brązowym
przezroczyste

1277

k
kryształ
ł

800

425

135

diament

kryształ diament

SZYLDY
SPECIAL DOT. STS
STARE ZŁOTO

łezka

refleks wypukła
brązowy, z refleksem
mat, brązowym
przezroczyste

KOLORY SKRZYDEŁ DRZWI
I FUTRYN

kryształ

diament

łezka

refleks
brązowy,
mat, przezroczyste

RODZAJE PROGÓW

Okleina PCW

SATYNA

złoty dąb

orzech

stalowy w kol. futryny

stalowy INOX gładki

stalowy INOX tłoczony

drewniany

Ze względu na ograniczenia techniki drukarskiej: kształty przeszkleń, kolory przeszkleń, kolory szyldów, kolory skrzydeł drzwi i futryn mogą różnić się od rzeczywistych..
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DANE TECHNICZNE DRZWI TYPU St i StR
FUTRYNA CZOŁOWA
Mocowanie na kołki
Ø 10 lub na opaski
z otworami pod kołki Ø 6.

FUTRYNA KĄTOWA
Mocowanie na kołki Ø 10 lub na opaski.

- nogi futryn posiadają wys. 210 cm po złożeniu. Nadmiar nóg futryn zabetonować pod poziomem posadzki docelowej łącznie z
progiem montażowym lub obciąć. - istnieje możliwość zamówienia futryny nietypowej; wg indywidualnej wyceny.

SZER. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ

SZER. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ

Scz – całkowita zew. szerokość futryny
Ss – szerokość skrzydła w przyldze
Sp – szerokość światła przejścia w futrynie
Sw – wew. szerokość futryny kątowej w murze
Maksymalna szerokość drzwi (Sp) do 110 cm (nie dotyczy wz.: 21, 22, 24, 25, 26, 27); wg indywidualnej wyceny. Drzwi wykonywane są w standardowych wymiarach: szer. 77, 80, 90 cm (za wyjątkiem drzwi StR wzory: 21, 22, 22/2, 24, 25, 26, które wykonane są wyłącznie w szer. 90 cm w świetle futryny); wys. 202 cm
oraz w wymiarach nietypowych.
WYS. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ ORAZ PROGU

WYS. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ ORAZ PROGU

Hcz – całkowita zew. wysokość futryny do posadzki docelowej, Hs – wysokość skrzydła
w przyldze, Hpp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną, a progiem, Hp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną, a posadzką docelową, Hw – wew. wysokość futryny
kątowej do posadzki docelowej w murze
WYS. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ ORAZ PROGU
SKOŚNEGO STALOWEGO Z ODPROWADZENIEM WODY

WYS. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ ORAZ PROGU
SKOŚNEGO STALOWEGO Z ODPROWADZENIEM WODY

Hcz – całkowita zew. wysokość futryny do posadzki docelowej, Hk – wymiar
pomiędzy górą futryny a dolną uszczelką skrzydła, Hs – wysokość skrzydła
w przyldze, Hpp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną a progiem,
Hp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną a posadzką docelową,
Hw – wew. wysokość ościeżnicy kątowej do posadzki docelowej w murze
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Inne nietypowe wymiary: szerokość, wysokość wg. indywidualnej wyceny. Możliwości wykonania: szerokość Scz od 50 do 120 cm, wysokość Hcz od 65 do 247 cm.

DANE TECHNICZNE DRZWI TYPU StS
FUTRYNA CZOŁOWA

SZER. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ

Mocowanie na kołki Ø 10.

FS

- nogi futryn posiadają wys. 210 cm po złożeniu z poprzeczką górną.
Nadmiar nóg futryn zabetonować pod poziomem posadzki docelowej
łącznie z progiem montażowym lub obciąć.

szer. drzwi
”90”

Scz
1009

Ss
922

Sp
900

Scz – całkowita zew. szerokość futryny
Ss – szerokość skrzydła w przyldze
Sp – szerokość światła przejścia w futrynie

WYS. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ ORAZ PROGU

wys. drzwi
”202”

szer. drzwi
”90”

Hcz
2077

Hs
2022

Hpp
2000

Hp
2025

Hcz – całkowita zew. wysokość futryny do posadzki docelowej,
Hs – wysokość skrzydła w przyldze,
Hpp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną, a progiem,
Hp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną, a posadzką docelową,
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DANE TECHNICZNE DO DRZWI TYPU AS3 W i AS3
FUTRYNA CZOŁOWA

FUTRYNA KĄTOWA

Mocowanie na kołki Ø 10 lub na opaski z otworami pod kołki Ø 6.

Mocowanie na kołki Ø 10 lub na opaski.

- nogi futryn posiadają wys. 210 cm po złożeniu. Nadmiar nóg futryn zabetonować pod poziomem posadzki docelowej łącznie z progiem montażowym lub obciąć.
- istnieje możliwość zamówienia futryny nietypowej; wg indywidualnej wyceny.

SZER. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ

SZER. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ

810
910
940

Scz – całkowita zew. szerokość futryny
Ss – szerokość skrzydła w przyldze
Sp – szerokość światła przejścia w futrynie
Sw – wew. szerokość futryny kątowej w murze

Maksymalna szerokość drzwi (Sp) do 110 cm; wg indywidualnej wyceny.

WYS. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ ORAZ PROGU

WYS. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ ORAZ PROGU

Hcz – całkowita zew. wysokość futryny do posadzki docelowej,
Hk – wysokość pomiędzy górą futryny a dolną uszczelką skrzydła,
Hs – wysokość skrzydła w przyldze, Hp – wysokość światła przejścia
pomiędzy futryną a posadzką docelową, Hpp – wysokość światła
przejścia pomiędzy futryną a progiem, Hw – wew. wysokość futryny
kątowej do posadzki docelowej w murze
WYS. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ ORAZ PROGU
SKOŚNEGO STALOWEGO Z ODPROWADZENIEM WODY

WYS. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ ORAZ PROGU
SKOŚNEGO STALOWEGO Z ODPROWADZENIEM WODY

Hcz – całkowita zew. wysokość futryny do posadzki docelowej, Hk – wysokość
pomiędzy górą futryny a dolną uszczelką skrzydła, Hs – wysokość skrzydła
w przyldze, Hp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną a posadzką
docelową, Hpp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną a progiem, Hw –
wew. wysokość futryny kątowej do posadzki docelowej w murze
Inne nietypowe wymiary: szerokość, wysokość wg. indywidualnej wyceny. Możliwości wykonania: szerokość Scz od 50 do 118 cm, wysokość Hcz od 65 do 246 cm.
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DANE TECHNICZNE DO DRZWI TYPU AO2E i AO2CE
FUTRYNA CZOŁOWA

FUTRYNA KĄTOWA

Mocowanie na kołki Ø 10 lub na opaski z otworami pod kołki Ø 6.

Mocowanie na kołki Ø 10 lub na opaski.

FX8

FX4

- nogi futryn posiadają wys. 210 cm po złożeniu. Nadmiar nóg futryn zabetonować pod poziomem posadzki docelowej łącznie z progiem montażowym lub obciąć.
- istnieje możliwość zamówienia futryny nietypowej; wg indywidualnej wyceny.

SZER. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ

SZER. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ

Scz – całkowita zew. szerokość futryny
Ss – szerokość skrzydła w przyldze
Sp – szerokość światła przejścia w futrynie
Sw – wew. szerokość futryny kątowej w murze
Maksymalna szerokość drzwi (Sp) do 110 cm; wg indywidualnej wyceny.

WYS. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ ORAZ PROGU

wys. drzwi

Hcz

Hk

Hs

Hpp

Hp

Hw

max. wys. kasetonu

”191”

1965

1960

1910

1887

1913

1930

50

”196”

2015

2010

1960

1937

1963

1980

50

”201”

2065

2060

2010

1987

2013

2030

40

WYS. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ ORAZ PROGU

Hcz – całkowita zew. wysokość futryny do posadzki docelowej, Hk – wysokość pomiędzy górą futryny a dolną uszczelką skrzydła, Hs – wysokość skrzydła w przyldze, Hp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną a posadzką docelową, Hpp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną a progiem,
Hw – wew. wysokość futryny kątowej do posadzki docelowej w murze

Inne nietypowe wymiary: szerokość, wysokość wg. indywidualnej wyceny. Możliwości wykonania: szerokość Scz od 80 do 115 cm, wysokość Hcz od 165 do 226 cm.
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NOTATKI
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienie
„Targi Mieszkaniowe”
Gdynia 2009

Platynowa Kielnia
Targi „INTERBUD”
Łódź 2006

Wyróżnienie
Targi „GARDA”
Warszawa 1995

I nagroda
Targi „BUD-EXPO”
Białystok 1995

Złota Kielnia
Targi „BUDMA”
Poznań 2005

Wyróżnienie
Targi „Nad Sanem”
1995

Wyróżnienie
pisma MURATOR
„Dom Modelowy”
Warszawa 2005

Wyróżnienie
Targi „TARGBUD’96”
Katowice 1996

Wyróżnienie
Targi Szczecińskich
1995

Wyróżnienie
Targi „Tardom”
Wrocław 1995

jak dom, to z drzwiami Juwent!

www.juwent.pl

Wszelkie informacje zawarte w opisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego i są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych, bez żadnej
odpowiedzialności. Firma Juwent Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia
(bez uprzedzenia) zmian parametrów technicznych, wyposażenia, wzorów, kolorów,
cen oraz specyfikacji produktów.
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Sp. z o.o.

POLSKA, 08-500 Ryki, ul. Budowlana 3
tel.: +48 81 86 52 742, +48 81 86 53 922,
+48 81 86 54 922, fax +48 81 86 51 666
e-mail: info@juwent.pl
www.juwent.pl
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