sierpień 2008

... i możesz
spać bezpiecznie

drzwi bezpieczne
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DRZWI WZMOCNIONE TYPU JUWENT ST o odporności na włamanie (kl. -1-)

ST
kl.-1-

Drzwi typu Juwent ST są drzwiami wielofunkcyjnymi. 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 z pokryciem do wyboru: okleina pcw, malowanie, ocynk.
Zastosowanie w drzwiach zabezpieczeń w postaci zamków, wzmocnień konstrukcji oraz
bolców antywyważeniowych do strony zawias,
utrudnia ich pokonanie dla potencjalnego włamywacza. Wypełnienie drzwi wysokiej jakości
pianką poliuretanową oraz zastosowanie uszczelek, zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną
Rw=29 dB(A), a także izolacyjność termiczną
UD=1,26 W/m2K. Szeroka gama kolorów, wzorów oraz przeszkleń podkreśli estetykę Państwa
miejsca zamieszkania, oraz spełni oczekiwania
najbardziej wybrednych klientów.

WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE

Budowa drzwi typu Juwent ST

1. Skrzydło drzwi stalowe,
gładkie, tłoczone lub
tłoczone z przeszkleniem.
zawiasa i bolec
antywyważeniowy

2. Futryna.
3. Zamek główny z wkładką.
4. Szyldy z klamkami.

zamek dodatkowy

5. Bolce antywyważeniowe.

zawiasa i bolec
antywyważeniowy
zamek główny

6. Wizjer szerokokątny
(otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko
w drzwiach wz: 09, 10, 11,
12, 21, 30, 40).
7. Uszczelka wokół futryny.

pianka poliuretanowa
podkład
warstwa ocynku
blacha stalowa
warstwa ocynku
klej
laminat drewnopodobny

8. Uszczelka wokół skrzydła
drzwi.
9. Zawiasy.
10. Eleganckie nasadki
maskujące na zawiasy
zawiasa i bolec
antywyważeniowy

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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ST wzór 16

ST wzór 17

ST wzór 18

c.n. 1221,31zł
c.b. 1490 zł

c.n. 1221,31zł
c.b. 1490 zł

c.n. 1221,31zł
c.b. 1490 zł

ST wzór 18/2 ST wzór 18/3

c.n. 1549,18zł
c.b. 1890 zł

c.n. 1877,05zł
c.b. 2290 zł

ST

PRZESZKLONE

ST wzór 23

ST wzór 28

ST wzór 29

ST wzór 31/3

ST wzór 35

ST wzór 35/2

c.n. 1524,59 zł
c.b. 1860 zł

c.n. 1303,28 zł
c.b. 1590 zł

c.n. 1549,18zł
c.b. 1890 zł

c.n. 1877,05zł
c.b. 2290 zł

c.n. 1221,31 zł
c.b. 1490 zł

c.n. 1549,18zł
c.b. 1890 zł

ST wzór 41/4

ST wzór 45

ST wzór 45/2

ST wzór 45/3

ST wzór 56

ST wzór 61

ST wzór 62

ST wzór 63

ST wzór 64

c.n. 2196,72 zł
c.b. 2680 zł

c.n. 1221,31 zł
c.b. 1490 zł

c.n. 1549,18 zł
c.b. 1890 zł

c.n. 1877,05 zł
c.b. 2290 zł

c.n. 2106,56 zł
c.b. 2570 zł

c.n. 1303,28 zł
c.b. 1590 zł

c.n. 1598,36 zł
c.b. 1950 zł

c.n. 1622,95 zł
c.b. 1980 zł

c.n. 1950,82 zł
c.b. 2380 zł

cennik drzwi typu Juwent ST

GŁADKIE I TŁOCZONE

ST wzór 09

ST wzór 10

ST wzór 11

ST wzór 12

ST wzór 21

ST wzór 30

ST wzór 40

c.n. 982,78 zł
c.b. 1199 zł

c.n. 1139,35 zł
c.b. 1390 zł

c.n. 1139,35 zł
c.b. 1390 zł

c.n. 1139,35 zł
c.b. 1390 zł

c.n. 1295,08 zł
c.b. 1580 zł

c.n. 1139,35 zł
c.b. 1390 zł

c.n. 1139,35 zł
c.b. 1390 zł

cennik drzwi typu Juwent ST

TŁOCZONE I PRZESZKLONE

ST wzór 13

ST wzór 14

ST wzór 15

ST wzór 15/2

ST wzór 19

ST wzór 22

ST wzór 24

ST wzór 25

ST wzór 26

ST wzór 27

c.n. 1303,28 zł
c.b. 1590 zł

c.n. 1303,28 zł
c.b. 1590 zł

c.n. 1303,28 zł
c.b. 1590 zł

c.n. 1614,75 zł
c.b. 1970 zł

c.n. 1303,28 zł
c.b. 1590 zł

c.n. 1392,62 zł
c.b. 1699 zł

c.n. 1409,84 zł
c.b. 1720 zł

c.n. 1573,77 zł
c.b. 1920 zł

c.n. 1573,77 zł
c.b. 1920 zł

c.n. 1762,29 zł
c.b. 2150 zł

ST wzór 31

ST wzór 31/2

ST wzór 41

ST wzór 51

ST wzór 52

ST wzór 53

ST wzór 54

ST wzór 55

c.n. 1303,28 zł
c.b. 1590 zł

c.n. 1877,05 zł
c.b. 2290 zł

c.n. 1303,28 zł
c.b. 1590 zł

c.n. 1303,28 zł
c.b. 1590 zł

c.n. 1392,62 zł
c.b. 1699 zł

c.n. 1303,28 zł
c.b. 1590 zł

c.n. 1392,62 zł
c.b. 1699 zł

c.n. 1786,88 zł
c.b. 2180 zł

c.n. 1598,36 zł
c.b. 1950 zł

c.n. 1926,23 zł
c.b. 2350 zł

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1. Różne wykończenie skrzydła drzwi po obu stronach (kolor, tłoczenie)
2. Zamek dodatkowy z wkładką na gałkę, z szyldami
3. Wkładka antywłamaniowa
4. Próg stalowy z uszczelką
5. Próg drewniany z uszczelką
6. Nietypowa wysokość (201 ÷ 196) cm
7. Malowanie proszkowe wg RAL (komplet) nie dotyczy wz: 21, 22, 24, 25, 26, 27.

c.n.-cena netto,

c.b.-cena brutto

ST wzór 41/2 ST wzór 41/3

kl.-1-

ceny obejmują wyposażenie standardowe

cennik drzwi typu Juwent ST

DOPŁATY (zł)
netto

brutto

179,50
76,22
89,34
31,96
48,36
64,75
737,7

219
93
109
39
59
79
900
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ST DRZWI WZMOCNIONE TYPU JUWENT ST o odporności na włamanie (kl. -1-)

kl.-1-

RODZAJE PRZESZKLEŃ

kryształ

diament

łezka

tulipan

karo

refleks, mat, przezroczyste

kryształ

diament

łezka

tulipan

karo

refleks, mat, przezroczyste

kryształ

kryształ

diament

łezka

diament

łezka

karo

refleks,
mat,
przezroczyste

refleks,
mat,
przezroczyste

refleks, mat, przezroczyste

refleks, mat, przezroczyste

KOLORY SKRZYDEŁ DRZWI

refleks, mat, przezroczyste

KOLORY FUTRYN

refleks

KOLORY SZYLDÓW
stare złoto

51. złoty dąb

03. almon 6

55. biały

51. złoty dąb

55. biały

52. mahoń

04. wenge

58. brąz RAL 8017

52. mahoń

56. szary O

61. orzech

05. golden oak

59. biały RAL 9010

61. orzech

ocynk

01. walnut 3

06. średni brąz

53. średni brąz

59. biały RAL 9010

02. walnut 15

09. F33 SME

54. ciemny brąz
jednolity

satyna

KIERUNKI OTWIERANIA

DOPŁATA: malowanie proszkowe wg RAL (nie dotyczy wzorów: 21, 22, 24, 25, 26, 27) - patrz tabela „Wyposażenie dodatkowe”.
Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego, kolory zamieszczonych wzorów mogą różnić się od rzeczywistych.

kolor skrzydła drzwi
wzór skrzydła drzwi

51. złoty dąb

52. mahoń

61. orzech

58. brąz (RAL 8017)

59. biały (RAL 9010)

okleina PCW*

JUWENT ST 09,23
JUWENT ST 10,11,12,30,40
JUWENT ST 16,17,18,28,29,35,45,56,
61,62,63,64
JUWENT ST 13,14,15,19,31,41,
51,52,53,54,55
JUWENT ST 21,22,24,25,26,27

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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* patrz kolory skrzydeł drzwi

DRZWI WZMOCNIONE TYPU JUWENT ST o odporności na włamanie (kl. -1-)
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
Sw

Sp

Sp

Ss
Ss

Scz

Scz

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 (niedotyczy wz.: 21, 22, 24, 25, 26, 27); wg indywidualnej wyceny.
WYS. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ ORAZ PROGU STANDARDOWEGO STALOWEGO LUB DREWNIANEGO

WYSOK. DRZWI
"
"

Hcz

Hs

Hpp

Hp

Hw

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

WYSOK. DRZWI
"
"

Hcz

Hk

WYS. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ ORAZ PROGU STANDARDOWEGO STALOWEGO LUB DREWNIANEGO

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 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 posadzHs
Hpp
Hp
Hw
ką docelową, Hw – wew. wysokość ościeżnicy kątowej do posadzki docelowej w murze
INNE NIETYPOWE WYMIARY: SZEROKOŚĆ, WYSOKOŚĆ WG. INDYWIDUALNEJ WYCENY.
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ST
kl.-1-

SW3

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE TYPU JUWENT SW3

kl.-3-

o zwiększonej odporności na włamania (kl. -3-)
Drzwi typu Juwent SW3 są drzwiami wielofunkcyjnymi. Przeznaczone są do stosowania w
pomieszczeniach o przeciętnym i wysokim zagrożeniu włamaniem jako drzwi zewnętrzne
w budownictwie jednorodzinnym oraz jako drzwi
wewnętrzne - wejściowe, stanowiące zamknięcie
otworów budowlanych pomiędzy klatką schodową i korytarzem np. w blokach mieszkalnych.
Skrzydło drzwi oraz futryna wykonane są z blachy
ocynkowanej z pokryciem do wyboru: okleina pcw,
malowanie, ocynk.
Zastosowanie w drzwiach SW3 zabezpieczeń
w postaci zamków, wzmocnień konstrukcji oraz
bolców antywyważeniowych od strony zawias,
utrudnia ich pokonanie dla potencjalnych włamywaczy. Wypełnienie drzwi wysokiej jakości pianką
poliuretanową oraz zastosowanie uszczelek zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną Rw=36 dB(A)
oraz izolacyjność termiczną UD=1,26 W/m2K. Szeroka gama kolorów, wzorów i przeszkleń podkreśli
estetykę Państwa miejsca zamieszkania oraz spełni
oczekiwania najbardziej wybrednych klientów.
Odporność na włamanie kl. -3- posiadają wyłącznie
drzwi typu Juwent SW3 bez przeszkleń tzn. wzory: 09,
10, 11, 12, 30, 40.

Budowa drzwi typu Juwent SW3

2 zawiasy i bolec
antywyważeniowy

zamek dodatkowy

zamek główny

bolec
antywyważeniowy

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

WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE
1. Skrzydło drzwi stalowe,
gładkie, tłoczone lub tłoczone
z przeszkleniem.
2. Kaseton regulujący wysokość drzwi z uszczelką progową, wzmacniający konstrukcję,
ukryty lub wysunięty (istnieje
możliwość wykonania drzwi
bez wysuniętego kasetonu
tzn. na wymiar).
3. Futryna.
4. Zamek główny z wkładką.
5. Szyldy z klamkami.
6. Bolce antywyważeniowe.
7. Wizjer szerokokątny.
(otwór na wizjer wykonywany
fabrycznie, tylko w drzwiach
wz: 09, 10, 11, 12, 30, 40).
8. Uszczelka wokół skrzydła
drzwi.
9. Zawiasy.
10. Eleganckie nasadki maskujące na zawiasy

kaseton regul. wys. drzwi wypełniony wełną mineralną

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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SW3
kl.-3-

SW3 wzór 09

SW3 wzór 10

SW3 wzór 11

SW3 wzór 12

SW3 wzór 30

SW3 wzór 40

c.n. 1135,24 zł
c.b. 1385 zł

c.n. 1336,06 zł
c.b. 1630 zł

c.n. 1336,06 zł
c.b. 1630 zł

c.n. 1336,06 zł
c.b. 1630 zł

c.n. 1336,06 zł
c.b. 1630 zł

c.n. 1336,06 zł
c.b. 1630 zł

cennik drzwi typu Juwent SW3

PRZESZKLONE

SW3 wzór 16

SW3 wzór 17

SW3 wzór 18

SW3 wzór 23

SW3 wzór 35

SW3 wzór 45

c.n. 1418,03 zł
c.b. 1730 zł

c.n. 1418,03 zł
c.b. 1730 zł

c.n. 1418,03 zł
c.b. 1730 zł

c.n. 1778,69 zł
c.b. 2170 zł

c.n. 1418,03 zł
c.b. 1730 zł

c.n. 1418,03 zł
c.b. 1730 zł

TŁOCZONE I PRZESZKLONE

SW3 wzór 13

SW3 wzór 14

SW3 wzór 15

SW3 wzór 19

SW3 wzór 31

SW3 wzór 41

c.n. 1581,97 zł
c.b. 1930 zł

c.n. 1581,97 zł
c.b. 1930 zł

c.n. 1581,97 zł
c.b. 1930 zł

c.n. 1581,97 zł
c.b. 1930 zł

c.n. 1581,97 zł
c.b. 1930 zł

c.n. 1581,97 zł
c.b. 1930 zł

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1. Różne wykończenie skrzydła drzwi po obu stronach (kolor, tłoczenie)
2. Zamek dodatkowy z wkładką na gałkę wraz z szyldami
3. Wkładka antywłamaniowa
4. Próg stalowy
5. Prg drewniany (tylko dla futryny F8)
6. Malowanie proszkowe wg RAL (komplet)

c.b.-cena brutto

cennik drzwi typu Juwent SW3

ceny obejmują wyposażenie standardowe

GŁADKIE I TŁOCZONE KL. -3-

c.n.-cena netto,

cennik drzwi typu Juwent SW3

DOPŁATY (zł)
netto
brutto
179,50
219
76,22
93
89,34
109
31,96
39
48,36
59
737,7
900
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DRZWI ANTYWŁAMANIOWE TYPU JUWENT SW3 o zwiększonej odporności na włamania (kl. -3-)

SW3
kl.-3-

RODZAJE PRZESZKLEŃ

kryształ

kryształ

diament

diament

łezka

karo

łezka

tulipan

refleks,
mat,
przezroczyste

refleks, mat, przezroczyste

refleks, mat, przezroczyste

refleks, mat, przezroczyste

KIERUNKI OTWIERANIA

KOLORY SZYLDÓW

stare złoto

karo

satyna

KOLORY SKRZYDEŁ DRZWI

KOLORY FUTRYN

51. złoty dąb

03. almon 6

55. biały

51. złoty dąb

55. biały

52. mahoń

04. wenge

58. brąz RAL 8017

52. mahoń

56. szary O

61. orzech

05. golden oak

59. biały RAL 9010

61. orzech

ocynk

01. walnut 3

06. średni brąz

53. średni brąz

59. biały RAL 9010

02. walnut 15

09. F33 SME

54. ciemny brąz
jednolity

DOPŁATA: malowanie proszkowe wg RAL - patrz tabela „Wyposażenie dodatkowe”.
Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego, kolory zamieszczonych wzorów mogą różnić się od rzeczywistych.

kolor skrzydła drzwi

51. złoty dąb

52. mahoń

61. orzech

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

wzór skrzydła drzwi

JUWENT SW3 09,23
JUWENT SW3 10,11,12,30,40
JUWENT SW3 16,17,18,35,45
JUWENT SW3 13,14,15,19,31,41

58. brąz
(RAL 8017)
●
●
●
●

59. biały (RAL okleina PCW*
9010)
●
●
●
●
●

* patrz kolory skrzydeł drzwi
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DRZWI ANTYWŁAMANIOWE TYPU JUWENT SW3 o zwiększonej odporności na włamania (kl. -3-)
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
Sp

Sw
Sp

Ss
Ss

Scz

Scz

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 STANDARDOWEGO STALOWEGO LUB DREWNIANEGO

WYS. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ ORAZ PROGU STANDARDOWEGO STALOWEGO LUB DREWNIANEGO

wymiary przy ca³kowicie ukrytym kasetonie reguluj¹cym
WYSOK. DRZWI

max. wysun. kasetonu

WYS. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ 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

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

wymiary przy ca³kowicie ukrytym kasetonie reguluj¹cym
WYSOK. DRZWI

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.
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max. wysun. kasetonu

SW3
kl.-3-

AS3

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE TYPU JUWENT AS3

kl.-C-

o zwiększonej odporności na włamania (kl. -C-)
Drzwi Juwent AS3 są drzwiami wielofunkcyjnymi. Przeznaczone są do stosowania w miejscach
o najwyższym stopniu 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 z pokryciem do wyboru: okleina pcw,
malowanie, ocynk. Wykonane są z dwóch płatów
blachy stalowej, zbrojone wewnętrzną konstrukcją
stalową, kratownicą wykonaną z prętów stalowych,
wyposażone w zamek rozporowy klasa -C-, w zawiasy stalowe oraz w bolce antywyważeniowe, co daje
najwyższy stopień odporności na włamanie. Wypełnienie drzwi wysokiej jakości pianką poliuretanową
oraz zastosowanie uszczelki, zapewniają wysoką
izolacyjność akustyczną Rw=32dB. Szeroka gama
kolorów podkreśli estetykę Państwa miejsca zamieszkania oraz spełni oczekiwania najbardziej wybrednych klientów. Posiadanie drzwi typu Juwent
AS3 upoważnia dodatkowo do otrzymania zniżek
w ubezpieczeniach np: PZU 20%, Warta 25%, HESTIA
15%, POLONIA 15%, ALLIANZ 30%, FILAR 10%
Odporność na włamanie kl. -C- posiadają wyłącznie drzwi typu Juwent AS3 bez przeszkleń tzn. wzory:
09, 10, 11, 12, 30, 40.

Budowa drzwi typu AS3
wzmocnienia
i pręty stalowe

rygiel górny

2 zawiasy i bolec
antywyważeniowy
zamek dodatkowy

zamek główny

pianka poliuretanowa
podkład
warstwa ocynku
blacha stalowa
warstwa ocynku
klej
laminat drewnopodobny

bolec
antywyważeniowy

zawiasa i bolec
antywyważeniowy
rygiel dolny

kaseton regul. wys. drzwi wypełniony wełną mineralną

WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:
1. Skrzydło drzwi stalowe,
zbrojone, gładkie, tłoczone lub
tłoczone z przeszkleniem.
2. Kaseton regulujący
wysokość drzwi z uszczelką
progową, wzmacniający
konstrukcję, ukryty lub
wysunięty (istnieje możliwość
wykonania drzwi bez
wysuniętego kasetonu tzn.
na wymiar).
3. Futryna.
4. Zamek główny,
antywłamaniowy z wkładką
antywłamaniową.
5. Szyldy antywłamaniowe
z klamkami (rozeta lub owal).
6. Bolce antywyważeniowe.
7. Wizjer szerokokątny
(otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko
w drzwiach wz: 09, 10, 11, 12,
30, 40).
8. Uszczelka wokół skrzydła
drzwi.
9. Zawiasy. 10. Eleganckie
nasadki maskujące na zawiasy

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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AS3

cennik drzwi typu Juwent AS3

GŁADKIE I TŁOCZONE kl. -C-

AS3 wzór 09

AS3 wzór 10

AS3 wzór 11

AS3 wzór 12

AS3 wzór 30

AS3 wzór 40

c.n. 1449,18 zł
c.b. 1768 zł

c.n. 1843,44 zł
c.b. 2249 zł

c.n. 1843,44 zł
c.b. 2249 zł

c.n. 1843,44 zł
c.b. 2249 zł

c.n. 1843,44 zł
c.b. 2249 zł

c.n. 1843,44 zł
c.b. 2249 zł

cennik drzwi typu Juwent AS3

PRZESZKLONE

AS3 wzór 16

AS3 wzór 17

AS3 wzór 18

AS3 wzór 23

AS3 wzór 35

AS3 wzór 45

c.n. 1745,90 zł
c.b. 2130 zł

c.n. 1745,90 zł
c.b. 2130 zł

c.n. 1745,90 zł
c.b. 2130 zł

c.n. 2024,59 zł
c.b. 2470 zł

c.n. 1745,90 zł
c.b. 2130 zł

c.n. 1745,90 zł
c.b. 2130 zł

AS3 wzór 13

AS3 wzór 14

AS3 wzór 15

AS3 wzór 19

AS3 wzór 31

AS3 wzór 41

c.n. 2106,56 zł
c.b. 2570 zł

c.n. 2106,56 zł
c.b. 2570 zł

c.n. 2106,56 zł
c.b. 2570 zł

c.n. 2106,56 zł
c.b. 2570 zł

c.n. 2106,56 zł
c.b. 2570 zł

c.n. 2106,56 zł
c.b. 2570 zł

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1. Zamek dodatkowy z wkładką na gałkę wraz z szyldami (ROZETA, OWAL)
2. Doodatkowy rygiel zamka głównego (3 bolce)
3. Próg stalowy
4. Próg drewniany (tylko dla futryny F8)
5. Szyld z klamką AXA zamka głównego
6. Szyld AXA zamka dodatkowego
7. Malowanie proszkowe wg RAL (komplet)

DOPŁATY (zł)
netto
brutto
76,22
93
69,67
85
31,96
39
48,36
59
176,23
215
79,51
97
737,7
900

c.b.-cena brutto

TŁOCZONE I PRZESZKLONE

c.n.-cena netto,

cennik drzwi typu Juwent AS3

ceny obejmują wyposażenie standardowe

kl.-C-

11

AS3
kl.-C-

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE TYPU JUWENT AS3 o zwiększonej odporności na włamania (kl. -C-)
RODZAJE PRZESZKLEŃ

kryształ

kryształ

diament

diament

łezka

łezka

karo

tulipan

refleks,
mat,
przezroczyste

karo

refleks, mat, przezroczyste

refleks, mat, przezroczyste

refleks, mat, przezroczyste

RODZAJE I KOLORY SZYLDÓW
ROZETA
stare złoto

OWAL
srebro

AXA (za dopłatą)

stare złoto

KOLORY SKRZYDEŁ DRZWI

srebro

stare złoto

srebro

KIERUNKI OTWIERANIA

KOLORY FUTRYN

51. złoty dąb

03. almon 6

55. biały

51. złoty dąb

55. biały

52. mahoń

04. wenge

58. brąz RAL 8017

52. mahoń

56. szary O

61. orzech

05. golden oak

59. biały RAL 9010

61. orzech

ocynk

01. walnut 3

06. średni brąz

53. średni brąz

59. biały RAL 9010

02. walnut 15

09. F33 SME

54. ciemny brąz
jednolity

DOPŁATA: malowanie proszkowe wg RAL - patrz tabela „Wyposażenie dodatkowe”.
Z uwagi na jakość druku wielkonakładowego, kolory zamieszczonych wzorów mogą różnić się od rzeczywistych.

kolor skrzydła drzwi

51. złoty dąb

52. mahoń

61. orzech

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

wzór skrzydła drzwi

JUWENT AS3 09,23
JUWENT AS3 10,11,12,30,40
JUWENT AS3 16,17,18,35,45
JUWENT AS3 13,14,15,19,31,41

58. brąz
(RAL 8017)
●
●
●
●

59. biały (RAL okleina PCW*
9010)
●
●
●
●
●

* patrz kolory skrzydeł drzwi
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DRZWI ANTYWŁAMANIOWE TYPU JUWENT AS3 o zwiększonej odporności na włamania (kl. -C-)

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
Sp

Sw
Sp

Ss
Ss

Scz

Scz

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 STANDARDOWEGO STALOWEGO LUB DREWNIANEGO

WYS. DLA FUTRYNY KĄTOWEJ ORAZ PROGU STANDARDOWEGO STALOWEGO LUB DREWNIANEGO

wymiary przy ca³kowicie ukrytym kasetonie reguluj¹cym
WYSOK. DRZWI

max. wysun. kasetonu

WYS. DLA FUTRYNY CZOŁOWEJ 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

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

wymiary przy ca³kowicie ukrytym kasetonie reguluj¹cym
WYSOK. DRZWI

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.
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max. wysun. kasetonu

AS3
kl.-C-

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, DRZWI Z NAŚWIETLAMI
wykonane na bazie drzwi typu JUWENT: ST, SW3, AS3

Drzwi Juwent dwuskrzydłowe oraz drzwi Juwent z naświetlami
mogą być wykonane na bazie drzwi typu Juwent: ST, SW3, 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 kratownicy stalowej 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 wybrednych klientów.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
1. Skrzydło drzwi czynne, bierne, naświetla.
2. Futryna. 3. Zamek główny z wkładką. 4. Szyldy
z klamkami. 5. Bolce antywyważeniowe. 6. Wizjer
szerokokątny (otwór na wizjer wykonywany
fabrycznie, tylko w drzwiach wz: 09, 10, 11, 12,
21, 30, 40). 7. Uszczelki. 8. Zawiasy. 9. Eleganckie
nasadki maskujące na zawiasy. 10. Próg stalowy
(dot. drzwi dwuskrzydłowych).

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1. Zamek dodatkowy z wkładką na gałkę wraz z szyldami (nie dot. szyldów AXA)

DOPŁATY (zł)
netto
brutto
76,22

93

2. Próg stalowy

56,55

69

3. Szyld AXA zamka głównego (dotyczy drzwi AS3)

176,23

215

4. Szyld AXA zamka dodatkowego (dotyczy drzwi AS3)

79,51

97

5. Malowanie proszkowe wg RAL (komplet)

737,7

900

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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wzór 16

cennik drzwi dwuskrzydłowych

ceny netto: ST − 2686,88 z³; SW3 − 3119,66; AS3 − 3840,98 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

ceny netto: ST − 2686,88 z³; SW3 − 3119,66; AS3 − 3840,98 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

ceny netto: ST − 2686,88 z³; SW3 − 3119,66; AS3 − 3840,98 z³

wzór 23

wzór 18

wzór 17

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

wzór 35

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 70, 80, 90) − 419,00 z³ netto ceny netto: ST − 3354,09 z³; SW3 − 3913,11 z³; AS3 − 4454,09 z³

ceny netto: ST − 2686,88 z³; SW3 − 3119,66; AS3 − 4634,43 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

ceny netto: ST − 2686,88 z³; SW3 − 3119,66; AS3 − 3840,98 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

cena netto: ST − 2867,22 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

cena netto: ST − 3408,19 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

cena netto: ST − 2867,22 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

cena netto: ST − 3516,39 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

cena netto: ST − 3570,49 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

cena netto: ST − 4291,80 z³

wzór 64

wzór 63

wzór 62

wzór 61

wzór 29

wzór 28

wzór 45

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto
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wzór 09

cennik drzwi dwuskrzydłowych

wzór 10

ceny netto: ST − 2162,12 z³; SW3 − 2497,53 z³; AS3 − 3188,20 z³

wzór 11

ceny netto: ST − 2506,57 z³; SW3 − 2939,33 z³; AS3 − 4055,56 z³

wzór 12

ceny netto: ST − 2506,57 z³; SW3 − 2939,33 z³; AS3 − 4055,56 z³

wzór 21

ceny netto: ST − 2506,57 z³; SW3 − 2939,33 z³; AS3 − 4055,56 z³

wzór 30

ceny netto: ST − 2849,17 z³

wzór 40

ceny netto: ST − 2506,57 z³; SW3 − 2939,33 z³; AS3 − 4055,56 z³

ceny netto: ST − 2506,57 z³; SW3 − 2939,33 z³; AS3 − 4055,56 z³
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wzór 13

cennik drzwi dwuskrzydłowych

ceny netto: ST − 2867,21 z³; SW3 − 3480,33 z³; AS3 − 4634,43 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

ceny netto: ST − 2867,21 z³; SW3 − 3480,33 z³; AS3 − 4634,43 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

ceny netto: ST − 2867,21 z³; SW3 − 3480,33 z³; AS3 − 4634,43 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

ceny netto: ST − 2867,21 z³; SW3 − 3480,33 z³; AS3 − 4634,43 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

cena netto: ST − 3063,76 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

cena netto: ST − 3063,76 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

cena netto: ST − 3462,29 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

cena netto: ST − 3462,29 z³

wzór 26

wzór 25

wzór 24

wzór 22

wzór 19

wzór 15

wzór 14

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto
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wzór 27

cennik drzwi dwuskrzydłowych

cena netto: ST − 3718,22 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

ceny netto: ST − 2867,22 z³; SW3 − 3399,18 z³; AS3 − 4362,14 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

ceny netto: ST − 2867,22 z³; SW3 − 3399,18 z³; AS3 − 4362,14 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

cena netto: ST − 2867,22 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

cena netto: ST − 3063,76 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

cena netto: ST − 2867,22 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

cena netto: ST − 3063,73 z³

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto

cena netto: ST − 3931,13 z³

wzór 55

wzór 54

wzór 53

wzór 52

wzór 51

wzór 41

wzór 31

Przeszklenie w skrzydle biernym (szer. 80, 90) − 311,47 z³ netto
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SCHEMAT DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

Scz – całkowita zew. 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.

DRZWI Z NAŚWIETLEM PROSTOKĄTNYM GÓRNYM I BOCZNYM

Naświetla do drzwi typu Juwent wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej folią PCW w kolorze ościeżnicy.
Wypełnienie standardowe stanowi przezroczysty pakiet szybowy z podwójną szybą bezpieczną O2. Pakiet szybowy reflex, antywłamaniowy P4 za dopłatą. Ramy naświetli mogą być wykonane w kolorach futryn: 51. złoty dąb, 52. mahoń, 61. orzech, 55. biały.
Mocowanie ram naświetli:
- do muru na opaski
- do futryny drzwi za pomocą śrub mocujących i łączników
SCHEMAT DRZWI Z NAŚWIETLEM BOCZNYM

SCHEMAT DRZWI Z NAŚWIETLEM GÓRNYM

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

Hcr – całkowita zew. wysokość futryny drzwi z ramą
naświetla do posadzki docelowej
Hn – wysokość zew. ramy naświetla górnego
(minimalna Hn=16 cm)

Cena zależy od wielkości powierzchni naświetla (szyba z ramą) mierzonej w m2
ceny netto
dopłata za REFLEX
dopłata za P4
do 0,5 m2 - 659,23 zł
+65 zł
+125 zł
+130 zł
+170,15 zł
od 0,51 m2 do 1 m2 - 858,66 zł
+195 zł
+217,25 zł
od 1,1 m2 do 1,5 m2 - 1056,99 zł
od 1,51 m2 do 2 m2 - 1255,43 zł
+260 zł
+260,32 zł
Nietypowe wymiary i wypełnienia podlegają indywidualnej wycenie

DRZWI TECHNICZNE
Proponujemy Państwu ofertę drzwi technicznych
stalowych różnego przeznaczenia:
drzwi do sal RTG (z płytą ołowianą)
drzwi z kontrolą dostępu
drzwi z zamkami szyfrowymi
drzwi z zamkami antypanicznymi
drzwi z blachy kwasoodpornej
drzwi do chłodni (grubość 60, 80, 100 mm)
drzwi do hal przemysłowych

19

Platynowa Kielnia
Targi „INTERBUD”
Łódź 2006

Wyróżnienie
Targi „GARDA”
Warszawa 1995

Złota Kielnia
Targi „BUDMA”
Poznań 2005

I nagroda
Targi „BUD-EXPO”
Białystok 1995

Wyróżnienie
pisma MURATOR
„Dom Modelowy”
Warszawa 2005

Wyróżnienie
Targi „Nad Sanem”
1995

Wyróżnienie
Targi „TARGBUD’96”
Katowice 1996

Wyróżnienie
Targi Szczecińskich
1995

Sp. z o.o.

POLSKA, 08-500 Ryki, ul. Budowlana 3
tel.: (081) 86 52 742, 86 53 922, 86 54 922, fax (081) 86 51 666
e-mail: info@juwent.pl • www.juwent.pl
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Wyróżnienie
Targi „Tardom”
Wrocław 1995

