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w i o s n a   2 0 1 1
Produkt Polski

Wychodząc na przeciw Państwa 
oczekiwaniom, proponujemy 

„System Jednego Klucza”, który umożliwi 
Państwu szybsze i łatwiejsze otwieranie 

obydwu zamków w drzwiach JUWENT 
za pomocą jednego klucza.
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Charakterystycznym atrybutem każdej bocianiej rodziny jest gniazdo, z których najstarsze służy 

im nieprzerwanie od ponad 400 lat!!

W starożytnym Rzymie bocian był identyfikowany jako symbol ogniska domowego, miłości i macierzyństwa.

Także w polskiej tradycji bocian postrzegany jest jako ptak przynoszący szczęście.

Nieprzypadkowo więc wybraliśmy jego wizerunek dla zilustrowania naszego, wiosennego katalogu drzwi, 

w których staraliśmy się zawrzeć wszystkie bocianie cechy: elegancję, poczucie bezpieczeństwa, szczęścia 

i miłości, troski o swoje gniazdo i pewności powrotu do niego ...
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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.
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** RAL

Budowa drzwi typu Juwent St
 z zamkiem standardowym w klasie -5- z zamkiem rozporowym w klasie -5- (StR)

zamek dodatkowy

zamek główny

zawiasa i bolec 
antywyważeniowy

zawiasa i bolec 
antywyważeniowy

zawiasa i bolec 
antywyważeniowy

pianka poliuretanowa
podkład

warstwa ocynku
blacha stalowa

warstwa ocynku
klej

laminat 
drewnopodobny

pianka poliuretanowa
podkład

warstwa ocynku
blacha stalowa

warstwa ocynku
klej

laminat 
drewnopodobny

zamek główny

zawiasa i bolec 
antywyważeniowy

zawiasa i bolec 
antywyważeniowy

zawiasa i bolec 
antywyważeniowy

rygiel górny

zamek dodatkowy

rygle dolne

złoty dąb mahoń orzech biały *szarywenge

Okleina PCW Malowanie

kolory skrzydeł drzwi i futryn
** Możliwość malowania 

wg. palety RAL 
do indywidualnej 

 wyceny.

* Szary tylko drzwi:
 gładkie, 
 bez przeszkleń 
 płytko tłoczone

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

Drzwi typu Juwent St są wzmocnionymi stalowymi drzwiami 
 wielofunkcyjnymi. 
Drzwi St  posiadają standardowy zamek w kl. -5- ryglujący 
na wysokości  klamki lub rozporowy zamek w kl. -5- ryglujący 
na wysokości klamki oraz w dolnej i w górnej części skrzydła, 
St (StR).
Przeznaczone są do ochrony pomieszczeń o nis kim i przecięt-
nym  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 ocynkowa-
nej pokrytej okleiną pcw. 
Zastosowanie w drzwiach zabezpieczeń w postaci zam-
ków standardowych lub rozporowych, wzmocnień kon-
strukcji oraz bolców antywyważeniowych od strony zawias, 
 utrudnia ich pokonanie dla potencjalnego włamywacza. 
Wypełnienie drzwi  wysokiej jakości pianką poliuretanową oraz 
zastosowanie uszczelek, zapewnia wysoką izolacyjność aku-
styczną, a także izolacyjność termiczną. Szeroka gama ko-
lorów, 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; wys. 202 cm oraz w wymiarach nietypowych.
Drzwi mogą być wykonane z naświetlami bocznymi, górnym  
oraz jako drzwi dwuskrzydłowe.

Juwent st
Drzwi wzmocnione o odporności na włamanie (kl. -1-). Wyposażone w zamek standardowy lub rozporowy kl.-5-.

Tylko drzwi gładkie, płytko tłoczone, bez przeszkleń.
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Cennik  wyposażenia  standardowego (ceny w okleinie pcw)
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 antywy ważeniowe. 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. 

St
1347,15 zł netto
1657,00 zł brutto

St (StR)
1542,28 zł netto
1897,00 zł brutto

St
1371,54 zł netto
1687,00 zł brutto

St (StR)
1578,05 zł netto
1941,00 zł brutto

St
1371,54 zł netto
1687,00 zł brutto

St (StR)
1578,05 zł netto
1941,00 zł brutto

St
1371,54 zł netto
1687,00 zł brutto

St (StR)
1578,05 zł netto
1941,00 zł brutto

St
1371,54 zł netto
1687,00 zł brutto

St
1347,15 zł netto
1657,00 zł brutto

St (StR)
1609,76 zł netto
1980,00 zł brutto

St
1038,21 zł netto
1277,00 zł brutto

St (StR)
1384,55 zł netto
1703,00 zł brutto

St
1477,24 zł netto
1817,00 zł brutto

St (StR)
1705,69 zł netto
2098,00 zł brutto

St
1082,93 zł netto
1332,00 zł brutto

St (StR)
1420,33 zł netto
1747,00 zł brutto

St
1485,37 zł netto
1827,00 zł brutto

St
995,93 zł netto
1225,00 zł brutto

St
1145,53 zł netto
1409,00 zł brutto

St
1208,94 zł netto
1487,00 zł brutto

Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.
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Cennik  wyposażenia  standardowego (ceny w okleinie pcw)
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 antywy ważeniowe. 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. 

St
1160,16 zł netto
1427,00 zł brutto

St (StR)
1426,02 zł netto
1754,00 zł brutto

St
1290,24 zł netto
1587,00 zł brutto

St (StR)
1546,34 zł netto
1902,00 zł brutto

St
1371,54 zł netto
1687,00 zł brutto

St (StR)
1595,93 zł netto
1963,00 zł brutto

St
1046,34 zł netto
1287,00 zł brutto

St (StR)
1390,24 zł netto
1710,00 zł brutto

St
1290,24 zł netto
1587,00 zł brutto

St (StR)
1506,50 zł netto
1853,00 zł brutto

St
1290,24 zł netto
1587,00 zł brutto

St (StR)
1506,50 zł netto
1853,00 zł brutto

St
1290,24 zł netto
1587,00 zł brutto

St (StR)
1506,50 zł netto
1853,00 zł brutto

St
1355,28 zł netto
1667,00 zł brutto

St (StR)
1563,41 zł netto
1923,00 zł brutto

St
1680,49 zł netto
2067,00 zł brutto

St (StR)
1902,44 zł netto
2340,00 zł brutto

St
1273,98 zł netto
1567,00 zł brutto

St (StR)
1488,62 zł netto
1831,00 zł brutto

St
1347,15 zł netto
1657,00 zł brutto

St (StR)
1542,28 zł netto
1897,00 zł brutto

St
1208,94 zł netto
1487,00 zł brutto

St (StR)
1429,27 zł netto
1758,00 zł brutto

St
1347,15 zł netto
1657,00 zł brutto

St (StR)
1542,28 zł netto
1897,00 zł brutto

St
1208,94 zł netto
1487,00 zł brutto

St (StR)
1429,27 zł netto
1758,00 zł brutto

St
1388,62 zł netto
1708,00 zł brutto

St (StR)
1599,19 zł netto
1967,00 zł brutto

St
1306,50 zł netto
1607,00 zł brutto

St (StR)
1524,39 zł netto
1875,00 zł brutto

Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.
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Cennik  wyposażenia  standardowego (ceny w okleinie pcw)
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 antywy ważeniowe. 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. 

St
1062,60 zł netto
1307,00 zł brutto

St (StR)
1379,67 zł netto
1697,00 zł brutto

St
1184,55 zł netto
1457,00 zł brutto

St (StR)
1447,15 zł netto
1780,00 zł brutto

St
1062,60 zł netto
1307,00 zł brutto

St (StR)
1379,67 zł netto
1697,00 zł brutto

St
1184,55 zł netto
1457,00 zł brutto

St (StR)
1447,15 zł netto
1780,00 zł brutto

St
1371,54 zł netto
1687,00 zł brutto

St (StR)
1635,77 zł netto
2012,00 zł brutto

St
1152,03 zł netto
1417,00 zł brutto

St (StR)
1411,38 zł netto
1736,00 zł brutto

St
1221,14 zł netto
1502,00 zł brutto

St (StR)
1457,72 zł netto
1793,00 zł brutto

St
1152,03 zł netto
1417,00 zł brutto

St (StR)
1411,38 zł netto
1736,00 zł brutto

St
1221,14 zł netto
1502,00 zł brutto

St (StR)
1457,72 zł netto
1793,00 zł brutto

St
1412,20 zł netto
1737,00 zł brutto

St (StR)
1655,28 zł netto
2036,00 zł brutto

St
1534,15 zł netto
1887,00 zł brutto

St (StR)
1787,80 zł netto
2199,00 zł brutto

St
1591,06 zł netto
1957,00 zł brutto

St (StR)
1816,26 zł netto
2234,00 zł brutto

St
1249,59 zł netto
1537,00 zł brutto

St (StR)
1463,41 zł netto
1800,00 zł brutto

St
1265,85 zł netto
1557,00 zł brutto

St (StR)
1513,01 zł netto
1861,00 zł brutto

St
1412,20 zł netto
1737,00 zł brutto

St (StR)
1608,94 zł netto
1979,00 zł brutto

ce
ny

 o
be

jm
uj

ą 
w

yp
os

aż
en

ie
 s

ta
nd

ar
do

w
e.

Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.
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St
1290,24 zł netto
1587,00 zł brutto

St (StR)
1551,22 zł netto
1908,00 zł brutto

St
1493,50 zł netto
1837,00 zł brutto

St (StR)
1714,63 zł netto
2109,00 zł brutto

St
1086,18 zł netto
1336,00 zł brutto

St (StR)
1422,76 zł netto
1750,00 zł brutto

St
1347,15 zł netto
1657,00 zł brutto

St (StR)
1586,99 zł netto
1952,00 zł brutto

St
1038,21 zł netto
1277,00 zł brutto

St (StR)
1386,99 zł netto
1706,00 zł brutto

St
1249,59 zł netto
1537,00 zł brutto

St (StR)
1477,24 zł netto
1817,00 zł brutto

St
1371,54 zł netto
1687,00 zł brutto

St (StR)
1604,07 zł netto
1973,00 zł brutto

St
1493,50 zł netto
1837,00 zł brutto

St (StR)
1711,38 zł netto
2105,00 zł brutto

St
1355,28 zł netto
1667,00 zł brutto

St (StR)
1598,37 zł netto
1966,00 zł brutto

St
1056,10 zł netto
1299,00 zł brutto

St (StR)
1393,50 zł netto
1714,00 zł brutto

St
1091,87 zł netto
1343,00 zł brutto

St (StR)
1428,46 zł netto
1757,00 zł brutto

St
1091,87 zł netto
1343,00 zł brutto

St (StR)
1428,46 zł netto
1757,00 zł brutto

St
1121,14 zł netto
1379,00 zł brutto

St
1326,02 zł netto
1631,00 zł brutto
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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 antywy ważeniowe. 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. 

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

Cennik  wyposażenia  standardowego (ceny w okleinie pcw)
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Wyposażenie dodatkowe sprzedawane wyłącznie z drzwiami Dopłaty [ zł ]
netto brutto

1. Futryna stalowa w kolorze skrzydła z uszczelką 278,05 342
2. Zamek dod. z wkł. na gałkę, z szyldami 81,30 100
3. Próg stalowy w kolorze futryny z uszczelką 39,84 49
4. Próg drewniany z uszczelką 48,78 60
5. Próg stalowy INOX- srebrny (gładki lub tłoczony) z uszczelką 72,30 89
6. Wkładka antywłamaniowa w kl.-C- 119,50 147
7. Szyld OWAL  zamka głównego (dot. St (StR)) 180,49 222
8. Szyld ROZETA zamka głównego 180,49 222
9. System 1 klucza z dwoma wkładkami kl.-A- 89,43 110
10. System 1 klucza z dwoma wkładkami kl.-C- 149,59 184
11. Nasadki maskujące na zawiasy 23,58 29
12. VIP (pręt ozdobny ze stali nierdzewnej) /1 szt 180,48 222
13. Samozamykacz 157,72 194
14. Elektrozaczep 100,00 123
15. Elektrozaczep rewersyjny 279,67 344
16. Czujnik kontaktronowy 150,41 185
17. Nietypowa wys. (201-196)cm 65,04 80
18. Różne wykończenia skrzydła po obu stronach (kolor, tłoczenie) 179,67 221
19. Inne nietypowe zamówienia np. malowanie proszkowe wg. indywidualnej wyceny

St
921,95 zł netto
1134,00 zł brutto

St (StR)
1259,35 zł netto
1549,00 zł brutto

St
921,95 zł netto
1134,00 zł brutto

St (StR)
1259,35 zł netto
1549,00 zł brutto

St
921,95 zł netto
1134,00 zł brutto

St (StR)
1259,35 zł netto
1549,00 zł brutto

St
921,95 zł netto
1134,00 zł brutto

St (StR)
1259,35 zł netto
1549,00 zł brutto

St
921,95 zł netto
1134,00 zł brutto

St (StR)
1259,35 zł netto
1549,00 zł brutto

St
857,72 zł netto
1055,00 zł brutto

St (StR)
1181,30 zł netto
1453,00 zł brutto

St
921,95 zł netto
1134,00 zł brutto

St (StR)
1259,35 zł netto
1549,00 zł brutto

St
921,95 zł netto
1134,00 zł brutto

St (StR)
1259,35 zł netto
1549,00 zł brutto

St
921,95 zł netto
1134,00 zł brutto

St (StR)
1259,35 zł netto
1549,00 zł brutto
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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 antywy ważeniowe. 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. 

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

Podane ceny w okleinie, malow. RAL za dopł.

Podane ceny w okleinie, malow. RAL za dopł. Podane ceny w okleinie, malow. RAL za dopł. Podane ceny w okleinie, malow. RAL za dopł.

Cennik  wyposażenia  standardowego (ceny w okleinie pcw)
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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 nis kim 

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, a także izolacyjność termiczną. Drzwi wykonane 

są wyłacznie w szer. 90 cm oraz wysok. 202cm.

Drzwi mogą być wykonane w wersji z naświetlem górnym 

i bocznymi.

Drzwi nie wykonywane są jako drzwi dwuskrzydłowe.

zamek dodatkowy

zamek główny

zawiasa i bolec 
antywyważeniowy

zawiasa i bolec 
antywyważeniowy

zawiasa i bolec 
antywyważeniowy

styropian
podkład

warstwa ocynku
blacha stalowa

warstwa ocynku
klej

laminat 
drewnopodobny

Juwent sts
Drzwi wzmocnione z zamkiem standardowym w kl. -5-

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

Okleina PCW
złoty dąb orzech

kolory skrzydeł drzwi i futryn

Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.
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98 9998/1 90 90/1
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Wyposażenie dodatkowe sprzedawane wyłącznie z drzwiami Dopłaty [ zł ]
netto brutto

1. Futryna stalowa w kolorze skrzydła z uszczelką 278,05 342
2. Próg stalowy w kolorze futryny z uszczelką 39,84 49
3. Próg drewniany z uszczelką 48,78 60
4. Próg stalowy INOX- srebrny (gładki lub tłoczony) z uszczelką 72,30 89
5. Wkładka antywłamaniowa w kl.-C- 119,50 147
6. System 1 klucza z dwoma wkładkami kl.-A- 89,43 110
7. System 1 klucza z dwoma wkładkami kl.-C- 149,59 184
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1591,06 zł netto
1957,00 zł brutto

1469,11 zł netto
1807,00 zł brutto

1469,11 zł netto
1807,00 zł brutto

1981,30 zł netto
2437,00 zł brutto

1550,41 zł netto
1907,00 zł brutto

1021,95 zł netto
1257,00 zł brutto

1184,55 zł netto
1457,00 zł brutto

1208,94 zł netto
1487,00 zł brutto

1379,67 zł netto
1697,00 zł brutto

1428,46 zł netto
1757,00 zł brutto

1208,94 zł netto
1487,00 zł brutto

Cennik  wyposażenia  standardowego (ceny w okleinie pcw)
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 antywy ważeniowe. 6. Wizjer szerokokątny (otwór na wizjer wykonywany fabrycznie, tylko wdrzwiach wz: 91, 98 nieprzeszklonych). 
7. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 8. Zawiasy. 

1265,85 zł netto
1557,00 zł brutto

1021,95 zł netto
1257,00 zł brutto

1347,15 zł netto
1657,00 zł brutto

1021,95 zł netto
1257,00 zł brutto

1721,14 zł netto
2117,00 zł brutto

1469,11 zł netto
1807,00 zł brutto

Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.
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** RALzłoty dąb mahoń orzech biały *szarywenge

Okleina PCW Malowanie ** Możliwość malowania 
wg. palety RAL 
do indywidualnej 

 wyceny.

* Szary tylko drzwi:
 gładkie, 
 bez przeszkleń 
 płytko tłoczone

Drzwi typu JUWENT AS3 W oraz AS3 są drzwiami wielo-
funkcyjnymi. Przeznaczone są do stosowania w pomiesz-
czeniach o przeciętnym i wysokim zagrożeniu  włamaniem 
jako drzwi wejściowe stanowiące zamknięcie otworów 
 budowlanych. Drzwi typu AS3 W oraz AS3 z przeszkle-
niem 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 ocyn-
kowanej, 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 przeciwwyważe-
niowe co daje najwyższy stopień  odporności na włamanie. 
 Wypełnienie drzwi wysokiej jakości pianką poliuretanową 
i zastosowanie uszczelki zapewniają wysoką izolacyjność 
akustyczną oraz izolacyjność termiczną.
Szeroka gama kolorów podkreśli estetykę Państwa  miejsca 
zamieszkania oraz spełni oczekiwania najbardziej wyma-
gających 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,  
górnym oraz jako drzwi dwuskrzydłowe.

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)

kolory skrzydeł drzwi i futryn

Budowa drzwi typu Juwent AS3
(z zamkiem rozporowym w kl. -C-, kl. -5-)

pianka poliuretanowa
styropian

podkład
warstwa ocynku

blacha stalowa
warstwa ocynku

klej
laminat drewnopodobny

zawiasa i bolec 
antywyważeniowy

rygle dolne

2 zawiasy i bolec 
antywyważeniowy

bolec 
antywyważeniowyzamek główny

zamek dodatkowy

wzmocnienia 
i pręty stalowe

kaseton regul. wys. drzwi wypełniony wełną mineralną

rygle dodatkowe

rygle górne

2 zawiasy i bolec 
antywyważeniowzamek dodatkowy

zamek główny
bolec 

antywyważeniowy

zawiasa i bolec 
antywyważeniowy

pianka poliuretanowa
podkład

warstwa ocynku
blacha stalowa

warstwa ocynku
klej

laminat drewnopodobny

kaseton regul. wys. drzwi wypełniony wełną mineralną

Budowa drzwi typu Juwent AS3 W 
(z zamkiem standardowym w klasie -5-)

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

Tylko drzwi gładkie, płytko tłoczone, bez przeszkleń.
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Cennik  wyposażenia  standardowego (ceny w okleinie pcw)
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 antywy ważeniowe. 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.

AS3 W
1225,20 zł netto
1507,00 zł brutto

AS3
1420,33 zł netto
1747,00 zł brutto

AS3 W
1420,33 zł netto
1747,00 zł brutto

AS3
1599,19 zł netto
1967,00 zł brutto

AS3 W
1558,54 zł netto
1917,00 zł brutto

AS3
1761,79 zł netto
2167,00 zł brutto

AS3 W
1558,54 zł netto
1917,00 zł brutto

AS3
1761,79 zł netto
2167,00 zł brutto

AS3 W
1265,85 zł netto
1557,00 zł brutto

AS3
1477,24 zł netto
1817,00 zł brutto

AS3 W
1477,24 zł netto
1817,00 zł brutto

AS3
1664,23 zł netto
2047,00 zł brutto

AS3 W
991,06 zł netto
1219,00 zł brutto

AS3
1201,63 zł netto
1478,00 zł brutto

AS3 W
1103,25 zł netto
1357,00 zł brutto

AS3
1314,63 zł netto
1617,00 zł brutto

AS3 W
1103,25 zł netto
1357,00 zł brutto

AS3
1314,63 zł netto
1617,00 zł brutto

AS3 W
1265,85 zł netto
1557,00 zł brutto

AS3
1477,24 zł netto
1817,00 zł brutto

AS3 W
1103,25 zł netto
1357,00 zł brutto

AS3
1314,63 zł netto
1617,00 zł brutto

AS3 W
1265,85 zł netto
1557,00 zł brutto

AS3
1477,24 zł netto
1817,00 zł brutto

AS3 W
1103,25 zł netto
1357,00 zł brutto

AS3
1314,63 zł netto
1617,00 zł brutto

AS3 W
1103,25 zł netto
1357,00 zł brutto

AS3
1314,63 zł netto
1617,00 zł brutto

AS3 W
1103,25 zł netto
1357,00 zł brutto

AS3
1314,63 zł netto
1617,00 zł brutto

AS3 W
1103,25 zł netto
1357,00 zł brutto

AS3
1314,63 zł netto
1617,00 zł brutto

AS3 W
1103,25 zł netto
1357,00 zł brutto

AS3
1314,63 zł netto
1617,00 zł brutto

AS3 W
1225,20 zł netto
1507,00 zł brutto

AS3
1420,33 zł netto
1747,00 zł brutto

AS3 W
1477,24 zł netto
1817,00 zł brutto

AS3
1664,23 zł netto
2047,00 zł brutto

AS3 W
1412,20 zł netto
1737,00 zł brutto

AS3
1623,58 zł netto
1997,00 zł brutto

AS3 W
1420,33 zł netto
1747,00 zł brutto

AS3
1623,58 zł netto
1997,00 zł brutto

AS3 W
1420,33 zł netto
1747,00 zł brutto

AS3
1623,58 zł netto
1997,00 zł brutto

AS3 W
1420,33 zł netto
1747,00 zł brutto

AS3
1623,58 zł netto
1997,00 zł brutto

AS3 W
1452,85 zł netto
1787,00 zł brutto

AS3
1639,84 zł netto
2017,00 zł brutto

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

Podane ceny w okleinie, malow. RAL za dopł.Podane ceny w okleinie, malow. RAL za dopł.Podane ceny w okleinie, malow. RAL za dopł.
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Cennik  wyposażenia  standardowego (ceny w okleinie pcw)
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 antywy ważeniowe. 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.
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AS3 W
1265,85 zł netto
1557,00 zł brutto

AS3
1477,24 zł netto
1817,00 zł brutto

AS3 W
1208,94 zł netto
1487,00 zł brutto

AS3
1436,59 zł netto
1767,00 zł brutto

AS3 W
1428,46 zł netto
1757,00 zł brutto

AS3
1599,19 zł netto
1967,00 zł brutto

AS3 W
1452,85 zł netto
1787,00 zł brutto

AS3
1639,84 zł netto
2017,00 zł brutto

AS3 W
1314,63 zł netto
1617,00 zł brutto

AS3
1517,89 zł netto
1867,00 zł brutto

AS3 W
1493,50 zł netto
1837,00 zł brutto

AS3
1680,49 zł netto
2067,00 zł brutto

AS3 W
1493,50 zł netto
1837,00 zł brutto

AS3
1599,19 zł netto
1967,00 zł brutto

AS3 W
1428,46 zł netto
1757,00 zł brutto

AS3
1623,58 zł netto
1997,00 zł brutto

AS3 W
1428,46 zł netto
1757,00 zł brutto

AS3
1623,58 zł netto
1997,00 zł brutto

AS3 W
1314,63 zł netto
1617,00 zł brutto

AS3
1517,89 zł netto
1867,00 zł brutto

AS3 W
1225,20 zł netto
1507,00 zł brutto

AS3
1420,33 zł netto
1747,00 zł brutto

AS3 W
1558,54 zł netto
1917,00 zł brutto

AS3
1761,79 zł netto
2167,00 zł brutto

AS3 W
1371,54 zł netto
1687,00 zł brutto

AS3
1558,54 zł netto
1917,00 zł brutto

AS3 W
1452,85 zł netto
1787,00 zł brutto

AS3
1656,10 zł netto
2037,00 zł brutto

AS3 W
1306,50 zł netto
1607,00 zł brutto

AS3
1517,89 zł netto
1867,00 zł brutto

AS3 W
1371,54 zł netto
1687,00 zł brutto

AS3
1558,54 zł netto
1917,00 zł brutto

AS3 W
1225,20 zł netto
1507,00 zł brutto

AS3
1420,33 zł netto
1747,00 zł brutto

AS3 W
1371,54 zł netto
1687,00 zł brutto

AS3
1558,54 zł netto
1917,00 zł brutto

AS3 W
1428,46 zł netto
1757,00 zł brutto

AS3
1639,84 zł netto
2017,00 zł brutto

AS3 W
1753,66 zł netto
2157,00 zł brutto

AS3
1940,65 zł netto
2387,00 zł brutto

AS3 W
1371,54 zł netto
1687,00 zł brutto

AS3
1558,54 zł netto
1917,00 zł brutto

AS3 W
1371,54 zł netto
1687,00 zł brutto

AS3
1558,54 zł netto
1917,00 zł brutto

AS3 W
1371,54 zł netto
1687,00 zł brutto

AS3
1558,54 zł netto
1917,00 zł brutto

AS3 W
1469,11 zł netto
1807,00 zł brutto

AS3
1680,49 zł netto
2067,00 zł brutto

Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.
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Wyposażenie dodatkowe sprzedawane  wyłącznie z drzwiami Dopłaty [ zł ]
netto brutto

1. Futryna stalowa w kolorze skrzydła 278,05 342

2. Zamek dod .z wkł. na gałke , z szyldami 99,19 122

3. Dodatkowy 3 – bolcowy  rygiel zamka gł. (dot. AS3) 56,10 69

4. Próg stalowy w kolorze futryny 39,84 49

5. Próg drewniany 48,78 60

6. Próg stalowy INOX – srebrny (gładki lub tłoczony) 73,30 89

7. Wkładka antywłamaniowa w kl.-C- (dot. AS3W) 119,50 147

8. System 1 klucza z dwoma wkładkami kl.-A- 89,43 110

9. System 1 klucza z dwoma wkładkami kl.-C- (dot. AS3W) 149,59 184

10. System 1 klucza  z dwoma wkładkami kl.-C- (dot. AS3) 121,13 149

11. VIP (pręt ozdobny ze stali nierdzewnej) / 1 szt 180,48 222

12. Zawiasa sprężynowa 69,11 85

13. Samozamykacz 157,72 194

14. Elektrozaczep 100,00 123

15. Elektrozaczep rewersyjny 279,67 344

16. Czujnik kontaktronowy 150,41 185

17. Różne wykończenia skrzydła po obu stronach 179,67 221

18. Inne nietypowe zamówienia np. malowanie proszkowe wg indyw. wyceny

AS3 W
1249,59 zł netto
1537,00 zł brutto

AS3
1395,93 zł netto
1717,00 zł brutto

AS3 W
1330,89 zł netto
1637,00 zł brutto

AS3
1477,24 zł netto
1817,00 zł brutto

AS3 W
1249,59 zł netto
1537,00 zł brutto

AS3
1395,93 zł netto
1717,00 zł brutto

AS3 W
1306,50 zł netto
1607,00 zł brutto

AS3
1477,24 zł netto
1817,00 zł brutto

AS3 W
1469,11 zł netto
1807,00 zł brutto

AS3
1680,49 zł netto
2067,00 zł brutto

Cennik  wyposażenia  standardowego (ceny w okleinie pcw)
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 antywy ważeniowe. 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.
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AS3 W
1290,24 zł netto
1587,00 zł brutto

AS3
1477,24 zł netto
1817,00 zł brutto

AS3 W
1330,89 zł netto
1637,00 zł brutto

AS3
1517,89 zł netto
1867,00 zł brutto

AS3 W
1290,24 zł netto
1587,00 zł brutto

AS3
1477,24 zł netto
1817,00 zł brutto

AS3 W
1330,89 zł netto
1637,00 zł brutto

AS3
1517,89 zł netto
1867,00 zł brutto

AS3 W
1509,76 zł netto
1857,00 zł brutto

AS3
1704,88 zł netto
2097,00 zł brutto

AS3 W
1631,71 zł netto
2007,00 zł brutto

AS3
1843,09 zł netto
2267,00 zł brutto

AS3 W
1672,36 zł netto
2057,00 zł brutto

AS3
1859,35 zł netto
2287,00 zł brutto

Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.
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** RALzłoty dąb mahoń orzech biały *szarywenge

Okleina PCW Malowanie ** Możliwość malowania 
wg. palety RAL 
do indywidualnej 

 wyceny.

* Szary tylko drzwi:
 gładkie, 
 bez przeszkleń 
 płytko tłoczone

kolory skrzydeł drzwi i futryn

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 jednoro-
dzinnym 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 drew-
nianym 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 odpor-
ności na włamanie. Wypełnienie drzwi wełną mineralną oraz 
zastosowanie dwóch uszczelek, w tym jednej  ekspandującej, 
umieszczonej w ościeżnicy, zapewni zabezpieczenie ogniood-
porne EI

1
30/EI

2
45/EW30, wysoką izolacyjność akustyczną. 

Szeroka gama kolorów podkreśli estetykę Państwa miejsca 
 zamieszkania oraz spełni oczekiwania  najbardziej wymagają-
cych 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.

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

zamek dodatkowy

zamek główny

zawiasa i bolec 
antywyważeniowy

zawiasa i bolec 
antywyważeniowy

zawiasa i bolec 
antywyważeniowy

ramiak drewniany 
podkład

warstwa ocynku
blacha stalowa

warstwa ocynku
klej

laminat drewnopodobny

wełna mineralna

kaseton regul. wys. drzwi wypełniony wełną mineralną

Budowa drzwi typu Juwent AO2E

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

wełna mineralna
ramiak drewniany

podkład
warstwa ocynku

blacha stalowa
warstwa ocynku

klej
laminat drewnopodobny

zawiasa i bolec 
antywyważeniowy

rygle dolne

zawiasa i bolec 
antywyważeniowy

zawiasa i bolec 
antywyważeniowy

zamek główny

zamek dodatkowy

rygiel górny

wzmocnienia 
i pręty stalowe

kaseton regul. wys. drzwi wypełniony wełną mineralną

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

Tylko drzwi gładkie, płytko tłoczone, bez przeszkleń.
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09

30 40 36 37 38

10 11 12

Wyposażenie dodatkowe sprzedawane wyłącznie z drzwiami Dopłaty [ zł ]
netto brutto

1. Futryna stalowa w kolorze skrzydła 278,05 342
2. Zamek dod .z wkł. na gałke , z szyldami (dot. AO2E) 99,19 122
3. Zamek dod .z wkł. na gałke , z szyldami (dot. AO2CE) 120,33 148
4. Próg stalowy w kolorze futryny 39,84 49
5. Próg drewniany 48,78 60
6. Próg stalowy INOX – srebrny (gładki lub tłoczony) 73,30 89
7. Wkładka antywłamaniowa w kl.-C- (dot. AO2E) 119,50 147
8. Szyld ROZETA zamka głónego (dot. AO2E) 180,48 222
9. System 1 klucza z dwoma wkładkami kl.-A- (dot. AO2E) 89,43 110
10. System 1 klucza z dwoma wkładkami kl.-C- (dot. AO2E) 149,59 184
11. System 1 klucza dla z dwoma wkładkami kl.-C- (dot. AO2CE) 121,13 149
12.Wizjer panoramiczny p.poż. 70,73 87
13. Zawiasa sprężynowa 69,11 85
14. Samozamykacz 157,72 194
15. Elektrozaczep ognioodporny 999,18 1229
16. Różne wykończenia skrzydła po obu stronach 179,67 221
17. Inne nietypowe zamówienia np. malowanie proszkowe wg indyw. wyceny

AO2E
1360,98 zł netto
1674,00 zł brutto

AO2CE
1606,50 zł netto
1976,00 zł brutto

AO2E
1430,08 zł netto
1759,00 zł brutto

AO2CE
1678,86 zł netto
2065,00 zł brutto

AO2E
1430,08 zł netto
1759,00 zł brutto

AO2CE
1678,86 zł netto
2065,00 zł brutto

AO2E
1430,08 zł netto
1759,00 zł brutto

AO2CE
1678,86 zł netto
2065,00 zł brutto

AO2E
1430,08 zł netto
1759,00 zł brutto

AO2CE
1678,86 zł netto
2065,00 zł brutto

AO2E
1430,08 zł netto
1759,00 zł brutto

AO2CE
1678,86 zł netto
2065,00 zł brutto

AO2E
1430,08 zł netto
1759,00 zł brutto

AO2CE
1678,86 zł netto
2065,00 zł brutto

AO2E
1430,08 zł netto
1759,00 zł brutto

AO2CE
1678,86 zł netto
2065,00 zł brutto

AO2E
1430,08 zł netto
1759,00 zł brutto

AO2CE
1678,86 zł netto
2065,00 zł brutto

Cennik  wyposażenia  standardowego (ceny w okleinie pcw)
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 antywy ważeniowe. 7. Uszczelka wokół skrzydła drzwi. 
8. Zawiasy z możliwością regulacji. 9. Uszczelka ekspandująca.
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Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.

Podane ceny w okleinie, malow. RAL za dopł.

Podane ceny w okleinie, malow. RAL za dopł.
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Drzwi Juwent z naświetlami bocznymi i górnym mogą być wy-

konane na bazie drzwi typu Juwent: St, StS, AS3 W, AS3. Drzwi 

z naświetlami przeznaczone są do ochrony pomieszczeń o prze-

ciętnym  poziomie zagrożenia włamaniem, jako drzwi zewnętrz-

ne w budownictwie o nietypowych wymiarach otworów drzwio-

wych (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 miej-

sca  zamieszkania oraz spełni oczekiwania najbardziej wymaga-

jących klientów. Drzwi z naświetlami mogą być wykonane nie-

mal do  każdego otworu w murze.

Wypełnienie standardowe może stanowić przezroczysty lub ma-

towy pakiet szybowy z szybą bezpieczną O2 albo panel stalowy  

gładki w  kolorze drzwi. Pakiet szybowy reflex lub antywłamanio-

wy z szybą P4 za dopłatą. Ramy naświetli wykonane są w kolo-

rach 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).

drzwi z naświetlami 

* Szary tylko drzwi:
 gładkie, bez przeszkleń 
 płytko tłoczone

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

przykład drzwi z panelem bocznym przykład drzwi z naświetlami bocznymi
ze szprosami

przykład drzwi 
z naświetlem górnym

przykład drzwi z naświetlami bocznymi 
i naświetlem górnym

kolory skrzydeł drzwi i futryn

złoty dąb mahoń orzech biały * szarywenge

Okleina PCW

St, StS, AS3 W, AS3 St, StS, AS3 W, AS3St, AS3 W, AS3 St, AS3 W, AS3 St, AS3 W, AS3 St, AS3 W, AS3
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Vstupní dveře do objektu, vystavené povětrnostním vlivům, vyžadují vhodné zastřešení.

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.

Cennik  naświetli (ceny w okleinie pcw)

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

Scr – całkowita zewnętrzna szerokość futryny drzwi z ramą naświetla
Sn – szerokość zewnętrzna 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)

schemat drzwi 
z naświetlem bocznym

schemat drzwi 
z naświetlem górnym

Pakiet szybowy
     lub panel

Pakiet szybowy lub panel
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** RAL

Drzwi Juwent dwuskrzydłowe mogą być wykonane 
wyłącznie na bazie drzwi typu Juwent: St, AS3 W, AS3 
przy czym drzwi dwuskrzydłowe na bazie AS3 W i AS3 
wykonane są na profil zamknięty bez możliwości regu-
lacji wysokości kasetonem.
Przeznaczone są do ochrony pomieszczeń o przecięt-
nym  poziomie zagrożenia włamaniem, jako drzwi 
 zewnętrzne w budownictwie o nietypowych wymia-
rach otworów drzwiowych (np. domy mieszkalne, 
 wille, kamienice, wejścia do klatek  schodowych itd.).
Zastosowanie w drzwiach zabezpieczeń w postaci 
zamków, wzmocnień konstrukcji i bolców antywywa-
żeniowych od strony zawias oraz w wypadku drzwi AS3 
prętów stalowych i zamka rozporowego (kl. -C-) utrud-
nia ich pokonanie dla potencjalnego włamywacza.
Wypełnienia drzwi wysokiej jakości pianką poliureta-
nową 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 nie-
mal do każdej szerokości otworu w murze. Skrzydło 
bierne jest elementem otwieranym i ryglowanym.  
Drzwi dwuskrzydłowe posiadają w standardzie próg 
stalowy w kolorze futryny.

drzwi dwuskrzydłowe

Przykłady drzwi dwuskrzydłowych Juwent

kolory skrzydeł drzwi i futryn

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

złoty dąb mahoń orzech biały * szarywenge

Okleina PCW Malowanie ** Możliwość malowania 
wg. palety RAL 
do indywidualnej 

 wyceny.

* Szary tylko drzwi:
 gładkie, 
 bez przeszkleń 
 płytko tłoczone

Tylko drzwi gładkie, płytko tłoczone, bez przeszkleń.
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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.

rysunek dotyczy drzwi typu AS3, AS3 W, St

schemat drzwi dwuskrzydłowych

SB Wzory skrzydeł biernych oraz ich szerokość

G09 P16 P52 P72 MAX P80 P83 P85
(16 ÷ 90) cm (91 ÷ 110) cm (44 ÷ 90) cm (35 ÷ 90) cm (38 ÷ 90) cm (44 ÷ 90) cm (38 ÷ 90) cm (38 ÷ 90) cm (38 ÷ 90) cm

typ drzwi

St 1249,59 netto
1537 brutto

1349,59 netto
1660 brutto

1399,19 netto
1721 brutto

1399,19 netto
1721 brutto

1449,59 netto
1783 brutto

1599,19 netto
1967 brutto

1248,78 netto
1536 brutto

1399,19 netto
1721 brutto

1499,19 netto
1844 brutto

AS3 W 1299,19 netto
1598 brutto

1399,19 netto
1721 brutto

1499,19 netto
1844 brutto

1499,19 netto
1844 brutto

1549,59 netto
1906 brutto

1699,19 netto
2090 brutto

1348,78 netto
1659 brutto

1499,19 netto
1844 brutto

1599,19 netto
1967 brutto

AS3 1549,59 netto
1906 brutto

1649,59 netto
2029 brutto

1769,92 netto
2177 brutto

1799,19 netto
2213 brutto

1848,78 netto
2274 brutto

2149,59 netto
2644 brutto

1648,78 netto
2028 brutto

1799,19 netto
2213 brutto

1899,19 netto
2336 brutto

SB Wzory skrzydeł biernych oraz ich szerokość

Pt11 Pt10 Pt12 Gt21

(20 ÷ 39) cm (40 ÷ 59) cm (60 ÷ 90) cm (60 ÷ 79) cm
dla wzorów 10, 13

(80 ÷ 90) cm
dla wzorów 10, 13

(70 ÷ 90) cm
dla wzorów 12, 15

(40 ÷ 79) cm (80 ÷ 90) cm

typ drzwi

St 1367,48 netto
1682 brutto

1299,19 netto
1598 brutto

AS3 W 1467,48 netto
1805 brutto

– –

AS3 1699,19 netto
2090 brutto

– –

Cennik wyposażenia standardowego skrzydeł biernyCh (sb) do drzwi dwuskrzydłowyCh 
(ceny w okleinie pcw)

1. Skrzydło bierne. 2. Futryna stalowa. 3. Próg stalowy w kolorze futryny. 4. Uszczelka progowa (dot. AS3 W i AS3). 5. Zamek ryglujący. 6. Bolce 
antywyważeniowe. 7. Uszczelka. 8. Zawiasy. 9. Listwa maskująca rygle zamka głównego.

wyPosaŻenie  dodatkowe sb
DOPŁATY (zł)
netto brutto

1. Próg stalowy INOX - srebrny, gładki 144,71 178

2. Nietypowe wymiary i wypełnienia podlegają indywidualnej wycenie.

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

Cena drzwi dwuskrzydłowych = cena drzwi jednoskrzydłowych (wyposażenie standardowe + wyposażenie dodatkowe z wyjątkiem progu) + cena skrzydła biernego (wyposażenie 
standardowe + wyposażenie dodatkowe)
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1. Drzwi z blAchY kwAsOODPOrNej szlifOwANej (iNOX) lub POlerOwANej (lusTrO)

Typy drzwi: st, 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.

wg. indywidualnej wyceny

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, 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)

drzwi teChniCzne Juwent

Szczegóły należy omawiać z działem technologicznym.

Proponujemy Państwu ofertę drzwi technicznych stalowych różnego przeznaczenia.
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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, As3, As3w.
Drzwi wyposażone w kratkę stalową malowaną proszkowo lub kwasoodporną.

wg. indywidualnej wyceny

9. Drzwi PrzesuwNe

wg. indywidualnej wyceny

drzwi teChniCzne Juwent

Szczegóły należy omawiać z działem technologicznym.
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akCesoria do drzwi typu st, as3 w, as3, ao2e, ao2Ce

rodzaje Przeszkleń oraz ich wym. w świetle w [mm] bez ramki

kryształ diament łezka tulipan karo refleks brąz,
mat, przezroczyste

wypukła z refleksem 
brązowym

kryształ diament łezka tulipan karo refleks brąz,
mat,

przezroczyste

refleks brąz,
mat,

przezroczysterefleks brąz,
mat, przezroczyste

refleks brąz, 
mat, przezroczyste

wypukła 
z refleksem
brązowymłezka refleks brąz,

mat, 
przezroczyste

kryształ diament

mat, 3K mat, 17K mat
lustro2

mat
lustro1

mat, 8Kmat, 3K

refleks brąz,
mat,

przezroczyste

39
57

8

86
7

15
70

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

kryształ łezka refleks brąz,
mat, przezroczyste

refleks brąz,
mat,
przezro-
czyste,
wypukła 
z 
refleksem 
brązowym

diamentkryształ łezka karo
mat

refleks 
brąz,
mat,

przezroczyste

wypukła 
z refleksem 
brązowym

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

(dotyczy wzorów od 51 do 59 oraz wzorów od 71 do 76)

stalowy w kol. 
futryny

stalowy INOX 
gładki

stalowy INOX 
tłoczony

stalowy skośny w 
kol. futryny

stalowy INOX 
skośny

drewniany

diament łezka refleks brąz, mat, przezroczystekryształ

szyldy

satynastare złoto

sPecial
w cenie dla: st, st (str), as3w, ao2e

stare złoto satyna

alto
w cenie dla: st, st (str), as3w

srebro srebrostare złoto stare złoto

owal (kl. -4-)
w cenie dla: as3, ao2ce
za dopłatą dla: st (str)

rozeta (kl. -4-)
w cenie dla: ao2ce

za dopłatą dla: st, st (str), ao2e

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

ViP 
(pręt ozdobny ze stali nierdzewnej)
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akCesoria do drzwi typu sts

rodzaje Przeszkleń oraz ich wym. w świetle w [mm] bez ramki

kryształ refleks brązowy,
mat,

przezroczyste

wypukła z refleksem 
brązowym

karotulipanłezkadiament

refleks brązowy,
mat,

przezroczyste

wypukła z refleksem 
brązowym

kryształ łezkadiament

kryształ łezka refleks brązowy,
mat, przezroczyste

refleks brązowy,
mat, 

przezroczyste

wypukła 
z refleksem 
brązowym

kryształ łezkadiament

kryształ diament łezka refleks brązowy,
mat, przezroczyste

wypukła 
z refleksem 
brązowym

kryształ diament łezka refleks 
brązowy, 

mat, 
przezroczyste

wypukła 
z refleksem 
brązowym

wypukła 
z refleksem 
brązowym

kryształ łezkadiament refleks 
brązowy, 

mat, 
przezroczyste

kryształ łezkadiament refleks 
brązowy, 

mat, przezroczyste

satynastare złoto

szyldy

sPecial dot. sts

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

rodzaje Progów

stalowy w kol. futryny stalowy INOX gładki

stalowy INOX tłoczony drewniany
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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.

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

dane teChniCzne drzwi typu st

futryna czołowa

szer. dla futryny czołowej

futryna kątowa

szer. dla futryny kątowej

Drzwi wykonywane są w standardowych wymiarach: szer.77, 80, 90 cm, wys. 202 cm oraz wymiarach nietypowych. 
Maksymalna szerokość drzwi (Sp) do 110 cm (nie dotyczy wzorów: 21, 22, 22/2, 22/3, 24, 25, 26, 27); wg indywidualnej wyceny.

szer. drzwi Scz Ss Sp Sw
”77” 870 788 770 800
”80” 900 818 800 830
”90” 1000 918 900 930

wys. dla futryny kątowej oraz Proguwys. dla futryny czołowej 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

wysok. drzwi Hcz Hs Hpp Hp Hw

”202” 2077 2022 2000 2025 2040

poziom 
posadzki 
docelowej

poziom 
posadzki 
docelowej

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 po-
sadzką docelową, Hw – wew. wysokość ościeżnicy kątowej do posadzki docelowej w murze

inne nietypowe wymiary: szerokość, wysokość wg. indywidualnej wyceny. możliwości wykonania: szerokość scz od 50 do 120 cm,   wysokość hcz od 65 do 247 cm.

wys. dla futryny czołowej oraz Progu 
skośnego stalowego z odProwadzeniem wody

wys. dla futryny kątowej oraz Progu 
skośnego stalowego z odProwadzeniem wody

wysok. drzwi Hcz Hk Hs Hpp Hp Hw

”202” 2085 2070 2022 2015 2035 2050

poziom 
posadzki 
docelowej

poziom 
posadzki 
docelowej
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FS

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, 

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

mocowanie na kołki Ø 10.

- 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.

dane teChniCzne drzwi typu sts

futryna czołowa szer. dla futryny czołowej

wys. dla futryny czołowej oraz Progu

poziom 
posadzki

wys. drzwi szer. drzwi Hcz Hs Hpp Hp

”202” ”90” 2077 2022 2000 2025

szer. drzwi Scz Ss Sp

”90” 1009 922 900
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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.

dane teChniCzne do drzwi typu as3 w i as3

futryna czołowa futryna kątowa

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.

szer. dla futryny czołowej szer. dla futryny kątowej

szer. drzwi Scz Ss Sp Sw

”77” 875 800 771 810

”87” 975 900 871 910

”90” 1005 930 901 940

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 wys. dla futryny kątowej oraz Progu

Wymiary przy całkowicie ukrytym kasetonie regulacyjnym
wysok. drzwi Hcz Hk Hs Hpp Hp Hw max. wysun. kasetonu

”191” 1965 1960 1910 1887 1913 1930 100
”196” 2015 2010 1960 1937 1963 1980 90
”201” 2065 2060 2010 1987 2013 2030 40
”203” 2085 2080 2030 2007 2033 2050 10

kaseton regulujący z uszczelką kaseton regulujący z uszczelką

poziom 
posadzki 
docelowej

poziom 
posadzki 
docelowej

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

Wymiary przy całkowicie ukrytym kasetonie regulacyjnym
wysok. drzwi Hcz Hk Hs Hpp Hp Hw max. wysun. kasetonu

”191” 1980 1960 1910 1902 1928 1945 100
”196” 2030 2010 1960 1952 1978 1995 75
”201” 2080 2060 2010 2002 2028 2045 25
”203” 2095 2080 2030 2022 2048 2065 10

kaseton regulujący z uszczelką kaseton regulujący z uszczelką

poziom 
posadzki 
docelowej

poziom 
posadzki 
docelowej

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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FX8 FX4

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 po-
między futryną a posadzką docelową, Hpp – wysokość światła przejścia pomiędzy futryną a progiem, 
Hw – wew. wysokość futryny kątowej do posadzki docelowej w murze

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.

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.

dane teChniCzne do drzwi typu ao2e i ao2Ce

futryna czołowa futryna kątowa

szer. dla futryny czołowej szer. dla futryny kątowej

wys. dla futryny czołowej oraz Progu wys. dla futryny kątowej oraz Progu

inne nietypowe wymiary: szerokość, wysokość wg. indywidualnej wyceny. możliwości wykonania: szerokość scz od 80 do 115 cm,   wysokość hcz od 165 do 226 cm.

wysok. drzwi Hcz Hk Hs Hpp Hp Hw max. wysun. 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

szer. drzwi Scz Ss Sp Sw
”77” 876 800 772 810
”87” 976 900 872 910
”90” 1006 930 902 940

poziom 
posadzki

poziom 
posadzki
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notatki



jak dom, to z drzwiami Juwent!
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Wyróżnienie
Targi „Nad Sanem” 

1995

Wyróżnienie
Targi  „Tardom”
Wrocław 1995

Wyróżnienie
Targi Szczecińskich

1995

Wyróżnienie
Targi „GARDA”

Warszawa 1995

I nagroda
Targi  „BUD-EXPO”

Białystok 1995

Wyróżnienie
pisma MURATOR
„Dom Modelowy”

Warszawa 2005

Wyróżnienie 
Targi „TARGBUD’96”

Katowice 1996

Wyróżnienie 
„Targi Mieszkaniowe”

Gdynia 2009

Złota Kielnia 
Targi „BUDMA”
Poznań 2005

Platynowa Kielnia 
Targi „INTERBUD”

Łódź 2006

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.

nagrody i wyróżnienia

w w w . j u w e n t . p l
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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


