
16   

Drzwi Juwent dwuskrzydłowe mogą być wykonane na bazie drzwi typu Juwent: St, St (StR), aS3 W, aS3 przy czym drzwi dwuskrzydłowe na 
bazie aS3 W i aS3 wykonane są na profil zamknięty bez możliwości regulacji wysokości kasetonem. Przeznaczone są do budynków jako 
drzwi  zewnętrzne o nietypowych wymiarach otworów drzwiowych (np. domy mieszkalne,  wille, kamienice, wejścia do klatek  schodowych 

itd.). 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. Próg stalowy INoX za dopłatą (patrz tabela str. 63).

Uwaga! Drzwi należy montować jako zamknięcie pomieszczeń suchych, niezawilgoconych, z dobrą wentylacją. Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki 
atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia.
Zadaszenie powinno być na tyle szerokie, aby wystawało poza obrys otwartych drzwi. Musi ono zabezpieczać powierzchnię drzwi przed rozbryzgami padającego deszczu, ściekaniem 
wody po powierzchni skrzydła oraz powinno całkowicie zacieniać drzwi.
Drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz, muszą być osłonięte poprzez montaż zadaszeń i ewentualnie osłon bocznych. Drzwi zewnętrzne, otwierane do wewnątrz, muszą być całkowicie 
osłonięte gankami, czy inną obudową lub montowane w podcieniach.

drzwi dwuskrzydłowe

Scz – całkowita zewnętrzna szerokość futryny
Zalecana szer. otworu w murze = Scz+(ok. 2cm luzu montażowego).

•	 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.

złoty dąb mahoń orzech biały szary antracytwenge RAL

Malowanie za dopłatą

Konstrukcja drzwi dwuskrzydłowych

Kolory drzwi i futryn

na każdy wymiar

drzwi dwuskrzydłowe
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SB

typ drzwi

Cennik netto skrzydeł biernych pełnych (bez przeszkleń)
G09 Pt11 Pt10 Pt12 Gt21

(16 ÷ 90) cm (91 ÷ 110) cm (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

St i St (StR) 1408,13 1611,38 1446,34 1446,34 1446,34 1446,34 1446,34 1446,34 1446,34 1446,34
AS3W i AS3 1558,54 1764,23 1595,93 1595,93 1595,93 1595,93 1595,93 1595,93 nie występuje nie występuje

Wzór na obliczenie ceny drzwi dwuskrzydłowych:
Cena drzwi dwuskrzydłowych = cena kompletu drzwi + cena skrzydła biernego z powyższych tabel.

P16 wzór 16 P21 wzór 25 Gt21 wzór 21 Gt21 wzór 24

P72 nx wzór 72/1 P89 nx wzór 89P52 nx wzór 54/1 PLima wzór 85/1 P71 wzór 71

wzór 89 P83

Przykłady drzwi dwuskrzydłowych

Sb

typ drzwi

CEnnik netto skrzydeł biernych przeszklonych z ramką w okleinie
P16 P21 P80 P83 P85 wzór P89 P51 P71 P52 P72 PMid MAX P85/3 PLima PŁuk

(40 ÷ 90) cm (46 ÷ 90) cm (38 ÷ 90) cm (38 ÷ 90) cm (38 ÷ 90) cm (38 ÷ 90) cm (35 ÷ 90) cm (38 ÷ 90) cm (35 ÷ 90) cm (38 ÷ 90) cm (49 ÷ 90) cm (70 ÷ 90) cm (70 ÷ 90) cm (70 ÷ 90) cm (70 ÷ 90) cm

St i St (StR) 1582,93 1929,27 1469,11 1560,16 1707,32 1723,58 1536,59 1576,42 1598,37 1624,39 1678,86 1885,37 1747,97 1885,37 1653,66
AS3W i AS3 1732,52 2079,67 1618,70 1710,57 1857,72 1865,85 1685,37 1726,83 1747,97 1774,80 1821,14 2035,77 1873,98 2035,77 1796,75

Sb

typ drzwi

CEnnik netto skrzydeł biernych przeszklonych z ramką inOX
P16 nx P80 nx P83 nx P85 nx P89 nx P51 nx P71 nx P52 nx P72 nx PMid nx MAX nx P85/3 nx PLima nx PŁuk nx

(40 ÷ 90) cm (38 ÷ 90) cm (38 ÷ 90) cm (38 ÷ 90) cm (38 ÷ 90) cm (35 ÷ 90) cm (38 ÷ 90) cm (35 ÷ 90) cm (38 ÷ 90) cm (49 ÷ 90) cm (70 ÷ 90) cm (70 ÷ 90) cm (70 ÷ 90) cm (70 ÷ 90) cm

St i St (StR) 2052,03 1968,29 2008,13 1978,05 1951,22 1826,83 1883,74 1873,98 1900,81 2033,33 2310,57 2042,28 2151,22 1847,97
AS3W i AS3 2209,76 2125,20 2165,04 2134,96 2108,13 1983,74 2040,65 2030,89 2057,72 2191,06 2468,29 2199,19 2308,13 2004,88
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Drzwi Juwent z naświetlami bocznymi i górnym mogą być wykonane na bazie drzwi typu Juwent: St, St (StR), StS, aS3 W, aS3. Przeznaczone 
są do budynków jako drzwi  zewnętrzne o nietypowych wymiarach otworów drzwiowych (np. domy mieszkalne,  wille, kamienice, 
wejścia do klatek  schodowych itd.). Drzwi z naświetlami mogą być wykonane niemal do  każdego otworu w murze. Naświetle jest 

elementem stałym tzn. nieotwieranym. 
Uwaga! Drzwi należy montować jako zamknięcie pomieszczeń suchych, niezawilgoconych, z dobrą wentylacją. Drzwi montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki 
atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia. Zadaszenie powinno być na tyle szerokie, aby wystawało poza obrys otwartych drzwi. Musi ono zabezpieczać 
powierzchnię drzwi przed rozbryzgami padającego deszczu, ściekaniem wody po powierzchni skrzydła oraz powinno całkowicie zacieniać drzwi. Drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz, 
muszą być osłonięte poprzez montaż zadaszeń i ewentualnie osłon bocznych. Drzwi zewnętrzne, otwierane do wewnątrz, muszą być całkowicie osłonięte gankami, czy inną obudową 
lub montowane w podcieniach. Zgodnie z obowiązującymi kryteriami technicznymi Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych szyby zespolone poddaje się obserwacji z odległości 
1,5 metra pod kątem prostym, przy dziennym oświetleniu (bez bezpośredniego padania promieni słonecznych) lub przy jasnym, rozproszonym oświetleniu na tle szarego ekranu.  
Wady niewidoczne w takich warunkach nie mogą być klasyfikowane jako wady. Ponadto wyżej wymienione kryteria techniczne dopuszczają rysy w strefie głównej o długości do 12 mm.

Scr – całkowita zewnętrzna szerokość futryny drzwi z ramą naświetla
Zalecana szer. otworu w murze = Scr+(ok. 2cm luzu montażowego).
Scz – całkowita zewnętrzna szerokość futryny
Sn – szerokość zewnętrzna ramy naświetla bocznego (minimalna Sn=16cm)

Hcr – całkowita zew. wysokość futryny drzwi z ramą naświetla do posadzki docelowej
Zalecana wysok. otworu w murze = Hcr+(ok. 1cm luzu montażowego).
Hcz – całkowita zew. wysokość futryny do posadzki docelowej,
Hn – wysokość zew. ramy naświetla górnego (minimalna Hn=16 cm)

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

złoty dąb mahoń orzech biały szary antracytwenge RAL

Malowanie za dopłatą

W przypadku naświetli pełnych malowanych wg. RaL ich listwy przyszybowe należy dobrać wg. wzornika pcw JUWENt.

Scr
SczSn (min. 16cm)

Pakiet szybowy
     lub panel

Rama naświetla

Łącznik
Śruba mocująca

Listwa przyszybowa

Skrzydło drzwi

5cm

Futryna

wypełnienie pianką poliuretanmową

H
cz
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n 
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m
)

Pakiet szybowy lub panel

5c
m Rama naświetla

Rama naświetla

Łącznik

Śruba mocująca

Listwa przyszybowa

Skrzydło drzwi

Futryna

wypełnienie wełną mineralną

Próg

Kolory drzwi i futryn

Konstrukcja drzwi z naświetlem bocznym Konstrukcja drzwi z naświetlem bocznym

drzwi z naświet lami

na każdy wymiar

drzwi z naświet lami
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Cennik netto naświetli dla drzwi o standardowej wysokości z ramką w okleinie
nŚ 16 nŚ 21 nŚ 90 nŚ 92 nŚ 80 nŚ 83 nŚ 85 nŚ 89 nŚ 51 nŚ 71 nŚ 52 nŚ 72 nŚ Mid nŚ MAX nŚ 85/3 nŚ Lima nŚ ŁUk

szerokość od 40 cm od 47 cm szerokość od 70 cm

    
1446,34 1773,05 1589,39 1946,70 1513,82 1455,28 1567,48 1551,22 1378,66 1419,63 1441,83 1469,15 1529,27 1739,84 1569,11 1735,77 1508,13

Cennik netto naświetli dla drzwi o standardowej wysokości z ramką inOX
nŚ 16 nx nŚ 80 nx nŚ 83 nx nŚ 85 nx nŚ 89 nx nŚ 51 nx nŚ 71 nx nŚ 52 nx nŚ 72 nx nŚ Mid nx nŚ MAX nx nŚ 85/3 nx nŚ Lima nx nŚ ŁUk nx

szerokość od 40 cm od 47 cm szerokość od 70 cm

1970,73 1831,71 1871,54 1841,46 1814,63 1690,24 1747,15 1737,40 1765,04 1897,56 2316,26 1906,50 2014,63 1712,20

nŚ Łuk nx wzór Łuk nxnŚ 72 wzór 72nŚ 21 wzór 21 nŚ 72 nx wzór 72/1

nŚ 92 wzór 99 nŚ 92wzór 90/7nŚ 92 nŚ 90wzór 90/1

nŚ 52 nx wzór 54/1nŚ Lima wzór 85/1 wzór 85/2nŚ Lima nx nŚ 89 nx wzór 80

Naświetla dzielone przeszkleniami (przykłady)
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Cennik naświetli tylko do drzwi o standardowej wysokości i szerokości
wysokość 

lub 
szerokość

cena 
netto
[szt.]

dopłata 
netto 

za 
REFLEX

dopłata 
netto
za P4

dopłata 
netto

za szyby:
pasy, trio, scala, 

ramka

H
n Naświetle

Drzwi
jednoskrzydowe

o szerokości
standardowej

          

Hn = (16 ÷ 50) cm 920,24 90,49 173,30 160,00

Hn = (50,5 ÷ 100) cm 1032,08 181,00 237,30 160,00

Hn = (101 ÷ 150) cm 1197,68 270,61 301,34 250,00

Hn = (151 ÷ 200) cm 1311,22 361,10 361,10 330,00

          

Sn

N
aś

w
ie

tle

Drzwi
o wysokości 

standardowej

Sn = (16÷25) cm 920,24 90,49 173,30 160,00

Sn = (25,5 ÷ 50) cm 1032,08 181,00 237,30 160,00

Sn = (50,5 ÷ 75) cm 1197,68 270,61 301,34 250,00

Sn = (75,5 ÷ 100) cm 1311,22 361,10 361,10 330,00

Dopłata za szprosy 81,10 zł netto za pole.
Dopłata za malowanie ramy naświetla wg. indywidualnej wyceny (w przypadku naświetli pełnych malowanych wg. RaL ich listwy przyszybowe należy dobrać wg. wzornika pcw JUWENt)
Nietypowe wymiary i wypełnienia podlegają indywidualnej wycenie.

Pełny pakiet szybowy to:  szyba bezp. O2 przezroczysta  + ramka  + szyba bezp. O2 przezroczysta lub mat. 
Panel stalowy to:  blacha w okleinie pcw  + pianka poliuretanowa  + blacha w okleinie pcw. 
Szyba mat posiada widoczny czarny pasek uszczelnienia wokół zew. krawędzi.

wzór 72 + nŚ boczne (2 szt.) + szprosy wzór mid + nŚ boczne wzór 56 + nŚ boczne (2 szt.)

wzór 97 + nŚ górne wzór 25 + nŚ górne z panelem stalowym wzór 95 + nŚ górne 

wzór 99 
+ nŚ górne z panelem stalowym 

+ nŚ boczne z panelem stalowym

Naświetla pełne z pakietu szybowego lub panela stalowego (przykłady)
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Cennik naświetli do drzwi: o nietypowej wysokości, szerokości, 
drzwi dwuskrzydłowych itp.

powierzchnia
naświetla

cena 
netto
[szt.]

dopłata 
netto 

za REFLEX

dopłata 
netto
za P4

dopłata
netto 

za szyby:
pasy, trio, 

scala, ramka

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

do 0,5 m2 920,24 90,49 173,30 160,00

od 0,51 m2 do 1 m2 1032,08 181,00 237,30 160,00

od 1,01 m2 do 1,5 m2 1197,68 270,61 301,30 250,00

od 1,51 m2 do 2 m2 1311,22 361,10 361,10 330,00

Dopłata za szprosy 81,10 zł netto za pole.
Dopłata za malowanie ramy naświetla wg. indywidualnej wyceny (w przypadku naświetli pełnych malowanych wg. RaL ich listwy przyszybowe należy dobrać wg. wzornika pcw JUWENt)
Nietypowe wymiary i wypełnienia podlegają indywidualnej wycenie.

Pełny pakiet szybowy to:  szyba bezp. O2 przezroczysta  + ramka  + szyba bezp. O2 przezroczysta lub mat. 
Panel stalowy to:  blacha w okleinie pcw  + pianka poliuretanowa  + blacha w okleinie pcw. 
Szyba mat posiada widoczny czarny pasek uszczelnienia wokół zew. krawędzi.

wzór 25 
+ nŚ górne 

+ nŚ boczne (2 szt.)

wzór 99 + nŚ boczne wzór mid + nŚ boczne (2 szt.)

wzór 26 
+ nŚ górne 

+ nŚ boczne z panelem stalowym

wzór 72 
+ nŚ górne z panelem stalowym

+ nŚ boczne z panelem stalowym

Naświetla pełne nietypowe z pakietu szybowego lub panela stalowego (przykłady)




