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Drzwi antywłamaniowo-ognioodporne Juwent ao2CE (kl. -C-, kl. -4-, EI30, EI45) oraz drzwi ognioodporne wzmocnione Juwent ao2E 
(EI30, EI45) są drzwiami  wielofunkcyjnymi. Przeznaczone są do stosowania w miejscach o najwyższym i przeciętnym stopniu zagrożenia 
włamaniem, jako zabezpieczenie ognioodporne, w budownictwie jednorodzinnym oraz jako drzwi wewnętrzne  wejściowe stanowiące 

 zamknięcia otworów budowlanych, pomiędzy klatką  schodową, a korytarzem np. w blokach mieszkalnych. Mogą być stosowane jako 
zabezpieczenie ognioodporne otworów np. kotłowni, hal przemysłowych, sklepów, magazynów, galerii handlowych, itd. Skrzydło drzwi oraz 
futryna wykonane są z blachy  ocynkowanej z pokryciem do wyboru: okleina pcw, ocynk. Skrzydło wykonane jest z dwóch płatów blachy stalowej, 
wzmocnionej ramiakiem drewnianym i wewnętrzną konstrukcją stalową wykonaną z prętów stalowych (dot. ao2CE), wyposażone w zamek 
rozporowy klasy -C- (dot. tylko drzwi Juwent ao2CE), w  zawiasy stalowe oraz bolce antywyważeniowe co daje najwyższy stopień odporności 
na włamanie. Drzwi wypełnione są wełną mineralną oraz posiadają dwie uszczelki, w tym jedną  ekspandującą, umieszczoną w ościeżnicy, co 
gwarantuje wysoką izolacyjność akustyczną dla ao2E R

W
=40 (-1, -4) dB, dla ao2CE R

W
= 40 (-1, -4) dB. Drzwi ognioodporne winny by wyposażone 

w element samozamykający (zawiasa sprężynowa lub samozamykacz). Szeroka gama kolorów podkreśli estetykę Państwa miejsca  zamieszkania 
oraz spełni oczekiwania  najbardziej wymagających klientów. Posiadanie drzwi typu Juwent ao2CE upoważnia  dodatkowo do otrzymania zniżek 
w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych. Drzwi wykonywane są w standardowych wymiarach: szer. 77, 87, 90 cm; wys. 191, 196, 201 cm. 
Grubość skrzydła drzwi 60 mm. Drzwi należy montować jako zamknięcie pomieszczeń suchych, niezawilgoconych, z dobrą wentylacją. Drzwi 
montowane na zewnątrz budynku, narażone na warunki atmosferyczne, wymagają zastosowania odpowiedniego zadaszenia. Drzwi mogą być 
wykonane w wersji Elite tj. z panelem ozdobnym wykonanym ze sklejki fornirowanej wsuniętej na skrzydło (patrz str. 14 i 15).

rygiel 
górny

wełna mineralna
ramiak drewniany

podkład
warstwa ocynku

blacha stalowa
warstwa ocynku

klej
laminat 

drewnopodobny

rygle dolne

wzmocnienia 
i pręty stalowe

3 zawiasy i 3 bolce 
antywyważeniowe

odporność ogniowa EI 30, EI 45
odporność na włamanie kl. -C-, kl. -4-

drzwi antywłamaniowe i  ognioodporne

AO2E
AO2CE

Cena kompletu obejmuje

Kolory drzwi i futryn Kolory drzwi i futryn

drzwi typu ao2E drzwi typu ao2CE

próg

ramiak drewniany 
podkład

ocynk
bl. stalowa

ocynk
klej

laminat

wełna mineralna
3 zawiasy i 3 bolce 
antywyważeniowe

zamek dod.
z wkładką zamek dod.

z wkładką

zamek gł.
z wkładką zamek gł.

z wkładką

kaseton regulacyjny

kup taniej !   Istnieje możliwość zamówienia drzwi bez zamka dodatkowego, progu, kasetonu regulacyjnego obniżając ich cenę (patrz str. 62)

złoty dąb mahoń orzech biały szary antracytwenge złoty dąb mahoń orzech biały szary antracytwenge

próg

kaseton regulacyjny
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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

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

– nogi futryn posiadają wys. 
210 cm po złożeniu. Nad-
miar nóg futryn zabeto-
nować pod poziomem 
posadzki docelowej łącz-
nie z progiem montażo-
wym lub obciąć.

– istnieje możliwość zamó-
wienia futryny nietypo-
wej; 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 105 cm; wg indywidualnej wyceny. Maksymalna szerokość drzwi Sp do 105 cm; wg indywidualnej wyceny.

szer. drzwi
zalecana szer. otworu w murze

Scz Ss Sp Sw
FX8 FX4

„77” (standard) 896 830 876 800 772 810
„87” (standard) 996 930 976 900 872 910
„90” (standard) 1026 960 1006 930 902 940
„100” (dopłata 30%) 1126 1060 1106 1030 1002 1040

„inna”  
Sp w zakr. (70 ÷ 105) cm wg indywidualnej wyceny

Wymiary przy całkowicie ukrytym kasetonie regulacyjnym

wysok. drzwi

zalecana wysok. 
otworu w murze

Hcz Hk Hs Hpp Hp Hw

stosując  
kaseton regul. 

możliwość 
wydużenia skrzydła 

o wymiarFX8 FX4

„191” 1975 1940 1965 1960 1910 1887 1913 1930 50

„196” 2025 1990 2015 2010 1960 1937 1963 1980 50

„201” 2075 2040 2065 2060 2010 1987 2013 2030 40
„inna”

Hs w zakr. 
(171 ÷ 231) cm

wg indywidualnej wyceny

UWAgA! Futrynę czołową należy montować w płaszczyźnie ściany od 
strony otwierania się drzwi tj. licując zawiasową część futryny z płaszczy-
zną ściany w celu umożliwienia napięcia (regulacji) zawiasy spężynowej.
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Mocowanie 
na kołki Ø 10.

CZołoWa KątoWa

DLa FUtRyNy CZołoWEJ

DLa FUtRyNy CZołoWEJ oRaZ PRoGU

DLa FUtRyNy KątoWEJ

DLa FUtRyNy KątoWEJ oRaZ PRoGU

wys. drzwi 
St Elite

zalecana wysok.  
otworu w murze Hcz Hk Hs Hpp Hp Hw

FX8 Elite FX4b
„201”

na profil zamknięty 
tj. bez kasetonu

2090 2040 2080 2075 2010 1987 2013 2030

szer. drzwi AO2E i AO2CE Elite
zalec. szer. otworu w murze

Scz Ss Sp Sw
FX8 Elite FX4

„77” (standard) 925 830 905 800 772 810
„87” (standard) 1025 930 1005 900 872 910
„90” (standard) 1055 960 1035 930 902 940
„100” (standard) 1155 1060 1135 1030 1002 1040

10
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52
35

FX8

10
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11

4
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50

FX8 Elite

5210

12
7
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35

FX4

Dane techniczne (wymiary w milimetrach)
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AkcesoriA w cenie kompletu 

Kolory

Dla drzwi:
St,  St(StR), 

AS3W,  AS3, 
AO2E,  AO2CE

złoty dąb

orzech

mahoń

wenge

biały

szary

antracyt

wzór Eko

wzór 09

wzór 10

AO2E 2225,20

AO2CE 2569,92

AS3 1964,23

AS3W 1673,17

St(StR) 1882,93

St 1553,66

AO2E 2089,43

AO2CE 2388,62

AS3 1884,55

AS3W 1638,21

St(StR) 1847,97

St 1473,17

StS Eko Plus 1141,46

StS Eko 892,68

skrzydło o wymiarach standardowych
futrynę stalową w kolorze skrzydła
dwa zamki z wkładkami (w StS Eko jeden zamek)
szyldy
wizjer szerokokątny (w drzwiach ao2E, ao2CE za dopłatą)
bolce antywyważeniowe
zawiasy
próg

Ceny netto kompletu obejmują:

Szyldy

DIva

satyna

atoS

satyna

StS Eko,  St,  St(StR),  AS3W,  AO2E

aLto

satynastare 
złoto

PREMIUM PLUS
(odpor. na wł. kl. -4-)

satyna

oWaL 
(odpor. na wł. kl. -4-)

satynastare 
złoto

oWaL 
(odpor. na wł. kl. -4-)

satynastare 
złoto

stare 
złoto

SPECIaL

satynastare 
złoto

SPECIaL GałKa

satynastare 
złoto

AS3

AO2CE

INoX gładki INoX tłoczony

skośny stalowy 
w kol. futryny

skośny INoX
gładki

stalowy gładki  
w kol. futryny

drewniany
gładki

Progi

Dla wszystkich typów drzwi

RoZEta
(odpor. na wł. kl. -4-)

satynastare 
złoto

StS Eko,  St,  St(StR), AS3W,  AO2E
Dla drzwi:

StS Eko,  St,  St(StR),  AS3W
Dla drzwi:

StS EkoPlus
Dla drzwi:

Dla drzwi:

Dla drzwi:

Dla drzwi:

złoty dąb

orzech

StS EkoPlus

StS Eko

ciemny brąz 
RaL 8017

Dla drzwi:

Dla drzwi:

wzór 11

AO2E 2225,20

AO2CE 2569,92

AS3 1964,23

AS3W 1673,17

St(StR) 1882,93

St 1553,66

www.juwent.pl
szczegóły na

kup od ręki

www.juwent.pl
szczegóły na

kup od ręki

Kup taniej o 70 zł rezygnując z zamka dodat.

Kup taniej o 25 zł rezygnując z progu

Kup taniej o 10 zł rezygnując z kasetonu regulacyjnego

patrz str. 62

nie dot. StS Eko
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AkcesoriA w cenie kompletu 

wzór 36

wzór 37

wzór 30

wzór 38

Kolory
skrzydło o wymiarach standardowych
futrynę stalową w kolorze skrzydła
dwa zamki z wkładkami
szyldy
wizjer szerokokątny (w drzwiach ao2E, ao2CE za dopłatą)
bolce antywyważeniowe
zawiasy
próg

Ceny netto kompletu obejmują:

Dla drzwi:
St,  St(StR), 

AS3W,  AS3, 
AO2E,  AO2CE

złoty dąb

orzech

mahoń

wenge

biały

szary

antracyt

Szyldy

 St,  St(StR),  AS3W,  AO2E

SPECIaL

satynastare 
złoto

SPECIaL GałKa

satynastare 
złoto

St,  St(StR),  AS3W

atoS

satyna

aLto

satynastare 
złoto

Dla drzwi:

Dla drzwi:

PREMIUM PLUS
(odpor. na wł. kl. -4-)

satyna

oWaL 
(odpor. na wł. kl. -4-)

satynastare 
złoto

oWaL 
(odpor. na wł. kl. -4-)

satynastare 
złoto

stare 
złoto

AS3

AO2CE

INoX gładki INoX tłoczony

skośny stalowy 
w kol. futryny

skośny INoX
gładki

stalowy gładki  
w kol. futryny

drewniany
gładki

Progi

Dla wszystkich typów drzwi

RoZEta
(odpor. na wł. kl. -4-)

satynastare 
złoto

Dla drzwi:

Dla drzwi:

AO2E 2225,20

AO2CE 2569,92

AS3 1964,23

AS3W 1673,17

St(StR) 1882,93

St 1553,66

AO2E 2225,20

AO2CE 2569,92

AS3 1964,23

AS3W 1673,17

St(StR) 1882,93

St 1553,66

AO2E 2225,20

AO2CE 2569,92

AS3 1964,23

AS3W 1673,17

St(StR) 1882,93

St 1553,66

AO2E 2225,20

AO2CE 2569,92

AS3 1964,23

AS3W 1673,17

St(StR) 1882,93

St 1553,66

Kup taniej o 70 zł rezygnując z zamka dodat.

Kup taniej o 25 zł rezygnując z progu

Kup taniej o 10 zł rezygnując z kasetonu regulacyjnego

patrz str. 62




