
Energooszczędne drzwi wejściowe o ponadczasowej linii

Przedstawiamy nową linię drzwi BlueLine Premium
dla osób ceniących harmonię i klasyczne piękno.
Drzwi tej linii wyróżniają się wysokim standardem
wyposażenia, funkcjonalnością i bardzo dobrą
izolacją cieplną.



Drzwi wejściowe BlueLine Premium to najlep-
szy wybór dla najbardziej wymagających klien-
tów. Nowoczesny wygląd i doskonałe  parametry 
techniczne Drzwi wejściowych BlueLine Pre-
mium stanowią produkt będący odzwierciedle-
niem najnowszych osiągnięć w dziedzinie sto-
larki okiennej, spełniający wszelkie wymagania 
architektów oraz inwestorów indywidualnych. 
Niespotykana wytrzymałość i szczelność drzwi 
BlueLine Premium sprawia, że zachowują one 
swoje energooszczędne właściwości znacznie 
dłużej niż inne dostępne na rynku produkty.
Drzwi wejściowe BlueLine Premium to niepo-
wtarzalny design, na który składają się idealne 
proporcje oraz paleta 40 oklein, o wyjątkowych 

kolorach i strukturach. Produkowane przez nas 
drzwi wejściowe BlueLine Premium posiadają 
zasuwnicę z 5-punktowym ryglowaniem, skrzy-
dło regulowane w trzech płaszczyznach oraz 
wkładkę patentową atestowaną w klasie A, które 
są gwarancją najwyższej jakości i niezawodno-
ści. Przykładamy dużą uwagę do estetyki, dzięki 
czemu nasi klienci mogą liczyć nie tylko na ja-
kość, ale również przyjemność z użytkowania 
naszych produktów 

Drzwi wejściowe BlueLine Premium to propo-
zycja dla osób, które, poszukują energoosz-
czędnego produktu najwyższej jakości.

Drzwi wejściowe BlueLine Premium

20-stopniowe skosy lepsze  
odprowadzenie wody

6-komorowa technologia, profil  
o głębokości zabudowy 84 mm,  
współczynnik izolacji termicznej  
do Ud = 0,6 W/m²K

Możliwość zastosowania paneli i grubości 
szyby do 75 mm

Stabilna konstrukcja ramy i odporność  
na deformacje, dzięki stalowemu  
wzmocnieniu o grubości 2,5 mm

Niski próg zgodnie z normą DIN 18040, 
wysoka odporność na zacinający deszcz, 
również w przypadku zastosowania słupka 
ruchomego

Dwuzaczepowa listwa przyszybowa:  
dodatkowa ochrona przeciwwłamaniowa



Atuty rozwiązania
- podwyższona odporność na włamanie
- ochrona przed wypaczeniem
- wygodne ryglowanie drzwi dzięki zaawansowanej mechanice zamykania
- wysoka jakość potwierdzona atestem

Komfort i bezpieczeństwo  
– zamek Winkhaus z 4 ryglami hakowymi 
Zamki wielopunktowe to nowoczesne rozwiązania skutecznie zabezpieczające dom przed włama-
niem. W drzwiach BlueLine Premium zastosowano zamek hookLock firmy Winkhaus z 4 dodat-
kowymi ryglami hakowymi. Zapewnia on nie tylko maksymalne poczucie bezpieczeństwa, ale i 
wysoki komfort użytkowania drzwi.

Bezpieczne i szczelne

Oprócz rygla głównego pośrodku zamka, drzwi BlueLine 
Premium wyposażone są w 4 dodatkowe rygle hakowe, po 2 
u góry i na dole skrzydła. Rygle hakowe zagłębiając się w za-
czepach mocowanych na ramie skutecznie zapobiegają wy-
ważeniu drzwi z ościeżnicy. Taka konstrukcja zamka hook- 
Lock zwiększa też stabilność drzwi - skrzydło zawsze prawi-
dłowo przylega do ościeżnicy i nie ulega odkształceniom.

Komfortowe użytkowanie

Dzięki odpowiedniej konstrukcji mechanizmu zamek działa 
płynnie i lekko, a klucz daje się łatwo włożyć do wkładki. Rów-
nomierne rozłożenie sił dociskających skrzydło do ościeżnicy 
na całej wysokości drzwi, a także wygodna regulacja szczel-
ności pozwalają na komfortowe użytkowanie mechanizmu 
przez wiele lat.

Wysoka jakość

Zamki wielopunktowe Winkhaus są testowane w laboratoriach 
europejskich oraz ITB w Warszawie i posiadają odpowiednie 
atesty. W myśl przepisów wielu towarzystw ubezpieczenio-
wych drzwi wyposażone w zamek wielopunktowy z atestem 
nie tylko spełniają wymagane minimum zabezpieczeń, ale 
uprawniają do skorzystania z obniżki składki. 

Opcjonalnie w drzwiach BlueLine Premium można zastosować zamek 
blueMatic EAV3 firmy Winkhaus z funkcją otwierania pilotem, smartfo-
nem, czytnikiem linii papilarnych.

Zamek Winkhaus hookLock  
z 4 ryglami hakowymi
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