
Nowoczesne drzwi wejściowe o ponadczasowej linii

Przedstawiamy nową linię drzwi wejściowych  
WhiteLine Modern dla osób idących z duchem czasu, 
lubiących podążać za nowoczesnymi trendami  
w  architekturze.
Drzwi tej linii wyróżniają się wysokim standardem
wyposażenia, funkcjonalnością i bardzo dobrą
izolacją cieplną.



Drzwi wejściowe WhiteLine Modern marki Willin-
gen przekonują licznymi zaletami. Przemyślane 5 
komorowe profile oraz niski, termoizolowany próg 
drzwiowy, zapewniają doskonałą izolacyjność ciepl-
ną. To podstawowy warunek obniżenia zużycia 
energii. Potrójny system uszczelek zapewnia opty-
malną ochronę przed wiatrem, deszczem i hałasem. 
Ponadstandardowa głębokość zabudowy 82 mm 
zwiększa bezpieczeństwo. 
Bogata oferta w zakresie wzornictwa sprawi, że drzwi  
Twojego domu będą odzwierciedlać Twój własny, 
niepowtarzalny styl. Nowoczesny wygląd i doskonałe 
parametry techniczne drzwi wejściowych WhiteLine 
Modern składają się na produkt będący odzwiercie-
dleniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie stolarki 
okiennej, spełniający wszelkie wymagania architek-

Nowoczesne drzwi wejściowe dla Ciebie
– system WhiteLine Modern

Srebrno-szare uszczelki  
w białych profilach, czarne 
uszczelki w profilach  
okleinowanych

Niski próg spełniający wymogi 
normy DIN 18025 
– nie utrudniający przechodzenia 
i nie stanowiący przeszkody dla 
osób mniej sprawnych,  
doskonała izolacyjność cieplna 
dzięki zastosowaniu  
termoizolowanego progu

5-komorowy system profili  
o głębokości zabudowy 82 mm

tów oraz inwestorów indywidualnych. Nowoczesne 
kształty profili, odpowiedni dobór profili, wypełnień, 
zastosowanie naświetla, przemyślny podział drzwi, 
nadają indywidualny charakter architekturze każde-
go budynku. Szeroka gama kolorów, w tym drew-
nopodobnych i dodatków, a przede wszystkim pre-
cyzja wykonania, to elementy, które sprawiają, że 
drzwi wejściowe WhiteLine Modern zdecydowanie 
odróżnia się od innych dostępnych na rynku okien w 
klasie Premium.  

Drzwi wejściowe WhiteLine Modern to propozy-
cja dla osób, które poszukują wysoko energo-
oszczędnego produktu w klasie Premium o naj-
wyższej jakości.

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

Możliwość zastosowania szyb
i wypełnień drzwiowych  
do grubości 52 mm



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 WhiteLine Modern zastosowano zamek hookLock firmy Winkhaus z 4 dodatkowy-
mi ryglami hakowymi. Zapewnia on nie tylko maksymalne poczucie bezpieczeństwa, ale i wysoki 
komfort użytkowania drzwi.

Bezpieczne i szczelne

Oprócz rygla głównego pośrodku zamka, drzwi WhiteLine 
Modern wyposażone są w 4 dodatkowe rygle hakowe, po 2 
u góry i na dole skrzydła. Rygle hakowe zagłębiając się w 
zaczepach mocowanych na ramie skutecznie zapobiegają 
wyważeniu drzwi z ościeżnicy. Taka konstrukcja zamka ho-
okLock zwiększa też stabilność drzwi - skrzydło zawsze pra-
widłowo 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 WhiteLine Modern 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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