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Firma KORZEKWA to Polska firma rodzinna z ponad 70 letni-
mi tradycjami w zakresie obróbki drewna. Naszą markę uda-
ło nam się zbudować przede wszystkim na solidności oraz 
trwałości naszych produktów.  Nasze okna i drzwi z drewna 
docenili Klienci zarówno w kraju jak i zagranicą.

Z roku na rok umacniamy naszą pozycję na rynku o czym 
świadczy coraz większa liczba sprzedawanych przez nas 
okien i drzwi jak i innych wyrobów z drewna. Wszystkie na-
sze produkty projektowane i wykonywane są na indywidual-
ne zamówienie Klientów a to powoduje że są one niepowta-
rzalne. Staramy się aby każdy nasz wyrób był dostosowany 
do architektury budynku, ale przede wszystkim aby tworzył 
z nią integralną całość. Wykonujemy stolarkę zarówno w tra-
dycyjnym stylu jak i o nowoczesnym wyglądzie.

W zależności od konfiguracji i wymagań Klienta nasze pro-
dukty mogą być wyposażone we wszelkiego rodzaju osprzęt 
mechaniczny jak i elektroniczny lub jeśli jest takie życzenie 
możliwe jest zamontowanie elementów specjalnych. Dbamy 
o jakość materiałów oraz dokładamy wszelkich starań, by 
nasze wyroby charakteryzowała precyzja wykonania a tak-
że dbałość o detale, elegancja i funkcjonalność. Wieloletnie 
doświadczenie daje nam możliwość sprostać oczekiwaniom 
nawet najbardziej wymagających Klientów.

W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę typowych okien 
oraz drzwi zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych po-
nadto realizujemy indywidualne projekty między innymi 
ogrodów zimowych, zabudów wnęk, okiennic drewnianych, 
listew przypodłogowych, parapetów czy bram garażowych. 
Korzystając z bogatego doświadczenia w branży budowla-
nej firma KORZEKWA realizuje przedsięwzięcia w zakresie 
kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych, obsługując 
zarówno Klientów indywidualnych jak i firmy budowlane oraz 
deweloperskie w kraju i za granicą.

O firmie

 Serdecznie zapraszamy do współpracy.
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Drzwi zewnętrzne 

z Rzeźbą

      

Drzwi zewnętrzne chronią budynek przed utratą 
ciepła, zabezpieczają go przed włamaniem, ale 
przede wszystkim nadają mu niepowtarzalny cha-
rakter.

Produkowane przez nas drzwi wejściowe stanowią wizy-
tówkę każdego domu, dlatego staramy się aby nasze wyroby 
spełniały wysokie oczekiwania Klientów. Mając na uwadze ich 
potrzeby, posiadamy w ofercie szeroką gamę tradycyjnych 
drzwi zewnętrznych. W oparciu o indywidualną specyfikację 
która przygotowywana jest pod danego Klienta możemy wy-
posażyć drzwi we wszelkiego rodzaju osprzęt mechaniczny i 
elektroniczny zwiększający bezpieczeństwo i wygodę użyt-
kowania drzwi. Oprócz szerokiej palety kolorów czy różno-
rodności struktur drewna oferujemy nieograniczoną liczbę 
zdobień w tym rzeźbień na indywidualne zamówienie.4

Drzwi zewnętrzne 

Tradycyjne

Dr z wi zewnę t r zne Tradyc y jne     
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DZ 082

DZ 019 DZ 128

DZ 182 DZ 195

DZ 123
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DZ 081

DZ 122

Drzwi zewnętrzne Tradycyjne    

DZ 012DZ 055

DZ 040

DZ 199

DZ 198

DZ 208

DZ 056DZ 030

DZ 186
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DZ 076 DZ 017
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DZ 203

Drzwi zewnętrzne Tradycyjne    

DZ 121

DZ 034

DZ 027 DZ 197

DZ 207 DZ 156 DZ 013 DZ 054
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DZ 077 + Dostawka

DZ 046

DZ 077

DZ 045 DZ 002 + Dostawka

DZ 026

DZ 096

DZ 284

DZ 206

DZ 002

DZ 204

DZ 051

Drzwi zewnętrzne Tradycyjne    
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DZ 154
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DZ 048/M

DZ 049

Drzwi zewnętrzne Tradycyjne    

DZ 029

DZ 042

DZ 126DZ 036 DZ 059

DZ 020

DZ 074

DZ 023DZ 028

DZ 031

DZ 001

DZ 025DZ 066

DZ 124

DZ 125

DZ 131
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Drzwi zewnętrzne Tradycyjne    

DZ 021

DZ 078

DZ 033DZ 085

DZ 093

DZ 202 DZ 017 + Boczne dostawki

DZ 038DZ 088

DZ 060/W

DZ 037
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DZ 121 + Dostawki DZ 209
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Drzwi zewnętrzne 

z Rzeźbą

      

Firma KORZEKWA oferuje usługi doświadczonych 
rzeźbiarzy, otwartych na wyzwania, tworzących 
niezwykłe elementy dekoracyjne.

Rzeźba jest jedną z najstarszych technik zdobniczych. Pomi-
mo zmieniających się gustów nadal znajduje swoje miejsce 
w dziedzinie dekoracji, ciesząc się ogromnym powodzeniem. 
Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie z powodze-
niem realizując indywidualne znmówienia wymagających 
Klientów od ponad 70 lat.
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Drzwi zewnętrzne 

z Rzeźbą

Dr z wi zewnę tr zne z  R zeźb ą     

DZ 286

DZ 215

DZ 214

DZ 189

DZ 226

DZ 218

DZ 237
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DZ 237K

DZ 110

DZ 225DZ 228

DZ 190

Drzwi zewnętrzne z Rzeźbą    

DZ 220

DZ 004

DZ 061

DZ 011 DZ 084

DZ 083

2 1

DZ 192DZ 003DZ 260
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Drzwi zewnętrzne 

z Rzeźbą

      

Nasze drzwi zewnętrzne nadadzą ostateczny szlif 
nawet najbardziej wyszukanej bryle.

Projektując nasze drzwi mieliśmy na celu zaoferować naszym 
Klientom nowoczesny wygląd w standardzie. Oferowana 
przez nas nowoczesność nie obejmuje jedynie wyglądu sa-
mych drzwi ale również nowoczesne rozwiązania elektronicz-
ne oraz mechaniczne. Oprócz zaawansowanych systemów 
zdalnego otwierania drzwi smartfonem, czytnikiem linii papi-
larnych czy kod padem oferujemy nowoczesne mechanizmy 
zwiększające poziom bezpieczeństwa uzbrajając produko-
wane przez nas drzwi w specjalnego typu zamki jak i okucie. 
Nowoczesność to nie tylko wygoda czy bezpieczeństwo ale 
również prywatność, dlatego w naszych drzwiach stosujemy 
w szybach technologie aktywnego szkła. Przedstawiamy 
jedynie wybrane standardowe modele, oczywiście jesteśmy 
w stanie stworzyć drzwi o indywidualnym wyglądzie i specy-
fikacji technicznej.22

Drzwi zewnętrzne 

Nowoczesne

Dr z wi zewnę t r zne Nowoc zesne     

DZ 221

DZ 098

DZ 090

DZ 140 DZ 143

DZ 216

DZ 247

DZ 150

DZ 222

DZ 171
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DZ 145

DZ 163

Drzwi zewnętrzne Nowoczesne    

DZ 094

DZ 091DZ 245 DZ 141

DZ 164DZ 172

DZ 146

DZ 227

DZ 246

DZ 159
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DZ 162

Drzwi zewnętrzne Nowoczesne    
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DZ 188DZ 157

DZ 224

DZ 142

DZ 158DZ 217 DZ 251
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Drzwi zewnętrzne 

z Rzeźbą

      

Drzwi wewnętrzne stanowią ważny element wnę-
trza budynku, stale poszerzająca się oferta naszej fir-
my, bogactwo wzorów, wykończeń oraz przeszkleń 
w skrzydłach drzwiowych zaspokajają potrzeby 
nawet najbardziej wymagających Klientów. 

Do produkcji naszych drzwi wewnętrznych używamy wyso-
kogatunkowego drewna sosnowego klejonego warstwowo, 
zapewniającego trwałość produktu. Nasze drzwi mogą być 
wykończone zgodnie z gustem klienta zarówno szeroką 
paletą kolorów jak i struktur naturalnego drewna. Całości 
dopełniać mogą zarówno elementy rzeźbione jak i stylizowa-
ne elementy drewniane lub metalowe. Dodatkowo naszym 
Klientom proponujemy szeroką gamę opasek ozdobnych 
oraz gzymsów jak i obudów wnęk drzwiowych. Możemy za-
proponować również sprawdzone systemy zawiasów w tym 
chowanych oraz bardzo dużą liczbę dodatków typu klamki 
jak i zamki od wielu producentów czy też szyby o różnorakim 
wyglądzie i wykończeniu. Dzięki wieloletniemu doświadcze-
niu nasze drzwi wewnętrzne cieszą się niesłabnącą popular-
nością oraz zaufaniem naszych Klientów.

28

Drzwi wewnętrzne 

Tradycyjne

Dr z wi wewnę t r zne Tradyc y jne     

DW 066 DR 071

DR 002

DW 006

DW 018

DR 050

DW 028

DW 015

DW 056

DW 029
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DW 051 DW 077

DW 132 DW 181

DW 179

DW 182

3 1

DW 180

DW 122

DW 047

DW 179
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Drzwi wewnętrzne Tradycyjne    

32

DR 046

DW 011

DW 133

DW 033DW 035DW 008DW 054DR 002

DW 158

DW 070

DW 143
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DR 042

DW 017DW 034

Drzwi wewnętrzne Tradycyjne    

Drzwi łamane

DW 155DW 161

DW 042

DW 068 DW 039 DR 061

DW 160

DW 021DW 142DW 136

DR 042



       Dr z wi  wewnę tr zne Tradyc y jne      Dr z wi  wewnę t r zne Tradyc y jne     

36 37

Drzwi wewnętrzne Tradycyjne    

DW 071

DW 166

DW 151

DW 135

DW 005

DW 032

DR 075

DW 153 DR 015

DW 147

DW 083

DW 015 BG
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DW 012

DW 085
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Drzwi zewnętrzne 

z Rzeźbą

      

Nowoczesny design, indywidualizm, niezawodne 
rozwiązania techniczne...

Tym właśnie charakteryzują się produkowane  
przez nas drzwi.

Jesteśmy w stanie zrealizować nawet najbardziej skompliko-
wane projekty zarówno pod kątem technicznym jak i elektro-
nicznym. Współpracujemy od kilku lat z architektami którzy 
zlecają nam do wykonania niebanalne projekty dla swoich 
Klientów. Dodatkowo współpracujemy z firmami które do-
starczają inteligentne systemy do budynków mieszkalnych 
lub biurowych, dlatego i w tym zakresie też jesteśmy w stanie 
wyjść na przeciw wymaganiom naszych Klientów. Naszym 
Klientom oferujemy wykończenie drzwi w pełnej palecie ko-
lorów oraz różnorodność struktur naturalnego drewna co po-
zwala kreatywnie kształtować nowoczesne wnętrze. Oprócz 
drewnianych drzwi oferujemy szeroką gamę drzwi szklanych 
zarówno gładkich jak i fazowanych.38

Drzwi wewnętrzne 

Nowoczesne

Dr z wi wewnę t r zne Nowoc zesne     

DW 086 DW 080

DW 038

DW 090 DW 175 DW 137

DW 145

DW 078 DR 009

DW 003

DW 091



       Dr z wi  wewnę tr zne Nowoc zesne      Dr z wi  wewnę t r zne Nowoc zesne     

4 0 41

DW 037

DW 058

Drzwi wewnętrzne Nowoczesne    

DW 076 DW 140

DW 092 DR 010

DW 065

DR 151 DW 152

DW 138

DW 060DW 139

DW 146DW 148

DW 101

DW 075

DW 019

DW 025DZ 093



       Dr z wi  wewnę tr zne Pr zesuwne      Dr z wi  wewnę t r zne Pr zesuwne     

4 2 43

Drzwi przesuwne to rozwiązanie coraz częściej 
stosowane w aranżacji wnętrz. Usprawniają ko-
rzystanie z przestrzeni, a w przypadku niewielkiego 
metrażu poprawiają funkcjonalność mieszkania. 

Przesuwne drzwi, to doskonałe rozwiązanie dla osób, któ-
rym zależy na funkcjonalności połączonej z nowoczesnym 
wzornictwem. Zastosowanie takich drzwi pomaga ukryć 
podział wnętrza oraz gwarantuje dużą oszczędność miejsca. 
A czasem po prostu sprawia, że drzwi są niewidoczne. Boga-
ta oferta możliwości firmy „KORZEKWA” pozwala na zapro-
jektowanie drzwi w dowolnym stylu od Klasycznego aż po 
Modern. Mogą one być wewnątrz kasetonowe lub naścienne. 
Wszystko według życzeń Klienta.4 2

Drzwi wewnętrzne 

Przesuwne

Dr z wi wewnę t r zne Pr zesuwne     

DR 051

DR 052

43

Drzwi wewnętrzne przesuwne  
chowane w kasecie

Drzwi wewnętrzne przesuwne  
zachodzące na ścianę
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Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów już od kilku 
lat poszerzyliśmy naszą ofertę drzwi przesuwnych o te wy-
konywane ze szkła. Drzwi tego typu świetnie sprawdzają się 
w miejscach gdzie liczy się przede wszystkim design, lekkość 
projektu, potrzeba doświetlenia pomieszczenia jak i ograni-
czona powierzchnia gdzie tradycyjnie otwierane drzwi po 
prostu by się nie sprawdziły. Od dawna stawiamy na bezawa-
ryjność i bezpieczeństwo dlatego stosujemy szkło hartowane 

oraz systemy przesuwne od sprawdzonych dostawców. Do 
wyboru dajemy naszym Klientom różnego rodzaju wykoń-
czenia takie jak aluminium czy stal nierdzewna oraz mnogość 
faktur i wzorów szkła. 

Nasze drzwi przesuwne sprawdzają się idealnie w domach, 
mieszkaniach, apartamentach, biurach oraz budynkach uży-
teczności publicznej.

Nowość  

Drzwi z odwrotną przylgą

Standardowe drzwi bezprzylgowe

Drzwi z odwrotną przylgą

Drzwi Lewe

Kierunek otwierania drzwi z odwrotną 
przylgą  (widok z góry)
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Drzwi zlicowane ze ścianą 

Naszym Klientom proponujemy również rozwiązanie polega-
jące na zlicowaniu drzwi ze ścianą. Rozwiązanie to posiada 
dwie opcje. 

Pierwsza z nich to opcja polegająca na bezpośrednim zlicowa-
niu drzwi ze ścianą, jest to rozwiązanie nowoczesne i bardzo 
efektowne a jednocześnie dające wizualnie wygląd ukrytych 
drzwi. Możemy dopasować kolor drzwi do koloru ściany jak 
i zamontować system bez klamkowy. 

Drugim rozwiązaniem tego typu jest system polegający na 
zlicowaniu drzwi do kasetonów. Jest to rozwiązanie które 
świetnie sprawdza gdy celem jest wizualnie poszerzyć ścianę 
oraz gdy chcemy aby wykończenie było drewniane zarówno 
na drzwiach jak i na otaczającej ścianie. 

W jednej jak i w drugiej opcji możemy dopasować wykończenie 
drzwi do upodobań Klienta. Stosujemy zarówno kolory z pale-
ty ral jak i szeroki wachlarz struktur naturalnego drewna. 
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System okuć do drzwi HARMONIJKOWO-PRZESUWNYCH 
PATIO obsługiwanych jedną klamką, w elegancki sposób 
łączy mieszkanie z tarasem, ogrodem. Wszystkie elementy 
drzwi mogą po otwarciu zostać wygodnie zsunięte na bok, 
tworząc harmonijkę. Czy to ogród, taras, sala konferencyjna, 
witryna sklepowa, wykorzystanie Patio stwarza przejście 
o wyjątkowo dużej szerokości w świetle otworu, w dodatku 

bez zawadzającego progu. Wzrasta w ten sposób komfort 
mieszkania, np. dla rodzin z małymi dziećmi oraz funkcjonal-
ność mieszkań i obiektów dla osób niepełnosprawnych. Moż-
liwość wyboru spośród rożnych schematów układu skrzydeł 
generuje zróżnicowane rozwiązania przejścia, które znajdują 
zastosowanie w przypadku restauracji, kawiarni, hoteli itp.

Dzięki nowemu okuciu przesuwnemu do profili drewnianych, 
nie trzeba już siły atlety, żeby podnieść ciężkie drzwi przy 
otwieraniu. Lekkie jak piórko elementy przesuwne, o masie 
skrzydła do 300 kg dają się swobodnie otwierać i zamykać. 
Jedyna w swoim rodzaju technika Patio Life podnosi kom-
fort obsługi wielkopowierzchniowych drzwi balkonowych, 
ponieważ podczas otwierania skrzydła, unoszone są jedy-

nie uszczelki, a podczas zamykania ponownie opuszczane. 
W  przesuwnych drzwiach balkonowych z innowacyjnym 
okuciem Patio Life, izolowany termicznie i wpuszczany 
w podłogę jest niski próg z lekkim spadkiem na zewnątrz 
do mieszkań. Próg „bez barier” ułatwia komunikację między 
mieszkaniem, a tarasem i ogrodem.

4 8

Drzwi Balkonowe

Dr z wi B alkonowe    

Drzwi balkonowe przesuwne (niski próg) 

Drzwi balkonowe harmonijkowo-przesuwne 

49
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Firma „KORZEKWA” produkuje okna drewniane oraz 
wszelkiego typu zabudowy ogrodów zimowych oraz 
drzwi balkonowe. Wszystkie produkty stolarskie mogą 
mieć dowolny kształt, od prostych przez owalne, okrą-
głe, łukowe, trójkątne i każde nietypowe. Wytwarzane 
są z najwyższej jakości drewna klejonego warstwowo. 
W ofercie do wyboru: sosna, dąb, mahoń-meranti, mod-
rzew i inne. Realizowane są zgodnie z INDYWIDUALNY-
MI zamówieniami Klienta.

OKUCIA - obwiedniowe ROTO® NT, w standardzie zapewniają wyso-
ki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych. Trzy miejsca narożne 
antywłamaniowe, wyposażone są w rolki grzybkowe zakotwicza-
jące się w antywyważeniowych zaczepach RU na ościeżnicy. Każde 
skrzydło uchylno-rozwierne dodatkowo wyposażone jest w funkcję 
MIKROWENTYLACJI, która daje nam możliwość regulowania pozio-
mu wilgotności w pomieszczeniu. 

W standardzie okien „KORZEKWA” są szyby zespolone nisko emisyj-
ne o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U-1,0. W ofercie 
jest również szkło bezpieczne O2, antywłamaniowe P2 i P4 z któ-
rymi można połączyć dla bezpieczeństwa od strony zewnętrznej 
szkło witrażowe, ornamentowe, lustrzane, przydymiane czy tra-
wione. Dodatkowym elementem, który można zastosować w szybie 
zespolonej jest tzw. ciepła ramka, która ogranicza gromadzenie się 
pary wodnej na wewnętrznej stronie okna. Szyby posiadają certyfi-
kat Instytutu Szkła i Ceramiki oraz znak bezpieczeństwa B.

LAKIERY AKRYLOWE - o wysokiej elastyczności i trwałości. Lakiery 
firm SIGMA®, SIKKENS® zapewniają długoletnią ochronę drewna 
przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. Firma stosuje 
lakiery oraz lazury, które uwidaczniają strukturę drewna, oraz la-
kiery kryjące zgodnie z paletą kolorystyczną RAL.

OKAPNIKI - zapewniają prawidłowe odprowadzenie wody deszczo-
wej z okien. Dodatkowy okapnik na dolnej części skrzydła zabezpie-
cza przed wymywaniem przez wodę lakieru.

USZCZELKI SCHLEGEL® Q-LON – zapewniają bardzo dobrą szczel-
ność okien i drzwi balkonowych. W oknach jako dodatkowe zabez-
pieczenia, Firma montuje także czujniki kontroli otwarcia.

Okna drewniane Profile 68 i 88

SZPROS 
Krata otwierana (zdejmowana)

Profil 68

Profil 88

Profil 68

Izolacyjność termiczna szkła 
od Ug = 0,7 W/m2

Izolacyjność termiczna całego okna 
od Ug = 1,25 W/m2

Profil 68

Izolacyjność termiczna szkła 
od Ug = 0,5 W/m2

Izolacyjność termiczna całego okna 
od Ug = 0,99 W/m2

Profil 88

Izolacyjność termiczna szkła 
od Ug = 0,5 W/m2

Izolacyjność termiczna całego okna 
od Ug = 0,99 W/m2

U = 1,1 W/m2

U = 0,6 W/m2

U = 0,6 W/m2
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DZ 097

DRZWI ZEWNĘTRZNE stanowią ważną część Państwa domu, 
gdyż chronią budynek przed utratą ciepła, zabezpieczają go 
przed ewentualnym włamaniem, ale przede wszystkim na-
dają mu niepowtarzalny charakter.  Wysoka jakość Naszych 
produktów oraz precyzja wykonania to nasz główny atut.

Drzwi wejściowe stanowią wizytówkę każdego domu, dlate-
go staramy się aby Nasze wyroby spełniały wysokie oczeki-
wania klientów. Mając na uwadze potrzeby klienta posiadamy 
w ofercie szeroką gamę typowych wzorów drzwi, od klasycz-
nych po nowoczesne, realizujemy też projekty indywidualne.

Wykonujemy także drzwi pod wymiar, stylizowane do obiek-
tów zabytkowych, dworków, drzwi do domów jednorodzin-
nych, wielorodzinnych, wejściowe mają grubość 68 mm i są 
wykonane z drewna klejonego warstwowo m. in. z sosny, 
dębu czy mahoniu-meranti.

Opis techniczny    

Drzwi zewnętrzne

Przekroje poprzeczne drzwi 
zewnętrznych

Profil - listwa stylizowana

Profil- listwa prosta  
z felcem R3

Profil - listwa prosta 
z felcem R8

Profil - listwa okienna

Profil - listwa prosta 
z felcem jednostronnym

Profil-gładki z listwą 
ozdobną

1. Zamek listwowy wielopunktowy ROTO, GU
(Z dodatkową wkładką) i możliwością zamykania rygli 
klamką.

2. Zawiasy regulowane
W trzech płaszczyznach SFS, SIMONSWERK o wysokiej 
wytrzymałości mechanicznej.

3. Blokady antywłamaniowe
Chroniące przed wyważeniem (strona zawiasowa).

4. Próg drzwiowy
(Niski próg aluminiowy, próg drewniany lub próg z nakład-
ką aluminiową).

5. Wkładki patentowe bębenkowe ISEO,
Wilka klasy A, B i C.

6. Klamki drzwiowe do wyboru:
HOPPE, PASSOTI, AXA.

7. Różnego rodzaju szyby
Bezpieczne, antywłamaniowe P2 i P4 z którymi można 
połączyć szkło witrażowe, ornamentowe, lustrzane, przy-
dymiane, trawione.

8. Rzeźby
Wykonywane na indywidualne zamówienia, lub według 
gotowych wzorów firmy „Krzekwa”.

9. Lakiery akrylowe
O wysokiej elastyczności i trwałości SIGMA®, SIKKENS® 
zapewniające długoletnią ochronę drewna przed warun-
kami atmosferycznymi.

10. Wypełnienie (kasetony)
Stanowi płyta ocieplana składająca sie z dwóch zewnętrz-
nych warstw sklejki wodoodpornej oraz znajdujacej się 
pomiędzy nimi pianki poliuretanowej.

Wyposażenie   

Wygięta płyta uderzeniowa Zaczep mechaniczny

Akcesoria dodatkowe:

Zaczep mechaniczny to najczęściej stosowane rozwiązanie 
przy drzwiach zewnętrznych z pochwytem.

Cechy charakterystyczne zaczepu:

• zwiększona funkcjonalność drzwi z pochwytem 

• możliwość otwarcia drzwi poprzez pociągnięcie pochwytu 
bez użycia klucza. 

• wysoka estetyka drzwi z wąską blachą zaczepową 

• opatentowane rozwiązanie elektrozaczepu marki EFFEFF 
z wyślizgiem

Do naszych produktów możemy zaproponować również bar-
dzo szeroką paletę akcesoriów wykończeniowych takich jak 
klamki, kołatki, pochwyty, wizjery, samozamykacze automa-
tyczne jak i progi. 

Produkty firm dostarczających nam elementy wykończe-
niowe są nam dobrze znane i sprawdzone dlatego od lat 
montujemy je w naszych drzwiach. W razie potrzeby jeste-
śmy w stanie zamontować wyposażenie nie standardowe  
na życzenie klienta. 

Nowość
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DRZWI WEWNĘTRZNE stanowią ważny element wyposa-
żenia budynku, stale poszerzająca się oferta Naszej Firmy, 
bogactwo wzorów, wykończeń oraz przeszkleń w skrzydłach 
drzwiowych zaspakajają potrzeby nawet najbardziej wyma-
gających Klientów, realizujemy również szereg rozwiązań 
niestandardowych. Posiadamy w ofercie drzwi pojedyncze, 
dwuskrzydłowe, łukowe oraz z przeszkleniem. 

Drzwi Naszej produkcji wykonane są m.in. z drewna sosno-
wego, mahoniu - meranti, dębu , olchy, buku. Grubość skrzy-
dła wynosi 42 mm.

Firma KORZEKWA oprócz standardowych elementów 
wykończeniowych jest w stanie wykonać różnego rodzaju 
opaski, gzymsy, obudowy, wnęki drzwiowe czy listwy przy-
podłogowe dopasowane do potrzeb i gustu klienta tak aby 
stanowiły subtelne wykończenie produkowanych przez nasz 
drzwi i okien. Jesteśmy w stanie zrealizować nawet najbar-
dziej wyszukane pomysły klienta.

Opis techniczny    

Drzwi wewnętrzne

Rodzaje profili drzwiowych

Rodzaje ościeżnic

Profil - listwa standard

Profil - listwa prosta skośna 
z felcem

Profil - listwa prosta R15

Profil - listwa stylizowana  
z felcem

Profil - listwa prosta 
z felcem

STANDARD SOFTLINE

1. Zamek bębenkowy 
klucz, wkładka, WC

2. Zawiasy regulowane
 w trzech płaszczyznach: przylgowe (widoczne) SFS, bez-
przylgowe (niewidoczne) SIMONSWERK®

3. Ościeżnice regulowane
na całą szerokość muru z drewna  klejonego warstwowo

4. Opaski
proste, stylizowane, półokrągłe (SOFTLINE) oraz wg pro-
jektu klienta

5. Szyby
ornamenty, szkło bezpieczne, witrażowe, szkło trawione

6. Rzeźby jako dodatek do drzwi
wg wzoru klienta lub gotowych wzorów Firmy   

„KORZEKWA”

7. Gzymsy różnej szerokości i wysokości
wg wzoru klienta lub wg gotowych projektów Firmy   

„KORZEKWA”

8. Lakiery o podwyższonej twardości na ściera-
nie
firmy SIGMA®,  SIKKENS®

9. Klamki standardowe lub na zamówienie 
klienta 
(w kolorze: złotym, złoto-satyna, chromie, chrom-satyna, ni-
kiel-satyna)

Listwy przypodłogowe

Uzupełnieniem oferty drzwi wewnętrznych stanowią gzymsy od prostych 
po dekoracyjne, opaski drzwiowe oraz listwy przypodłogowe nadające 
wnętrzu niepowtarzalny charakter.

Rodzaje wentylacji

A

C

B

D

Wyposażenie   

Gzymsy

Opaski

GK-01

OP-01

LP-01

LP-06

LP-02

LP-07

LP-08

LP-03

LP-09

LP-12

LP-13

LP-04

LP-10

LP-05

LP-11

GK-02

OP-02

GK-06

OP-06

GK-03

OP-03

GK-04

OP-04

GK-07

OP-07

GK-08

OP-08

GK-05

OP-05
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Bezpieczeństwo jutra Zamki biometryczne

Klamka smart EVVA Xesar

Klucz i przekrój wkładki mechanicznego systemu EVVA 4KS

Klucz i przekrój wkładki magnetycznego systemu EVVA MCS

Nowość   

System firmy EVVA

Firma KORZEKWA współpracuje z najlepszymi 
firmami z zakresu innowacji oraz bezpieczeń-
stwa spełniając tym samym w pełni wymagania 
naszych Klientów. 

W naszej ofercie znajdują się inteligentne systemy zamyka-
nia oraz wkładki o najwyższym poziomie bezpieczeństwa 
czy też zaawansowane systemy biometryczne. Dla Klien-
tów ceniących sobie wygodę i bezpieczeństwo systemy 
typu smart będą idealnym rozwiązaniem. Osoby ceniące 
sobie przede wszystkim prywatność znajdą u nas również 

rozwiązania „szyte na ich miarę”. Zarówno okna jak i drzwi 
mogą być wyposażone w system aktywnego szkła. Dzięki 
temu rozwiązaniu Klient może zmieniać za jednym przy-
ciśnięciem szybę nieprzezierną w przezierną i odwrotnie 
zapewniając komfort i prywatność. 

Naszymi Klientami są również instytucje państwowe jak 
i banki dlatego jesteśmy w stanie sprostać nawet rygo-
rystycznym wymaganiom. Jeśli zachodzi taka potrzeba 
możemy zamontować dodatkowe wyposażenie na życzenie 
Klienta. Poniżej przedstawiamy kilka rozwiązań z naszej palety.

5 7

Czytniki linii papilarnych Arte Bluetooth
Klawiatura na kod PIN  

z modułem dzwonka w kolorze białym

Brelok, klucz combi oraz karta  
do otwierania w systemie AirKey

 Wkładka do otwierania drzwi  
za pomocą telefonu komórkowego
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Zamek  
magnetyczny

Elektronika  w pochwycie 

Cechy zamka magnetycznego:

• Bezszelestne zamykanie drzwi, nawet przy użyciu dużej 
siły nie istnieje ryzyko charakterystycznego „trzaśnięcia”. 

• Zamki te cechują się walorami estetycznymi, bowiem posia-
dają chowający się przy otwartych drzwiach trzpień (tzw. 

„język”), a także niewidoczną od czoła ościeżnicy blachę 
zaczepową.

• Zamek wraz z drzwiami stanowi harmonijną całość, co po-
zwala zniwelować występowanie wszelkich wystających 
elementów.

• Drzwi wewnętrzne zaopatrzone w tego typu zamek nie 
wymagają naciśnięcia klamki w celu ich zamknięcia.

BB WC PZ

Punkty led okrągłe Punkty led kwadratowe Sensor dotyku  
dzwonek 1

Bluetooth & code Q10 lakierowany częściowo   
+ czytnik cmos

Mikrowłącznik 

Klawiatura IDENCOM Czytnik IDENCOM Sensor dotyku  
dzwonek 2



Wilkowiecko k/Częstochowy 
ul. Długosza 12

tel. +48 (0 34) 360 84 94 
tel./fax. +48 (0 34) 318 71 19 

tel. kom. +48 697 081 790 
tel. kom. +48 605 528 100 
biuro@korzekwa.com.pl

www.korzekwa.com.pl
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