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Firma „KORZEKWA” zajmuje się projektowaniem i produkcją 
stolarki okiennej i drzwiowej od 1948 roku. Od początku 
działalności zajmując się obróbką drewna. W oparciu o wielo-
letnie doświadczenie, projektuje i wykonuje stolarkę okienną 
oraz drzwiową na INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE, pod gust 
Klienta. Firma dba o to, aby każdy wyrób był dostosowany 
do architektury budynku, ale przede wszystkim aby tworzył 
z nią integralną całość.

W ofercie posiada szeroką gamę typowych okien i drzwi 
drewnianych, ponadto realizuje indywidualne projekty m. in. 
ogrodów zimowych, zabudów wnęk, okiennic drewnianych, 
listew przypodłogowych, a także bram garażowych. Korzy-
stając z bogatego doświadczenia w branży budowlanej oraz 
doskonale przygotowanej ekipy montażowej, jak również 
serwisu, firma „KORZEKWA” realizuje przedsięwzięcia w za-
kresie kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych. Ob-
sługując odbiorców indywidualnych, firmy budowlane oraz 
deweloperskie w kraju i za granicą.

Firma „KORZEKWA” specjalizuje się w produkcji wysokiej 
jakości drewnianych okien, drzwi zewnętrznych, drzwi we-
wnętrznych, parapetów, listew przypodłogowych jak i ogro-
dów zimowych.

Styl 
i Tradycja

Wysoka jakość produktów jest wynikiem 68 lat do-
świadczeń. 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 wizytów-
kę każdego domu, Dlatego staramy się aby nasze wyroby 
spełniały wysokie oczekiwania Klientów. Mając na uwadze 
ich potrzeby, posiadamy w ofercie szeroką gamę tradycyj-
nych drzwi zewnętrznych.4

Drzwi zewnętrzne 

Tradycyjne

Dr z wi zewnę t r zne Tradyc y jne     

DZ 235

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

DZ 210 DZ 205 DZ 187

DZ 201 DZ 065

DZ 211

DZ 035

DZ 032

DZ 047 DZ 249DZ 127
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10 11

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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12 13

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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14 15

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 68 lat.16

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

19

DZ 192DZ 003DZ 260



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

2 1

Drzwi zewnętrzne 

z Rzeźbą

      

Styl tych drzwi zaskakuje, ponieważ jest w nim 
wiele dynamicznych kontrastów.

Z odpowiednio dobranymi oknami o podobnych proporcjach 
podziału, nowoczesne drzwi dodadzą szlifu nawet najbar-
dziej przestarzałej architekturze. Doskonale prezentują się na 
tle gładkiej elewacji o stonowanej, nowoczesnej barwie.

Nasze drzwi Nowoczesne urastają do rangi punktu centralne-
go w architekturze domu, nawet gdy tonacją zbliżone są do 
elewacji, ich graficzna w kształcie forma, mocno przykuwa 
wzrok.20

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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24 25

DZ 162

Drzwi zewnętrzne Nowoczesne    

25

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 wypo-
sażenia budynku, stale poszerzająca się oferta naszej 
firmy, bogactwo wzorów, wykończeń oraz prze-
szkleń w skrzydłach drzwiowych zaspokajają po-
trzeby nawet najbardziej wymagających Klientów. 

Do produkcji naszych drzwi używamy wysokogatunkowego 
drewna sosnowego klejonego warstwowo, zapewniającego 
trwałość produktu. Niepowtarzalność barwy naturalnego 
usłojenia sprawia, ze każde drzwi to jedyny w swoim rodzaju 
produkt. Największym kapitałem firmy jest Państwa zaufa-
nie, jakim od lat cieszą się nasze drzwi. Zastosowanie unikal-
nych rozwiązań technologicznych, bogata oferta wzornictwa, 
jak również możliwość realizacji indywidualnych projektów 
są wynikiem wieloletniego doświadczenia firmy w produkcji 
stolarki otworowej. Dzięki niemu firma jest w stanie zaofero-
wać klientom produkty odpowiadające ich potrzebom.26

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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2 928

DW 051 DW 077

DW 132 DW 181

DW 179

DW 182

2 9

DW 180

DW 122

DW 047

DW 179
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Drzwi wewnętrzne Tradycyjne    

30

DR 046

DW 011

DW 133

DW 033DW 035DW 008DW 054DR 002

DW 158

DW 070

DW 143
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32 33

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
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Drzwi wewnętrzne Tradycyjne    

DW 071

DW 166

DW 151

DW 135

DW 005

DW 032

DR 062

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

      

Drzwi wewnętrzne nowoczesne charakteryzują się 
ciekawym  wzornictwem.  

Do produkcji naszych drzwi używamy wysokogatunkowego 
drewna sosnowego klejonego warstwowo, zapewniającego 
trwałość produktu. Niepowtarzalność barwy naturalnego 
usłojenia sprawia, ze każde drzwi to jedyny w swoim rodza-
ju produkt. Egzotyka i różnorodność struktury naturalnego 
drewna  inspiruje, pozwalając kreatywnie kształtować nowo-
czesne wnętrze. Największym kapitałem firmy jest Państwa 
zaufanie, jakim od lat cieszą się nasze drzwi. Zastosowanie 
unikalnych rozwiązań technologicznych, bogata oferta wzor-
nictwa, jak również możliwość realizacji indywidualnych 
projektów są wynikiem wieloletniego doświadczenia firmy 
w produkcji stolarki otworowej.36

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
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DW 037

DW 058

Drzwi wewnętrzne Nowoczesne    

DW 076 DW 049

DW 092 DR 010

DW 065

DR 151 DW 152

DW 138

DW 060DW 139

DW 027DW 148

DW 101

DW 075

DW 019

DW 025DZ 093
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4 0 41Drzwi 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 0

Drzwi wewnętrzne 

Przesuwne

Dr z wi wewnę t r zne Pr zesuwne     

DR 051

DR 052
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Drzwi wewnętrzne przesuwne  
chowane w kasecie

Drzwi wewnętrzne przesuwne  
zachodzące na ścianę
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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 2

Drzwi Balkonowe

Dr z wi B alkonowe    

Drzwi balkonowe przesuwne (niski próg) 

Drzwi balkonowe harmonijkowo-przesuwne 

43
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Firma „KORZEKWA” produkuje okna drewniane oraz wszelkiego typu zabudo-
wy ogrodów zimowych oraz drzwi balkonowe. Wszystkie produkty stolarskie 
mogą mieć dowolny kształt, od prostych przez owalne, okrągłe, łukowe, trój-
kątne i każde nietypowe. Wytwarzane są z najwyższej jakości drewna klejonego 
warstwowo. W ofercie do wyboru: sosna, dąb, mahoń-meranti, modrzew i inne. 
Realizowane są zgodnie z INDYWIDUALNYMI zamówieniami Klienta.

OKUCIA - obwiedniowe ROTO® NT, w standardzie zapewniają wysoki poziom 
zabezpieczeń antywłamaniowych. Trzy miejsca narożne antywłamaniowe, 
wyposażone są w rolki grzybkowe zakotwiczające się w antywyważeniowych 
zaczepach RU na ościeżnicy. Każde skrzydło uchylno-rozwierne dodatkowo wy-
posażone jest w funkcję MIKROWENTYLACJI, która daje nam możliwość regulo-
wania poziomu wilgotności w pomieszczeniu. 

W standardzie okien „KORZEKWA” są szyby zespolone nisko emisyjne o współ-
czynniku przenikania ciepła na poziomie U-1,0. W ofercie jest również szkło 
bezpieczne O2, antywłamaniowe P2 i P4 z którymi można połączyć dla bez-
pieczeństwa od strony zewnętrznej szkło witrażowe, ornamentowe, lustrzane, 
przydymiane czy trawione. Dodatkowym elementem, który można zastosować 
w szybie zespolonej jest tzw. ciepła ramka, która ogranicza gromadzenie się pary 
wodnej na wewnętrznej stronie okna. Szyby posiadają certyfikat 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 warun-
kami atmosferycznymi. Firma stosuje lakiery oraz lazury, które uwidaczniają 
strukturę drewna, oraz lakiery kryjące zgodnie z paletą kolorystyczną RAL.

OKAPNIKI - zapewniają prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej z okien. 
Dodatkowy okapnik na dolnej części skrzydła zabezpiecza przed wymywaniem 
przez wodę lakieru.

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

Okna drewniane

SZPROS 
Krata otwierana (zdejmowana)

Profile okienne

Szprosy

Okno pasywne DJ 88 „Softline”

Onko DJ 68 Standart „Softline”

45

1. Szpros wewnątrzszybowy 2. Szpros naklejany 3. Szpros konstrukcyjny
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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.

Kołatki

Klamki

1. Victorian

1. Natalia

2. Leone

2. Gaja

3. Barooco

3. Axa Niagara 4. Tuluza

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

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.

Opis techniczny    

Drzwi wewnętrzne

Rodzaje profili drzwiowych

Rodzaje ościeżnic

Listwy przypodłogowe

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)

Gzymsy

Opaski

Klamki

GK-01

OP-01

GK-02

OP-02

GK-06

OP-06

DH-96A

GK-03

OP-03

GK-04

OP-04

GK-07

OP-07

WING

GK-08

OP-08

GK-05

OP-05

DH-98A LP-01 LP-02 LP-03

LP-05LP-04 LP-06

Uzupełnienie oferty drzwi wewnętrznych stanowią 
gzymsy od prostych po dekoracyjne, opaski drzwio-
we nadające wnętrzu niepowtarzalny charakter, 
oraz listwy przypodłogowe.

Rodzaje wentylacji

A

C

B

D

DW 022

Wyposażenie   
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Drzwi z odwrotną  
przylgą

Zamek  
magnetyczny

Standardowe drzwi bezprzylgowe

Drzwi z odwrotną przylgą

Drzwi zlicowane ze ścianą

Drzwi Prawe

Drzwi Lewe

Kierunek otwierania drzwi 
z odwrotną przylgą  
(widok z góry)

Nowość   

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



Wilkowiecko k/Częstochowy 
ul. Długosza 12
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