
DE HIGHTECH VAN GAYKO

Ramen en deuren GAYKOVISION NLRamen en deuren GAYKOVISION NL

15
jaar garantie

op G AYKOESP



Kozijnen voor het Leven



GAYKOKWALITEITU

Ramen en deuren bepalen voor een belangrijk deel het uiterlijk van uw woning. En dat

moeten ze een hele lange tijd doen. U wilt dus zeker zijn dat u de juiste keuze maakt.

GAYKO biedt u deze zekerheid. Ook in het mooiste design en de beste kwaliteit.

Ramen en deuren ,
voor iedere smaak

De constructie van alle GAYKO kozijnen met GAYKOESP en GAYKOGVS is uniek. Het resul-

taat: enorm stabiele ramen en deuren met een optimale stevigheid. Diverse componenten

zijn bovendien door de Ral en het SKG goedgekeurd op productkwaliteit. GAYKO ramen en

deuren kennen daardoor een zeer lange levensduur en zijn zo voor u een zekere investe-

ring in de toekomst.

Gebouwd om generaties
lang mee te gaan



GAYKOKWALITEITU

Met GAYKO kozijnen maakt u uw huis behaaglijk en comfortabel. Uw woning straalt rust,

warmte en zekerheid uit. Wie wenst zich dat niet?

Comfort   
in huis

Rust
en warmte.

Achter GAYKO kozijnen heerst rust, stilte en een

geweldig binnenklimaat.

Dankzij de goede isolerende wer-

king treedt geen warmteverlies op

en blijven geluiden buiten.

Van de warmte-isolatie profiteert u

dubbel: een behaaglijke temperatuur in

huis en minder energiekosten.

Geluiden van het verkeer, lawaai van vliegtuigen, rumoer van mensenmas-

sa’s… Soms lijkt het alsof de wereld om ons heen uit steeds meer lawaai

bestaat. Hinderlijke geluiden kunnen zelfs de gezondheid schaden.

Geluidsisolatie verbetert uw levenskwaliteit, dus sluit het lawaai buiten!

De intelligente kozijnconstructie en het high tech isolatieglas van GAYKO

geven u de rust terug die u zo hard nodig hebt.

alleen uw eigen adem te horen.
Soms is het fijn,  



GAYKOKWALITEITU

Design, kleur en uitvoering.
Wat uw smaak ook is, u krijgt van GAYKO pre-

cies dat wat u voor ogen hebt. Bijvoorbeeld de

perfect passende kleur, of juist die ene vorm

die u mooi vindt. Van het terras tot de gevel en

van de schuifpui tot de halfcirkelvormige boog.

Het GAYKO programma vervult ieders persoon-

lijke wensen.

Alleen genodigden 
komen binnen

Door de voortreffelijke inbraakwerendheid van GAYKO

500PLUS maken inbrekers geen schijn van kans. Want

GAYKO 500PLUS is hét zekerheidskozijn van GAYKO dat naar

DIN en SKG (Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen)

gekeurd is. En dat geeft een veilig gevoel.



GAYKOVISION NLU

Van een kozijn verlangt u veel: comfort, topkwaliteit in

techniek en materiaal en de grootste zekerheid. Niet

alleen voor vandaag, maar ook voor morgen.

GAYKOVISION heeft alles in zich en wordt dan ook het

kozijn van superlatieven genoemd. Grote bouwdiepte en

ongekende stevigheid geven creatieve vrijheid voor

onverwoestbare kozijnen. GAYKOVISION kozijnen zijn

robuust, massief en aanpasbaar. In de kozijnen is alles

verenigd wat moderne technieken en materialen aan-

kunnen. En dat zorgt voor een extreem lange levensduur

en betrouwbare bescherming van uw woning. 5 jaar

garantie op gekleurde profielen. 10 jaar garantie op

crème witte profielen. Met GAYKOVISION maakt u de

beste keuze voor uw toekomst en uw gezin.

Voor mensen die het beste willen,
ook voor de toekomst

Uitvoering

Aanvulling t.o.v. 200:

� SKG klasse 2
� Verzwaarde staalversterking in de kozijnen
� GAYKOESP in kozijnen
� GAYKOGVS* aan de onderkant

en de scharnierkant

� Doorboor beveiliging
� Zwaarder uitgevoerde boven-

scharnier (sterkte tot 8Kn.)
� 6 tot 8 zekerheidsgrende-

punkten

* vanaf een vleugel buitenmaat breedte van 650 mm

Verhoogde inbraakveiligheid
Uitvoering

Basisuitrusting:

� Volledig staal versterkte kozijnen
� GAYKOESP in het kozijn

- Verhoogde uittrekwaarde
van de schroeven

� Veredeld, zilverkleurig hang en sluitwerk
� Raam kruk met 90 graden stand
� Grijze dichtingen
� Isolatieglas met 1,1 k-waarde
� Geluidsisolerend kozijn 34 dB
� Comfortuitrusting

- Foutdraai-blokkering
- Vullijst in onderdorpel
- Niveau regelaar voor  het soepel sluiten 

van het draaikiepraam
- Antifout beveiliging

Komfort met ESP
Uitvoering

Extra toevoeging t.o.v.100:

� Extra sluitpunt op onderdorpel
� GAYKOGVS*

- Tegenovergestelde werking van het
hang en sluitwerk

Bij standaard kozijnen gaan de sluitstiften van
het beslag bij het sluiten van het kozijn in
dezelfde richting. Bij GVS gaan ze uit elkaar.
Dit “vastzetten” heeft duidelijke voordelen in
de zekerheidstechniek. Een openbreken van
het kozijn is onmogelijk

* vanaf een vleugel buitenmaat breedte van 571 mm

Verhoogde komfort met ESP en GVS

GAYKOGVS
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Bij standaardkozijnen bewegen de paddestoelnok-

ken van het hang- en sluitwerk in dezelfde richting.

Bij GVS bewegen ze in tegenovergestelde richting.

Het kozijn kan volledig vastgezet worden en is dan

niet meer te verschuiven. Dit is natuurlijk een groot

voordeel inzake inbraakbeveiliging.

�

GAYKOGVS
(Afbeelding uitvoering 500PLUS)
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Gebruikelijk systeem
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GAYKOZEKERHEIDU

GAYKO kozijnen 
zijn extra sterk

De ijzersterke schroefverbinding in het profiel van

GAYKOESP verhoogt de belastbaarheid van de beslagdelen drie keer. 

De massieve pvc-lijsten zijn bevestigd in de raam- en deurdelen als een stabiele

ruggengraat. De bevestigings schroeven van het hang en sluitwerk boren zich vast in het

staal en de massieve pvc-lijsten. De schroeven zitten als gezekerd in de wand. Door de

ijzersterke eigenschappen van het product heeft u vijftien jaar garantie op GAYKOESP.

Dankzij de intelligente hang- en sluitwerktechniek GVS heeft een GAYKO

kozijn minder sluitpunten nodig om een perfect stabiliteit te bereiken. Minder sluitpunten

betekent minder slijtage en minder kracht nodig bij openen en sluiten. Kortom: een GAYKO

kozijn is erg gemakkelijk in het gebruik.

GVS

Meer met
minder

GAYKO kozijnen hebben een langer leven:
Ook heel grote kozijnvleugels, bijvoorbeeld
terrasdeuren lopen na vele jaren nog zeker en
soepel. De grafiek laat duidelijk zien, hoe
staalversteviging en ingevoegde lijsten de
weerstand tegen uitrukken verhogen.

In het bereik van de scharnieren ont-

staat de hoogste puntbelasting. Hier

zorgen GAYKOESP en de extra sterke

scharnierdelen voor goed houvast.



GAYKOVISION NLU

Exclusieve 
ttoopptteecchhnnoollooggiiee

GAYKO kozijnen zijn 
KOMO- en SKG- gekeurd

De door GAYKO geproduceerde kunststof kozijnen worden door het SKG gecontroleerd op kwaliteit en

functionaliteit. Hierdoor kunnen we de kunststofkozijnen voorzien van het KOMO kwaliteitszegel.

Bouwproducten en –processen die zijn voorzien van een KOMO-certificaat voldoen aan de hoge kwaliteit-

seisen van het Bouwbesluit.

Afbeelding
GAYKOVISION NL V70 AD
In de uitvoering 500PLUS 

(Oppervlakte verschoven)

GAYKOVISION NL
Voor mensen die het beste willen,
ook voor de toekomst
Ultieme kwaliteit – ook morgen
nog het beste



Perfekte harmonie –
met GAYKO accessoires

Rolluiken en bijbehorende motoren, insecten- en zonwering, decorglas, automatische ventila-

tiesystemen en mooie handgrepen. De GAYKO accessoires zijn van hoge kwaliteit en laten

zich perfect met elkaar combineren.

GAYKOACCESSOIRESU

Kies uw kleur en
vorm
GAYKO kozijnen bieden u alle

mogelijkheden in kleur en

vorm. U kunt echt al uw woon-

ideeën laten verwezenlijken.

Horsystemen tegen lastige insecten,

openen en sluiten met een simpele

druk op de knop of ventileren via een

intelligent systeem. GAYKO biedt u alle

gemak en comfort.

Gemak dient de
mens



Uw toegang tot de natuur,
GAYKO schuifdeuren

GAYKOSCHUIFDEURENU

Door uw schuifdeur lekker de tuin in of op uw balkon een frisse neus halen. Er gaat niets

boven even rustig ontspannen op uw eigen buitenplek. Een schuifdeur van GAYKO geeft

een vrij uitzicht en zorgt voor veel licht in huis. GAYKO levert schuifpuien in verschillen-

de maten die helemaal naar uw wensen samengesteld kunnen worden.

GAYKO biedt het complete spectrum aan schuifpuien: van parallel kiepschuifdeur,

vouwschuifdeur tot hefschuifdeur.

Het maakt niet uit of uw wilt schuiven, vouwen, kiepen of één of meerdere

deuren wilt bewegen. De indeling en vergrendeling van uw schuifdeur(en)

wordt volledig aan uw wensen aangepast.

Een oplossing
voor ieder probleem



GAYKOSCHUIFDEURENU

Vormgeven 
met systeem

De schuifdeuren van GAYKO zijn uitermate geschikt voor grote en daardoor zware ruiten.

De dikwandige, met staal versterkte meerkamer-profielen hebben met hun geweldige

stabiliteit een zeer lange levensduur. Door de grote stabiliteit en het speciale dichting-

systeem houden GAYKO deuren de zwaarste stormen en heftigste regenval buiten.

Thermisch gescheiden drempels zorgen voor een perfecte warmte-isolatie.

En dat merkt u!

Speciaal
dichtingsysteem

De GAYKO schuifdeur systemen hebben niet alleen voor elke gebruiker het optimale

mechanisme (sluitwerk) maar ook ontelbare vormgevingsmogelijkheden – helemaal naar

uw smaak. Het attractieve design is natuurlijk afgestemd op de vormgeving van de

kozijnen- en huisdeursystemen van GAYKO.

En natuurlijk staat voor de schuifdeuren het hele kleurspectrum van de GAYKO

profielen ter beschikking. Want ook in esthetisch opzicht moeten alle onderdelen per-

fect harmoniëren. Daarbij het geheel niet uit het oog verliezen, dat betekent “vorm

geven met systeem”.



De GAYKO-kunststof
deurconstructie:

Met staal versterkte kunststof profielen 

Grote stabiliteit van de deurvleugel
door extra meegelaste hoekverbinders

Drie zware verstelbare scharnieren

Aluminium dorpels (geïsoleerd), naar
keus voor bestaande bouw of
nieuwbouw

Zekerheid door drievoudige vergrende-
ling, een nachtschoot en 2 haaksloten

Sluitlijst met verstelbare sluitstukken

Profielcilinder met doorboorbeveiliging
en standaard geleverd met drie
sleutels

U

U

U

U

U

U
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Basisuitvoering voor alle
GAYKO kunststof huisdeuren

GAYKODEURENU

De beste deurtechniek  
voor een lange levensduur

GAYKO heeft ook in deurtechniek de norm voor de hoogste kwaliteit. GAYKO kwaliteit

staat garant voor een lange levensduur en een grote stabiliteit van uw huisdeur.

GAYKOVISION NL
Bouwdiepte 104 mm
Fors en massief. Met echte
meerkamer-profielen en een
enorm stabiele constructie.

Thermisch gescheiden drempels van

aluminium voor kunststof huisdeuren

(standaarduitvoering)



GAYKODEURENU

Design voor
elke smaak

Of u nu van klassiek of modern houdt, alles op elkaar afstemt of juist creatief te

werk gaat, de vele designmogelijkheden van de GAYKO deuren bieden voor elke wens

uitkomst.



DE HIGHTECH VAN GAYKO

Nieuwe kozijnen, ramen en deuren zijn altijd

een aanwinst voor uw woning. Desondanks

zijn veel huiseigenaren wat huiverig om hun

kozijnen te laten vernieuwen. Hoe onterecht

dit is, laten we u graag aan de hand van

een foto reportage zien. Want als uw

kozijnen vernieuwd worden door een

GAYKO vakhandelaar, gebeurt dit vakkundig,

snel, gemakkelijk en schoon.

Vakkundig uw kozijnen,
ramen en deuren vernieuwen!

Snel, gemakkelijk en
schoon.


