BETERE RAMEN EN DEU-

Ervaar het gründliche kozijn!

Ramen en deuren in GAYKO-kwaliteit

Ervaar

het gründliche kozijn!

kozijnen. Deze laatste zijn ontwikkeld en gemaakt in
Duitsland volgens de hoogste kwaliteitsnormen wat betreft
isolatie, veiligheid, duurzaameheid en schoonheid.

2

“

“

Je hebt houten kozijnen, kunststof kozijnen en Gayko

Het gründliche kozijn

Bekijk de video

Al meer dan 30 jaar bouwt Gayko kunststof en aluminium ramen
en deuren van hoge kwaliteit. Door de uitstekende eigenschappen
en gepatenteerde technologie (KOMO en SKG gecertificeerd)
beschikt elk Gayko product over het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

De voordelen van een Gayko kozijn
Een Gayko kozijn is niet alleen schitterend om te zien, het is duurzaam, bespaart
energie, is inbraakproof én onderhoudsvrij. Dat is gründlich, volgens Gayko!

• Betere duurzaamheid

4

Natürlich duurzaam

• Betere veiligheid
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Veiligheid für alles

• Meer energiebesparing
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Energiebesparing lohnt

• Betere isolatie
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Ruhe bitte in huis

• Meer onderhoudsgemak

16

Frei van onderhoud
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Erlebe

duurzaamheid

lang. Ze zijn zeer goed geïsoleerd, waardoor u aanzienlijk
minder energie verbruikt. En de gebruikte materialen?
Die zijn gekozen met respect voor mens en milieu.
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“

“

De levensduur van een Gayko kozijn is uitgesproken

op

SP

Betere duurzaamheid
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G AY K O E

Bekijk de video

Gayko kozijnen maken het verschil! Door de hoge stabiliteit
en flexibiliteit bent u met Gayko kozijnen door weer en wind
verzekerd van isolatie en veiligheid.

Opvallend sterk
Tegenwoordig zijn gewichten van 150 kilogram geen uitzondering
in een kozijn. De gepatenteerde techniek van GAYKO (GAYKOESP)
zorgt, in combinatie met de versterkte scharnieren, voor ongekende
stevigheid. De schroeven worden niet alleen bevestigd in het
kunststof en staal, maar ook in de speciale lijst van massief PVC.
Daardoor kunnen de scharnieren viermaal zwaarder belast worden
dan bij traditionele kozijnen.
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Belastbaar

Gepatenteerde technologie
(Europa nr. 0867591)

tot

Makkelijke bediening
Ondanks dat kozijnen van GAYKO uitgerust zijn met toptechnologie,
blijven ze jaar na jaar opvallend licht in de bediening. Bij het
openen en sluiten van de ramen is er weinig inspanning nodig en
treedt er minder slijtage op dankzij de gepatenteerde technologie
GAYKOGVS. In de GAYKO kozijnpas leest u hoe u het kozijn in deze
topconditie houdt.

GAYKO kozijnpas
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Erlebe

veiligheid

wilt u zich veilig voelen. Het idee dat u, uw gezin en uw eigendommen goed beschermd zijn, geeft rust. Daar kan iedereen over
meepraten die het veiligheidssysteem SafeGA® van GAYKO heeft.
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“

“

Of het nu midden op de dag is of in het holst van de nacht: thuis

Betere veiligheid
Bekijk de video

Met traditionele ramen is het voor inbrekers eenvoudig
om hun slag te slaan. In enkele seconden hebben zij
het kozijn vernield en het raam geopend. Wilt u het
inbrekers echt moeilijk maken, dan kiest u voor GAYKO.

Altijd en overal veilig
GAYKO brengt veiligheid in elke woonomgeving. Dat doen we met
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GAYKOSafeGA®, een veiligheidssysteem waarmee we vriend en
vijand (het inbrekersgilde) hebben verrast. GAYKOSafeGA® biedt
bescherming tegen geweld en vernieling van buitenaf. Daarom
adviseren deskundigen om in elk geval de ramen op de begane
grond van dit veiligheidssysteem te voorzien. En wat mooi is:

GAYKOGVS en GAYKOESP
Een optelsom van veiligheid. GAYKOGVS
maakt het onmogelijk om een raam uit het ko-

GAYKOSafeGA kozijnen zijn veilig omdat het de gepatenteerde

zijn te lichten, omdat het raam door de slimme

technologie GAYKOESP en GAYKOGVS bevat.

En dankzij GAYKOESP zijn de veiligheidssloten

®

sluiting in alle openingsrichtingen verankerd is.
ongekend stevig vastgeschroefd in het kozijn.

KOMO- en SKG-gekeurd
De SKG controleert de kunststof kozijnen van GAYKO op kwaliteit,
functionaliteit en inbraakwerendheid. Omdat onze kozijnen
voldoen aan de hoge eisen van het Bouwbesluit, krijgen ze het
KOMO kwaliteitszegel en het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Veiligheidsgrepen

®

De stabiele GAYKOSafeGA

veiligheidsgre-

pen kunt u afsluiten. De veiligheidsvergrendeling kan daardoor nooit verschuiven. Het
Gepatenteerde technologie
(Europa nr. 0867591)

Gepatenteerde technologie
(Duitsland nr. 10111903)

greepmechanisme is bovendien voorzien van
een doorboorbeveiliging.

Glas
ingeslagen
en insluiping

Open/niet
vergrendeld

1,30%

1,58%

Met geweld
opengebroken

0,70%

Glas
ingesneden/
kozijnen
doorboord

Glas ingeslagen
en kozijnen
ontgrendeld

6,71%

0,21%

Inbraakmethoden
Inbrekers komen meestal binnen via ramen
of schuifdeuren. De tactiek is in tweederde
van de gevallen hetzelfde: de raamvleugels
worden gelicht. Het Duitse Köllner onderzocht de inbraakmethoden.

Bron:
Kölner Studie 2011

Veiligheidsglas
U kunt kiezen uit veiligheidsglas in verschillende weerstandsklassen. Uw dealer geeft u
Raam/deur in
kiepstand

8,61%

Lichten kozijn
scharnierzijde

4,67%

raam gelicht

hier graag meer informatie over.

76,20%
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Erlebe

de besparing

Gayko, dé doordacht geïsoleerde kozijnen die warmteverlies tot
een minimum beperken. De combinatie van isolerende beglazing
en isolatie tot in het kozijnprofiel geven een optimaal resultaat.
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“

“

Direct tot wel 40% besparen op uw gasrekening? Het kan met

...en behaaglijkheid in de winter

Bekijk de video

In de winter geniet u binnen graag van behaaglijke warmte. Hoe
minder energie u dat kost, hoe beter. U bespaart dan niet alleen
op de voortdurend stijgende energiekosten, maar boekt ook
winst voor het milieu. U bent duurzaam én efficiënt bezig.

Voorkom warmteverlies
Bij kozijnen van vóór 1995 gaat veel energie verloren. Ongeacht of het gaat om
houten, aluminium of kunststof kozijnen. U kunt dan wel het glas vervangen, maar
dat lost niets op. Het geheim van een isolerend kozijn is juist de techniek van het
kozijnprofiel. Kies voor GAYKO als u daadwerkelijk energie wilt besparen, geen
warmteverlies (tot 300%) en koude luchtstromen meer wilt.

10,3°C

1,2°C

16,4°C

17,7°C
Binnentemperatuur

Buitentemperatuur

20°C

-5°C
Vanwege de betere warmtebe-

Enkele beglazing

Dubbele beglazing

Dubbele beglazing

Driedubbele superisolerende

schermende beglazing past de

(Ug = 5,8 W/m2K)

(Ug = 3,0 W/m2K)

van GAYKO

beglazing van GAYKO

(Ug = 1,1 W/m2K)

(Ug = 0,7 W/m2K)

oppervlaktetemperatuur van de
binnenruiten zich snel aan de

Voor 1995 gemonteerde ramen !!!
Vervanging wordt aanbevolen

temperatuur in het vertrek aan.
l = Coating

De winstpunten van een optimaal isolerend GAYKO kozijn:

•

lage stookkosten

‘Warme kant’
Met de zogenaamde ‘warme kant’ beperkt

GAYKO het verlies van warmte bij de rand
Ut res audit ut que volores
ero
van de ruit. De ‘warme kant’ voorkomt dat

energie
verloren
door eenadicipsum
koudebrug. re
Ut res audit ut que volores erovitia
parum
esgaat
imetur
Het glasoppervlak heeft overal dezelfde

cus net que prepe ilicae voluptas que
corrum
ant imi,
velickant
tem
temperatuur.
U herkent
de warme
aan qui
de zwarte binnenrand.

ut dus et imus maximusae non necusa voluptios prae ilicae voluptas
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...en koelte in de zomer
In de zomer probeert u het in huis koel te houden. Vanwege
de betere warmtebeschermende beglazing past de oppervlaktetemperatuur van de binnenruiten zich snel aan de
temperatuur in het vertrek aan.

Hitte buiten de deur
Het is de meest favoriete plek in huis: de stoel bij het raam. Als het aan GAYKO
ligt, gaat u er echt van genieten. De isolerende eigenschappen van een GAYKO
kozijn zorgen er in de zomer voor dat de hitte buiten blijft en de temperatuur binnen
aangenaam koel blijft. Zo brengt het raam wat u ervan verwacht: licht en ruimte in
elk seizoen.

32,1°C

26,2°C

22,3°C

21,5°C
Binnentemperatuur

Buitentemperatuur

20°C

36°C
Vanwege de betere warmtebe-

Enkele beglazing

Dubbele beglazing

Dubbele beglazing

Driedubbele superisolerende

schermende beglazing past de

(Ug = 5,8 W/m2K)

(Ug = 3,0 W/m2K)

van GAYKO

beglazing van GAYKO

(Ug = 1,1 W/m2K)

(Ug = 0,7 W/m2K)

oppervlaktetemperatuur van de
binnenruiten zich snel aan de

Voor 1995 gemonteerde ramen !!!
Vervanging wordt aanbevolen

temperatuur in het vertrek aan.
l = Coating

•

lagere investering in een CV-installatie

•

lbeter voor het klimaat: minder energie = minder CO2-uitstoot

Vanwege de betere warmtebeschermene beglazing past de oppervlakte temperatuur van de binnenruiten zich
snel aan de temperatuur in het vertrek aan

Isolerend glas

GAYKOTGS

Grote raamoppervlakten en toch maximale

Een slimme vondst van GAYKO. Door

warmtewering realiseren? GAYKO biedt de

het frame en het kozijnprofiel thermisch

oplossing: isolerend glas dat opgebouwd

te scheiden, zijn alle koudebruggen

is uit drie ruiten met daartussen argongas.

afgesloten.
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Erlebe

klimaatcomfort

binnenklimaat. Ook tijdens de warme zomermaanden
houd u de hitte buiten en kunt u de hele dag genieten van
een koel en licht interieur.
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“

“

Niet alleen in de winter zorgt Gayko voor een aangenaam

Erlebe

rust!

Voorbijrazend verkeer, een straaljager, muziek bij de buren:
er zijn altijd geluiden buiten. Wat is het heerlijk als u dan
binnen volstrekte rust en stilte ervaart.
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“

“

De wereld om u heen is altijd in beweging. En dat is te horen.

Betere isolatie
Of u nu dichtbij een drukke weg woont of juist in een buurt met veel kinderen, GAYKO heeft altijd een passend kozijn. Dat wil zeggen: een kozijn dat
de juiste geluidsisolatie biedt en uw rust en ontspanning in huis garandeert

Perfecte geluidisolatie
Het overgrote deel van de Nederlanders ervaart regelmatig geluidsoverlast. Effectieve geluidsisolatie betekent dan ook een verhoging
van de levenskwaliteit. Hoe groter het verschil in de dikte van de
ruit is, des te hoger is de geluidsisolatiewaarde. GAYKO levert kozijnen in de geluidsisolatieklassen 2 (standaard) tot en met 5, ofwel:
25 tot 49 dB. Voor uw beeld: 4 dB geluidsisolatie méér vermindert

Hogere geluidsisolatie
Twee enkele ruiten met daartussen folie: dat is
goed voor een perfecte geluidsisolatie. De ruit-

flink verkeerslawaai al met de helft!

massa is daardoor namelijk hoog, terwijl het raam
elastisch blijft.

De ideale constructie voor zware ruiten
Voor een optimale geluidsisolatie, is een zware en elastische ruitsamenstelling nodig. Maar dat betekent wel dat het gewicht van het
kozijn toeneemt en dat het frame bijzonder sterk moet zijn. GAYKO
heeft daarom GAYKOESP ontwikkeld. Een bijzonder sterk kozijn
met een gepatenteerde bevestiging.

80 dB

minus 40 dB

41 dB

Niveau buitenlawaai;
stevig straatlawaai

Ingebouwde GAYKO-kozijn
Geluidsisolatieklasse 3

Binnenniveau; normale
woongeluiden

Luister op www.gayko.nl naar meer geluidsvoorbeelden.
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Erlebe

nooit meer schilderen

en wind met alle gevolgen van dien. Gelukkig zijn Gayko
kozijnen gebouwd op een lange levensduur zonder onderhoud.
Schilderen? Niet nodig! Slijtplekjes opvullen? Hoeft niet.
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“

“

Zonlicht, regen, nachtvorst… een kozijn staat bloot aan weer

Meer onderhoudsgemak
Kunststof decorfolie van GAYKO is in hoge mate weersbestendig, extreem slagen krasvast en gemakkelijk te reinigen. Het oppervlak heeft een fijne houtstructuur, of is helemaal glad. U kunt kiezen uit diverse unitinten en houtpatronen!

Nooit meer schilderen
Decorfolie met een houtpatroon staat garant voor een authentieke
uitstraling. Dankzij de nadrukkelijke houtstructuur van het oppervlak
en de fraaie tekening lijkt de folie verbluffend echt. Nauwelijks te onderscheiden van echt hout. De decorfolie is weer- en windvast, en de
hoge kleurechtheid staat garant voor een lange levensduur.

Onderhoudsvriendelijke oppervlakten
Onderhoud is nauwelijks nodig. Afnemen met een zachte doek en
een reinigingsmiddel is voldoende. Voor de zwaardere vervuiling kunt
u bij GAYKO een speciale onderhoudsset aanschaffen. Na gebruik
zien de kozijnen er weer als nieuw uit.

In vele kleuren leverbaar
De architectuur van uw woning wordt benadrukt door het kleurenspel
van gevel en kozijnen. Het is maar waar u voor kiest: voor een aangename harmonie of voor een boeiend contrast met de omgeving.
De keuze is aan u: één kleur voor het gehele kozijn óf verschillende
kleuren voor binnen en buiten.
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Welk kozijn
past bij u?

Ieder z’n smaak, zeggen we bij GAYKO. En elke woning zijn
stijl. We vinden het belangrijk dat u het kozijn kiest dat past bij
u en bij de architectuur van uw woning. Welk kozijn past bij u?

“

“

Zoveel mensen, zoveel wensen. En dat is niet verwonderlijk.
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Kozijnen

k GAYKOROYAL
Het nieuwe hoekdesign
GAYKO ROYAL roept herinneringen op aan lang
vervlogen tijden. Aan vakmensen die op traditionele
wijze en met de hand kozijnen maakten, compleet
met pen- en gatverbinding. GAYKO heeft deze warme,
landelijke uitstraling weten te combineren met alle
voordelen van hoogwaardige kunststof kozijnen. Het
geheim is het unieke hoekdesign. De afbeeldingen
spreken voor zich.

GAYKOROYAL,
Afb. zonder aanslag, versie 500Plus

Traditionele kozijnen, maar dan van kunststof
Onder de naam GAYKO ROYAL maakt GAYKO kozijnen die in alle opzichten
een authentieke uitstraling hebben. Op de afbeelding ziet u de gebruikelijke
hoekverbinding van 45°. GAYKO ROYAL heeft, net als een traditioneel houten kozijn, een hoekverbinding met een hoek van 90°.
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k GAYKOVISION NL104
Een lust voor het oog
U verlangt veel van een kozijn: optimaal comfort, optimale
veiligheid en maximale duurzaamheid. En omdat u stijlbewust bent, kiest u voor een modern design met een eigen
karakter. Mogen we de GAYKOVISION aan u voorstellen?
Een kozijn dat aan uw hoge eisen voldoet en bovendien robuust en uiterst betrouwbaar is. U zult lang plezier beleven
van de GAYKOVISION.

A GAYKOVISION NL104,
Afb. zonder aanslag,
versie 500Plus

Trendvolgend:
GAYKOVISION sluit aan bij de trends in design en architectuur.
De kozijnen zijn tijdloos fraai; een mooi accent binnen
modernere bouwstijlen.
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k GAYKOVISION V70
Betrouwbare kwaliteit voor moderne
mensen
U bent modern, vooruitstrevend en wilt op een
economische manier (ver)bouwen of renoveren, zonder
enige consessie aan kwaliteit? Dan komt u uit bij de VISION
V70 van GAYKO. De VISION V70 heeft een uitgebreid
scala aan uitvoeringen, tot en met de hoogst denkbare
veiligheid. Met minder moet u geen genoegen nemen.

A GAYKOVISION V70,
Afb. zonder aanslag,
versie 500Plus

19

k GAYKOSTYLE NL104
Exclusieve kozijnen voor exclusieve woningen
Heeft u een woning in authentieke stijl? Bent u de trotse eigenaar
van een monumentale woning? De GAYKOSTYLE NL 104 zal u
aanspreken. Dit kozijn behoort in alle opzichten tot de top. Een
kozijn voor exclusieve woningen; voor woningeigenaren zoals u,
die bewust keuzes maken. Het kozijn onderscheidt zich door een
eigentijds design met klassieke elementen, zoals het kozijnprofiel,
waarbij GAYKO zich heeft laten inspireren door monumentale
woningen. De garantie voor een
exclusieve uitstraling.
A GAYKOSTYLE NL104,
Afb. met aanslag,
versie 500Plus

k GAYKOPASSIV MD90
Een ster in isolatie
Dit innovatieve model is een uitstekende oplossing voor nieuwbouw
en renovatie. U gaat er altijd op vooruit: door de uitstekende
isolerende eigenschappen gaat u ruim besparen op de energiekosten.
Bovendien draagt u daarmee bij aan een gezond milieu. De
GAYKOPASSIV is niet voor niets geschikt voor CO2-neutraal, waar
maximale energiebesparing een hoofddoel is. Door de combinatie
van het speciale frame met de warmtewerende ruiten, bereikt u
met de GAYKOPASSIV fantastische
isolatiewaarden.
A GAYKOPASSIV MD90
Afb: versie 500Plus inclusief extra isolatievulling
(niet in crème-wit leverbaar)
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Voordeuren

Bij GAYKO hebben we een veelzijdig deurenprogramma. Klassiek, modern,
romantisch of extravagant. Welke deur u ook kiest, u bent zeker van een
hoogwaardige kwaliteit. Van handgreep tot kozijndetail.

Aluminium voordeuren
De aluminium voordeuren van GAYKO spreken niet alleen aan door hun
design. Integendeel. De kracht van deze deuren is een goede warmte- en
geluidsisolatie. Voor optimale veiligheid zijn de profielcilinders al voorzien van
een doorboorbeveiliging en is elke deur standaard voorzien van meervoudige
vergrendeling.

Kunststof voordeuren
De kunststof voordeuren van GAYKO zijn sterk. Heel sterk. Dat komt door de
met metaal versterkte frames en vleugels, de hoeklasverbindingen en zware,
verstelbare scharnieren. Standaard zijn de kunststof deuren uitgerust met
profi elcilinders met doorboorbeveiliging, dorpels met isolatie, meervoudige
vergrendeling en verstelbare sluitstukken.

de
Kies ie bij
rd
deu past!
u

Meer informatie in de deurencatalogus!
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Erlebe

ruimte,
licht en
vrijheid

in een bron van daglicht. Tovert donkere kamers om in
royale leefvertrekken. Verbindt gescheiden ruimten op
een harmonieuze wijze.
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“

“

Een tuindeur doet wonderen. Het verandert blinde gevels

Tuindeuren
Haal ruimte, licht en vrijheid in huis. Met open deuren zijn
tuin en interieur één geheel. Met de deur dicht geniet u in elk
seizoen van het geweldige uitzicht. Met GAYKO profiteert u van
energiebesparende deuren, die functioneel en duurzaam zijn.

Hef- en kiepschuifdeuren
Ze nemen weinig ruimte in en toch creëert u er een royale
doorgangsruimte mee. De hefschuifdeuren van GAYKO hebben
een breedte tot 3 meter. U schuift de deuren zijwaarts open en
dicht. Zowel de hefschuifdeur als de kiepschuifdeur heeft een
bijzonder vlakke dorpel. Heel comfortabel dus: de overgang van de
ene naar de andere ruimte is daardoor vrijwel naadloos.

Dubbele tuindeuren
Vergroot uw woonkamer met dubbele tuindeuren! Ze zorgen niet
alleen meer lichtinval maar geven uw huis ook een stijlvolle
uitstraling. Daarnaast zijn ze erg praktisch omdat de doorgang twee
keer zo breed is. Kies de dubbele tuindeuren van GAYKO voor een
combinatie van uitstraling en gebruiksgemak.

Parallelle schuifkiepdeuren
De parallelle schuifkiepdeur kunt u kantelen om te luchten en
een doorgang te creëren. Dat maakt deze compacte deur tot de
ideale oplossing bij renovaties. De deur leent zich uitstekend voor
montage in bestaande situaties, bijvoorbeeld bij de vervanging van
kleinere kozijnen door een beweegbare, tot de vloer doorlopende
schuifdeur.

Scharnieren in vele kleuren leverbaar!
23

GAYKO heeft een generatie kozijnen ontwikkeld met exclusieve
toptechnologie. Dit unieke kozijn is een optelsom van innovaties,
vaak onzichtbaar voor het oog, weggewerkt achter hoogwaardige
designprofielen. Het is de constructie die het verschil maakt.

De voordelen van slimme techniek:
• optimale veiligheid
• uitgekiende isolatie
• maximaal comfort
• lange levensduur

Scharnieren
IJzersterke schaarmechaniek/scharnieren.
Veel fabrikanten bevestigen het hang- en
sluitwerk alleen in kunststof of slechts gedeeltelijk in staal. De scharnieren zijn daardoor niet sterk genoeg en niet be-stand
tegen intensief gebruik. Ze kunnen daardoor zelfs losscheuren. GAYKO maakt dat
onmogelijk. De scharnieren van een GAYKO
kozijn zijn vastgeschroefd in kunststof, staal
én het ijzersterke GAYKOESP-systeem. Dat
is drie keer zo sterk.
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Bekijk de video

Technologie

Gepatenteerde technologie

Kozijnen met een bijzonder binnenwerk

IJzersterke kozijnen
Het gewicht van een raam kan in moderne kozijnen oplopen tot 130
kilogram. Dat stelt de kwaliteit van de bevestiging en het beslag op
de proef. Met GAYKOESP verhoogt GAYKO de belastbaarheid van de
profielbevestiging met factor drie. Berekend op dynamische belasting,
zoals zware storm, en bestand tegen inbraakpogingen.

Gepatenteerde technologie
(Europa nr. 0867591)

Geen beginnen aan voor inbrekers.

extrem

Leichtgängig

GAYKO ontdekte een systeem waarmee inbrekers geen kans meer
krijgen om het raam uit het kozijn te lichten. GAYKOGVS is het
tegengestelde sluitsysteem. Met minder sluitpunten meer stabiliteit

extreem

extr

inbraakveilig

ausheb

en een betere inbraakveiligheid. Minder sluitpunten betekent minder
bijstellen, minder onderhoud en een comfortabeler bediening. Dat is de
kracht van GAYKOGVS

Gepatenteerde technologie

Bicol

Beschlä

(Duitsland nr. 10111903)

Korrosionsf

15 Jah

Garan

Uitgekiende isolatie
Een kozijnprofiel waarvan de constructie in twee, thermisch gescheiden
helften verdeeld is. Daardoor zijn alle koudebruggen afgesloten en is de
isolatie buitengewoon goed. Het is de kunst van het isoleren om elke
koudebrug onschadelijk te maken. Zwakke punten in een kozijn zijn de
randen van het glas en de constructie in het kozijnprofiel. GAYKO vond
daarom GAYKOTGS uit.
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Uitvoeringen

Aanvulling t.o.v. 200

• SKG klasse 2

• GAYKOESP in kozijnen

• Zwaarder uitgevoerde bovenscharnier (sterkte tot 8Kn.)

• Doorboor beveiliging

• 6 tot 8 zekerheidsgrendepunkten

• GAYKOGVS* aan de onderkant en de scharnierkant

* vanaf een vleugel buitenmaat breedtevan 650 mm

333

• Extra sluitpunt op onderdorpel

333

Verhoogde komfort met ESP en GVS.

Uitvoering

333

333

6-8 SLveiligheidssluitkommen

333

Verhoogde inbraakveiligheid.
Uitvoering

Uitvoering

333

Aanvulling t.o.v. 100

• GAYKOGVS* op onderzijde - Tegenovergestelde werking van het hang en sluitwerk

* vanaf een vleugel buitenmaat breedte van 571 mm

4 SLveiligheidssluitkommen
333

333

333

333

Komfort met ESP.

333

333

Uitvoering

333

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

333

Basisuitrusting

• Volledig staal versterkte kozijnen

• Isolatieglas met 1,1 k-waarde

• Geluidsisolerend kozijn 34 dB

• Veredeld zilverkleurig hang- en sluitwerk

• Grijze dichtingen

• Raam kruk met 90 graden stand

• Comfortuitrusting - Foutdraai-blokkering - Vullijst in onderdorpel - Niveau regelaar voor het - soepelsluiten van het draaikiepraam - Antifout beveiliging

26

3 SLveiligheidssluitkommen
33

• GAYKOESP in het kozijn - Verhoogde uittrekwaarde van de schroeven

GAYKO Comfortuitvoering

Wat wilt u nog meer?
bij GAYKO maken we maatwerk. en om het voor u overzichtelijk te houden,
hanteren we daarbij verschillende uitvoeringen. Van het comfortpakket
100 tot en met de ook naderhand te monteren veiligheidsvoorziening
GAYKOSafeGA®. Uw dealer geeft u graag advies.

1

2

3

5

2

Niveauregelaar

Zelfvergrendelende greep

Dankzij dit slot valt het raam perfect

Deze greep haakt in bij het sluiten

in het kozijn en is een verkeerde

van het raam en garandeert de

bediening uitgesloten.

veiligheid.

3

1

4

4

Dichtklapbeveiliging/
kiepbegrenzer

Veiligheidssluitstukken

Deze voorkomt dat het raam in ge-

ven onwrikbaar in het staal en de

kieptestand dichtklapt door tocht of

inlage van massief PVC bevestigd.

Met GAYKOESP worden de schroe-

ar
15 jantie
garaYKOESP

een windvlaag.

5

6

6

A

op G

De GAYKO-kozijnpas
Bij elk kozijn dat uw GAYKO-dealer levert en installeert, ontvangt u een GAYKO-kozijnpas. Deze
pas omvat uitgebreide informatie: garantievoor-

GAYKOESP

De ‘warme kant’

waarden, kwaliteitsgarantie, veiligheidsadviezen,

Dankzij de Extreem Stabiele Profiel-

Deze voorkomt koudebruggen en

productgegevens, keurmerk, gebruiksaanwijzing

bevestiging kan het scharnier drie

vermindert

(en

voor uw kozijn, onderhoudshandleiding en een

keer zo zwaar belast worden als het

dus schimmel) aan de randen en

groot aantal tips voor correct ventileren en ver-

scharnier van traditionele kozijnen.

tussen de ruiten.

warmen.

condensvorming
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GAYKO kleuren

U kunt vormgeven naar hartelust
Houdnerfstructuur

Dennengroen

Staalblauw

Wijnrood

Antracietgrijs

Crèmewit

Bruin

Kobaltblauw

Mosgroen

Bruinrood

Zilvergrijs

wit

Monumentaal groen

Monumentaal blauw

Ivoor

Mahonie

Mooreik

Golden Oak

Rustiek eiken

Douglasie

Oregon

Noten

Birke rosé

Cherry
amaretto

Noce sor-rento
balsamico

Siena rosso

Zilvergrijs
glad

Antracietgrijs
mat

Zilvergrijs
mat

Dennengroen
mat

Houtlook

Effen

Antracietgrijs
glad

Aluminium
(brushed)

Zowel kleur- als glasafbeeldingen onder druktechnisch voorbehoud.

In úw kleur
Trendy kozijn voor stijlbewuste mensen
De Gayko kozijnen zijn leverbaar in tal van kleuren.
Daardoor vindt u altijd de kleur die past bij de stijl van uw
woning en eventueel aansluit bij de huidige kleurstelling.
Natuurlijk kunt u daarbij ook kleuren combineren, zoals
een licht kozijn met een gekleurd
raam.
Door de voelbare ‘houtnerf’ krijgen
de kunststof kozijnen een levensechte
uitstraling.
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Overzicht GAYKO kozijnen
Uitvoering

Uitvoering

Stabiele constructie
Met metaal versterkte profielen voor kozijnvleugels en raamwerk
Versterking met staal tot in de hoeken
GAYKOESP in raamwerk (EXTREEM STABIELE PROFIELBEVESTIGING)

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

1

1

1

2 (32 dB)

2 (32 dB)

2 (32 dB)

1

1

1

3

4

6-8

GAYKOESP in vleugelprofiel (EXTREEM STABIELE PROFIELBEVESTIGING)
Afdichting grijs, zwart, karamel (zie GAYKO-kleurenschema)
Vullijst onder
Goede isolatie
Thermische randverbinding „warme kant“
Ug-waarde van isolatieglas 1,1
Isolatie ook voor kozijnen van passiefhuizen (GAYKO PASSIV MD90)
Goede geluidsisolatie
Geluidsisolatieklasse
Tot geluidsisolatieklasse 4
Veiligheid
Aantal veiligheidssluitpunten1)

Zelfvergrendelende greep

•

•

•
•

Zelfvergrendelende greep, afsluitbaar (100 Nm)

1

1

1

•

•
•

1

1

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Doorboorbeveiliging van buiten voor greep

1

GAYKOGVS aan onderzijde2) (TEGENGESTELD SLUITSYSTEEM)
GAYKOGVS aan scharnierzijde2) (TEGENGESTELD SLUITSYSTEEM)
Veiligheidsglas volgens DIN EN 356
Getest conform NEN 5096
Hoogwaardig beslag
Gegalvaniseerd merkbeslag
Versterkt schaarmechanisme

2) GAYKOGVS = tegengesteld sluitsysteem vanaf een breedte van 571 mm en een hoogte van 601 mm
van de vleugeldagmaat.

•

Basisuitvoering

1

Speciale uitvoering

3 SLveiligheidssluitkommen

4 SLveiligheidssluitkommen
333
333
333

6-8 SLveiligheidssluitkommen

333
333
333

Niet leverbaar

GAYKOSafeGA® – het uitmuntende veiligheidspakket in het kozijnenprogramma van GAYKO, staat garant voor optimale en hoogwaardige bescherming tegen vernieling van buitenaf.
Uw dealer verstrekt u graag uitgebreide informatie!
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333
333
333

1) Drie veiligheidssluitkommen vanaf vleugelhoogte 800 mm (DK-beslag)! Drie SI-sluitpunten
vanaf vleugelhoogte 800 mm en vleugelbreedte 550 mm (draai- en stolpbeslag)! Vier
veiligheidssluitkommen vanaf vleugelhoogte 800 mm (DK-beslag)! Vier SI-sluitpunten vanaf
vleugelhoogte 800 mm en vleugelbreedte 550 mm (draai- en stolpbeslag)! Afhankelijk van
kozijngrootte: zes tot acht veiligheidssluitkommen!

333
333
333

Beveiliging tegen foute bediening en dichtklappen

333
333
333

Niveauregelaar voor betrouwbaar functioneren en licht inlopen van de vleugels

333
333
333

Groot bedieningsgemak

HET GRÜNDLICHE KO-
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