BETERE RAMEN EN DEU-

Ervaar de gründliche deur!

GAYKOSINUS NL kunststof deuren
GAYKOSINUS NL met inzetpaneel
GAYKOSINUS-S NL vleugeloverdekkend

Ervaar

het gründliche deur!

kozijnen. Deze laatste zijn ontwikkeld en gemaakt in Duitsland
volgens de hoogste kwaliteitsnormen wat betreft isolatie,
veiligheid, duurzaameheid en schoonheid.
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Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

“

“

Je hebt houten kozijnen, kunststof kozijnen en Gayko

De GAYKOSINUS NL voordeuren

Meer comfort voor uw huis: hoge isolatie, veilige uitrusting,
attractieve designkeuze en moderne trendkleuren. Zijdelen en
bovenlichten geven de mogelijkheid tot creatieve vormgeving.
GAYKOSINUS NL voordeuren zijn net zo individueel als u: soms visionair,
toekomstgericht, soms creatief en soms klassiek. Esthetisch en mooi bieden
ze comfortabele bescherming tegen weer en wind en ongenode gasten.
GAYKOSINUS NL voordeuren worden met inzetpanelen en vleugeloverdekkende
panelen (serie GAYKOSINUS-S NL) in de modellen GAYKOSINUS V70 en
GAYKOSINUS NL 104 aangeboden.

De keuze is aan u:

• GAYKOSINUS-D NL
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… als design variatie

8

… als visionair

• GAYKOSINUS-S NL

26

… als stilistisch

14

• GAYKOSINUS-NL

30

accessoires & techniek

… als klassiek

• GAYKOSINUS-F NL

24

... als geheel glas

• GAYKOSINUS-V NL

• GAYKOSINUS-K NL

• GAYKOSINUS-G NL
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… als flexibel

[Afbeelding boven] GAYKOSINUS-K NL model 5420-1 | roeden 18 mm tussen het glas | decorfolie: vleugel en paneel dennengroen |
glas: satinato blank | greep: GASi 10 RVS, gemonteerd boven de cilinder (optioneel)
[Cover] GAYKOSINUS-K NL model 5547 I decorfolie: dennengroen I glas: G-1073 gematteerd glas met helder motief I
greep: 1069-21, zwart, gemonteerd boven de cilinder (optioneel)
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... als designvariatie
Moderne vormgeving met veel speelruimte voor uw individueel design.
Bijzondere opties:
• Voordeur binnen- en buitenzijde in decorfolie of houtdecorfolie
• Designvelden in decorfolie of houtdecorfolie
• Buitenzijde RVS applicaties, geheel vlak
• Binnenzijde optioneel ook met RVS ornamenten (opgezet) verkrijgbaar
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Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

GAYKOSINUS-D NL

[A]
GAYKOSINUS-D NL model 5889 |
applicaties in RVS-optiek |
glas: satinato blank |
greep: 9025-13 RVS

[B]
GAYKOSINUS-D NL model 5863 |
applicaties in RVS-optiek |
designveld midden: antracietgrijs |
glas: mastercarré blank |
greep: 9025-13 RVS
5889

[A]

5863

[B]

[C]
GAYKOSINUS-D NL model 5864 |
applicaties in in RVS-optiek |
designveld smal: bruinrood |
glas: gematteerd glas met
heldere rand |
greep: 9025-13 RVS

[D]
GAYKOSINUS-D NL model 5862 |
applicaties in RVS-optiek |
designveld breed: antracietgrijs |
decorfolie: antracietgrijs |
greep: 9056-13 RVS

[Afbeelding pagina 4]
GAYKOSINUS-D NL model 5784 |

5864

[C]

5862

[D]

applicaties in RVS-optiek |
decorfolie:
vleugel en paneel antracietgrijs |
glas: gematteerd glas met heldere rand |
greep: GG 1931 F1 natuur
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Detail:
applicaties in RVS-optiek

5783

[A]

Designvelden voor
GAYKOSINUS-D NL
Creëer naar eigen wens de
designvelden van uw voordeur.
Kleur- en ontwerpmogelijkheden
vindt u op pagina 40/41.

5782

[B]

[A] GAYKOSINUS-D NL model 5783 |

[B] GAYKOSINUS-D NL model 5782 |

applicaties in RVS-optiek |

applicaties in RVS-optiek |

decorfolie: zilvergrijs |

designveld midden: antracietgrijs |

glas: satinato blank |

decorfolie: antracietgrijs |

greep: 9025-13 RVS

glas: satinato blank |
greep: 9025-13 RVS
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Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

GAYKOSINUS-D NL
[Afbeelding] GAYKOSINUS-D NL model 5863 I applicaties in RVS-optiek I
designveld midden: mosgroen I glas: mastercarré blank I greep: 9025-13 RVS

5784

[C]

5787

[D]

[C] GAYKOSINUS-D NL model 5784 |

[D] GAYKOSINUS-D NL model 5787 |

applicaties in RVS-optiek | design-

applicaties in RVS-optiek |

velden links en rechts: dennengroen |

designveld smal: bruinrood |

decorfolie: vleugel dennengroen |

decorfolie: vleugel bruinrood | glas:

glas: mastercarré blank |

gematteerd glas met heldere rand |

greep: 9025-13 RVS

greep: 9025-13 RVS
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... als visionair
Uitstraling en duidelijk lijnenspel geven een tijdloos accent
aan uw voorgevel.
Bijzondere opties:
• Voordeur binnen- en buitenzijde in decorfolie of houtdecorfolie
• Designglas voor 5 modellen
• Voordeuren met RVS applicaties aan de buitenzijde zijn ook aan de binnenzijde met RVS
leverbaar (optioneel)
8

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

GAYKOSINUS-V NL

[A] GAYKOSINUS-V NL model 5503 |
applicaties in RVS-optiek |
decorfolie: dennengroen |
glas: satinato blank |
greep: GASi 10 RVS, gemonteerd
boven de cilinder (optioneel)

[B] GAYKOSINUS-V NL model 5868
met zijdeel | eenzijdig buiten
met horizontale groeven |
glas: G-913 gematteerd glas
met heldere strepen |
5503

[A]

5868

greep: 9025-13 RVS
[B]

(afbeelding met bijpassend designzijdeel ST05,
zie ook pag. 39)

[C] GAYKOSINUS-V NL model 5186 |
applicaties in RVS-optiek |
glas: G-1005 gematteerd glas
met helder motief |
greep: GASi 10 RVS, gemonteerd
boven de cilinder (optioneel)

[D] GAYKOSINUS-V NL model 5874
met zijdeel | applicaties in RVS-optiek
geheel vlak | decorfolie:
vleugel en paneel antracietgrijs |
glas: satinato blank |
greep: 9028-13 RVS
(afbeelding met bijpassend designzijdeel ST06,
zie ook pag. 39)

5186

[C]

5874

[D]

[Afbeelding pagina 8] GAYKOSINUS-V NL model 5177 |
applicatie in RVS-optiek | decorfolie: vleugel en paneel
dennengroen | glas: G-1501 groen, glas-in-lood optiek
op gothic blank | greep: GASI 12 RVS,
gemonteerd boven de cilinder (optioneel)
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Glasdetail:
G-1070 gematteerd glas
met heldere strepen

5873

[A]

Kies uw greep
In het GAYKOSINUS NL
programma heeft u de
keuze, strak en lang of
decent gebogen. Meer op
pagina 42/43.

5869

[B]

[A] GAYKOSINUS-V NL model 5873 |

[B] GAYKOSINUS-V NL model 5869 met

paneel buiten geheel vlak | decorfolie:

zijdeel | eenzijdig buiten met horizontale

vleugel en paneel dennengroen |

groeven | glas: G-1070 gematteerd glas

glas: satinato blank |

met heldere strepen | greep: 9028-13 RVS

greep: 9025-13 RVS
(afbeelding met bijpassend designzijdeel ST07,
zie ook pag. 39)
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Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

GAYKOSINUS-V NL
[Afbeelding] GAYKOSINUS-V NL model 5874 met zijdeel |
applicaties in RVS-optiek | glas: helder glas | greep: 9025-13 RVS

Glasdetail:
G-1501 groen, glas-in-lood
optiek op gothic blank

5877

		

[C]

5177

[C] GAYKOSINUS-V NL model 5877

[D] GAYKOSINUS-V NL model 5177

met zijdeel |

met zijdeel | applicaties RVS-optiek |

eenzijdig buiten met horizontale groeven |

glas: G-1501 groen, glas-in-lood optiek op

greep: 9056-13 RVS

gothic blank | greep: 9028-13 RVS

(afbeelding met bijpassend designzijdeel ST04,

(afbeelding met bijpassend designzijdeel ST09,

zie ook pag. 39)

zie ook pag. 39)

[D]
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GAYKOSINUS-V NL

Glasdetail:
gematteerd glas met
heldere rand

5114

[B]

5865

[C]

[A]

Glasdetail: G-1505 groen,

Verkrijgbare kleuren voor

glas-in-lood optiek op

glas G-1505 (paneel 5114 en

chinchilla blank

designzijdeel ST 11)
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5704

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

[A]
GAYKOSINUS-V NL model 5114 |
applicatie RVS-optiek | decorfolie:
vleugel en paneel antracietgrijs |
glas: G-1505 groen, glas-in-lood
optiek op chinchilla blank |
greep: 9025-13 RVS

[B]
GAYKOSINUS-V NL model 5704 |
paneel buiten geheel vlak |
decorfolie: vleugel en paneel wijnrood |
glas: gematteerd glas met heldere rand |
greep: 9025-13 RVS

[C]
GAYKOSINUS-V NL model 5865 |
paneel buiten geheel vlak |
decorfolie:
vleugel en paneel antracietgrijs |
glas: satinato blank |
greep: 1012-13 RVS

[D]
5890

[D]

GAYKOSINUS-V NL model 5890
met zijdeel | applicatie in RVS-optiek
met sierbeugel V-93 buiten |
glas: G-1064 gematteerd glas met
heldere rand en strepen |
greep: 9028-13 RVS
(afbeelding met bijpassend designzijdeel ST10, zie ook pag. 39)

Glasdetail: G-1064

Detail: model 5890,

gematteerd glas met

RVS sierbeugel V-93

heldere rand en strepen
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... als klassiek
Traditionele vormen, harmonieus gecombineerd met klassieke stijlelementen
Bijzondere opties:
• Voordeur binnen- en buitenzijde in decorfolie of houtdecorfolie
• Witte of cremewitte panelen zijn optioneel verkrijgbaar met ornamenten in RAL kleur
• Designglas bij 5 modellen
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Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

GAYKOSINUS-K NL

[A]
GAYKOSINUS-K NL model 5856 |
decorfolie: golden oak |
glas: satinato blank |
greep: GASI 12 RVS, gemonteerd
boven de cilinder (optioneel)

[B]
GAYKOSINUS-K NL model 5178 |
decorfolie: dennengroen |
glas: gematteerd glas met heldere rand |
greep: 9028-13 RVS
5856

[A]

5178

[B]

[C]
GAYKOSINUS-K NL model 5177 |
decorfolie:
vleugel en paneel bruinrood |
glas: G-1002 gematteerd glas met
helder motief|
greep: 9025-13 RVS

[D]
GAYKOSINUS-K NL model 5202-5 |
glas: G-1515 glas-in-lood motief
grijs op gothic glas met zwarte rand
(alternatief ook met blauwe rand
verkrijgbaar) |
greep: GASi 12 RVS, gemonteerd
boven de cilinder (optioneel)
[Afbeelding pagina 14]

5177

[C]

5202-5

[D]

GAYKOSINUS-K NL model 5547 met bovenlicht I
glas: G-1073 gematteerd glas met helder motief,
bovenlicht met helder glas I greep: GASi 12 RVS,
gemonteerd boven de cilinder (optioneel)
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Geselecteerde houtdecorfolie
voor GAYKOSINUS-K NL
Net als écht hout. Geeft u uw voordeur een warme
houtuitstraling. Zelfs van een fijne houtnerfstructuur hoeft
u geen afstand te doen. Meer op pagina 41.

5172

[A]

Glasdetail:
gematteerd glas
met heldere rand

5503
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[B]

[A] GAYKOSINUS-K NL model 5172 |

[B] GAYKOSINUS-K NL model 5503 met 2 zijdelen |

decorfolie: antracietgrijs |

decorfolie: vleugel en paneel bruinrood |

glas: G-1068 gematteerd glas met heldere streep |

glas: gematteerd glas met heldere rand |

greep: GASi 12 RVS,

greep: GASi 12 RVS, gemonteerd boven de cilinder (optioneel)

gemonteerd boven de cilinder (optioneel)

extra toebehoren: RVS brievenbus in het paneel ingebouwd

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

GAYKOSINUS-K NL
[Afbeelding] GAYKOSINUS-K NL model 5420 met zijdeel |
glas: G-1551 zandstraalmotief | greep: GASi 10 RVS

Glasdetail: G-1505 groen,
glas-in-lood optiek op
chinchilla blank

Verkrijgbare kleuren
voor glas G-1505
(paneel 5114 en
designzijdeel ST 11)

5651

[C]

5114

[C] GAYKOSINUS-K NL model 5651 |

[D] GAYKOSINUS-K NL model 5114

decorfolie: dennengroen I

met zijdeel | glas: G-1505 groen, glas-in-

glas: gothic blank |

lood optiek op chinchilla blank |

greep: GASI 12 RVS, gemonteerd boven

greep: GASi 23 RVS

de cilinder (optioneel)

(afbeelding met bijpassend

[D]

designzijdeel ST11, zie ook pag. 39)
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GAYKOSINUS-K NL

Glasdetail: G-3402 met
decorfacet groen

5110
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[A]

5504

[B]

5420-1

[C]

[A] GAYKOSINUS-K NL model 5110 |

[B] GAYKOSINUS-K NL model 5504 |

[C] GAYKOSINUS-K NL model 5420-1 |

glas: G-3402 met decorfacet groen |

decorfolie: staalblauw |

roeden 18 mm tussen het glas I

greep: GASi 12 RVS, gemonteerd boven

glas: G-1065 gematteerd

glas: helder glas |

de cilinder (optioneel)

glas met heldere strepen |

greep: GASi 10 RVS, gemonteerd boven

greep: 9025-13 RVS

de cilinder (optioneel)

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

5215

[D]

5547

[E]

5420

[F]

[D] GAYKOSINUS-K NL model 5215 |

[E] GAYKOSINUS-K NL model 5547 |

[F] GAYKOSINUS-K NL model 5420 |

houtdecorfolie: notelaar |

glas: G-1073 gematteerd glas met

decorfolie: vleugel en paneel staalblauw |

glas: satinato blank |

helder motief | greep: GASI 12 RVS,

glas: G-1551 zandstraalmotief

greep: GASI 12 RVS, gemonteerd boven

gemonteerd boven de cilinder (optioneel)

met glas-in-lood optik |

de cilinder (optioneel)

greep: GASi 12 RVS, gemonteerd boven
de cilinder (optioneel)
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... als flexibel
Deuren met echte stijlen zijn zo flexibel als de naam al doet vermoeden.
Bijzondere opties:
• Voordeuren binnen- en buitenzijde in decorfolie of houtdecorfolie
• Modellen met sandwichpanelen in decorfolie of houtdecorfolie
• Figuurglas
• Speciaal glas
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Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

GAYKOSINUS-F NL

[A]
GAYKOSINUS-F NL model F109a |
decorfolie: vleugel en paneel wijnrood |
glas: chinchilla blank |
greep: GASI 10 RVS, gemonteerd
boven de cilinder (optioneel)

[B]
GAYKOSINUS-F NL model F109 |
decorfolie: vleugel staalblauw |
glas: gematteerd glas met
heldere rand | greep: 9028-13 RVS |
F109a

[A]

F109

[B]

extra toebehoren: brievenbus
in tussenstijl ingebouwd

[C]
GAYKOSINUS-F NL model F117a |
glas: satinato blank |
greep: GASi20 RVS |
extra toebehoren: RVS brievenbus
ingebouwd in tussenstijl

[D]
GAYKOSINUS-F NL model F117b |
decorfolie: vleugel en paneel
dennengroen | glas: gematteerd
glas met heldere rand |
greep: 9028-13 RVS

[Afbeelding pagina 20]
GAYKOSINUS-F NL model F121a met 2 zijdelen I

F117a

[C]

F117b

[D]

decorfolie: vleugel en paneel staalblauw I
glas: chinchilla blank I greep: GG 1942 RVS I
extra toebehor: RVS brievenbus in tussenstijl
ingebouwd

21

Detail:
RVS brievenbus H116,
ingebouwd in een
extra tussenstijl

F110b

[A]

F118a

[B]
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F118b

[C]

[A] GAYKOSINUS-F NL model 110b |

[B] GAYKOSINUS-F NL model 118a I

[C] GAYKOSINUS-F NL model 118b

decorfolie: vleugel en paneel bruin |

decorfolie: vleugel en paneel

met zijdeel | decorfolie: vleugel en

glas: masterligne blank |

dennengroen I glas: mastercarré blank |

paneel wijnrood | glas: satinato blank |

greep: 1012-13 RVS

greep: 9028-13 RVS |

greep: GASi 10 RVS |

extra toebehoren: RVS brievenbus

extra toebehoren: RVS brievenbus,

in het paneel ingebouwd

ingebouwd in een extra tussenstijl

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

GAYKOSINUS-F NL
[Afbeelding] GAYKOSINUS-K NL model F109a I decorfolie: vleugel en paneel dennengroen I glas: satinato blank I
greep: GASi20 RVS I extra toebehoren: RVS brievenbus ingebouwd in tussenstijl

F121a

[D]

F103

[D] GAYKOSINUS-F NL model F121a |

[E] GAYKOSINUS-F NL model F103

decorfolie: vleugel en paneel

met 2 zijdelen |

staalblauw | glas: chinchilla blank |

decorfolie: vleugel antracietgrijs |

greep: GG 1942 RVS |

glas: gematteerd glas met heldere rand |

extra toebehoren:

greep: garnituur GG 1931 F1 natuur

[E]

RVS brievenbus in tussenstijl ingebouwd
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... als geheel glas
Glaspanelen zetten accenten in moderne architectuur.
Bijzondere opties:
• Voordeur binnen- en buitenzijde in decorfolie of houtdecorfolie
• Drie modellen met designveld in óf “houtstructuur” *applicatie (digitale directprint) óf
in RAL kleur** gelakt op derde ruit in de glastussenruimte
• driedubbel glas tot Ug 0,7 W/(m2K).
24

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

GAYKOSINUS-G NL

[A]
GAYKOSINUS-G NL model GA003
met zijdeel | glaspaneel:
Glasdetail GA003:
driedubbel glas

driedubbel glas Ug 1,1 W/(m2K)

Ug 1,1 W/(m2K)

met binnenliggende mattering,

met binnenliggende

kleurdetail in bruinrood, heldere

mattering, kleurdetail in
bruinrood, heldere streep

streep en RVS ´lisenen´ met

en RVS ´lisenen´ met
CRISTALLIZEDTM

CRISTALLIZEDTM Swarovski

Swarovski elementen.

elementen. |
greep: GASI 10 RVS, gemonteerd
boven de cilinder (optioneel)
(afbeelding met bijpassend
designzijdeel ST02, zie ook pag. 39)

GA003

[A]

[B]
GAYKOSINUS-G NL model GA004 |
glaspaneel:

Decorfolie met fijne houtachtige
structuur & houtdecorfolie in
digitale directprint:

driedubbel glas Ug 1,1 W/(m2K)
met binnenliggende mattering,
kleurdetail in staalblauw,

combineer moderne trendkleuren
met warme houtdetails. Meer vindt

heldere streep, RVS ´lisenen´

u op pagina 40/41.

en facetgeslepen glas. |

* De designvelden van model GA002, GA003 en
GA004 met digitale directprint (houtlook) zijn

greep: GASI 10 RVS, gemonteerd

te combineren met de voordeuren in cremewit, wit of decorfolie (bijv. antracietgrijs).

boven de cilinder (optioneel)

** De designvelden van de GAYKOSINUS-G
modellen GA002, GA003 en GA004 zijn ook in
de volgende RAL kleuren mogelijk: wijnrood
(RAL 3005), bruinrood (RAL 3011), dennengroen (RAL 6009), mosgroen (RAL 6005),
cremewit (RAL 9001), antracietgrijs
(RAL 7016), zilvergrijs (RAL 7001), staalblauw

[Afbeelding pagina 24]

(RAL 5011) en bruin (RAL 8077).

GAYKOSINUS-G NL model GA002 |
decorfolie: vleugel mosgroen |
glaspaneel:
driedubbel glas Ug 1,1 W/(m2K)
met binnenliggende mattering met

GA004

[B]

direct digitale print (in de glastussenruimte)
cremewit, RVS stroken |
greep: GASI 10 RVS, gemonteerd
boven de cilinder (optioneel)
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... als stilistisch
Met kleuren en vormen geeft u uw voordeur meer uitdrukking.
Bijzondere opties:
• Voordeur binnen- en buitenzijde in decorfolie of houtdecorfolie
• RVS ornamenten aan buiten- en binnenzijde mogelijk. Alternatief: binnenzijde vlak ornament in kleur van het paneel.
Vleugeloverdekkende panelen worden altijd met vlak ornament aan de binnenzijde in kleur van de deur geleverd.
• RVS deurgreep geïntegreerd op het deurpaneel.*
• 5 glasvarianten
• Alle modellen zijn vleugeloverdekkend verkrijgbaar
26

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.
* De modellen van de GAYKOSINUS-S serie zijn alleen verkrijgbaar met de geintegreerde RVS stanggreep op het deurpaneel (zie afbeelding).

GAYKOSINUS-S NL

[A]
GAYKOSINUS-S NL model 5041 |
houtdecorfolie: antracietgrijs|
glas: satinato blank |
greep: RVS stanggreep 1600 mm,
gemonteerd op het paneel

[B]
GAYKOSINUS-S NL model 5044 |
RVS-ornamenten | vleugeloverdekkend |
glas: gematteerd glas met heldere rand |
greep: RVS stanggreep 1600 mm,
5041

[A]

5044

[B]

gemonteerd op het paneel

[C]
GAYKOSINUS-S NL model 5043 |
RVS-ornamenten |
vleugeloverdekkend |
decorfolie: dennengroen |
glas: gematteerd glas met heldere rand |
greep: RVS stanggreep 1600 mm,
gemonteerd op het paneel

[D]
GAYKOSINUS-S NL model 5042 |
RVS-ornamenten |
decorfolie: antracietgrijs |
glas: gematteerd glas met heldere rand |
greep: RVS stanggreep 1600 mm,
gemonteerd op het paneel
5043

[C]

5042

[D]

[Afbeelding pagina 26] GAYKOSINUS-S NL model 5042
met 2 zijdelen I RVS-ornamenten | decorfolie: dennengroen |
glas: gematteerd glas met heldere rand |
greep: RVS stanggreep 1600 mm,
gemonteerd op het paneel
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Detail:
RVS-ornamenten.
Gematteerd glas
met heldere rand

5047

[A]

5048

[A] GAYKOSINUS-S NL model 5047 |

[B] GAYKOSINUS-S NL model 5048 |

RVS-ornamenten | vleugeloverdekkend |

RVS-ornamenten |

decorfolie: vleugel en paneel staalblauw |

glas: gematteerd glas met heldere rand |

glas: gematteerd glas met heldere rand |

greep: RVS stanggreep 1600 mm,

greep: RVS stanggreep 1600 mm,

gemonteerd op het paneel

gemonteerd op het paneel
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[B]

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.
* De modellen van de GAYKOSINUS-S serie zijn alleen verkrijgbaar met de geintegreerde RVS stanggreep op het deurpaneel (zie afbeelding).

GAYKOSINUS-S NL
[Afbeelding] GAYKOSINUS-S NL model 5041 | decorfolie: vleugel en paneel antracietgrijs |
glas: satinato blank | greep: RVS stanggreep 1600 mm, gemonteerd op het paneel

5040

[C]

5046

[D]

5045

[E]

[C] GAYKOSINUS-S NL model 5040 |

[D] GAYKOSINUS-S NL model 5046 |

[E] GAYKOSINUS-S NL model 5045 |

RVS-ornamenten | vleugeloverdekkend |

houtdecorfolie: golden oak |

RVS-ornamenten | vleugeloverdekkend |

glas: gematteerd glas met heldere rand |

glas: mastercarré blank |

decorfolie: bruinrood |

greep: RVS stanggreep 1600 mm,

greep: RVS stanggreep 1600 mm,

glas: gematteerd glas met heldere rand |

gemonteerd op het paneel

gemonteerd op het paneel

greep: RVS stanggreep 1600 mm,
gemonteerd op het paneel
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Configuratiemogelijkheden voor modellenserie

Buitenaanzicht

GAYKOSINUS NL
decorfolie

Vleugeloverdekkend
paneel

Basismodel
GAYKOSINUS-S NL 5041 |
kleur: cremewit |
glas: helder glas |
stanggreep: RVS,
geïntegreerd op het paneel |

Binnenaanzicht
Ornament binnen RVS-look
vlak ornament in paneelkleur*

Basismodel
GAYKOSINUS-S NL 5041 |

oder

binnenaanzicht |
glas: helder |
standaard binnenkruk GI-901 |
merkscharnieren in cremewit |
binnenzijde alleen inzetpaneel mogelijk |
vlak zonder ornament binnenzijde
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* Bij vleugeloverdekkende
panelen standaard met vlakornament
in paneelkleur (zonder meerprijs)

Optionele speciale uitvoeringen
zijn naar wens te combineren.
Ontwerpt u uw voordeur zelf. Binnenzijde

GAYKOSINUS-S NL

zo en buitenzijde weer anders. Met de
GAYKOSINUS-S NL modellen blijven geen
wensen onvervuld.

Ornamenten/applicatie
RVS-optiek

GAYKOSINUS NL glas
Detail afbeelding
stanggreep,
standaarduitvoering
RVS, geïntegreerd
op het deurpaneel.

k

GAYKOSINUS-S NL model 5041
met speciale uitvoering |
vleugeloverdekkend paneel |
applicatie RVS-optiek | glas:
gematteerd glas met heldere rand |
decorfolie: antracietgrijs

GAYKOSINUS NL
decorfolie zoals buitenzijde

Tweedelige rolscharnieren

Binnenkruk,
Standaarduitvoering
(F1 natuur)

Tweedelige rolscharnieren
(cremewit, wit, donkerbruin of

k

GAYKOSINUS-S NL model 5041
met speciale uitvoering |
kader in RVS optiek | glas:
gematteerd glas met heldere rand |
decorfolie: antracietgrijs |
scharnieren aluminiumgrijs

aluminiumgrijs) H 188
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GAYKO-deurconstructie

GAYKOVISION V70 AD
stomp
Kozijndiepte 70 mm
Paneeldikte 30 mm

GAYKOVISION V70 AD
met aanslag
Kozijndiepte 70 mm
Paneeldikte 30 mm

Ud-waarde: 1,2 W/(m2K)*

GAYKOVISION NL 104
stomp
Kozijndiepte 104 mm
Paneeldikte 30 mm

Ud-waarde: 1,2 W/(m2K)*

Ud-waarde: 1,2 W/(m2K)*

De kunststof voordeuren van GAYKO zijn sterk
Heel sterk. Dat komt door de met metaal versterkte kader en vleugels,
* Rekenbasis van de Ud-waarden volgens
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de hoeklasverbindingen en zware, verstelbare scharnieren. Standaard

DIN EN ISO 10077, deur 1100 x 2200 mm

zijn de kunststof deuren uitgerust met profielcilinders met doorboor-

met volledig gesloten deurpaneel zonder

beveiliging, dorpels met isolatie, meervoudige vergrendeling en verstelbare

glas.

sluitstukken.

Kunststof

Basisuitvoering voor alle
GAYKO kunststof voordeuren:
GAYKO- deurconstructie uit kunststof – de RAL gekeurde
kwaliteit van alle losse onderdelen garandeert u altijd stabiliteit
en een lange levensduur van uw deur.

GAYKOVISION NL 104
met aanslag
Kozijndiepte 104 mm
Paneeldikte 30 mm

GAYKOVISION NL 104
met vleugeloverdekkend paneel
Kozijndiepte 104 mm
Paneeldikte 47 mm

• metaal versterkte
kader en vleugel
• verhoogde stevigheid
van de vleugel door
extra hoeklasverbinders
• 3 deurscharnieren
met driedimensionale
afstelmogelijkheid.
SKG-gekeurd.
• Onderdorpels (geïsoleerd)
• Veiligheid door meervoudige
vergrendeling (3-voudig),
met nachtschoot en
2 tegengestelde zwenkhaken, RVS, doorlopende
sluitlijst in RVS-optiek in
het kozijn. SKG-gekeurd.
• Cilinder met 5 sleutels,
doorboorbeveiliging en
anti-picking. Verhoogde
slagbeveiliging. SKG-

Ud-waarde: 1,2 W/(m2K)*

Ud-waarde: 1,0 W/(m2K)*

gekeurd.

GAYKOROYAL het nieuwe hoekdesign

GAYKO ROYAL is ook leverbaar

GAYKOROYAL roept herinneringen op aan lang vervlogen tijden. Aan

voor voordeuren. U kunt kiezen uit

vakmensen die op traditionele wijze en met de hand kozijnen maakten,

voordeuren met een decorfolie in

compleet met pen- en gatverbinding. GAYKO heeft deze warme,

hout- en unikleuren. De opper-

landelijke uitstraling weten te combineren met alle voordelen van

vlakten hebben een zichtbare en

hoogwaardige kunststof kozijnen. Het geheim is het unieke hoekdesign.

voelbare houtstructuur die de deur

De afbeelding spreekt voor zich.

verbluffend echt maakt.
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GAYKO sluitsystemen
[A] 3-voudig meerpuntslot

[C] 7-voudig meerpuntslot
(Nr. 407600)

333

333

GAYKOGHV

GAYKOGHV

(standaard)

Afbeelding draaiknop

[D]

3-voudig meerpuntslot met

7-voudig meerpuntslot met

veiligheids-kierstandhouder

veiligheids-kierstandhouder

(nr. 403101/H240-SKG)

(Nr. 407601/H240)

GAYKOGHV

GAYKOGHV

[B]

[A] 3 -voudig meerpuntslot | met nachtschoot en twee
tegengestelde zwenkhaken. Uitvoering RVS, sluitlijst RVS-optiek.

Speciale uitvoering

standaard

333

333
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Afbeelding draaiknop

[B] 3-voudig meerpuntslot met veiligheids-kierstandhouder |
met nachtschoot en twee tegengestelde zwenkhaken.
Uitvoering RVS, sluitlijst RVS-optiek.
[C] 7 -voudig meerpuntslot | met nachtschoot, twee tegengestelde zwenkhaken en vier sluitpennen. Uitvoering RVS, sluitlijst RVS-optiek.

[F] 3-voudig automaticslot

[E] 3-voudig automaticslot

met veiligheids-kierstandhouder

(Nr. 443300) ) met SKG-KIT*

(nr. 443301/H240) met SKG-KIT*

De deur wordt gewoon
dicht gedaan en de 2
nachtschoten boven
en onder sluiten automatisch, effectief tegen
openingspogingen
d.m.v. het blokkeren
van de schoten. Met de
greep aan de binnenzijde kan het slot weer
ontgrendeld worden.
Aan de buitenzijde
is de deur te openen
door de sleutel om te
draaien.

Afbeelding draaiknop
Slot is
voorbereid voor
dagontgrendelfunctie
(TE-functie).
TE module optioneel
leverbaar! (nr. H122)

Slot is voorbereid voor
dagontgrendelfunctie (TE-functie).
TE module optioneel leverbaar!

Speciale uitvoering

(nr. H122)

[D] 7-voudig meerpuntslot met veiligheids-kierstandhouder | met nachschoot, twee
tegengestelde zwenkhaken en vier sluitpennen. Uitvoering RVS, sluitlijst RVS-optiek.
[E] 3-voudig automaticslot | met nachtschoot en 2 automatische
schoten geactiveerd bij het sluiten van de deur d.m.v. magneetcontact.
Uitvoering RVS, sluitlijst RVS-optiek.

[F] 3-voudig automaticslot met veiligheids-kierstandhouder |
met nachtschoot en 2 automatische schoten geactiveerd bij het sluiten
van de deur d.m.v. magneetcontact. Uitvoering RVS, sluitlijst RVS-optiek.
* SKG-KIT niet verkrijgbaar in combinatie met een ISOSTONE onderdorpel.
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2

2
3

Technologie

5

4

8

Kunststof
7

6

8

Basisuitvoering voor
alle GAYKO kunststof
voordeuren:

3
1

2

Thermisch
gescheiden dorpel

Stabiele
constructieverbinding

Verlaagde aluminium dorpel

De stabiele constructie verbinding

met afdichtingsrubber en
aanslagdichting. Standaarduitvoering bij kunststof voordeuren.

standaard

standaard

2

(GAYKOSKV) in de hoeken van
de voordeur zorgt voor massieve
steun. De hoeklasverbinders zijn
met de staalversterking en het

1

voordeurprofiel verbonden. Dit

2

zorgt voor verhoogde stabiliteit,
waar u op vertrouwen kunt.

Isostone onderdorpel
Speciale uitvoering

333

Het combineert de uitstraling van
voordelen van kunststof, met als
koudebrug onderbreking.

1

De veiligheidstechniek van de
tegengestelde zwenkhaken vindt

333

voordeel dat het zorgt voor een

standaard

een hardstenen dorpel met de

Tegengestelde
voordeurvergrendeling

3

u in het boven- en onderdeel van
de deurvleugel. Het met geweld
uittillen en open drukken van de
deurvleugel wordt hierdoor verhinderd. De tegengestelde voordeur vergrendeling (GAYKOGHV)
is er in een 3- en 7- punts vergrendeling. Standaard-uitvoering:
3 punts vergrendeling.

Profielcilinder DIN EN 1303, DIN 18252
Standaard zijn de profielcilinders voorzien van een uitboorbeveiliging.
standaard

De geïntegreerde nood- en gevaarfunctie zorgt ervoor dat u de deur ook
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kunt openen als aan de andere kant een sleutel geplaatst is.
Anti-picking, verhoogde slagbeveiliging. U ontvangt 5 sleutels. H 135

Elektrische opener

De doorlopende sluitlijst

elektrische deuropener met

standaard

(RVS-look) met verstelbare
sluitkom is zo gemaakt, dat na
montage nog een deuropener
gemonteerd kan worden.

Speciale uitvoering

Doorlopende sluitlijst

4

6

standaard

Hoogwaardige tweedeling
deurscharnieren (3 stuks) voor
kunststofdeuren met driedimensionale afstelmogelijkhe-

5

den. Kleuren: creme,

Tweedelige
rolscharnieren

Speciale uitvoering

Tweedelige
kwaliteits-deurscharnieren

5

ontgrendeling. H 120

wit en zilverkleurig. H 185

Tweedelige rolscharnieren in een
elegant design met driedimensionale afstelmogelijkheden.
Kleuren: creme, wit, donkerbruin
en grijsaluminium. H 188
5

het met geweld uittillen en open
drukken van de loopdeur aan
scharnierzijde. H 157

8

7

7

7

RVS cilinderrozet

RVS cilinderrozet

(ovaal), GG 780-O

(rechthoek), GG 780-E

Speciale uitvoering

Speciale uitvoering

standaard
7

Speciale uitvoering

De extra grendels voorkomen

Speciale uitvoering

Speciale uitvoering

Scharnierbeveiliging (2 stuks).

Speciale uitvoering

Scharnierbeveiliging

7

7

Binnenkruk

Binnenkruk RVS
met ovale cilinderrozet

Greepgarnituur

Greepgarnituur

Kleuren: creme, wit, F1 natuur,

RVS mat geborsteld, GI 701ed

Kleuren: creme, wit, F1 natuur,

Keuren: F1 natuur, RVS,

titaan, GG 1931

messing gepolijst, GG 1942

GI 901

Speciale uitvoering

Veiligheidscilinder met veiligheidskaart
De veiligheidscilinder met hardmetalen doorboorbeveiliging is bestand
tegen uitboren vanaf de buitenzijde. De geïntegreerde nood- en
gevaarfunctie zorgt ervoor, dat u de deur ook kunt openen als er al een
sleutel geplaatst is. Anti-picking, verhoogde slagbeveiliging. Een
veiligheidskaart verhindert dat onbevoegden een sleutel laten namaken.
H 133
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GAYKO Figuurglas
U heeft de keuze: figuurglas staat inkijk toe of zorgt voor

077 Satinato blank*

028 Gothic BLANK

041 Mastercarré blaNK*

007 Chinchilla blaNK*

Helder glas (standaard)*

106 Silk BLANK

discretie. Met sommige glazen wordt de inkijk voor
bezoekers tot een minimum beperkt.

Met andere is maximale transparentie mogelijk. Hoe
beslist u? Voordeuren, zijdeel en bovenlicht ook met
veiligheidsglas mogelijk!
* Mogelijke glasvarianten voor GAYKOSINUS-S NL

042 Masterligne BLANK

gematteerd Glas * met heldere rand

GAYKOSINUS NL Combinatiemogelijkheden

afb. aanzicht van binnen

1

2

Voordeur

1
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Voordeur met
bovenlicht

Voordeur met
zijdeel en bovenlicht

Detail afb. stapeldorpel
in het zijdeel aan de
bovenzijde, optioneel
verkrijgbaar
(aanzicht van buiten)

2

Voordeur met
2 zijdelen en bovenlicht

Voordeur
met 2 zijdelen

Detail afb.
70 mm met
verstevigingskoker

2

Voordeur
met zijdeel

Detail afb.
104 mm met
tussenstijl

GAYKO Designglas voor zijdelen
[A] Designglas ST02 voor
zijdelen GAYKOSINUS-G NL
GA003 pagina 25 |
gematteerd glas met
heldere strepen
[B] Designglas ST04 voor
zijdelen GAYKOSINUS-V NL
5877 pagina 11 |
gematteerd glas met
heldere strepen
[C] Designglas ST05 voor
zijdelen GAYKOSINUS-V NL
5868 pagina 9 |
gematteerd glas met
heldere strepen

ST02

[A]

ST04

[B]

ST05

[C]

ST06

[D]

[D] Designglas ST06 voor
zijdelen GAYKOSINUS-V NL
5874 pagina 9 |
gematteerd glas met
heldere strepen
[E] Designglas ST07 voor
zijdelen GAYKOSINUS-V NL
5869 pagina 10 |
gematteerd glas met
heldere strepen
[F] Designglas ST09 voor
zijdelen GAYKOSINUS-V NL
5177 pagina 11| Glas-in-lood
optiek op gothic blank G-1501
[G] Designglas ST10 voor
zijdelen GAYKOSINUS-V NL
5890 pagina 13 |
gematteerd glas,
rand en strepen helder

ST07

[E]

ST09

[F]

ST10

[G]

ST11

[H]

[H] Designglas ST11 voor
zijdelen GAYKOSINUS-V NL
5114 pagina 12, 17 |
Glas-in-lood optiek op
chinchilla blank G-1505
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GAYKO kleuren

Decor folies met fijne nerfstructuur

Ontwerp naar hartelust!
Leverbare decorfolies voor GAYKOSINUS NL-voordeurmodellen:

Bruinrood

Mosgroen

Crèmewit folie

Antracietgrijs

Staalblauw

Wijnrood*

Dennengroen

Wit folie*

Zilvergrijs

Bruin*

Houtdecorfolie voor GAYKOSINUS NL-voordeur modellen
U wilt graag houtdecor met natuurlijke charme? Met een uitstraling als écht hout?

Mooreik

Mahonie

Golden Oak

Notelaar

GAYKO EXKLUSIV

Voor GAYKOSINUS NL modellen zijn er zeven houtdecorfolies.

Cherry
Amaretto

Winchester*

Birke rosé*

De designvelden van GAYKOSINUS-G NL model GA002, GA003 en GA004 met direct digitale print (houtlook) zijn met voordeuren in cremewit of wit of decorfolie
(bijv. antracietgrijs) te combineren.
* Deze decorfolies/houtdecorfolies zijn niet mogelijk bij de volgende series: GAYKOSINUS-D NL, GAYKOSINUS-K NL en bij de modellen 5868, 5877, 5869 van serie GAYKOSINUS-V NL.
Een tweezijdig gefolieerde uitvoering met binnen een buiten verschillende decorfolies/houtdecorfolies is niet leverbaar!
= Door het speciale productieprocess van de GAYKOSINUS panelen resulteerd bij enige modellen een licht optisch verschil van de houtnerfstuctuur tussen paneel en kozijn.
Deze modellen zijn met een
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gemarkeerd. Vraag uw gaykodealer voor verdere technische gegevens.

Designvelder voor GAYKOSINUS-D NL

Mogelijke kleuren van designvelden
Designvelden zijn alleen op witte of cremewitte panelen
mogelijk. Ontwerp naar eigen wens. Voor designvelden kan
uit decorfolie of houtdecorfolie gekozen worden.

Voordeur cremewit.
Het smalle designveld met decorfolie.

Voordeur cremewit.
Het brede designveld met decorfolie.

Voordeur cremewit. Allebij designvelden
met decorfolie. De designvelden kunnen
niet met 2 verschillende decorfolies of
houtdecorfolies gecombineerd worden!

Voordeur met decorfolie.
Het smalle designveld met decorfolie.

Voordeur en deurpaneel cremewit.
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GAYKO Accessoires

Rondom uw voordeur is eersteklas hulp nodig. Smaakvolle
accessoires, die de waardigheid en het karakter van uw deur

Kleuropties

Complete brievenbus, H118

binnen en buiten:
cremewit
wit

cremewit /
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9056-13
Buitengreep
835 mm

Complete brievenbus, H116

binnen/buiten:
F1 natuur

binnen/buiten:
wit /

(buitenklep)

1007-13
Buitengreep
600 mm,
matt/poliert

Speciale
uitvoering

GASi 12
Buitengreep
400 mm,
Ø 32 mm

Speciale
uitvoering

GASi 10
Buitengreep
400 mm,
Ø 32 mm

standaard

GASi 20
Buitengreep
600 mm,
Ø 32 mm

standaard

GASi 23
Buitengreep
800 mm,
Ø 32 mm

standaard

GASi 13
Buitengreep
400 mm,
Ø 32 mm

standaard

standaard

positief onderstrepen.

(binnenklep)

= Alle modellen met een
symbool zijn verkrijgbaar met een geïntegreerde brievenbus in het paneel
(bij de serie GAYKOSINUS-F in een kalf of paneel naar gelang van het model).

F1 natuur

(buiten- & binnenklep)

Greepmontage om de cilinder (PZ)

Greepmontage boven van de cilinder (PZ)

Alle grepen worden in principe gecentreerd
om de PZ. De grepen 9028-13, 9029-13, 1069-13
en 1071-13 worden gecentreerd op de deurvleugel geplaatst.

Naar uw keuze kunnen de grepen met 400mm
lengte (GASi 10/12/13 en 1069-21) ook boven van
de PZ geplaatst worden.

Volgende grepen zijn
in verschillende
lengtes verkrijgbaar:

De ronde en hoekige symbolen onder iedere greep tonen

9024-13

800 mm

daarbij de vorm van het model in één oogopslag. En nu vooruit:

9025-13

1000 mm

welke greep past bij uw droomdeur?

9028-13

1600 mm

Vormgeving van de grepen:

9029-13

1800 mm

rond

Kleuropties
binnen:

cremewit
wit
RVS

buiten:
cremewit
wit
RVS

Complete brievenbus,

Complete brievenbus,

afgerond, Z975

rechthoek, Z965

(buitenklep)

(buitenklep)

9025-13
Buitengreep
1000 mm
ø 32 mm

Speciale
uitvoering

1071-13
Buitengreep
1600 mm in
combinatie met
echt Jatoba hout
ø 40 mm

Speciale
uitvoering

1072-13
Buitengreep
1000 mm in
combinatie met
echt Jatoba hout
ø 34 mm

Speciale
uitvoering

1006-13
Buitengreep
1000 mm
mat/gepolijst

Speciale
uitvoering

1012-13
Buitengreep
1000 mm

Speciale
uitvoering

1069-21
Buitengreep
400 mm
zwart

Speciale
uitvoering

Speciale
uitvoering

vierkant

9028-13
Buitengreep
1600 mm
ø 32 mm

Kleur

binnen en buiten:
F1 natuur
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