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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 NL 82 en 

GAYKOSINUS NL 116 aangeboden. 

De keuze is aan u: 

Je hebt houten kozijnen, kunststof kozijnen en Gayko 

kozijnen. Deze laatste zijn ontwikkeld en gemaakt 

in Duitsland volgens de hoogste kwaliteitsnormen 

wat betreft isolatie, veiligheid, duurzaameheid en 

schoonheid.

“ “

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

 [Afbeelding boven] GAYKOSINUS-K NL model 5615-15 | decorfolie: vleugel en paneel dennengroen | 
glas: gothic blank | greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm

[Cover] GAYKOSINUS-K NL model 5547 I decorfolie: dennengroen I glas: G-1073 matglas met helder motief I 
greep: AG013-1, edelstaal

vleugeloverdekkend mogelijk
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De GAYKOSINUS NL voordeuren
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GAYKOSINUS-D NL

... 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 met edelstaal applicaties, geheel vlak
¡   Aan de binnenkant optioneel ook met edelstaal ornamenten (opgezet) verkrijgbaar

 5826  [A]

 5824  [C] 5821  [D]

5822  [B]

 [A] 
GAYKOSINUS-D NL  | 
model 5826 | 

applicaties in edelstaal-optiek | 
glas: matglas met heldere rand | 
greep: AG022-1 edelstaal,
800 mm

[B] 
GAYKOSINUS-D NL | 
model 5822 | 

applicaties in edelstaal-optiek | 
designveld midden: bruinrood |  
glas: satinato blank | 
greep: AG 022-1 edelstaal,
800 mm

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

applicaties in edelstaal-optiek | 
decorfolie: vleugel en 
paneel antracietgrijs | 
glas: matglas met heldere rand |
greep: GG520-13, F1 natuur

[C] 
GAYKOSINUS-D NL | 
model 5824 | 

applicaties in in edelstaal-optiek | 
glas: matglas met heldere strepen | 
greep: AG 022-1 edelstaal,
800 mm

[D] 
GAYKOSINUS-D NL | 
model 5821 | 

applicaties in edelstaal-optiek | 
decorfolie: zilvergrijs | 
glas: satinato blank | 
greep: AG 022-1 edelstaal,
800 mm

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.



GAYKOSINUS-V NL

6 7Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

... 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 verschillende modellen leverbaar
¡   Voordeuren met edelstaal applicaties aan de buitenzijde zijn ook aan de binnenkant met edelstaal 

ornamenten leverbaar (optioneel)

5503-70  [A]

5188-52                                                            [C]

5873-50 [B]

[A] 
GAYKOSINUS-V NL | 
model 5503-70 | 

ornamenten in edelstaal-optiek | 
decorfolie: staalblauw | 
glas: satinato blank | 
greep: AG022-1 edelstaal, 
800mm

[B] 
GAYKOSINUS-V NL |
model 5873-50 | 

paneel buiten vlak zonder ornamenten | 
decorfolie:  vleugel en paneel 
dennengroen | 
glas: satinato blank | 
greep: AG022-1 edelstaal,
800mm

Detail: paneel buiten met horizontale 
groeven, glas Mastercarré blank.

 [C]   
GAYKOSINUS-V NL 
model 5188-52 | 

eenzijdig buiten met horizontale 
groeven | 
glas: Mastercarré blank | 
greep: AG026-1 edelstaal,
1600 mm 

[Afbeelding pagina 6] 
GAYKOSINUS-V NL |
model 5188-52 |

eenzijdig buiten met horizontale 
groeven | 
decorfolie: antracietgrijs | 
glas: satinato blank | 
greep: AG025-1 edelstaal, 1400 mm
designzijdeel: ST12 matglas met 
helder motief (huisnummer)
(zie ook pag. 31)
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Detail: G-1070 matglas 
met heldere strepen 

GAYKOSINUS-V NL

5869-52                                               [A]

[A] 
GAYKOSINUS-V NL | 
model 5869-52 met zijdeel | 

eenzijdig buiten met horizontale groeven | 
glas: G-1070 matglas met heldere strepen | 
greep: AG024-1 edelstaal, 1200 mm |
designzijdeel: ST07 matglas met heldere strepen | 

(ST07, zie ook pag. 31)

[Afbeelding boven] GAYKOSINUS-V NL model 5188-52 met zijdeel | 

glas: helder glas | greep: AG024-1 edelstaal, 1200 mm

5556-72  [B]

[B] 
GAYKOSINUS-V NL |
model 5556-72 | 

eenzijdig buiten met horizontale groeven | 
decorfolie: vleugel en paneel bazaltgrijs | 
greep: AG023-1 edelstaal, 1000 mm | 

[C] 
GAYKOSINUS-V NL |
model 5177-70 |

met zijdeel | applicaties edelstaal optiek | 
glas: G-1313 matglas met heldere strepen | 
greep: AG024-1 edelstaal, 1200 mm |
designzijdeel: ST07 matglas met heldere strepen | 

(ST07, zie ook pag. 31)

5177-70                [C]

Detail: G-1313 matglas met 
heldere strepen, applicaties 
edelstaal optiek
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Detail: model 5890-79, 
RVS sierbeugel V-93

Glasdetail: G-1064 matglas 
met heldere rand en strepen

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

5890-79      [A]

 [A] 
GAYKOSINUS-V NL |
model 5890-79 |  

met zijdeel | applicatie in RVS-optiek met sierbeugel V-93 buiten |
glas: G-1064 matglas met heldere rand en strepen |
greep: AG065-1 edelstaal, 600 mm |
designzijdeel: ST10 matglas met heldere rand en heldere strepen | 

(ST10, zie ook pag. 31)

5865-50 [D]

[D] 
GAYKOSINUS-V NL |
model 5865-50 | 

paneel buiten vlak zonder ornamenten |
decorfolie: kader buiten antracietgrijs | 
glas: satinato blank | 
greep: AG023-1 edelstaal,
1000 mm

5503-50      [B]

[B] 
GAYKOSINUS-V NL |
model 5503-50 |

paneel buiten vlak zonder ornamenten |
glas: matglas met heldere rand |
greep: AG607-1 edelstaal, 400 mm |
extra toebehor: brievenbus BK990
edelstaal  look

5418-50                                                            [C]

[C] 
GAYKOSINUS-V NL |
model 5418-50 |

paneel buiten vlak zonder ornamenten |
decorfolie: bazaltgrijs |
glas: G-1393 matglas met heldere rand 
en huisnummer | 
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm |
extra toebehor: brievenbus BK990 edelstaal  look

GAYKOSINUS-V NL

Glasdetail: G-1064 matglas 

GAYKOSINUS-V NL

[Afbeelding boven]  GAYKOSINUS-V NL model 5865-50 | decorfolie: vleugel en paneel antracietgrijs  | 
glas: satinato blank | greep: AG023-1 edelstaal, 1000 mm
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... als klassiek
Traditionele vormen, harmonieus gecombineerd met klassieke stijlelementen

Bijzondere opties:
¡   Voordeur binnen- en buitenzijde in decorfolie of houtdecorfolie
¡   Een grote aantal modellen leverbaar met designglas
¡   Extra klassieke modellen voor smalle voordeuren (XS-variant)

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer. 13

5178-60  [A]

5177-60 [C]

[Afbeelding pagina 12]  

GAYKOSINUS-K NL |
model 5673-90       | 

decorfolie: antracietgrijs | 
3 ornamenten en cassettes
binnen en buiten | 
greep: AG013-1 edelstaalknop | 
designzijdeel rechts: ST13 
matglas met helder motief 
(huisnummer)
extra toebehor: RVS brievenbus 
BK916-1 edelstaal 

(ST13 zie ook pag. 31)

5172-60 [B]

Detail: matglas met 
helder motief (G-1002)

[A] 
GAYKOSINUS-K NL 
model 5178-60 | 

glas: matglas met 
heldere rand | 
greep: AG022-1 edelstaal,
800 mm

 [B] 
GAYKOSINUS-K NL |
model 5172-60 | 

decorfolie: antracietgrijs | 
glas: G-1068 matglas met 
heldere streep |
greep: AG101-1 edelstaal,
400 mm

[C] 
GAYKOSINUS-K NL |
model 5177-60 | 

decorfolie:
vleugel en paneel bruinrood | 
glas: G-1002 matglas 
met helder motief | 
greep: AG023-1 edelstaal,
1000 mm
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5503-60                                                                                                                             [B]

 [B] 
GAYKOSINUS-K NL 
model 5503-60 | 

decorfolie: vleugel en paneel bruinrood | 
glas: matglas met heldere rand | 
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm | 
extra toebehor: RVS brievenbus BK916-1 edelstaal 

[A] 
GAYKOSINUS-K NL |
model 5504-60 | 

glas: matglas met heldere rand |
greep: AG022-1 edelstaal, 800 mm

5504-60                                                            [A]

[Afbeelding boven]  GAYKOSINUS-K NL model 5114-60 | decorfolie: crèmewit houtnerf | 
glas: G-1505 groen | greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm

 [C] 
GAYKOSINUS-K NL |
model 5651-15 | 

decorfolie: vleugel en paneel buiten 
dennengroen I
glas: gothic blank | 
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm  

XS-model voor smalle deuren!

[D] 
GAYKOSINUS-K NL |
model 5114-60 |

decorfolie: crèmewit houtnerf I
glas: G-1505 groen, glas-in-lood optiek op chinchilla blank |
greep: AG609-1 edelstaal, 800mm
designzijdeel: ST11 met G-1505 glas-in-lood-optiek 

(ST11 zie ook pag. 31)

5114-60  [D]5651-15         [C]

Glasdetail: Verkrijgbare kleuren 
voor glas G-1505 (paneel 5114 
en designzijdeel ST11)

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

GAYKOSINUS-K NL

5503-60                                                                                                                             [B]

Glasdetail: matglas 
met heldere rand
Glasdetail: matglas 
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GAYKOSINUS-K NL

Afbeeldingen tonen deuren in speciale uitvoeringen. Vraag uw gaykodealer.

[Afbeelding]  GAYKOSINUS-K NL model 5420-10 | glas: matglas met heldere rand | greep: AG076-1 edelstaal, 330 mm | 
designzijdeel: ST15 matglas met helder motief (straatnaam + huisnummer)

XS
-v

ar
ia

nt

 5110-10         [B]

[B] 
GAYKOSINUS-K NL |
model 5110-10 | 

decorfolie: vleugel en paneel dennengroen |
glas: G-3402 met decorfacet helder |
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm

 [A] 
GAYKOSINUS-K NL |
model 5545-10 | 

glas: matglas met heldere rand |
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm

5545-10 [A] 5547-10  [C]

[C] 
GAYKOSINUS-K NL |
model 5547-10 | 

glas: G-1073 matglas met helder motief | 
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm

5546-10                                                [D]

[D] 
GAYKOSINUS-K NL |
model 5546-10 | 

glas: G-1073 matglas met helder motief | 
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm 

XS-model voor smalle deuren!

 [E] 
GAYKOSINUS-K NL |
model 5420-10 | 

glas: G-1295 matglas 
met helder motief | 
greep: AG101-1 edelstaal, 400 mm

5420-10  [E]

Glasdetail: G-3402 decorfacet



GAYKOSINUS-S NL
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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

¡   Edelstaal 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.

¡   Edelstaal deurgreep geïntegreerd op het deurpaneel.*

¡   5 glasvarianten

¡   Alle modellen zijn vleugeloverdekkend verkrijgbaar

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

5043   [A]

5041   [C]

[B] 
GAYKOSINUS-S NL |
model 5044 | 

edelstaal-ornamenten | 
vleugeloverdekkend | 
glas: matglas met heldere rand | 
greep: edelstaal 1600 mm 
gemonteerd op het paneel

[D] 
GAYKOSINUS-S NL |
model 5042 |

edelstaal-ornamenten | 
decorfolie: antracietgrijs | 
glas: matglas met heldere rand | 
greep: edelstaal 1600 mm 
gemonteerd op het paneel

[Afbeelding pagina 26]  
GAYKOSINUS-S NL |
model 5042 |

met 2 zijdelen I 
edelstaal-ornamenten | 
decorfolie: dennengroen | 
glas: matglas met heldere rand |
greep: edelstaal 1600 mm 
gemonteerd op het paneel

[C] 
GAYKOSINUS-S NL |
model 5041 | 

houtdecorfolie: zilvergrijs | 
glas: satinato blank | 
greep: edelstaal 1600 mm 
gemonteerd op het paneel

[A] 
GAYKOSINUS-S NL |
model 5043 | 

edelstaal-ornamenten | 
vleugeloverdekkend | 
decorfolie: dennengroen | 
glas: matglas met heldere rand | 
greep: edelstaal 1600 mm 
gemonteerd op het paneel

5044   [B]

5042   [D]
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GAYKOSINUS-S NL

5046   [D]5045    [E]5045    [E]5040   [C]

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

 5048 [A]

Detail: matglas met heldere rand

[A] 
GAYKOSINUS-S NL |
model 5048 |

edelstaal -ornamenten | 
glas: matglas met heldere rand | 
greep: edelstaal 1600 mm 
gemonteerd op het paneel

[Afbeelding]  GAYKOSINUS-S NL model 5048 | decorfolie: zilvergrijs | 
glas: matglas met heldere rand | greep: RVS stanggreep 1600 mm, gemonteerd op het paneel

 [B 
GAYKOSINUS-S NL |
model 5040 | 

edelstaal-ornamenten | 
vleugeloverdekkend | 
glas: matglas met heldere rand | 
greep: edelstaal 1600 mm 
gemonteerd op het paneel

[D] 
GAYKOSINUS-S NL | 
model 5046 | 

houtdecorfolie: golden oak | 
glas: mastercarré blank | 
greep: edelstaal 1600 mm 
gemonteerd op het paneel

[C] 
GAYKOSINUS-S NL |
model 5045 | 

edelstaal-ornamenten | 
vleugeloverdekkend | 
decorfolie: bruinrood | 
glas: matglas met heldere rand | 
greep: edelstaal 1600 mm 
gemonteerd op het paneel

Detail: 
deurpaneel standaard 
(inzetpaneel)

Detail: 
deurpaneel vleugeloverdekkend 
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GAYKOSINUS-S NL model 5041 
met speciale uitvoering | 

matglas kader in edelstaal optiek | 

glas: met heldere rand | 

decorfolie: zilvergrijs | 

scharnieren aluminiumgrijs

Binnenkruk, ID540-13
Standaarduitvoering 

(F1 natuur)   

Ontwerpt u uw voordeur zelf. Binnenzijde zo en buitenzijde weer anders. 
Met de GAYKOSINUS-S NL modellen blijven geen wensen onvervuld.

Optionele speciale uitvoeringen zijn naar wens te combineren.

Buitenaanzicht  

Binnenaanzicht
Ornament binnen edelstaal-look  
vlak ornament in paneelkleur*

*   Bij vleugeloverdekkende panelen standaard met vlakornament in paneelkleur (zonder meerprijs)

Basismodel 
GAYKOSINUS-S NL 5041 | 

kleur: cremewit | 

glas: helder glas | 

stanggreep: edelstaal, 

gemonteerd op het paneel | 

buiten vlak zonder ornament

Basismodel 
GAYKOSINUS-S NL 5041 | 

binnenaanzicht | 

glas: helder | 

standaard binnenkruk ID005-13 | 

merkscharnieren in cremewit | 

binnenzijde alleen inzetpaneel mogelijk | 

vlak zonder ornament binnenzijde

GAYKOSINUS NL 
decorfolie

Vleugeloverdekkend 
paneel

Confi guratiemogelijkheden voor 
modellenserie GAYKOSINUS-S NL

GAYKOSINUS-S NL model 5041 
met speciale uitvoering |
vleugeloverdekkend paneel | 

applicatie edelstaal-optiek | 

glas: matglas met heldere rand | 

decorfolie: zilvergrijs

Detail afbeelding 

stanggreep, 

standaarduitvoering 

RVS, geïntegreerd 

op het deurpaneel.

Ornamenten/applicatie 
edelstaal-optiek

GAYKOSINUS NL glas

of

GAYKOSINUS NL 
decorfolie zoals buitenzijde Tweedelige rolscharnieren

Tweedelige rolscharnieren
(cremewit, wit, donkerbruin of 

aluminiumgrijs) H 188

Standaarduitvoering 



24 25*  Rekenbasis van de Ud-waarden volgens DIN EN ISO 10077, deur 1100 x 2200 mm met volledig gesloten deurpaneel zonder glas.

GAYKOLIFE NL116
uitvoering standaard 
met inzetpaneel

Bouwdiepte 116 mm en inzetpaneel, 
deurpaneel dikte 36 mm

De deurconstructie met tijdloos design. De 
bouwdiepte van 116 mm met meerdere isolerende 
kamers zorgt voor een optimale warmte isolatie. 
Met GAYKO ESP en SKV heeft u de meest extreem 
stabiele constructie.

UD-waarde: 1.1 W/(m2K)*

GAYKOROYAL NL116 
uitvoering standaard 
met inzetpaneel

Bouwdiepte 116 mm en inzetpaneel, 
deurpaneel dikte 36 mm

De deurconstructie met het klassieke blokprofiel. 
De bouwdiepte van 116 mm met meerdere isolerende 
kamers zorgt voor een optimale warmte isolatie. Met 
GAYKO ESP en SKV heeft u de meest extreem stabiele 
constructie.

UD-waarde: 1,1 W/(m2K)*

GAYKOLIFE NL82 
met inzetpaneel

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.

Bouwdiepte 116 mm met vleugeloverdekkend 
deurpaneel dikte 51 mm

Uitvoering vleugeloverdekkend alleen voor 
de modellen van de serie GAKYO SINUS-NL S 
leverbaar!

UD-waarde: 0,9 W/(m2K)*

GAYKO LIFE NL116
Speciaaluitvoering paneel 
buiten vleugeloverdekkend**

GAYKO-deurconstructie

UD-waarde: 1,1 W/(m2K)*

Bouwdiepte 82 mm met inzetpaneel,
deurpaneel dikte 36 mm

De deurconstructie met tijdloos design. De bouwdiepte 
van 82 mm met meerdere isolerende kamers zorgt voor 
een optimale warmte isolatie. Met GAYKO ESP en 
SKV heeft u de meest extreem stabiele constructie.

Voordeur met 
2 zijdelen en bovenlicht

Voordeur met 
zijdeel en bovenlicht

Voordeur 
met 2 zijdelen

Voordeur met 
bovenlicht

Voordeur Voordeur 
met zijdeel

**speciaaluitvoering
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5-punt
Automatisch slot
(Nr. 445600)

[E][A]

[B]

3-punt slot met 2 tegengestelde 
zwenkhaken (standaard)

Afb. draaiknop

3
3
3

GA
YK

OG
H

V

3
3
3

GA
YK

OG
H

V

3-punt slot met 2 tegen-
gestelde zwenkhaken en 
veiligheids-kierstand
(Nr. 403101/H141) 

[C]

[D]

Afb. draaiknop

7-punt slot met 2 gelijklopende 
zwenkhaken en 2 x duo-penver-
grendeling   (Nr. 407600)

[D]

3
3
3

3
3
3

7-punt slot met 2 geli-
jklopende zwenkhaken 
en 2 x duo-penvergren-
deling en veiligheids-
kierstand
(Nr. 407601/H141)

5-punt 
Automatisch slot met 
veiligheids-kierstand
(Nr. 445601/H141)

[F]

Afb. draaiknop 

GAYKO sluitsystemen

5-punt 
Automatisch slot met 
automatische deuropener
(Nr. 435600)

[G]

[A]  3-punt slot  | met nachtschoot en 2 tegengestelde zwenkhaken, uitvoering in RVS, 
      sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

[B]  3-punt slot met veiligheids-kierstand | met nachtschoot en 2 tegengestelde zwenkhaken, 
uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

[C]  7-punt slot  | met nachtschoot en 2 gelijklopende zwenkhaken en 2 x duo-penvergrendeling,    
      uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

[D] 7-punt slot met veiligheids-kierstand | met nachtschoot en 2 gelijklopende zwenkhaken en 
      2 x duo-penvergrendeling, uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

[E]  5-punt Automatisch slot  | met 2 zwenkhaken en 2 schoten (geactiveerd door 
      een magneet), uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

[F]  5-punt Automatisch slot met veiligheids-kierstand | met 2 zwenkhaken en 2 schoten
      (geactiveerd door een magneet), uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn edelstaal-optiek.

[G] 5-punt Automatisch slot met automatische deuropener | met 2 zwenkhaken en 2 schoten              
      (geactiveerd door een magneet). De comfortabele ontgrendeling van de deur gebeurd door 
      een parallel werkende topprestatiemotor. Uitvoering in RVS, sluitlijst in het kozijn 
      edelstaal-optiek.

Standaard

Voordeur-automatisering
Individueel confi guratie voor het 5-punt automatisch slot met 
automatische deuropener:

met biometrisch vingerscan
 met toetsenbord

Montage-opties
voor vingerscan- of toetsen-module

Montage op de deur (van vloer tot midden bedienelement: 1355 mm, zie afb.)

of
Muurmontage (losse levering) opbouw- en inbouwvariant leverbaar

13
55

 m
m

Bediening-opties

Toetsen-module  (Nr.ID670800)(31)

of
Vingerscan-module (Nr.ID680800)(33)

Speciaaluitvoering
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Kierstand met draaiknop

Draaiknop, keuze van de kleuren: 
wit creme, F1 natuur, titaan, edelstaal.
H 141
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5-punt Automatisch slot

met automatische vergrendeling 
van de deur door 2 zwenkhaken en 
2 schoten.

(Nr. 445600)
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Speciaal-
uitvoering
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Buitengreep

edelstaal 400 mm
rond 32 mm, montage 
steuen 45°
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AG101-1
boven PZ
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Binnenkruk

met rozet in edelstaal 
of een binnenkruk met 
langschild.

7
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Doorlopende sluitstang

Doorlopende sluitlijst in edelstaal-look met 
verstelbare dagschoot.

st
an

da
ar

d

5

3
3
3

3
3
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Gepatenteerde technologie 

GAYKOESP in het kaderprofiel an de sluit- en 
scharnierkant zorgt voor stevigheid, optimale 
statiek en hoogste kracht tegen uittrekken an 
de schroeven. EUROPÄISCHES PATENTAMT
Patent-Nr. 0 867 591 (GAYKOESP)

1
22

22
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4
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Veiligheidsprofielcilinder met 
veiligheidskaart 

Gayko Sigma met 19 controle punten bij de 

bevoegheidscontrole van een sleutel en 12 

hardmetalen kern- en huisstiften. Nood- en 

gevarenfunctie. Anti-picking, 

5 sleutels. Kopieer bescherming door 

beschermd sleutelprofi el en veiligheids-

kaart. 

Techniek

Isostone blauwsteen

Onderdorpel 55mm hoog met 
klassieke uitstraling lijkend op een 
natuursteen dorpel.
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Isostone zwart

Onderdorpel 55mm hoog met 
klassieke uitstraling in zwart.

sp
ec

ia
al

ui
tv

oe
ri

ng

Stabiele constructieverbinding

De stabiele constructie verbinding 
(GAYKOSKV) in de hoeken van de 
voordeur zorgt voor massieve steun. 
De hoeklasverbinders zijn met de 
staalversterking en het voordeurprofi el 
verbonden. Dit zorgt voor verhoogde 
stabiliteit, waar u op vertrouwen kunt.

3-punt vergrendeling met 
GAYKOGHV

De veiligheidstechniek van de 
tegengestelde zwenkhaken vindt u 
in het boven- en onderdeel van de 
deurvleugel. Het met geweld uittillen 
en open drukken van de deurvleugel 
wordt hierdoor verhinderd.

Basisuitvoering voor 
alle GAYKO kunststof 
voordeuren:

Vlakke onderdorpel

Verlaagde kunststofdorpel 
met afdichtingsrubber en 
aanslagdichting. Standaard-
uitvoering bij kunststof voordeuren. 

Scharnierbeveiliging

Scharnierbeveiliging (2 stuks). 

De extra grendels voorkomen het 

met geweld uittillen en open drukken 

van de loopdeur aan scharnierzijde. 

H 157

Tweedelige 
kwaliteits-deurscharnieren

Hoogwaardige tweedeling 
deurscharnieren (3 stuks) voor 
kunststofdeuren met drie-
dimensionale afstelmogelijkheden. 
Kleuren: creme, wit, F1 natuur. H 192

Tweedelige rolscharnieren

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

elektrische deuropener met 
ontgrendeling. H 120
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251 MATGLAS MET HELDERE RAND*251 MATGLAS MET HELDERE RAND*

Uw keuze:

kleuren voor ST11 

ST07 ST07 

 Matglas met heldere strepen 
GAYKOSINUS-V  5869 / 5177 / 5178 
GAYKOSINUS-K  5177 / 5178 / 5114

ST11 

Glas-in-lood motief G-1505 
op chinchilla blank
voor GAYKOSINUS-K  5114

007 CHINCHILLA BLANK* 151 MADRAS UADI BLANK010 DELTA BLANK041 MASTERCARRÉ BLANK* 077 SATINATO BLANK*028 GOTHIK BLANK 150 MADRAS PAVE BLANK061 CREPI 504 BLANK

GAYKO fi guurglas

U heeft de keuze: fi guurglas staat inkijk toe of zorgt voor 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

ST04 

Matglas met heldere strepen 
GAYKOSINUS-V 5556-72

GAYKO designglas voor zijdelen

ST13 

Matglas met heldere 
rand en helder motief 
(huisnummer)

ST13 

2b

ST12 

Matglas met helder 
motief (huisnummer)

ST12 

16 familie
A. Robben

ST14 

Matglas met helder 
motief (familienaam)
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5

ST15 

Matglas met helder 
motief (straatnaam + 
huisnummer)

ST10 

Matglas met heldere rand en strepen 
GAYKOSINUS-V 5890
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u-waarde
1,23 W/(m2K) 

u-waarde
1,23 W/(m2K) 

32 33

GAYKO accessoires
Brievenbussen

ID006-1
binnenkruk met rozet

ID540-13
binnenkruk met 
langschild, F1 natur

Binnenkrukken en garnituren

  
=  Alle modellen met een  symbool zijn verkrijgbaar met een geïntegreerde brievenbus 

in het paneel. Alternatief kunt u alle brievenbussen ook in een tussenkalf van een vast zij-
deel bestellen.  

Compleet brievenbus, 
afgerond, BK975-13

(buitenklep)

Compleet brievenbus, 
rechthoek, BK965-13

                                  (buitenklep)

Kleur binnen en buiten

F1 natuur 

Kleuropties
binnen:

cremewit
wit 
RVS 

buiten:

cremewit
wit
RVS 

Compleet brievenbus, 
BK916 

(buiten- & binnenklep)

 AG025-1  
buitengreep 
1400 mm

 AG023-1 
buitengreep 
1000 mm

u-waarde
1,23 W/(m2

Compleet brievenbus, 
BK990-90

Kleur buiten: geborsteld aluminium (edelstaal look)
Kleur binnen: kunststof grjis RAL 7074

Kleur buiten: geborsteld aluminium (edelstaal look)
Kleur binnen: kunststof creme RAL 9001

Kleur buiten: geborsteld aluminium (edelstaal look)
Kleur binnen: kunststof wit RAL 9010

AGo76-1 
buitengreep 
330 mm
edelstaal

AG065-1  
buitengreep 
600 mm,
edelstaal mat/gepolijst

 AG609-1 
buitengreep
800 mm,
Ø 32 mm
edelstaal

 AG608-1 
buitengreep 
400 mm, 
Ø 32 mm
edelstaal

 AG607-1 
buitengreep 
400 mm,
Ø 32 mm
edelstaal

Voordeurgreep

Montage van de greep 
boven de cilinder.

Montage van de greep 
om de cilinder (rozet zit 
tussen de greepsteunen)

Uitvoering 45° steunen *
ø 32 mm edelstaal

AG021-1        600 mm
AG022-1        800 mm
AG023-1      1000 mm
AG024-1      1200 mm
AG025-1      1400 mm
AG026-1      1600 mm
AG027-1      1800 mm
AG028-1      2000 mm

De afgebeelde rechte buitengrepen 
zijn leverbaar in deze afmetingen:

 AG101-1 
buitengreep 400 mm
ø 32 mm edelstaal 

 AG784-1
rozet edelstaal 
ovaal, SKG2

 AG114-1 
rozet edelstaal 
ovaal, buiten vlak 
2 mm, RC2

 AG013-1 
deurknop
edelstaal

NIEUW bij GAYKO: 
De geisoleerde brievenbus BK 990 voor nog meer comfort voor uw huis.

Compleet brievenbus, 
BK990-25

Compleet brievenbus, 
BK990-24

Compleet brievenbus, 
BK990-90

Kleur buiten: geborsteld aluminium (edelstaal look)

u-waarde
1,23 W/(m2K) 

Kleur buiten: geborsteld aluminium (edelstaal look) Kleur buiten: geborsteld aluminium (edelstaal look)

Compleet brievenbus, 
BK990-24

u-waarde
1,23 W/(m2K) 

GG520-13
veiligheidsgarnituur 
met knop buiten, 
F1 natur

 GG521-1
veiligheidsgarnituur 
met knop buiten, 
edelstaal

GG526-13
veiligheidsgarnituur 
met duwer buiten, 
F1 natur

ID541-1
binnenkruk met 
langschild, edelstaal  AD013-1 ???
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Bruinrood

Bazaltgrijs

Antracietgrijs Staalblauw DennengroenCremewit

Zilvergrijs Wijnrood*

Decorfolie

Wit folie*

GAYKO kleuren

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

Designvlakken voor GAYKOSINUS-D NL

Mogelijke kleuren van designvelden

Mooreik Golden Oak Mahonie Notelaar

Houtdecorfolie

Een tweezijdig gefolieerde uitvoering met binnen een buiten verschillende decorfolies/houtdecorfolies is niet leverbaar! 

=  Door het speciale productieprocess van de GAYKOSINUS-K panelen resulteerd bij alle modellen van deze serie een licht optisch verschil van de 

houtnerfstuctuur tussen paneel en kozijn. 

Deze modellen zijn met een  gemarkeerd. Vraag uw gaykodealer voor verdere technische gegevens.

  U wilt graag houtdecor met natuurlijke charme? Met een uitstraling als écht hout?
Voor GAYKOSINUS NL modellen zijn er zeven houtdecorfolies.

Houtdecorfolie voor GAYKOSINUS NL-voordeur modellen

* Deze decorfolies kunt u niet uitzoeken in de serie GAYKOSINUS-K

Voordeur wit.
Smal designveld met houtdecorfolie

Voordeur wit.
Breed designvelden met houtdecorfolie

Voordeur wit.
Breed designveld met houtdecorfolie

Voordeur met decorfolie.
Smal designveld met houtdecorfolie

Voordeur wit, deurpaneel wit



gayko.nl

Het RAL-keurmerk

Het RAL-keurmerk staat voor een uitstekende kwaliteit 
qua gebruiksvriendelijkheid, effi ciënte, betrouwbaarheid 
en veiligheid van de ramen, deren en de montage. Er wordt 
gewaarborgd, dat profielen, glas en beslang van de ramen 
optimaal op elkaar zijn afgestemd en overeenkomen met 
de actuele status.

GAYKO ramen en deuren worden voortdurend nationaal
en internationaal getest en gecertifi ceerd.

Uw GAYKO dealer:
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Merkkwaliteit van


