
Profi teer en bespaar direct! Vervang nu uw oude kozijnen. 

15 % 

korting op de 

montage! 

De overheid stopt. 

Uw GAYKO dealer 
gaat door!



Kies dit najaar voor nieuwe kozijnen van GAYKO. Deze kozijnen zijn gemaakt in Duitsland volgens 

strenge Nederlandse kwaliteitseisen. Ze zijn niet alleen duurzaam, maar ook onderhoudsvriendelijk 

en door een uniek en gepatenteerd veiligheidsysteem extreem inbraakwerend. Daarnaast hebben 

ze een hoge isolatiewaarde zodat u deze winter al bespaart op uw energiekosten. Bezoek nu uw 

dichtstbijzijnde dealer en profiteer in 2015 nog van 15% korting op de montage van uw nieuwe kozijnen.

15 % 

korting op 

de montage! 

Gepatenteerde technologie
(Europa nr. 0867591)

Tevreden klant aan het woord

We hebben altijd gedacht, dat het ons niet zou overkomen. Dat de inbreker niet kon bin-

nendringen, is het beste bewijs dat we met de GAYKO-kozijnen de juiste beslissing hebben 

genomen. Door andere ramen was hij binnengekomen. Als hij toen binnen was geweest, zou ik 

nu een onveilig gevoel hebben, maar nu denk ik er niet meer aan.

De vijf voordelen van een GAYKO kozijn:
Al meer dan 30 jaar bouwt GAYKO kunststof en aluminium ramen en deuren van hoge kwaliteit. Daarmee is het bedrijf een van de 

leidende fabrikanten in Europa. Door de uitstekende eigenschappen en gepatenteerde technologie (KOMO en SKG gecertificeerd) 

beschikt elk GAYKO product over het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Veiligheidssystemen van GAYKO werken echt!
Maak het inbrekers echt moeilijk en kies voor GAYKOSafeGA®. Een uniek 

veiligheidsysteem waarmee we vriend en vijand (het inbrekersgilde) hebben verrast. 

Het biedt gegarandeerde bescherming tegen geweld en vernieling van buitenaf.

Gepatenteerde technologie voor stabiliteit 
en verhoogde veiligheid.

GAYKOSafeGA® 

Veiligheidsgrepen
GAYKO 

Veiligheidsglas

4x
Zwaarder 
belastbaar

tot Gepatenteerde technologie
(Duitsland nr. 10111903)

Inbraakwerend Energiebesparend Isolerend Onderhoudsvriendelijk Duurzaam

  1

5 ja
ar garantie

            op GAYKOESP



Ook voor uw voordeur
Maak een keuze uit de ruime collectie 

aluminium of kunststof voordeuren.aluminium of kunststof voordeuren.

Offerte voor uw woning? >  Welkom in onze showroom!

In diverse kleuren leverbaar
Kies een kleur/houtnerf die past bij uw huis. 

Alle kleurfolies zijn kleurecht en slijtvast.

Vakkundige montage
Onze monteurs zorgen voor perfecte 

montage en werken netjes en vakkundig. 

Bespaar nu direct! Ontdek alle voordelen bij uw dealer.

15 % 

korting op de 

montage! 


