
Wist u dat er gemiddeld om de 2 minuten ergens wordt inge-
broken? Een verontrustend feit dat, zeker met het oog op de 
naderende vakantieperiode, vraagt om solide maatregelen. 
U kunt namelijk veel doen om een inbraak in uw woning of 
kantoorpand te voorkomen. Met kozijnen- en deuren die 
voorzien zijn van inbraakwerende eigenschappen maakt u 
het een inbreker aanzienlijk lastiger. De specialisten bij Van 
Esseveld Geveltechniek helpen u graag bij uw keuze voor 
hoogwaardige- en goed beveiligde deuren- en kozijnen!

VEILIG & 
VERTROUWD

POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

‘Wij leveren uitsluitend kwalitatief hoogwaardige 

kunststof kozijnen van het merk Gayko’, aldus Erik 

Opperman die verantwoordelijk is voor de verkoop 

bij Van Esseveld Geveltechniek. ‘De Gayko-kozijnen 

zijn voorzien van het SKG2-keurmerk waardoor ze 

ruimschoots voldoen aan het “Politie Keurmerk Veilig 

Wonen”. Dit keurmerk is aan deze kozijnen toegekend 

aangezien de fabrikant voor een keur aan inbraakwerende 

eigenschappen heeft gezorgd.’

 

‘Zo zijn de beslagdelen en sluitstukken onwrikbaar be-

vestigd en zijn de schroeven van alle beslagdelen vast 

geboord in het kunststof. De schroeven zitten net zo 

vast als pluggen in een muur; onwrikbaar en bovendien 

extreem belastbaar. Verschuiven van de vleugels is on-

mogelijk; bij een poging om het raam te lichten - in 

welke richting dan ook - treedt een stoppende kracht 

op. Ter vergelijking: een traditioneel raam kan in min-

der dan 10 seconden in één richting worden gelicht. En 

een raam in de kiepstand? Een draaikiepraam van Gayko 

is inbraakwerend dankzij het nieuwe Gayko beslag. Dit 

beslag maakt ventilatie in de gekantelde stand gecombi-

neerd met inbraakwering mogelijk; met Politie Keurmerk 

Veilig Wonen! Zo kunt u eindelijk beschermd gaan slapen 

met gekantelde ramen! Al met al een pakket maatrege-

len die zorgt voor een kleinere kans op een inbraak én 

een geruststellend gevoel.’

 

Familiebedrijf Van Esseveld bestaat al sinds 1991 en heeft 

in die tijd een goede naam opgebouwd als betrouwbare 

partner op het gebied van deuren- en kozijnen. In de 

ruime showroom aan de Rijksstraatweg in Elst Ut., bent u 

van harte welkom om de mogelijkheden zelf te ontdekken. 

‘Wij staan u graag met raad en daad terzijde zodat u de 

juiste keuze kunt maken voor uw specifieke situatie. 

U bent van harte welkom!’ zo besluit Erik.
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Eindelijk beschermd 
slapen met 

gekantelde ramen


