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Wat ons bijzonder maakt
Meer dan 13 jaar ervaring in montage en productie van kozijnen
GMkozijnen, uw kunststof kozijnen specialist uit Vlissingen. Wij leveren hoge kwaliteit en 
duurzame kunststof kozijnen, waarmee wij onze klanten, medewerkers en leveranciers comfort, 
zekerheid en veliligheid bieden. Wij zijn er voor zowel de particuliere als zakelijke markt. 

GMkozijnen is tevens een belangrijke speler in nieuwbouw, verbouw-en renovatie projecten. 
Kwaliteit, vakmanschap en het vermogen om u te kunnen voorzien van professioneel advies 
maakt ons een onderscheidende speler in de markt. Daarbij produceren we nauwelijks van echt 
te onderscheiden houtnerf profielen. Deze kunststof kozijnen zijn geschikt voor de klassiekere 
woning. Zo kunnen we de kozijnen precies matchen bij de stijl van uw woning.

• Productie in eigen fabriek 
• Bewezen resultaten en hoge klanttevredenheid
• Korte lijnen en heldere communicatie 
• Snelle reactietijd 
• Professionele service voor zowel de particuliere als zakelijke markt
• Korte levertijd van 4 tot 6 weken
• Onze kunststof kozijnen zijn voorzien van dubbel HR++(+) beglazing 
• Ons solide, inbraakwerend hang- en sluitwerk voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
• Wij geven maar liefst 10 jaar garantie op onze kozijnen. 

Beste kwaliteit Gealan profielen 
Onze kozijnen worden gemaakt met het GEALAN-profielsysteem van de nieuwste generatie. 
Deze systemen bevatten een meerkamersysteem, dat ervoor zorgt dat de warmte binnen blijft en 
het geluid buiten. 

Kozijnen van kunststof zijn gemakkelijk te reinigen, onderhoudsarm en hebben een lange 
levensduur. Kozijnen zijn de verkrijgen in standaard wit en crème, maar ook in diverse 
houtnerffolie kleuren en acrylcolor.

In deze brochure geven we u graag een idee van de uitgebreide mogelijkheden. Daarbij adviseren 
we altijd een vrijblijvend adviesgesprek aan te vragen, zodat wij alle mogelijkheden kunnen laten 
zien, aangepast op uw wensen.

GMKozijnen 
Mercuriusweg 9
4182 NC Vlissingen
info@gmkozijnen.nl
+31(0)118 43 57 43  - 06 45 49 64 63



HR++ Door te investeren in HR++ glas bespaar je flink op je energierekening. Wist je dat je bij een 

gemiddelde tussenwoning zo'n 240 euro per jaar kunt besparen door het enkel glas te vervangen voor HR++ 
glas? Dat is vergelijkbaar met een rendement van 5% op je spaarrekening. Naast het besparen op je ener-
gierekening levert het vervangen van je ramen je ook meer comfort in huis op. Je hebt minder last van tocht 
en het reduceert geluidsoverlast.

Houd warmte binnen
In tegenstelling tot traditioneel HR glas, hou je met HR++ de warmte vrijwel volledig binnenshuis. Bij traditio-
neel HR glas is de ruimte tussen de glaslagen gevuld met droge lucht. Bij HR++ wordt daarbij nog een extra 
isolerend edelgas toegevoegd (Argon of Krypton). Bovendien is de binnenzijde van HR++ glas voorzien van 
een onzichtbare, flinterdunne warmtereflecterende metaalcoating. Die coating laat zonlicht door, maar 
reflecteert de binnenwarmte tot wel 90%. Je hebt geen last meer van een koude luchtstroom of 
condensvorming van je ruit. Het besparende effect verneem je direct in je portemonnee!

HR+++ glas is geen dubbel glas, maar driedubbel glas. Waar dubbel glas bestaat uit 2 glasplaten-
met een laag stilstaande lucht of edelgas ertussen, is er bij driedubbel glas nog een extra glasplaat aan toe-
gevoegd. Het gevolg is een nog beter isolerende ruit, waarmee de warmte nagenoeg perfect in huis wordt ge-
houden. HR+++ glas staat dan ook garant voor de beste isolatie in uw woning. Een leuk weetje is dat HR+++ 
glas ongeveer 10 kilogram per m² zwaarder is ten opzichte van standaard dubbel glas. Dit komt door de extra 
glasplaat. Dit betekent dat de sponning wel geschikt moet zijn om dit extra gewicht te dragen. Bij nieuwbouw-
woningen is dat vaak wel het geval, maar voor bestaande woningen is dit niet vanzelfsprekend. We raden u 
dan ook aan om onze expert te laten bekijken of uw kozijnen geschikt zijn voor HR+++ glas.

GLAS

Heb je enkel glas? Heb je dubbel glas / 
thermopane?

HEb je HR glas?

Isolatiewaarde: Zeer slecht Isolatiewaarde: Matig Isolatiewaarde: Redelijk

Met HR++ bespaar je gemiddeld: Met HR++ bespaar je gemiddeld: Met HR++ bespaar je gemiddeld:

€ 450,- per jaar € 195,- per jaar € 135,- per jaar

EIGEN HUIS EIGEN STIJL
De keuze het type glas en profiel is belangrijk, maar de afwerking maakt de stijl compleet. GMKozijnen levert 
ook inzethorren, screens, rolluiken, roosters, vensterbanken en lekdorpels in diverse kleuren en stijlen.

INZETHORREN & SCREENS



TUINDEUREN & SCHUIFPUIEN

Een mooie schuifpui of openslaande tuindeuren zijn een 
waardevolle toevoeging aan de woonbeleving van uw huis.
In onze eigen fabriek kunnen we ze maken in vrijwel alle
maten, kleuren en profielen. 

DIVERSE LEKDORPELS
VENTILATIEROOSTERS

Goede ventilatie is extreem belangrijk. Het houd uw 
woonomgeving gezond door circulatie van voldoende frisse lucht.

TRADITIONEEL

MODERN

Zoals je kunt zien bepaalt niet alleen
het type profiel het aangezicht van uw
woning, ook de dorpels hebben een 
grote invloed. GMKozijnen kan de 
lekdorpel leveren die perfect bij uw 
woning past. 





KOZIJNEN

Wat is een HVL verbinding?
Een HVL verbinding ook wel Hollandse hoek of houtlook verbinding genoemd, is een 
verbinding in kunststof kozijnen of deuren waarbij de hoeken van het kunststof kozijn 
netjes recht op elkaar zijn verbonden.

De voordelen van een HVL verbinding!
Met een HVL verbinding heeft u de warme uitstraling van een houten kozijn met alle 
voordelen van kunststof kozijnen of kunststof deuren. De voordelen op een rij:

> De uitstraling van een houten kozijn, maar niet het periodieke onderhoud
> Uniek door de nieuwste Linktrusion technologie
> Voorzien van KOMO, SKG & VKG keurmerk
> Op maat gemaakt in onze eigen fabriek van 4200m3

HVL

VERSTEK

HVL VERSTEK

Met onze unieke lastechnologie verzekert 
GM een perfecte verstek koppeling. Deze 

verbinding komt tot stand door te lassen 
zonder lasnaad. Onze nieuwe standaard die zorgt 

voor oneindige kozijnmogelijkheden en toepassingen.

Deze authentieke lastechnologie zorgt voor een perfecte 
uitlijning van de verstekken, waardoor we onze kunststof

 kozijnen kunnen aanbieden met een uitzonderlijke afwerking. 

De lasmethode van GM kozijnen wordt standaard en zonder meerprijs
 voor al onze verstek hoeken toegepast en bied een uitstekend alternatief 

naast de traditionele rechte verbindingen.

Meer ruimte en licht
Van renovatie van dakkapel tot een totaal
nieuwe dakkapel. Wij kunnen het!

DAKKAPELLEN

KOZIJNEN

OUD NIEUW

“Door GM kozijnen ziet ons huis er niet alleen beter uit, ook onze energierekening is gedaald”
 

Jan de Visser



TERRASDEUREN

DEUREN

GM kan ook meer licht in uw
keuken of woonkamer brengen 
door een nieuwe schuifpui of
terrasdeuren.

In eigen fabriek opgebouwd 
Bij GM zijn er ontbelbaar veel mogelijkheden voor de opbouw, 
kleur en materiaalkeuze van voordeuren. Niet alleen voldoen ze aan 
de hoogste isolatiestandaarden, visueel sluiten ze perfect aan bij uw 
wensen.

Grepen
U heeft naast het deur oppervlak ook de mogelijkheid om te kiezen 
uit vele soorten en maten deurgrepen. Een mooie deurgreep maakt 
de deur helemaal af. 

Isolerende en inbraakwerende deur
Al onze kunststof deuren en kunststof kozijnen hebben een hoge iso-
latiewaarde, zijn voorzien van SKG** deurbeslag en zeker niet onbe-
langrijk: al onze kunststof voordeuren dragen, net als onze kunststof 
achterdeuren, het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). De schar-
nieren, klinken en sloten zijn zo verwerkt in het kozijn, zodat het voor 
inbrekers nagenoeg onmogelijk is om via uw voordeur naar binnen te 
komen. Uw cilinder is tevens voorzien van kerntrek beveiligd beslag. 
Dit voorkomt de zogeheten inbraakmethode ‘kerntrekken’ waarbij de 
cilinder uit de deur getrokken wordt.

DEUREN
Uw eigen unieke voordeur
GM maakt uw voordeur precies zoals u hem hebben wilt! Bijvoorbeeld met 
sierpanelen, rvs- stroken, (figuur)glas, beslag en siergrepen. Met de toepassing van 
persoonlijke details in uw huisdeur beschikt u voortaan over uw eigen unieke 
kunststof deur die past bij uw woning.

10 jaar garantie op de kleur, de structuur en de montage

Op maat gemaakt in eigen fabriek

Inbraakwerend volgens politie keurmerk veilig wonen SKGII

Hoge isolatiewaarde

Meer dan 150 verschillende kleuren 

Keuze uit houtnerf, mat en metallic structuur

Onderhoudsarm



GEALAN S 9000 NL PROFIELEN GMKozijnen kan diverse profielen leveren met HR++ of HR+++ glas, 
verschillende inbouwdieptes en kleurstellingen.
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