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 SecuGuard 

Doorvalbeveiliging

Inleiding

Een doorvalbeveiliging heeft niets met inbraakwering te maken, maar alles met veiligheid. Het 
is een buis die voorkomt dat mensen uit het raam vallen. Secu heeft onderzoek laten doen 
door Consument & Veiligheid en wat blijkt: jaarlijks vallen tientallen volwassenen uit het raam. 
De redenen zijn divers: denk aan uitglijden, ramen schoonmaken en evenwicht verliezen, enz. 

In het bouwbesluit wordt de NEN6702 omschreven. Het is een verplichting om bij bepaalde  
 type ramen op verdiepingen, zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw raam en glas te 
 beveiligen tegen doorvallen. Op de volgende pagina’s wordt in 4 basis-illustraties zo goed 
 mogelijk uit gelegd wat de NEN6702 inhoudt.

Het gaat om mensenlevens. Daarom, maar ook omdat keten-verantwoordelijkheid steeds 
belangrijker wordt, is het belangrijk altijd te kiezen voor een goedgekeurd product.  Geen 
enkele leverancier heeft zo’n uitgebreid programma goedgekeurde doorval-oplossingen als 
Secu (hout, aluminium en kunststof kozijnen, in de dag, op de dag, middensteunen). 

Maatwerk
Secu staat bekend om z’n maatwerk vanaf 1 stuk. Dat geldt ook hier: afwijkende lengtes en 
kleuren. Zelfs afwijkende modellen voor specifieke oplossingen. Zo ontwikkelden we naar 
aanleiding van één project een ‘HSB beugel’, die onzichtbare montage in de spouw mogelijk 
maakt. Naast maatwerk worden veel modellen ook per set op standaard lengte en kleur 
verkocht. Ideaal voor situaties die direct opgelost moeten worden. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag aan de juiste 
goedgekeurde oplossing in uw situatie. 

alle maten zijn in millimeters, tenzij anders vermeld



Bestaande bouw: >1500mm 
Nieuwbouw: >1000mm Bestaande bouw: <600mm 

Nieuwbouw: <850mm
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 SecuGuard 
Doorvalbeveiliging

Normering

Verplicht bij een borstwering lager dan 600mm of 850mm

Verplicht voor vaste en beweegbare ramen, tenzij vast raam 
al voldoet aan de statische en/of dynamische beproeving

Onafhankelijk onderzoek toont aan: jaarlijks vallen tientallen 
mensen (ook volwassenen) uit het raam 

Kinderkamer: wenselijk om het raam tevens te voorzien van een 
beveiligde SecuMax Raamuitzetter i.v.m. opklauteren

Afstand tot aangrenzende vloer/terrein/water, groter dan 
1000mm of 1500mm Montage binnen of buiten toegestaan

Alles goedgekeurd 
Onafhankelijke tests, uitgevoerd door SKG, geven goedkeuring 
aan de SecuGuard doorvalbeveiligingen. 

Deze test bestaat o.a. uit een zware zandzak slingerproef,  
met een massa van 50Kg en een valhoogte van 1mtr.  
De Nederlandse norm NEN 6702 (par. 9.6 & 10.2.4) schrijft 
voor dat een doorval beveiliging bestand moet zijn tegen een 
stootbelasting met een kinetische energie van 0,5 kNm op de 
zwakste punten van de constructie.

BouwConnect
Bekijk de bouwconnect bibliotheek voor digitale CAD-tekeningen, 
bestek gegevens en andere informatie over onze doorval-
beveiligingen. bibliotheek.bouwconnect.nl 

Aansprakelijkheid
Het is belangrijk om goedgekeurde doorvalbuizen toe te 
passen. Natuurlijk omdat er mensenlevens mee gemoeid 
zijn, maar ook vanwege de aansprakelijkheid. Die ligt bij alle 
schakels in de leveringsketen.

Alles goedgekeurd 
Vrijwel alle modellen voldoen aan de normering en zijn 
goedgekeurd voor álle kozijnsoorten (hout, aluminium, 
kunststof en zelfs montage in steen). Voor adviseurs, 
voorschrijvers en verwerkers is het toepassen van een 
goedgekeurd product belangrijk omdat hiermee ongelukken 
en aansprakelijkheid wordt voorkomen. 

Maatwerk
Naast standaard lengtes 
en standaard kleuren levert 
Secu de doorvalbeveiliging 
op maat: afwijkende lengtes, 
kleuren en afwijkende 
modellen voor af wijkende 
situaties.

Neem contact met ons op 
voor meer informatie en 
het laatste nieuws over de 
producten en regelgeving. 

Belangrijke informatie en disclaimer
De informatie over de SecuGuard doorvalbeveiliging en de 
afbeeldingen van de criteria omtrent de normering NEN6702 
zijn een interpretatie  van het bouwbesluit 2003, afd. 2.3 (art. 
2.14 t/m 2.22). Daarmee is het mogelijk dat de afbeeldingen 
niet 100% correct en/of rechtens betrouwbaar zijn: Secu 
drukt die slechts af ter illustratie. Secu aanvaart geen enkele 
verantwoordelijkheid en geen enkele aansprakelijkheid 
voor (de gevolgen van) bouwkundige situaties conform 
de afbeeldingen en/of conform de uitvoering van die 
interpretatie. Die ligt nadrukkelijk bij de ge bruiker van de 
afbeeldingen en/of interpretatie.

Films per type 
Op ons YouTube kanaal vindt u filmpjes van de tests die door 
SKG zijn uitgevoerd op alle gevel-elementen.
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 SecuGuard 
Doorvalbeveiliging

SecuGuard 
houten kozijnen

in de dag

Disclaimer
De informatie over 
de SecuGuard 
doorvalbeveiliging en 
de afbeeldingen van 
de criteria omtrent de 
normering NEN6702 zijn 
een interpretatie  van het 
bouwbesluit 2003,  
afd. 2.3 (art. 2.14 t/m 2.22). 

Daarmee is het mogelijk dat 
de afbeeldingen niet 100% 
correct en/of rechtens 
betrouwbaar zijn: Secu drukt 
die slechts af ter illustratie. 

Secu aanvaart geen enkele 
verantwoordelijkheid en geen 
enkele aansprakelijkheid 
voor (de gevolgen van) 
bouwkundige situaties 
conform de afbeeldingen 
en/of conform de uitvoering 
van die interpretatie. Die ligt 
nadrukkelijk bij de ge bruiker 
van de afbeeldingen en/of 
interpretatie.

op de dag odd met middensteun Twist idd Twist oddSlimline idd Slimline odd

middensteun voor  
overspanningen >1500mm

vanaf 2000mm bij HeavyDuty

snelle montage met slechts 
4 schroeven per zijde

snelle montage met slechts 
4 schroeven

verborgen montage d.m.v. 
rampa-moer

rechte montage in kozijn
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 SecuGuard 

odd (kunststof) odd (aluminium)

Doorvalbeveiliging
SecuGuard 

kunststof, aluminium kozijnen en montage in steen

idd (aluminium) idd (steen) idd (muuranker, steen)

plug in volledige steen 
 monteren 

adaptor maakt idd montage 
mogelijk voor alu kozijnen

muuranker/hsb-beugel wordt 
bij constructie ingemetseld

idd (kunststof)

adaptor steun voor schuine 
dagkant 

Twist idd (steen)

plug in steen, niet in cement 
monteren

Twist idd (aluminium)

adaptor maakt idd montage 
mogelijk voor alu kozijnen

snelle montage met slechts 
4 schroeven per zijde

slechts 4 schroeven per zijde 
nodig voor alu kozijn

slechts 4 schroeven per zijde 
nodig voor kunststof kozijn

verschroeving in stalen kern 
niet nodig

verschroeving in stalen kern 
niet nodig



zie tabel

ø40ø41 ø41

50 50

ø41

20 20

23 23

schuinte opgeven
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 SecuGuard 

TIPS
 ¹ zie pag. 6 t/m 9 voor alle 

 bevestigingsmogelijkheden

 ¹ bekijk de montage-film 
op ons youtube kanaal: 
go.secu.nl/doorval-montage

 ¹ overspanning >1500mm,  
kies voor model Twist  
(zie pag. 14 en 15)

Doorvalbeveiliging
SecuGuard 

in de dag

gebruik de boormal bij schuin 
kunststof kozijn 

poedercoating in veel  
RAL kleuren te bestellen

Productkenmerken
• goedgekeurde doorvalbeveiliging volgens NEN6702

• voldoet voor montage in hout, kunststof, aluminium, steen 

• steunen onzichtbaar in buis: alleen  afdekringen zichtbaar

• montage in de dag

• plaatsing binnen of buiten 

• buis ø40x4mm max. vrije overspanning 1500mm

• kies voor langere overspanningen Twist (zie pag. 14 en 15)

• buis aluminium gechromateerd of geanodiseerd 

• epoxycoating buis in buitenkwaliteit

• met glasvezel versterkte nylon steunen met UV-blocker

• montagemateriaal bijgeleverd voor hout (andere kozijn-
soorten apart bestellen)

• voor (zee)gebieden met zware milieubelasting wordt RVS 
montage materiaal geadviseerd (niet standaard mee-
geleverd)

• vrijwel onbeperkte mogelijkheden maatwerk

Informatie
• inmeten: dagmaat > 501 mm minus 8mm is buislengte

• inmeten: dagmaat < 500 mm minus 9mm is buislengte

• bestel de  montagehulp set voor makkelijk en snel  
 monteren in alle omstandigheden  
(zie tabel voor inhoud, art.nr.:2010.366.0160)

• zie product overzicht op pag. 6 t/m 9

type / sets artikelnummer lengte
(mm)

montage- 
materiaal

RAL kleur / 
afwerking

montage- 
mogelijkheden***

span*
(mm) verpakking

SecuGuard idd set** 2010.366.02 990 tbv hout 9010 wit ho / ku / alu / steen 1500 koker

SecuGuard idd set** 2010.366.03 1190 tbv hout 9010 wit ho / ku / alu / steen 1500 koker

SecuGuard idd set** 2010.366.04 1290 tbv hout 9010 wit ho / ku / alu / steen 1500 koker

SecuGuard idd set** 2010.366.05 1490 tbv hout 9010 wit ho / ku / alu / steen 1500 koker

SecuGuard idd set** 2010.366.055 1990 tbv hout 9010 wit ho / ku / alu / steen 1500 koker

losse standaard buislengtes (projectmatig) 

verkrijgbare lengtes: 990, 1190, 
1290, 1490, 1990, 2990mm opvragen nvt 9010 wit 1500 bulk

set steunen (2) idd opvragen naar keuze 9010 wit ho / ku / alu / steen 1500 bulk

maatwerk

doorval-buis idd Ø40 opvragen op maat nvt 9010 wit ho / ku / alu / steen 1500 bulk

doorval-buis idd Ø40 opvragen op maat nvt naar keuze•• ho / ku / alu / steen 1500 bulk

doorval-buis idd Ø40 opvragen op maat nvt geanodiseerd ho / ku / alu / steen 1500 bulk

SecuGuard idd steunen (2x) opvragen naar keuze naar keuze• ho / ku / alu / steen 1500 bulk

montage accessoires  diam.(mm)

adaptorring (2x) 2010.366.0151 Ø45 excl.••• naar keuze•• alu  / ku  rechte dagkant bulk

adaptorring (2x) 2010.366.0150 Ø45 excl.••• geanodiseerd alu  / ku  rechte dagkant bulk

adaptorsteun schuin (2x) 2010.355.073 Ø45 excl.••• naar keuze•• alu  / ku schuine dagkant**** bulk

adaptorsteun schuin (2x) 2010.355.074 Ø45 excl.••• geanodiseerd alu  / ku schuine dagkant**** bulk

HSB beugel 2010.366.0155 n.v.t. in overleg RVS bevestiging op spouwblad bulk

montage set steen 2011.065.004 n.v.t. Fischer MS PLUG M8 (2x),
bout M8 L60mm (2x) dagkant / steen bulk

montage set kunststof 2011.065.18 nv.t. EJOT type S4, 2x40mm (8x) kunststof bulk

montage hulpmiddelen  inhoud

montage hulpset 2010.366.0160 inbussleutel 6, 8, kunststofhulpstuk t.b.v. vasttikken afdekring

boormal t.b.v. schuine dagkant 2010.368.80 verzinkt stalen boormal, t.b.v. positionering schroefgaten schuine dagkant
* span = maximale overspanning volgens NEN 6702  ** een set bestaat uit 1 doorval-buis, 2 steunen en montagemateriaal zoals aangegeven 
***  voor montage in ku/alu/steen: zie montage accesoires **** schuinte in graden opgeven  
• RAL 9001 / 9005 / 9006 / 9010 / 7016 / 7047 •• poedercoating naar keuze, veel RAL kleuren verkrijgbaar 
••• neem contact met ons op voor het correcte montagemateriaal 

adaptorring schuin
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 SecuGuard 

TIPS
 ¹ zie pag. 6 t/m 9 voor alle 

 bevestigingsmogelijkheden

 ¹ bekijk de montage-film  
op ons youtube kanaal:  
go.secu.nl/doorval-montage

 ¹ overspanning >1500mm:  
pas ofwel middensteun toe 
(tussenkalf dient aanwezig te 
zijn) of kies voor model Twist 
(zie pag. 14 en 15)

Doorvalbeveiliging
SecuGuard 
op de dag

Productkenmerken
• goedgekeurde doorvalbeveiliging volgens NEN6702

• voldoet voor montage in hout, kunststof, aluminium 

• montage op de dag

• plaatsing binnen of buiten 

• buis ø40x4mm max. vrije overspanning 1500mm

• buis ø40x10mm max. vrije overspanning 2000mm  
(Heavy Duty)

• buis aluminium gechromateerd en gepoedercoat of           
geanodiseerd 

• standaard epoxycoating buis in buitenkwaliteit (90µ)

• met glasvezel versterkte nylon steunen met UV-blocker

• montagemateriaal bijgeleverd voor hout en kunststof  
(andere kozijnsoorten apart bestellen)

• voor (zee)gebieden met zware milieubelasting wordt  
RVS montage materiaal geadviseerd  
(niet standaard meegeleverd)

• steunen verkrijgbaar in 9001, 9005, 9006, 9010, 7016 en 
7047 
 
 
Bepaling buislengte 

• inmeten: dagmaat + 61mm is buislengte  (hierbij komen de 
steunen ca. 2mm van de dagrand) 

• zie product overzicht op pag. 6 t/m 9

70 70

Ø40x4 Ø40x10

Heavy Duty
steun + buis

standaard 
steun + buis

aluminium
ophoogplaatje

45 45

zie tabel
32

70

5

middensteun voor montage 
op middenstijl

connector altijd ter hoogte 
van middensteun monteren

type / sets artikelnummer lengte
(mm)

montage-
materiaal

RAL kleur / 
afwerking

montage- 
mogelijkheden

span*
(mm) verpakking

SecuGuard odd set** 2010.366.06 990 tbv ho / ku 9010 wit ho / ku / alu  1500 koker

SecuGuard odd set** 2010.366.070 1190 tbv ho / ku 9010 wit ho / ku / alu  1500 koker

SecuGuard odd set** 2010.366.08 1290 tbv ho / ku 9010 wit ho / ku / alu 1500 koker

SecuGuard odd set** 2010.366.09 1490 tbv ho / ku 9010 wit ho / ku / alu 1500 koker

SecuGuard odd set** 2010.366.095 1990 tbv ho / ku 9010 wit ho / ku / alu 1500 koker

losse standaard buislengtes (projectmatig) montage- 
mogelijkheden

verkrijgbare lengtes: 990, 1190, 
1290, 1490, 1990, 2990mm opvragen nvt 9010 wit ho / ku / alu 1500 bulk

SecuGuard odd steunen (2x) opvragen naar keuze 9010 wit ho / ku / alu 1500 bulk

maatwerk (mm)

doorval-buis odd Ø40 opvragen op maat nvt 9010 wit ho / ku / alu  1500 bulk

doorval-buis odd Ø40 opvragen op maat nvt naar keuze•• ho / ku / alu  1500 bulk

doorval-buis odd Ø40 opvragen op maat nvt geanodiseerd ho / ku / alu 1500 bulk

SecuGuard odd steunen (2x) opvragen naar keuze naar keuze• ho / ku / alu 1500 bulk
doorval-buis HeavyDuty odd 
Ø40x10 opvragen op maat nvt 9010 wit ho / ku / alu 2000 bulk

doorval-buis HeavyDuty odd 
Ø40x10 opvragen op maat nvt naar keuze•• ho / ku / alu 2000 bulk

doorval-buis HeavyDuty odd 
Ø40x10 opvragen op maat nvt geanodiseerd ho / ku / alu 2000 bulk

SecuGuard HeavyDuty odd 
steunen(2x) opvragen tbv hout naar keuze• ho / ku / alu 2000 bulk

montage accessoires  

middensteun opvragen tbv hout naar keuze• ho / ku / alu 1500 bulk

ophoogplaatje 5mm 2010.366.0158 nvt naar keuze•• ho / ku / alu bulk

ophoogplaatje 5mm 2010.366.0159 nvt geanodiseerd ho / ku / alu bulk

connector 2010.366.0153 nvt zwart ho / ku / alu bulk

montage set kunststof 2011.065.18 EJOT type S4, 2x40mm (8x) kunststof bulk

montage set aluminium 2011.065.19 spaanplaatschroef 4,8x45mm 
zelfborend (8x) aluminium

* span = maximale overspanning volgens NEN 6702  ** een set bestaat uit 1 doorval-buis, 2 steunen en montagemateriaal zoals aangegeven 
• RAL 9001 / 9005 / 9006 / 9010 / 7016 / 7047 •• poedercoating naar keuze, vele RAL kleuren verkrijgbaar

poedercoating in veel  
RAL kleuren te bestellen
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 SecuGuard 

TIPS
 ¹ zie pag. 6 t/m 9 voor alle 

 bevestigingsmogelijkheden

 ¹ bekijk de montage-film  
op ons youtube kanaal: 
go.secu.nl/doorval-montage

Doorvalbeveiliging
SecuGuard Twist 

in de dag / op de dag

Productkenmerken
• toepassen bij lange overspanningen: 

idd >2000mm, odd >2000mm

• goedgekeurde doorvalbeveiliging volgens NEN6707

• montage in de dag/ op de dag  

• buis ø40x4mm max. vrije overspanning 2000mm

• buis ø40x10mm max. vrije overspanning 2500mm  
(Heavy Duty, in de dag, hout)

• buis aluminium gechromateerd en gepoedercoat  
of geanodiseerd

• epoxycoating buis in buitenkwaliteit (90µ)

• steun uit 2 delen: montagenok en manchet

• slechts 1 verborgen montagepunt per kozijnkant

• montagemateriaal bijgeleverd voor hout  
(andere kozijnsoorten apart bestellen)

• voor (zee)gebieden met zware milieubelasting wordt  
RVS montage materiaal geadviseerd  
(niet standaard meegeleverd)

bepaling buislengte 
• inmeten idd in hout: stanglengte is dagmaat -52mm

• inmeten odd op hout: stanglengte is dagmaat +18mm

• bij toepassing in steen montage met plug 
(plug niet meegeleverd)

zie tabel

montage idd in hout

buis manchet nok

80

10x70

ø48 ø41ø40

25

montage in de dag, in hout of 
aluminium kozijn

montage op de dag, op hout 
of aluminium kozijn

montage in steen mbv plug

type / nokken artikelnummer diameter
(mm)

RAL kleur / 
afwerking

montage  
materiaal

montage- 
mogelijkheden span*(mm) verpakking

SecuGuard Twist idd nokken (2x) 2010.366.0179 Ø48 9010 wit naar keuze ho / alu / steen 2000 / 2500** bulk

SecuGuard Twist idd nokken (2x) 2010.366.0180 Ø48 naar keuze• naar keuze ho / alu / steen 2000 / 2500** bulk

SecuGuard Twist idd nokken (2x) 2010.366.0181 Ø48 geanodiseerd naar keuze ho / alu / steen 2000 / 2500** bulk

standaard buislengtes (mm) lengte(mm)

doorval-buis Ø40 2010.366.061 990 9010 wit nvt ho / alu / steen 2000 bulk

doorval-buis Ø40 2010.366.071 1190 9010 wit nvt ho / alu / steen 2000 bulk

doorval-buis Ø40 2010.366.081 1290 9010 wit nvt ho / alu / steen 2000 bulk

doorval-buis Ø40 2010.366.091 1490 9010 wit nvt ho / alu / steen 2000 bulk

doorval-buis Ø40 2010.366.096 1990 9010 wit nvt ho / alu / steen 2000 bulk

doorval-buis Ø40 2010.366.098 2990 9010 wit nvt ho / alu / steen 2000 bulk

maatwerk (mm)

doorval-buis Ø40 opvragen op maat 9010 wit nvt ho / alu / steen 2000 bulk

doorval-buis Ø40 opvragen op maat naar keuze• nvt ho / alu / steen 2000 bulk

doorval-buis Ø40 opvragen op maat geanodiseerd nvt ho / alu / steen 2000 bulk

doorval-buis HeavyDuty Ø40x10 opvragen op maat 9010 wit nvt hout 2000 / 2500*** bulk

doorval-buis HeavyDuty Ø40x10 opvragen op maat naar keuze• nvt hout 2000 / 2500*** bulk

doorval-buis HeavyDuty Ø40x10 opvragen op maat geanodiseerd nvt hout 2000 / 2500*** bulk

montage accessoires

beugel odd (2x) 2010.366.0156 Ral 9010 wit tbv hout hout 2000 bulk

beugel odd (2x) 2010.366.0157 naar keuze• tbv hout hout 2000 bulk

adaptorring (2x) 2010.366.0150 geanodiseerd excl. aluminium•• 2000 bulk

adaptorring (2x) 2010.366.0151 chroom / 
epoxy RAL aluminium•• bulk

montage set steen 2011.065.003 nvt tbv steen steen 2000 bulk

montage set hout 2011.065.002 nvt tbv hout hout
* span = maximale overspanning volgens NEN 6702 ** 2500mm alleen hout idd *** 2500mm alleen hout idd, 2000 hout odd 
• poedercoating naar keuze, vele RAL kleuren verkrijgbaar •• neem contact met ons op voor het correcte montagemateriaal

adaptorring

poedercoating in veel  
RAL kleuren te bestellen
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 SecuGuard 

TIPS
 ¹ zie pag. 7 voor alle 

 bevestigingsmogelijkheden

 ¹ dunste goedgekeurde 
doorval beveiliging verkrijgbaar

 ¹ bekijk de montage-film  
op ons youtube kanaal:  
go.secu.nl/doorval-montage

Doorvalbeveiliging
SecuGuard Slimline 

in de dag / op de dag

Productkenmerken
• goedgekeurde doorvalbeveiliging volgens NEN6702

• voldoet voor montage in hout 

• montage in de dag / op de dag 

• plaatsing binnen of buiten 

• buis slechts ø20x2mm(!) max. vrije overspanning 1300mm

• ideaal voor beschermde stadsgezichten  
(ivm kleine diameter)

• buis en steunen aluminium gechromateerd of geanodiseerd

• in steunen geschroefd draadeind (M12 idd / M14 odd ) zorgt 
voor  trekverbinding tussen de steunen

• epoxycoating buis in buitenkwaliteit (90µ)

• montagemateriaal bijgeleverd

• voor (zee)gebieden met zware milieubelasting wordt  
RVS montage materiaal geadviseerd  
(niet standaard meegeleverd)

• zie product overzicht op pag. 7

bepaling buislengte 
• in de dag: buislengte is dagmaat: -35mm (draadeind-6mm)

• op de dag: buislengte is dagmaat: +42 (draad + 66mm) 

ingeschroefd draadeind biedt 
extra stevigheid

in de dag montage

op de dag montage op de dag montage

type / sets artikelnummer lengte 
(mm)

RAL kleur / 
afwerking

montage- 
materiaal

montage- 
mogelijkheden

span* 
(mm) verpakking

SecuGuard Slimline idd set** 2010.369.050 1006 9010 wit tbv hout hout 1300 koker
SecuGuard Slimline idd set** 2010.369.060 1300 9010 wit tbv hout hout 1300 koker
SecuGuard Slimline odd set** 2010.369.041 990 9010 wit tbv hout hout 1300 koker

SecuGuard Slimline odd set** 2010.369.043 1300 9010 wit tbv hout hout 1300 koker

maatwerk idd buizen

doorval-buis idd Ø20 + draadeind M12 opvragen op maat 9010 wit nvt hout 1300 bulk

doorval-buis idd Ø20 + draadeind M12 opvragen op maat naar keuze• nvt hout 1300 bulk

doorval-buis idd Ø20 + draadeind M12 opvragen op maat geanodiseerd nvt hout 1300 bulk

maatwerk idd steunen

SecuGuard Slimline idd steunen (2x) 2010.369.013 9010 wit tbv hout hout 1300 bulk

SecuGuard Slimline idd steunen (2x) 2010.369.015 naar keuze• tbv hout hout 1300 bulk

SecuGuard Slimline idd steunen (2x) 2010.369.010 geanodiseerd tbv hout hout 1300 bulk

maatwerk odd buizen

doorval-buis odd Ø20 + draadeind M14 opvragen op maat 9010 wit nvt hout 1300 bulk

doorval-buis odd Ø20 + draadeind M14 opvragen op maat naar keuze• nvt hout 1300 bulk

doorval-buis odd Ø20 + draadeind M14 opvragen op maat geanodiseerd nvt hout 1300 bulk

maatwerk odd steunen

SecuGuard Slimline odd steunen (2x) 2010.369.027 9010 wit tbv hout hout 1300 bulk

SecuGuard Slimline odd steunen (2x) 2010.369.030 naar keuze• tbv hout hout 1300 bulk

SecuGuard Slimline odd steunen (2x) 2010.369.025 geanodiseerd tbv hout hout 1300 bulk
* span = maximale overspanning volgens NEN 6702 ** een set bestaat uit 1 doorval-buis, 2 steunen en montagemateriaal zoals aangegeven       
• poedercoating naar keuze, vele RAL kleuren

montage idd

montage odd

zie tabel36

4x40 4x40

36

ø2
1

M1
4

ø5
0

26

odd steun

ø50

ø2
1

M1
2

36

idd steun

4x40 4x40

zie tabelø50 ø50

poedercoating in veel  
RAL kleuren te bestellen



Disclaimer
SecuProducts B.V. behoudt zich het recht voor op elk moment 
het productaanbod aan te passen of onderdelen te verwijderen 
zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Producten en materialen worden weergegeven zonder enige vorm 
van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen 
op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 
SecuProducts B.V.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze 
materialen liggen bij SecuProducts B.V.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen 
is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 
SecuProducts B.V., behoudens en slechts voor zover anders 
bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), 
tenzij bij specifieke materialen anders aan gegeven is.

SecuProducts BV, SecuStrip, SecuBar, SecuGuard, SecuPost, 
SecuCare zijn gedeponeerde handelsmerken.

©2019 SecuProducts B.V.
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