
Algemene informatie
• SecuStrip Basic heeft een kwaliteits

garantie van 2 jaar. SecuStrip Plus 
heeft zelfs een kwaliteits garantie van 
5 jaar (op fabricage fouten).

• SecuStrip Basic lengtes:  
binnendraaiend: 205cm,   
buitendraaiend: 211,5cm. 

• SecuStrip Plus standaard lengtes:  
ramen: 150cm  
voordeur: 205cm, 230cm  
achterdeur: 211,5cm, 230cm. 

• Kunststof of aluminium  kozijn? 
Montage hierop is soms mogelijk 
met afwijkend montage materiaal 
 (mee geleverd is voor hout).

• SecuStrip Plus voor voordeuren is ook 
toepasbaar op schuifpuien. 
Kijk op secu.nl

• SecuStrip Plus is ook leverbaar als 
maatwerk (afwijkende kleur, lengte 
of model). Kijk op www.secu.nl/
secustrip-maatwerk

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Binnendraaiend/Voordeur
Voldoet aan  (antiflipperprofiel)

Voldoet aan  en plust een bestaande 
situatie op naar Politie Keurmerk Veilig 
Wonen niveau, mits de deur voorzien is 
van een hoofd en bijzetslot, waarvan 
het bijzetslot voldoet aan  (plaat
sing bijzet slot onder het hoofdslot).

Buitendraaiend/Achterdeur
Voldoet aan  (antiflipperprofiel)

Voldoet aan  en plust een  bestaande 
situatie op naar Politie Keurmerk Veilig 
Wonen niveau, mits de deur voorzien is 
van een  hoofd slot.

Zie visuele instructie ‘Politiekeurmerk 
Veilig Wonen’ op achterkant.

Voor meer informatie en tips, 
kijk op www.secu.nl

Algemene montage-handleiding
• De SecuStrip wordt geplaatst aan de 

sluitzijde.

• Boor altijd voor. Zo verbetert de in
braakwering en gaat het indraaien van 
de schroeven makkelijker. Bij hardhout 
3mm. Bij vuren, grenen ed. 2mm.

• Meet dikte deur i.v.m. maat schroeven

• Houdt bij montage wat ruimte i.v.m 
werking deur/kozijn.

• Bij bestaande sloten: nooit schroeven 
in de slotkasten. 

• De SecuStrippen zijn boven en onder 
voorzien van 3 montage gaten kort op 
elkaar. Zorg ervoor dat deze 3 mon
tage gaten altijd aan de onderzijde van 
deur of raam intact blijven (eventueel 
inkorten dus aan de bovenzijde!)

• Bij MeerPuntsVergrendeling (MPV): 

1. Vergrendeling uit deur halen
2. ‘Proef’ schroeven
3. Vergrendeling terugplaatsen
4. Controleer goede werking
5. SecuStrip verder bevestigen

6. Zorg ervoor dat u op voldoende 
afstand voorboort/schroeft van de 
bedieningsstang van de MPV.  
Nooit schroeven/bevestigen ter 
hoogte van de slotkasten/sluit
kommen van de MPV.

7. Als alternatief kunt u navraag doen 
bij de leverancier of fabrikant van uw 
type MPV

• SecuStrip te lang? Inkorten met ijzer
zaag, daarna zaagsnede voorzien van 
primer en evt. voorzien van kleur.

• SecuStrip overschilderen: Schuur goed 
op. Behandel met een primer geschikt 
voor kunststof. Werk af met nieuwe kleur.

• Vervolg de montageinstructie van uw 
specifieke SecuStrip.

Montage-handleiding
Lees eerst geheel de algemene mon-
tage handleiding door voordat u begint.

1. Plaats deurprofiel op de buitenkant 
van deur. Zorg voor ±2mm ruimte 
tussen hoekprofiel en kozijn, zodat 
deur of raam niet klemt. Plaats voor
lopig met 3 spaanplaatschroeven 
(niet meegeleverd) boven, midden, 
onder. Nog niet de 1toersschroeven 
gebruiken.

2. Monteer kozijnprofiel. Zorg voor 
enige ruimte tussen de profielen om 
schampen te voorkomen. Zet vast 
zoals bij stap 1.

3. Controleer goede werking van de deur.

4. Verwijder spaanplaatschroeven van 
het deurprofiel en monteer af met de 
meegeleverde 1toersschroeven  
(bij voorkeur met handschroeven
draaier monteren i.v.m. afbreken 
schroef  koppen). Maak gebruik van 
het mee geleverde indraai hulpje voor 
1toersschroeven. Zie Indraai hulpje 
1toerschroeven.

5. Meegeleverde afdekkapjes bevestigen.

Montage-handleiding
Lees eerst geheel de algemene mon-
tage handleiding door voordat u begint.

1. Pas profielen eerst ‘voor de hand’. 
Plaats kozijnprofiel op het kozijn, 
gelijk met de binnenzijde van de 
sponning.

2. Bevestig voorlopig op 3 punten (bo
ven, midden, onder) met spaanplaat
schroeven (niet meegeleverd). Nog 
niet de 1toersschroeven gebruiken.

3. Plaats deurprofiel zodanig, dat 
de haak zich in het midden van het 
kozijnprofiel bevindt. Voorlopig op 3 
punten bevestigen (boven, midden, 
onder). Met spaanplaatschroeven (niet 
meegeleverd). Nog niet de 1toers
schroeven gebruiken.

4. Om goede werking te controleren, 
deur sluiten.

5. Verwijder spaanplaatschroeven van 
het deurprofiel en monteer af met de 
meegeleverde 1toersschroeven  
(bij voorkeur met handschroeven
draaier monteren i.v.m. afbreken 
schroef  koppen). Maak gebruik van 
het mee geleverde indraai hulpje voor 
1toersschroeven. Zie Indraai hulpje 
1toerschroeven.

6. Meegeleverde afdekkapjes bevestigen.

Let op: kijk op de 
verpakking welk type 

u gaat monteren. 
Lees voor montage de 
gehele instructie door 

Benodigd voor montage

Indraai hulpje 1-toerschroeven

• boor 2 mm voor vuren, grenen ed.
• boor 3 mm voor hardhout
• ijzerzaag nodig bij inkorten strip
• 6 kleine spaanplaat schroeven 

(voor tijdelijke bevestiging bij de 
modellen met 1toersschroeven)
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epoxycoating
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incl. 1-toerschroeven: 
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Inschroefhulp, gebruiken in 
 combinatie met standaard 
bithouder en plat bit no. 5

Veiligheid bij montage en bij gebruik:

omdat de beide strips van dit kwaliteits
product zo zijn ontworpen dat die nauw 
op elkaar aansluiten, kunnen vingers 
daartussen bekneld raken. Zowel bij 
montage als bij het dichtdoen van de 
deur of raam is daarom voorzichtigheid 
geboden. Houd altijd uw vingers weg 
van de ruimte tussen de strips en zorg 
uiteraard ook dat andere zoals bijv. 
kinderen dat doen. Een dempopvanger 
(bijv. van het merk Dictator) kan daarbij 
ook nuttig zijn; die kunt u bij uw bouw
markt  aanschaffen. En ons advies is 
dat degene die zorgt voor de montage, 
een veiligheidsbril en werkhand
schoenen draagt.
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Situatie voldoet aan PKVW 
(3 minuten inbraakbestendig)

Bestaande situatie voldoet niet aan PKVW

hoofdslot
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Voordeur
SecuStrip Plus

Montage-handleiding
Lees eerst geheel de algemene 
montage handleiding door voordat u 
begint.

1. Plaats deurprofiel. Zorg voor ± 2 mm 
ruimte tussen profiel en kozijn. Be
vestig voorlopig op 3 punten (boven, 
midden, onder).

2. Monteer kozijnprofiel. Let er op dat 
profielen elkaar niet raken. Bevestig 
ook voorlopig op 3 punten.

3. Om goede werking te controleren, 
deur of raam sluiten. Als schroeven 
schampen, verplaatsen of schroef
gaten in kozijnprofiel iets opboren 
(soevereinen) zodat schroef koppen 
verzinken.

4. Aftekenen en voorboren. Overige 
schroeven bevestigen.

Achterdeur
SecuStrip Plus

Montage-handleiding
Lees eerst geheel de algemene mon-
tage handleiding door voordat u begint.

Controleer of uw terugligging (zie afbeel
ding hierboven) overeenkomt met die van 
de SecuStrip.  
Verkrijgbare terugliggingen (in mm):  
06  713 1420 2127

Dit model is over het algemeen ook 
geschikt om te gebruiken bij de aanwezig
heid van een MeerPuntsVergrendeling 
(MPV) in de deur. Indien er een MPV 
aanwezig is, zie opmerking MPV bij 
algemene montage handleiding

1. Bepaal de plek van het deurprofiel 
op de deur en het kozijnprofiel op 
het kozijn. Zorg ervoor dat de max. 
afstand tussen beide schroefbevesti
gingen (A) 35mm is.
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3,5x norm Politie-
keurmerk Veilig Wonen

verzinkt staal met 
premium epoxycoating

incl. spaanplaat -
schroeven: 4x40mm 

inbraakwering

3,6x de normering 
volgens PKVW

11
minuten
inbraakwering

2x norm Politie-
keurmerk Veilig Wonen

verzinkt staal met 
premium epoxycoating

incl. schroeven:
deur-profiel: 4x35mm (1-toer)

kozijn-profiel: 4x40mm (vlakkop)

inbraakwering

2x de normering 
volgens PKVW

6
minuten
inbraakwering

2. Deurprofiel dient zo geplaatst te wor
den dat deze zich links van het midden 
in het kozijnprofiel bevindt.

3. Plaats deurprofiel. Bevestig voor
lopig op 3 punten (boven, midden en 
onder) met spaanplaatschroeven (niet 
meegeleverd). Nog niet de 1toers
schroeven gebruiken. Controleer 
goede werking van de deur.

4. Plaats kozijnprofiel op het kozijn (zie 
stap 2). Teken af en boor voor, bevestig 
voorlopig op 3 punten (boven, midden 
en onder), met spaanplaatschroeven 
(niet meegeleverd). Controleer goede 
werking van de deur.

5. Verwijder spaanplaatschroeven van 
het deurprofiel en monteer af met de 
meegeleverde 1toersschroeven (bij 
voorkeur met handschroevendraaier 
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1x de normering 
volgens PKVW

3
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inbraakwering

3,6x de normering 
volgens PKVW

11
minuten
inbraakwering

2x de normering 
volgens PKVW

6
minuten
inbraakwering

SecuStrip 
Basic
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SecuStrip 
Plus SecuStrip Plus

Achterdeur

SecuStrip Plus
Voordeur

monteren i.v.m. afbreken schroef
koppen). Maak gebruik van het 
meegeleverde indraai hulpje voor 
1toersschroeven. Zie indraai hulpje 
1toerschroeven

6. Kozijn profiel definitief bevestigen. 
Profiel kan altijd enigszins na gesteld 
worden d.m.v. de sleufgaten (bijv. 
tijdens seizoenswisselingen).

7. Bevestig de meegeleverde afdek
kapjes op de 1toersschroeven.

SecuStrip
ijzersterk de beste

Situatie:
Voordeur/

Binnendraaiend

Montage instructies 
SecuStrip Plus:
http://go.secu.nl/montageplus

12,5 mm


