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veilig wonen voor senioren

Veilig wonen voor senioren
In deze catalogus vindt u informatie over SecuCare, producten die langer zelfstandig wonen mogelijk 
maken. SecuCare producten zijn toepasbaar in woonhuizen, zorginstellingen en de utiliteitsbouw. 

SecuCare is er voor senioren, mensen met een lichamelijke beperking, voor mensen die revalideren of 
mensen die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben om veilig thuis 
te kunnen blijven wonen. Alle producten zijn van hoge kwaliteit en ontworpen voor lang, probleemloos 
gebruik zonder onderhoud. Ze worden ook zoveel mogelijk onafhankelijk getest. Lees hier meer over op 
pagina’s 4 en 5.

Veranderingen in de zorg
Zorghulpmiddelen worden niet meer via de WMO vergoed aan mensen zonder indicatie. Dit heeft grote 
gevolgen omdat de consument of woningbouwcorporatie deze nu moeten aanschaffen. Tegelijkertijd 
willen (en moeten!) senioren langer thuis blijven wonen en daar hun woning op aanpassen. Daar komt de 
vergrijzing nog bij: tot 2020 komen er 1,2 miljoen 65-plussers bij. Dan is bijna 20% van alle Nederlanders 
65 of ouder. De overheid stelt dat tot 2021 jaarlijks 44.000 woningen ‘senior-proof’ moeten worden 
gemaakt. Kortom: kansen voor winkeliers, de bouw en woningbouwcorporaties. 

SecuCare speelt in op al die veranderingen met een aantrekkelijk productaanbod, ontworpen voor de 
moderne consument die eisen stelt aan betaalbaarheid, comfort, gemak, kwaliteit en vormgeving. Maar 
we doen meer dan producten verkopen. Door meer dan 30 jaar retail-ervaring weten we dat trainingen en 
workshops, aantrekkelijke verpakkingen en  winkelconcepten, Point of Sale en online content in woord, 
beeld en video onmisbaar zijn. Lees hier meer over op pagina’s 8 t/m 15 .
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Wie staat er achter SecuCare?  
SecuCare is onderdeel van SecuProducts BV, al bijna 
35 jaar A-merk en marktleider op het gebied van 
aanvullende beveiligings- en veiligheidsproducten. 
Secu is een oer Hollands familiebedrijf, gevestigd in 
de Haarlemmermeer.  We zijn er trots op bekend te 
staan als een sterk klantgericht bedrijf.

Altijd een veilig gevoel, dat is ons motto. Dat 
geldt voor de eindgebruiker, maar óók voor u 
als voorschrijver, verwerker, retailer, inkoper of 
adviseur. Door te werken met producten van Secu, 
kunt u er 100% op vertrouwen dat het goed zit op 
gebied van kwaliteit, service en ondersteuning.

Onze peilers: 
- klanten, direct en indirect
- marketing en reclame
- innovatie
- alles snel uit voorraad leveren

Wilt u meer weten over de wereld van SecuCare? 
Ga dan naar onze dealerpagina 
(go.secu.nl/dealer-secucare of 
scan de QR code) waar u up to 
date informatie vindt en een 
link naar alle content (tekst en 
afbeeldingen). 

Kijk voor meer informatie op onze websites  www.
secucare.nl, www.secu.nl en www.secupost.nl 

 
Kwaliteit en normeringen 
Voor SecuCare is de kwaliteit van de producten van 
het allergrootste belang. 
Vrijwel alle producten worden daarom in Europa 
vervaardigd, de kern van het assortiment zelfs in 
Nederland. Secu is verder aangesloten bij SKG, een 
onafhankelijke certificeringsinstelling die producten 
test, keurt en ons periodiek controleert. Producten 
van SecuCare hebben een kwaliteitsgarantie van 2 of 
5 jaar.

Directie: Maarten Wijninga, Nicole Hartwijk, Chris van Bruggen

wie staat er achter SecuCare, kwaliteit en logistiek

Waar mogelijk voldoen de producten aan de norm 
voor Medische Zorghulpmiddelen, NEN-EN 12182 
en de Richtlijn Medische hulpmiddelen 93/42/EEG. 

Sinds 26 mei 2021 geldt nieuwe 
Europese regelgeving voor 
medische hulpmiddelen (MDR). 

Een belangrijk doel van de nieuwe regels is om 
patiënten meer duidelijkheid te geven. Zo krijgen 
patiënten en zorgprofessionals toegang tot een  
Europese databank (EUDAMED). 
In de databank kunnen zij informatie vinden over 
medische hulpmiddelen op de Europese markt. 
Zo kunnen zij een betere keuze maken voor een 
hulpmiddel.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) werkt aan de invoering van de 
nieuwe regelgeving. Dit doet zij samen met de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Centrale 
Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) .

SecuCare producten kunt u al met al met een 
gerust hart toepassen. Ze zijn gemaakt voor 
jarenlang plezierig gebruik zonder problemen. 

Logistiek 
Onze landelijke en internationale logistiek wordt 
verzorgd vanuit ons bedrijf in Nieuw-Vennep. De 
standaard levertijd voor producten is twee dagen. 
Onze uitleveringsgraad is 99,9%. Dropshipment 
leveringen en (Track & Trace) via uw webshop zijn 
mogelijk binnen één werkdag. Secu is aangesloten 
op EDI en kan ook orders via XML ontvangen.
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Stichting Zilver Wonen  
SecuCare is initiatiefnemer van de Stichting Zilver Wonen, een uniek publiek/privaat 
samenwerkingsverband. De stichting is opgezet met de volgende partners:  het Ministerie van VWS, 
Ministerie van Wonen en Rijksdienst en ouderenorganisatie ANBO. De Stichting wordt onder andere 
gesteund door de Rabobank en installatie branche Uneto VNI. 

Stichting Zilver Wonen wil mensen bewust maken van de noodzaak vooruit te kijken, hen inspireren om 
iets te doen en hen daar hulp bij aan te bieden, onder andere door voorlichting en een online woon- en 
postcode scan.

Marktonderzoek
SecuCare heeft onafhankelijk marktonderzoek laten doen door Bureauvijftig onder de 6000  leden van het 
Nationale 50Plus Panel. Onderwerpen: de bewustwording, oriëntatie en het koopgedrag van senioren en 
hun kinderen. De belangrijkste resultaten delen wij graag met u.

Het mede opzetten van de Stichting  Zilver Wonen en het marktonderzoek laat zien dat SecuCare veel 
meer doet dan het leveren van producten. Door alle kennis van de markt, het veld en de wensen van 
eindgebruikers zelf, zijn we inmiddels een autoriteit op het gebied van ‘senioren marketing’.

Meer weten over de Stichting Zilver Wonen of het marktonderzoek? Bel met de marketingafdeling van 
SecuCare (0252-620901) of stuur een mail naar marketing@secu.nl.

Ideaalbeeld m.b.t. welzijn in de toekomst

1.  Goede gezondheid hebben en behouden

2.  Zelfstandig kunnen blijven wonen in mijn eigen huis

3.  Onafhankelijk zijn / mezelf kunnen redden

4.  Mobiel blijven; kunnen lopen, traplopen, fietsen, autorijden

5.  Voldoende financiële middelen tot mijn beschikking hebben 

78%
51%
47%
46%
38%

% genoemd
 in top 3

Stichting Zilver Wonen en marktonderzoek
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We ondersteunen niet alleen senioren, maar ook ú! 
Secu ondersteunt retailers, adviseurs en voorschrijvers door middel van voorlichting en workshops over 
het thema zorg, point of sale materiaal om producten te kunnen demonstreren aan geïnteresseerden en 
uitgekiende winkelconcepten. Online ondersteunen we door middel van 
Google geoptimaliseerde content in woord, beeld en video, social media en SEA en SEO.
 
Training en workshops
Secu heeft enorm veel ervaring en kennis op het gebied van ‘senioren marketing’. We willen die kennis 
graag met u delen. Zo kunnen we samen met u een workshop organiseren voor Meer weten? Bel met de 
marketingafdeling van SecuCare (0252-620901) of stuur een mail naar marketing@secu.nl. 

Acties
Acties met SecuCare verhogen uw omzet en laat zien dat u kwaliteitsproducten van een A-merk 
leverancier verkoopt. Wij ondersteunen u ook hier met actie-voorstellen en natuurlijk teksten en 
afbeeldingen. Bel met de marketingafdeling van SecuCare (0252-620901) of stuur een mail naar
marketing@secu.nl.

Point of Sale  Zie pagina’s 10 en 11

Winkelconcepten Zie pagina’s 14 en 15

Online 
Het belang van online neemt ieder jaar toe. Secu is ‘up to date’ met Google geoptimaliseerde content in 
tekst, beeld en video. Daarnaast maken we achtergrond verhalen, interviews en blogs. Met al deze content 
kunt u uw website en webshop eenvoudig verrijken. Secu zorgt ervoor dat u automatisch updates van de 
content toegestuurd krijgt, zodat u altijd de laatste product informatie hebt. 
Naast eigen productdata, werkt Secu met externe databases, zoals DGE, EZ-base en GS1 om content te 
distribueren. Vraag deze op bij marketing@secu.nl.

Social Media
SecuCare vindt u ook op Facebook, Twitter en LinkedIn. Volg ons, maak van onze berichten gebruik voor 
uw eigen social media kanalen en bouw zo waardevolle volgers op. Vanzelfsprekend zijn onze video’s te 
vinden op het SecuCare thema-kanaal op YouTube: youtube.com/SecuProductsBV

online en offline ondersteuning

youtube.com/SecuProductsBV

linkedin.com/company/secucare-products

twitter.com/SecuCare

facebook.com/secucare.nl

instagram.com/secuproducts/
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brochure
art.nr: 8095.000.01

balie display 
wandbeugel
art.nr: 8095.001.21

drempelhulp informatie zuil, art.nr: 8095.100.15
afbeelding: 1-zijdig oprijdbaar, ook verkrijgbaar: 3-zijdig oprijdbaar

‘stand alone’ 
display aluminium 
drempelhulp
art.nr: 8095.100.00

point of sale en winkelmateriaal

demo-set algemeen
art.nr: 8095.110.01

demo-set drempelhulp
art.nr: 8095.110.03

balie display drempelhulp
art.nr: 8095.100.01

Point of Sale 
Voor SecuCare is een uitgebreid pakket van Point of 
Sale middelen beschikbaar. 

Hiermee kunnen de producten goed getoond 
en uitgelegd worden aan uw klant. Immers, niets 
werkt beter dan een product zien en in je handen 
houden.

Het grote, dubbelzijdige demopaneel wordt het 
meest toegepast. Hierop zijn vrijwel alle SecuCare 
producten fysiek gemonteerd, compleet met 
afbeeldingen en tekst. Het paneel is dubbelzijdig 
uitgevoerd en is slechts 39 cm. breed. Hij past dus 
prima in iedere winkel of showroom. Wilt u ´kleiner´ 
instappen, dan zijn er ook andere mogelijkheden. 

Voor iemand die SecuCare onderweg aan klanten 
wil laten zien, zijn er twee koffertjes ontwikkeld met 
demomateriaal en brochures. 

De SecuCare brochure kunt u gratis bestellen. In 
deze brochure vindt u alle producten overzichtelijk 
ingedeeld terug. Ideaal voor de consument om 
een keuze te maken. Voor de professional is er de 
catalogus die u nu in uw handen houdt.

Meer weten? Bel met de marketing afdeling van 
SecuCare (0252-620901) of stuur een mail naar 
marketing@secu.nl.

demopaneel dubbelzijdig,  
afmeting 215x39 cm, art.nr: 8095.000.12

anti slip spray 
toonbankdisplay 
art.nr: 8095.105.15
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Verpakkingen 
Alle SecuCare verpakkingen zijn compleet gerestyled. Hiermee zijn de verpakkingen helemaal klaar voor de 
toekomst. Opvallend is dat de nieuwe lijn veel meer rust uitstraalt. Er is veel minder tekst en de producten 
worden met grote foto’s getoond. 
De kenmerkende brand-blocking (de witte lijn met het SecuCare logo): zo is direct te zien bij welk merk de 
verpakking hoort. 

Ook zijn de teksten in meerdere talen op de verpakkingen toegevoegd door sterk opkomende vraag vanuit 
export landen naar onze producten. Er zijn nu (afhankelijk van type verpakking) vier tot negen talen zichtbaar. 
Tenslotte zijn de producten opgedeeld in groepen die elk een eigen kleur kenmerk hebben. Zo wordt kiezen 
nog makkelijker.

De kleuren zijn:

Vallen

Comfort

Mobiliteit

Overig

Anti-slip

verpakkingen en doelgroep onderzoek

Doelgroep onderzoek (eye-tracking)
De nieuwe verpakkingslijn is tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek onder de doelgroep.  
SecuCare bouwde een complete winkelpresentatie van maar liefst tien meter op en liet consumenten  
de verpakkingen en Point of Sale zien. 
Door middel van hyper moderne technieken zoals eye-tracking, konden we zien waar consumenten op letten 
bij het kiezen van een product in de winkel.
De opvallende resultaten van die studie werden allemaal verwerkt in de nieuwe verpakkingen.  
En de Point of Sale werd niet vergeten.
Meer informatie over de verpakkingen of het onderzoek krijgt u door contact met ons op te nemen 
via 0252-620901 of stuur een mail naar marketing@secu.nl.  
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Winkelconcepten
Met het ontwikkelen van de producten van SecuCare, heeft Secu ook direct aandacht besteed aan 
opvallende, frisse verpakkingen en winkelconcepten. We maken het u bij aanschaf daarvan zo makkelijk 
mogelijk. Immers, u heeft als ondernemer weinig tijd en vertrouwt op de kennis van de leverancier. 

Of u nu een 1, 2 of 3 meter wand wilt inrichten: wij hebben de juiste opstelling voor u al bedacht. Mocht u 
toch zelf de producten willen kiezen die bij u passen,  dan bedenken we samen met u het schap dat voor ú 
werkt. De 3 meter presentatie biedt een overzichtelijke presentatie van alle SecuCare producten. Het schap 
bevat laag- en iets hoger geprijsde producten in allerlei uitvoeringen, waardoor u de klant altijd goed kunt 
helpen. 

Meer weten? Bel met de verkoop afdeling van SecuCare (0252-620901) of stuur een mail naar 
verkoop@secu.nl.

winkelconcepten
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Productkenmerken
• vervaardigd van slagvast ABS
• diameter Ø35 mm
• voorzien van ribbels voor extra grip
• 3 lengtes leverbaar (zie tabel)
• maximale belasting: 110 kg

Montagemateriaal (meegeleverd)
• 6 spaanplaatschroeven  

RVS 5x40 cilinder kop PZ2
• 6 Fischer nylon plug S8

voordelig en gripvast Basic  300

omschrijving artikelnummer diameter (mm) greeplengte (mm)* materiaal kleur

wandbeugel Basic 300 8010.900.30 Ø 35 215 ABS, geribbeld wit 

wandbeugel Basic 450 8010.900.45 Ø 35 375 ABS, geribbeld wit 

wandbeugel Basic 600 8010.900.60 Ø 35 515 ABS, geribbeld wit 

*zie onderste afbeelding op linkerpagina voor greeplengte
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wandbeugels
Wandbeugel Basic

bad, douche, toilet

 meegeleverd: 
- Fischer pluggen voor 
bevestiging in beton en 
metselwerk van massieve steen

 kies:
- voor holle wanden Toggler 
pluggen
- voor alle andere ondergronden: 
zie Fischer.nl

TIPS

17
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Productkenmerken wandbeugel  
Basic Vario 2
• vervaardigd van slagvast ABS
• diameter Ø35 mm
• eenvoudig in te korten
• voorzien van ribbels voor extra grip
• 2 grepen van 510 mm, Ø35 mm
• hoek is traploos verstelbaar
• maximale belasting: 110 kg 

Montagemateriaal (meegeleverd)
• 12 spaanplaatschroeven  

RVS 5x40 cilinder kop PZ2
• 12 Fischer nylon plug S8

Basic Vario 3

Basic Vario 3

Basic Vario 2Basic Vario 2 - traploos  
verstelbaar

Basic Vario 2

Basic Vario 3

Basic Vario 2

wandbeugels
Wandbeugel Basic Vario

bad, douche, toilet

Productkenmerken wandbeugel  
Basic Vario 3
• zie Vario 2
• 3 grepen van 510 mm, diameter 35 mm  

hoogte wand tot beugel: 80 mm

Montagemateriaal (meegeleverd)
• 12 spaanplaatschroeven  

RVS 5x40 cilinder kop PZ2
• 12 Fischer nylon plug S8

omschrijving artikelnummer diameter (mm) greeplengte (mm)* materiaal kleur

wandbeugel Basic Vario 2 8010.900.02 Ø 35 510, inkortbaar ABS, geribbeld wit

wandbeugel Basic Vario 3 8010.900.03 Ø 35 510, inkortbaar ABS, geribbeld wit

* greeplengte is buislengte excl. montage-rozetten

 meegeleverd: 
- Fischer pluggen voor 
bevestiging in beton en 
metselwerk van massieve steen

 kies:
- voor holle wanden Toggler 
pluggen
- voor alle andere ondergronden: 
zie Fischer.nl

  Vario 2 
- door binnenhoek als horizontale 
geleiding in douche te gebruiken

 toepassingen: bad, douche, 
toilet

 Vario 3 
- door binnenhoek als 
horizontale geleiding in douche 
te gebruiken, incl verticaal 
greepdeel.  
- voor op een vlakke wand voor 
maximale ondersteuning zowel 
horizontaal als verticaal

 toepassingen: douche

TIPS
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wandbeugels
Wandbeugel Curve

douche, bad, toilet, trap, buitendeuren 

Productkenmerken
• greep vervaardigd van corrosie bestendig 

verstevigd polypropyleen
• anti-slipstrip voor extra grip vervaardigd van 

thermoplastisch rubber (binnenzijde)
• lengte 320 mm
• schroeven niet zichtbaar door afdekplaatjes

• maximale belasting: 110 kg

Montagemateriaal (meegeleverd)
• 4 RVS schroeven 4,8x50
• 4 ringen M5
• 4 Fischer nylon plug S6

omschrijving artikelnummer greeplengte (mm) materiaal kleur

wandbeugel Curve 8010.100.01 180 polypropyleen wit

stijlvol en veilig past in ieder interieur

anti-slipstrip voor extra grip

greeplengte

66

38

32
0

50

18
0

 meegeleverd: 
- Fischer pluggen voor 
bevestiging in beton en 
metselwerk van massieve steen

 kies:
- voor holle wanden Toggler 
pluggen
- voor alle andere ondergronden: 
zie Fischer.nl

 ideaal voor montage op 
metalstud wanden omdat 
bevestigingsgaten in één lijn 
liggen

TIPS

20 21



Productkenmerken
• greep vervaardigd van corrosie bestendig 

metaal, kappen van slagvast ABS
• door grote zuignap oppervlak (ø 92 mm) 

goede ‘’kleef’’kracht   
• duidelijke visuele indicator aanduiding 

groen/rood 
• toepassing alleen op gladde wanden 
• greepdeel voorzien van comfort grip voor 

extra houvast/comfort   
• eenvoudig te bedienen en solide 

vergrendelingen 
• ook ideaal voor glazen douche wanden
• maximale belasting 65 kg

wandbeugels
Wandbeugel Zuignap

douche, bad, toilet, trap, buitendeuren 

omschrijving artikelnummer greeplengte (mm) materiaal kleur

wandbeugel zuignap 8010.101.01 300 metaal / ABS wit

wandbeugel zuignap 8010.101.05 400 metaal / ABS wit

 

 ideaal voor glazen douche 
wanden

 kan geplaatst worden op alle 
gladde ondergronden denk ook 
aan uw wc-deur

 handig als er niet geschroefd 
kan/mag worden in uw tegels

 controleer altijd voor gebruik 
of de wandbeugel nog goed 
bevestigd is

TIPS
Indicator

 klik de vergrendeling plaats en duw  controleer de indicator
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Productkenmerken
• greep vervaardigd van staal, roestwerend,  

voorzien van epoxycoating (wit, RAL 9016)
• diameter Ø32 mm
• montageflens en afdekrozet van  

RVS kwaliteit 304
• leverbaar op lengtes 300, 450 en 600 mm
• schroefplaat afgedekt door rozet 
• maximale belasting: 150 kg

Montagemateriaal  (meegeleverd)
• 6 spaanplaatschroeven  

RVS 5x40 cilinder kop PZ2
• 6 Fischer nylon plug S8
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omschrijving artikelnummer diameter (mm) greeplengte (mm) materiaal kleur

wandbeugel staal 8010.901.01 Ø 32 235 staal met epoxycoating wit, RAL 9016

wandbeugel staal 8010.901.02 Ø 32 385 staal met epoxycoating wit, RAL 9016 

wandbeugel staal 8010.901.03 Ø 32 535 staal met epoxycoating wit, RAL 9016

roestwerende epoxycoating

25

past in ieder interieur

25

wandbeugels
Wandbeugel staal

douche, bad, toilet, trap, buitendeuren 

90

greeplengte

 meegeleverd: 
- Fischer pluggen voor 
bevestiging in beton en 
metselwerk van massieve steen

 kies:
- voor holle wanden Toggler 
pluggen
- voor alle andere ondergronden: 
zie Fischer.nl

 door neutraal witte 
uitvoering (RAL 9016) past deze 
wandbeugel ook prima in woon- 
of slaapkamer

 door RVS onderdelen ook 
buiten (bijvoorbeeld bij voor- en 
achterdeur) te gebruiken

TIPS

montagepunten
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Productkenmerken
• vervaardigd van geborsteld RVS
• diameter Ø25 mm
• RVS kwaliteit 304
• leverbaar op lengtes 300, 450 en 600 mm
• schroefplaat onzichtbaar afgedekt door rozet
• maximale belasting 150kg

Montagemateriaal  (meegeleverd)
• 6 schroeven RVS 4x40
• 6 Fischer nylon plug S6

stijlvol en veilig past in ieder interieur

wandbeugels
Wandbeugel RVS Ø25 mm geborsteld 

douche, bad, toilet, trap, buitendeuren 

omschrijving artikelnummer diameter (mm) greeplengte (mm) materiaal kleur

 wandbeugel  
RVS geborsteld 8010.905.01 Ø 25 275 RVS geborsteld RVS

 wandbeugel  
RVS geborsteld 8010.905.02 Ø 25 425 RVS geborsteld RVS 

 wandbeugel  
RVS geborsteld 8010.905.03 Ø 25 575 RVS geborsteld RVS 

 meegeleverd: 
- Fischer pluggen voor 
bevestiging in beton en 
metselwerk van massieve steen

 kies:
- voor holle wanden Toggler 
pluggen
- voor alle andere ondergronden: 
zie Fischer.nl

 deze wandbeugel combineert 
een luxe uitstraling met een 
aantrekkelijke prijs

TIPS
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65

greeplengte

draaibare montageflens 
voor optimale plaatsing 
van de schroeven (bijv. 
wel of niet in de voeg)

montagepunten
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 meegeleverd: 
- Fischer pluggen voor 
bevestiging in beton en 
metselwerk van massieve steen

 kies:
- voor holle wanden Toggler 
pluggen
- voor alle andere ondergronden: 
zie Fischer.nl

 deze wandbeugel combineert 
een luxe uitstraling met een 
aantrekkelijke prijs

TIPS

draaibare montageflens voor 
optimale plaatsing van de schroeven 
(bijv. wel of niet in de voeg)

28 29

Productkenmerken
• vervaardigd van hoogglans gepolijst RVS
• diameter Ø25 mm
• RVS kwaliteit 304
• leverbaar op lengtes 300, 450 en 600 mm
• schroefplaat onzichtbaar afgedekt door rozet
• maximale belasting 150 kg

Montagemateriaal (meegeleverd)
• 6 schroeven RVS 4x40
• 6 Fischer nylon plug S6

stijlvol en veilig past in ieder interieur

 

wandbeugels
Wandbeugel RVS Ø25 mm gepolijst 

douche, bad, toilet, trap, buitendeuren 

28 29
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omschrijving artikelnummer diameter (mm) greeplengte (mm) materiaal kleur

 wandbeugel  
RVS gepolijst 8010.904.01 Ø 25 275 RVS hoogglans gepolijst RVS

 wandbeugel  
RVS gepolijst 8010.904.02 Ø 25 425 RVS hoogglans gepolijst RVS 

 wandbeugel  
RVS gepolijst 8010.904.03 Ø 25 575 RVS hoogglans gepolijst RVS 

65

greeplengte



Productkenmerken
• vervaardigd van RVS
• diameter Ø25 mm
• RVS kwaliteit 304
• Poedercoating: RAL 9005 zwart fijnstructuur 

(buitenkwaliteit)
• leverbaar op lengtes 300, 450 en 600 mm
• schroefplaat onzichtbaar afgedekt door rozet
• maximale belasting 150 kg

Montagemateriaal (meegeleverd)
• 6 schroeven RVS 4x40
• 6 Fischer nylon plug S6

30 31

draaibare montageflens voor 
optimale plaatsing van de schroeven 
(bijv. wel of niet in de voeg)
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greeplengte

 meegeleverd: 
- Fischer pluggen voor 
bevestiging in beton en 
metselwerk van massieve steen

 kies:
- voor holle wanden Toggler 
pluggen
- voor alle andere ondergronden: 
zie Fischer.nl

 deze wandbeugel combineert 
een luxe uitstraling met een 
aantrekkelijke prijs

TIPS

stijlvol en veilig past in ieder interieur

wandbeugels
Wandbeugel RVS Ø25 mm zwart gepoedercoat 

douche, bad, toilet, trap, buitendeuren 

omschrijving artikelnummer diameter (mm) greeplengte (mm) materiaal kleur

 wandbeugel 8010.906.01 Ø 25 275 RVS zwart

 wandbeugel 8010.906.02 Ø 25 425 RVS zwart 

 wandbeugel 8010.906.03 Ø 25 575 RVS zwart 
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hoogglans gepolijst RVS chique uitstraling

Productkenmerken
• vervaardigd van hoogglans gepolijst RVS
• diameter Ø32 mm
• RVS kwaliteit 304
• leverbaar op lengtes 300, 450 en 600 mm
• schroefplaat onzichtbaar afgedekt  

door rozet 
• maximale belasting: 150 kg

Montagemateriaal  (meegeleverd)
• 6 spaanplaatschroeven  

RVS 5x40 cilinder kop PZ2
• 6 Fischer nylon plug S8

35
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Ø32 Ø32 Ø32

90

greeplengte
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 meegeleverd: 
- Fischer pluggen voor 
bevestiging in beton en 
metselwerk van massieve steen

 kies:
- voor holle wanden Toggler 
pluggen
- voor alle andere ondergronden: 
zie Fischer.nl

 door RVS uitvoering past deze 
wandbeugel ook prima in woon- 
of slaapkamer

TIPS

33

wandbeugels
Wandbeugel RVS Ø32 mm gepolijst

douche, bad, toilet, trap, buitendeuren 

omschrijving artikelnummer diameter (mm) greeplengte (mm) materiaal kleur

wandbeugel RVS 8010.902.01 Ø 32 235 RVS hoogglans gepolijst RVS

wandbeugel RVS 8010.902.02 Ø 32 385 RVS hoogglans gepolijst RVS 

wandbeugel RVS 8010.902.03 Ø 32 535 RVS hoogglans gepolijst RVS 



 meegeleverd: 
- Fischer pluggen voor 
bevestiging in beton en 
metselwerk van massieve steen

 kies:
- voor holle wanden Toggler 
pluggen
- voor alle andere ondergronden: 
zie Fischer.nl

 schroeven niet mogelijk 
of gewenst? Gebruik dan 
de RVS muurplaatjes om de 
wandbeugel te verlijmen. Let 
op: alleen i.c.m. de 400 mm 
modellen. Lijmen m.b.v. Bison 
Poly Max SMP Polymer Express  
(niet meegeleverd)

TIPS

Productkenmerken
• greep van geanodiseerd aluminium
• ergonomisch door plat ovale vorm 
• montagevoeten van glasvezel versterkt kunststof, 

 kappen van slagvast ABS
• ergonomisch door plat ovale vorm van de greep 
• makkelijk in te korten indien nodig 
• uitsparing in de montagevoet, ter hoogte  

van montagegaten, maakt vlakke 
wandbevestiging mogelijk  
i.c.m. holle wandpluggen.

• 400 mm wandbeugel ook schroefloos te 
bevestigen d.m.v. verlijmbare muurplaatjes

• voldoet aan: NEN-EN 12182, Richtlijn  
Medische Hulp middelen 93/42/EEG,  
CE richtlijn

• maximale belasting: 150 kg

Montagemateriaal  (meegeleverd)
• 6 spaanplaatschroeven  

RVS 5x40 cilinder kop PZ2
• 6 Fischer nylon plug S8

59
5

49
5

39
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omschrijving artikelnummer lengte* (mm) materiaal greep kleur afdekkap

wandbeugel 400 8010.401.01 400 geanodiseerd aluminium wit mat

wandbeugel 500 8010.501.01 500 geanodiseerd aluminium wit mat

wandbeugel 600 8010.601.01 600 geanodiseerd aluminium wit mat

 RVS muurplaatjes voor 
lijmbevestiging, 2x (alleen voor  
400 mm modellen)

8010.005.03

 Glow in the Dark strip  
(zelfklevend) t.b.v. wandbeugel 8055.015.01 215x30 glow in the dark

*inkortbaar 
Maximale belasting bij verschroeven: 150kg, bij lijmbevestiging 90kg.

25

35

68
41

10

31

43

bodemplaat montagevoet

vele toepassingen in en om 
de woning

bevestiging op lijmplaatjes

leverbaar in veel RAL kleuren 
(vanaf 25 stuks)

past in ieder interieurmakkelijk zelf in te korten

Glow in the Dark Strip voor 
zichtbaarheid, ‘s nachts

lijmbevestiging met RVS 
muurplaatjes

34 35

83

82 82variabel

wandbeugels
Wandbeugel aluminium

bad, douche, toilet, trap, gang, woonkamer, buitendeuren 
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Productkenmerken
• greep van geanodiseerd aluminium
• ergonomisch door plat ovale vorm 
• montagevoeten van glasvezel versterkt kunststof, 

 kappen van slagvast ABS
• makkelijk in te korten indien nodig 
• voorzien van een fijnstructuur coating voor een 

betere grip
• uitsparing in de montagevoet, ter hoogte  

van montagegaten, maakt vlakke 
wandbevestiging mogelijk  
i.c.m. holle wandpluggen.

• 400 mm wandbeugel ook schroefloos te 
bevestigen d.m.v. verlijmbare muurplaatjes

• voldoet aan: NEN-EN 12182, Richtlijn  
Medische Hulp middelen 93/42/EEG,  
CE richtlijn

• maximale belasting: 150 kg

Montagemateriaal (meegeleverd)
• 6 spaanplaatschroeven  

RVS 5x40 cilinder kop PZ2
• 6 Fischer nylon plug S8

omschrijving artikelnummer lengte* (mm) materiaal greep kleur afdekkap

wandbeugel 400 8010.401.15 400 geanodiseerd aluminium** zwart mat

wandbeugel 500 8010.501.15 500 geanodiseerd aluminium** zwart mat

wandbeugel 600 8010.601.15 600 geanodiseerd aluminium** zwart mat

 RVS muurplaatjes voor lijmbestiging, 
2x (alleen voor  
400 mm modellen)

8010.005.03

 Glow in the Dark strip  
(zelfklevend) t.b.v. wandbeugel 8055.015.01 215x30 glow in the dark

*inkortbaar     **RAL 9005, zwart is uitgevoerd in luxe fijn-structuur
Maximale belasting bij verschroeven: 150kg, bij lijmbevestiging 90kg.

25

35

detail fijnstructuur voor  
extra grip

zwart (RAL9005) met 
fijnstructuur voor extra grip

bevestiging op lijmplaatjes

makkelijk zelf in te korten Glow in the Dark Strip voor 
zichtbaarheid, ‘s nachts

lijmbevestiging met RVS 
muurplaatjes

83

82 82variabel

wandbeugels
Wandbeugel aluminium blackline

bad, douche, toilet, trap, gang, woonkamer, buitendeuren 
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bodemplaat montagevoet

59
5

49
5

39
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 meegeleverd: 
- Fischer pluggen voor 
bevestiging in beton en 
metselwerk van massieve steen

 kies:
- voor holle wanden Toggler 
pluggen
- voor alle andere ondergronden: 
zie Fischer.nl

 schroeven niet mogelijk 
of gewenst? Gebruik dan 
de RVS muurplaatjes om de 
wandbeugel te verlijmen. Let 
op: alleen i.c.m. de 400 mm 
modellen. Lijmen m.b.v. Bison 
Poly Max SMP Polymer Express 
(niet meegeleverd) 

TIPS

37
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300

45°

300
300

60
0

90°

83

82
82

variabel

68

41

10

31

43

ø4
5
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Productkenmerken
• gehoekte greep van geanodiseerd aluminium
• leverbaar in 45° voor plaatsing in bad en naast 

toilet
• ook leverbaar in 90° voor plaatsing in bad en 

douche
• montagevoeten van glasvezel versterkt  

kunststof,  kappen van slagvast ABS
• makkelijk in te korten indien nodig  
• door bouwpakket is het mogelijk om de 

wandbeugel links of rechts samen te stellen 
• voldoet aan: NEN-EN 12182, Richtlijn Medische  

Hulp middelen 93/42/EEG, CE richtlijn
• maximale belasting: 150 kg

Montagemateriaal (meegeleverd)
• montagevoetje hoekstuk (aluminium 

geanodiseerd)
• 6 spaanplaatschroeven  

RVS 5x40 cilinder kop PZ2
• 6 Fischer nylon plug S8
• tandveerring diameter 8 mm
• inbusbout M8 x 60 mm RVS
• Fischer plug M8-S  (speciaal voor  

metrische draad)

gehoekte wandbeugel 45° 

gehoekte wandbeugel 90° 

ideaal voor bad en toilet

omschrijving artikelnummer lengte* (mm) toepassing materiaal kleur afdekkap

wandbeugel hoek 90° 8010.109.11 600x300 links/rechts geanodiseerd aluminium wit mat

wandbeugel hoek 45° 8010.135.11 300x300 links/rechts geanodiseerd aluminium wit mat

 Glow in the Dark strip  
(zelfklevend) t.b.v. 
wandbeugel

8055.015.01 215x30  glow in the 
dark

*inkortbaar 

wandbeugels
Wandbeugel hoek

bad, douche, toilet 

makkelijk zelf in te korten

bodemplaat montagevoet

montagevoetje hoekstuk

 meegeleverd: 
- Fischer pluggen voor 
bevestiging in beton en 
metselwerk van massieve steen

 kies:
- voor holle wanden Toggler 
pluggen
- voor alle andere ondergronden: 
zie Fischer.nl

 gehoekte beugels bieden 
extra steun en comfort

 zelfde plat-ovale design als 
rechte wandbeugel en dus prima 
met elkaar te combineren in de 
woning

TIPS

39
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Productkenmerken
• gehoekte greep van geanodiseerd aluminium
• in modern zwart uitgevoerd
• leverbaar in 45° voor plaatsing in bad en naast 

toilet
• ook leverbaar in 90° voor plaatsing in bad en 

douche
• montagevoeten van glasvezel versterkt  

kunststof,  kappen van slagvast ABS
• makkelijk in te korten indien nodig  
• door bouwpakket is het mogelijk om de 

wandbeugel links of rechts samen te stellen 
• voldoet aan: NEN-EN 12182, Richtlijn Medische  

Hulp middelen 93/42/EEG, CE richtlijn
• maximale belasting: 150 kg

Montagemateriaal (meegeleverd)
• montagevoetje hoekstuk (aluminium 

geanodiseerd)
• 6 spaanplaatschroeven  

RVS 5x40 cilinder kop PZ2
• 6 Fischer nylon plug S8
• tandveerring diameter 8 mm
• inbusbout M8 x 60 mm RVS
• Fischer plug M8-S  (speciaal voor  

metrische draad)

gehoekte wandbeugel 45° ideaal voor bad en toiletWandbeugel 90° in het zwart

omschrijving artikelnummer lengte* (mm) toepassing materiaal kleur afdekkap

wandbeugel hoek 90° 8010.109.20 600x300 links/rechts geanodiseerd aluminium** zwart mat 

wandbeugel hoek 45° 8010.135.20 300x300 links/rechts geanodiseerd aluminium** zwart mat 

 Glow in the Dark strip  
(zelfklevend) t.b.v. 
wandbeugel

8055.015.01 215x30  glow in the 
dark

*inkortbaar     **RAL 9005, zwart is uitgevoerd in luxe fijn-structuur

makkelijk zelf in te korten

bodemplaat montagevoet

montagevoetje hoekstuk

detail fijnstructuur voor  
extra grip

wandbeugels
Wandbeugel hoek aluminium blackline

bad, douche, toilet 

 meegeleverd: 
- Fischer pluggen voor 
bevestiging in beton en 
metselwerk van massieve steen

 kies:
- voor holle wanden Toggler 
pluggen
- voor alle andere ondergronden: 
zie Fischer.nl

 gehoekte beugels bieden 
extra steun en comfort

 zelfde plat-ovale design als 
rechte wandbeugel en dus prima 
met elkaar te combineren in de 
woning

TIPS

41
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 meegeleverd: 
- Fischer pluggen voor 
bevestiging in beton en 
metselwerk van massieve steen
- inhoud: 6 spaanplaatschroeven 
RVS 5x40 cilinder kop pozi, 6 
Fischer nylon plug S8

 kies:
- voor holle wanden Toggler 
pluggen
- voor alle andere ondergronden: 
zie Fischer.nl

TIPS

Attentie
Op deze pagina’s staan losse onderdelen van de 
rechte en gehoekte wandbeugels, speciaal voor 
verwerkers die deze vaak monteren.
Voor normaal gebruik, zie pag. 30 t/m 36 voor de 
 complete sets.

Productkenmerken
• algemene productkenmerken (zie. pag. 30 t/m 36)

Voordelen losse onderdelen
• ideaal voor serie-matige montage
• uniek: makkelijk de wandbeugel op iedere maat 

maken 
• makkelijk stang te koppelen aan voet door unieke 

 zelftappende Taptite schroef
• slimme, verborgen verschroeving

eenvoudig zelf in elkaar  
te zetten

omschrijving artikelnummer  aantal  
in verp.

montage
materiaal lengte (mm) materiaal /kleur

wandbeugel greep 8010.008.01 1 1490  blank 
geanodiseerd 

wandbeugel montagevoet* 8010.050.01 2 inclusief grijs

wandbeugel afdekkap en ring 8010.050.03 2 wit mat 

 Glow in the Dark strip (zelfklevend) 
t.b.v. wandbeugel 8055.015.01 215x30 glow in the dark

 RVS muurplaatjes voor lijmbevestiging 
(maximale lengte wandbeugel 400 
mm)

8010.005.03 2 inclusief RVS

 *   montagevoet moet altijd gecombineerd worden met afdekkap en ring

lengte 1490 mm

greep

montagevoet, afdekkap en ring

wandbeugels
Wandbeugel, losse onderdelen

bad, douche, toilet, trap, buitendeuren

Benodigde onderdelen:
• greep
• montagevoet (wordt geleverd incl. montagemateriaal)
• afdekkap

42 43

montagevoet 
(set van 2)

afdekkap (set van 
2, incl. ringen)

greep

Benodigde onderdelen:



 leverbaar in talloze maatwerk 
uitvoeringen: hoger, breder, 
1,2,3-zijdig schuin, trapje, enz.

 voor maatwerk: zie pag. 44
 bekijk de drempelhulp video 

op: go.secu.nl/drempel-hulp 
(zonder www. in adresbalk)

TIPS

duurzaam en onderhoudsarm gemakkelijk in elkaar te zetten

ook handig voor uw scootmobiel vereenvoudig de toegang tot 
schuur of tuinhuisje

vereenvoudig de toegang tot 
uw motorstalling

max. belasting: 850 kg/m2

veilig uitrijden met scootmobiel

hef binnendrempels opniet langer rollator over de 
drempel tillen

Modulaire drempelhulp
Als je goed ter been bent is het nemen van een 
drempel iets heel eenvoudigs. Pas als je minder 
mobiel bent (bijvoorbeeld met een rollator, 
scootmobiel of rolstoel) is het nemen van een 
drempel ronduit gevaarlijk.

De oplossingen die er tot nu toe zijn hebben veel 
nadelen. De bekende aluminium platen worden 
glad als het regent. Ook zijn deze vaak veel te stijl 
waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.  
De bestaande oplossingen zijn ook nog eens 
gehorig, zwaar en log. Alle bekende oplossingen 
hebben één vaste maat, en missen daardoor 
flexibiliteit om aan te passen.

De SecuCare modulaire drempelhulp is 
een oplossing waaraan 1,5 jaar research is 
voorafgegaan. Het systeem is vervaardigd van 
duurzaam kunststof en is voor 95% recyclebaar. Het 
bestaat uit verschillende onderdelen die eenvoudig 
in elkaar gezet worden. Samen vormen deze een 
drempelhulp die in alle  situaties past. 

Het systeem is geschikt voor toepassing binnen 
en buiten. Er zijn 6 standaard sets, geschikt voor 
meeste buiten- en binnen drempels. Daarnaast zijn 
er eindeloze mogelijkheden voor maatwerk: zie 
pagina 44.

Het systeem is licht, ijzersterk, kan eenvoudig 
ge demonteerd worden, heeft 5 jaar garantie, is 
onderhoudsvrij en wordt geleverd inclusief alle 
benodigde montagemiddelen. Voor het in elkaar 
zetten is alleen een hamer nodig! 

De modulaire drempelhulp kan natuurlijk ook 
gebruikt worden om ander   ‘rollend materieel’, zoals 
(motor-)fietsen, grasmaaiers en  kruiwagens zonder 
moeite over de drempel heen te rollen.

44 45

drempelhulpen
Modulaire drempelhulp

inleiding, overzicht toepassingen



uitvoering: plateau: meer 
comfort en veiligheid

uitvoering: 2-zijdig zijwaarts

Standaard sets
De SecuCare drempelhulp bestaat uit 16 individuele 
onderdelen. Daaruit zijn 6 standaard sets 
samengesteld waarmee veel drempel-problemen 
opgelost kunnen worden.

Maatwerk
Door toepassing van de losse onderdelen leent de 
unieke drempelhulp zich bij uitstek voor maatwerk.

Daarbij is vrijwel alles mogelijk. Denk aan hoger 
dan standaard (120 mm),  breder dan standaard (840 
mm of 1080 mm), 1-, 2- en 3-zijdig oprijdbaar (voor 
flats met een smalle gang), toepassing plateau (voor 
mensen in een rolstoel of scootmobiel), enzovoort. 

Maatwerk kan snel geleverd worden. 

Meer weten?
Neem contact op met onze afdeling verkoop, 
e-mail: verkoop@secu.nl of telefoon (0252-620901). 

Wij helpen u graag!

uitvoering: 2-zijdige galerij oplossing uitvoering: 3-zijdig 
oprijdbaar

uitvoering: 1-zijdig verhoogd 
met hoek 

uitvoering: 2-zijdig oprijdbaar

drempelhulpen
Maatwerk

maatwerk

 maatwerk voor alles dat met 
de standaard sets niet opgelost 
kan worden

 alles is mogelijk: breder, hoger, 
1-2 en 3 zijdig oprijdbaar, vlak 
plateau

 hulp nodig? Neem contact op 
via verkoop@secu.nl of  
0252-620901

 bekijk de drempelhulp video 
op: go.secu.nl/drempel-hulp 
(zonder www. in adresbalk)

TIPS
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anti slip doppenvuldoppen verkrijgbaar in 
grijs en bruin

omschrijving artikelnummer Productcode aantal in verpakking kleur

pastegel half 8025.900.10 14 18 bruin 

pastegel heel 8025.900.09 13 18 bruin 

pastegel hoek links 8025.900.23 23 10 bruin

pastegel hoek rechts 8025.900.24 24 10 bruin

hoek connector 1x1 8025.900.14 9 25 bruin

connector 2x1 8025.900.13 11 25 bruin

connector 4x1 8025.900.11 10 25 bruin

connector 2x2 8025.900.12 12 25 bruin

ramp half 8025.900.07 7 20 grijs

ramp heel 8025.900.06 5 26 grijs

ramp hoek 8025.900.08 8 10 grijs

tegel kwart 8025.900.05 6 18 grijs

tegel half 8025.900.03 3 18 grijs

tegel heel 8025.900.01 1 18 grijs

vultegel half 8025.900.04 4 18 grijs

vultegel heel 8025.900.02 2 18 grijs

vuldop vlak (grijs) 8025.900.21 21 50 grijs

anti-slipdop 8025.900.15 15 50 bruin

laminaatdoppen incl. plak-bevestiging 8025.900.16 3 grijs

zakje montagemateriaal* 8025.900.0 diverse artikelen

*inhoud: 1 slagplaatje, schroeven, ringen en pluggen

Losse onderdelen
Op deze pagina’s staan losse onderdelen voor de modulaire drempelhulp, speciaal voor verwerkers die 
deze vaak monteren. Voor normaal gebruik, zie pagina 46 t/m 57 voor de complete sets.

fixeren op laminaat of tegels 
m.b.v. laminaatdop met tape

Vultegels

vultegel half vultegel heel

Doppen

vuldop vlak grijs anti-slipdop laminaatdop

Tegels

tegel kwart tegel half tegel heel

Oprijrampen

ramp half ramp heel ramp hoek

Connectors

hoek connector 1x1 connector 2x1 connector 4x1 connector 2x2

Pastegels

pastegel half pastegel heel pastegel hoek 
links

pastegel hoek 
rechts

drempelhulpen
Modulaire Drempelhulp, losse onderdelen

losse onderdelen

TIPS
 losse onderdelen alleen 

voor verwerkers, sets vanaf 
pag. 46

 hulp nodig? Neem contact 
op via verkoop@secu.nl of  
0252-620901

 bekijk de drempelhulp 
video op: go.secu.nl/
drempel-hulp (zonder www. 
in adresbalk)

48 49



240

 set 1 zal in de meeste gevallen 
bij drempels van binnendeuren 
toegepast worden

 voor maatwerk: zie pag. 44
 exclusief voor verwerkers: losse 

onderdelen i.p.v. sets, zie pag. 46
 voor verwerkers: informeer 

naar de aanschaf van losse 
onderdelen i.p.v. sets

 bekijk de drempelhulp video 
op: go.secu.nl/drempel-hulp 
(zonder www. in adresbalk)

TIPS

20, 15

210

840

ideaal voor drempels 
binnenshuis

fixeer aan drempel met  mee-
geleverde schroef

fixeren op laminaat of tegels 
m.b.v. laminaatdop met tape

Productkenmerken
• voor iedereen met een rollator, rolstoel, 

scootmobiel
• modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar 

te zetten
• altijd een veilige hellingshoek van 5 graden
• binnen en buiten toepasbaar
• geïntegreerde anti-slip noppen: altijd grip,  

ook bij regen
• ijzersterk: maximale belasting 850 kg/m2  

(er kan zelfs een auto op rijden)
• in hoogte aanpasbaar (zie tabel) 
• lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV bestendig 

kunststof
• duurzaam: 95% recyclebaar en onderhoudsarm
• stijlvol: past in ieder huis door vorm,  

materiaal en kleur
• kan op verschillende manieren aan 

de ondergrond bevestigd worden 
(bevestigingsmateriaal meegeleverd)

Montagemateriaal (meegeleverd)
• 3 spaanplaatschroeven 4x30 bolkop 
• 3 spaanplaatschroeven 4x50 bolkop 
• 3 ringen M5
• 3 carrosserie ringen 
• 3 plug S6

omschrijving artikelnummer formaat
BxHxD (mm)

hoogte (mm)
in stappen aanpasbaar lagen kleur

modulaire drempelhulp, set 1 8025.010.10 840x20x210 van 20 > 15  1 laags bruin

verbredingsset tbv set 1 8025.050.10 240x20x210 van 20 > 15  1 laags bruin

verbredingsset 240 mm maakt 
totale lengte 1080 mm

50 51

drempelhulpen
Modulaire Drempelhulp set 1

binnendeuren, schuur, garage



240

840

330

40
35
30
25

 voor maatwerk: zie pag. 44
 exclusief voor verwerkers: losse 

onderdelen i.p.v. sets,  
zie pag. 46

 gebruik vuldoppen of anti-slip 
doppen wanneer de hoogte van 
de drempelhulp is aangepast

 bekijk de drempelhulp video 
op: go.secu.nl/drempel-hulp 
(zonder www. in adresbalk)

TIPS

zonder problemen iedere 
drempel over

Productkenmerken
• voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel
• ook toepasbaar voor (motor)fiets, rolcontainer, enz. 
• modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten
• altijd een veilige hellingshoek van 9,5 graden
• binnen en buiten toepasbaar
• geïntegreerde anti-slip noppen: altijd grip, ook bij regen
• ijzersterk: maximale belasting 850 kg/m2  

(kan zelfs een auto op rijden)
• in hoogte aanpasbaar (zie tabel)
• veel maatwerkoplossingen
• lichtgewicht en sterk: slijtvast,  

UV bestendig kunststof
• duurzaam: 95% recyclebaar en onderhoudsarm
• kan op verschillende manieren aan  

de ondergrond bevestigd worden   
(bevestigingsmateriaal meegeleverd)

Montagemateriaal (meegeleverd)
• 3 spaanplaatschroeven 4x30 bolkop 
• 3 spaanplaatschroeven 4x50 bolkop 
• 3 ringen M5
• 3 carrosserie ringen 
• 3 plug S6

verbredingsset 240 mm 
maakt totale lengte 1080 mm

fixeren op laminaat of tegels 
m.b.v. laminaatdop met tape

fixeer aan drempel

fixeren in steen

vuldoppen nodig na het op 
maat maken van drempelhulp 

of kies anti-slip doppenhoogte gemakkelijk aan  
te passen

omschrijving artikelnummer formaat
BxHxD (mm)

hoogte (mm)
in stappen aanpasbaar lagen kleur

modulaire drempelhulp, set 2 8025.010.20 840x40x330 van 40 > 35 > 30 > 25  2 laags grijs, bruin 

verbredingsset tbv set 2 8025.050.20 240x40x330 van 40 > 35 > 30 > 25  2 laags grijs, bruin 

anti-slip doppen set (14 stuks) 8025.010.01 bruin

vuldoppen set (14 stuks) 8025.010.02 grijs

2 laags uitbreiding hoek
links en/of rechts* 8025.054.20 1050x40x330

1250x40x330 2 laags grijs, bruin 

* 1 hoekset is links of rechts te gebruiken (2-zijdig oprijdbaar)
   2 hoeksets zijn links en rechts te gebruiken (3-zijdig oprijdbaar)

2 x set 2 uitbreiding hoek voor 
zijwaarts oprijden (links en rechts)

1 x set 2 uitbreiding hoek voor  
zijwaarts oprijden (links of rechts) 

52 53

drempelhulpen
Modulaire Drempelhulp set 2

binnen- en buitendeuren, schuur, garage

uitbreidingssets 2- en 3 zijdig



240

ijzersterk en praktisch

450

60
55
50
45

840

hoogte gemakkelijk aan  
te passen

 voor maatwerk: zie pag. 44
 exclusief voor verwerkers: losse 

onderdelen i.p.v. sets, zie pag. 46
 gebruik vuldoppen of anti-slip 

doppen wanneer de hoogte van 
de drempelhulp is aangepast

 bekijk de drempelhulp video 
op: go.secu.nl/drempel-hulp 
(zonder www. in adresbalk)

TIPS

Productkenmerken
• voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel
• ook toepasbaar voor (motor)fiets, rolcontainer, enz. 
• modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten
• altijd een veilige hellingshoek van 9,5 graden
• binnen en buiten toepasbaar
• geïntegreerde anti-slip noppen: altijd grip, ook bij regen
• ijzersterk: maximale belasting 850 kg/m2  

(kan zelfs een auto op rijden)
• in hoogte aanpasbaar (zie tabel)
• veel maatwerkoplossingen
• lichtgewicht en sterk: slijtvast,  

UV bestendig kunststof
• duurzaam: 95% recyclebaar en onderhoudsarm
• kan op verschillende manieren aan de  

ondergrond bevestigd worden  
(bevestigingsmateriaal meegeleverd)

Montagemateriaal (meegeleverd)
• 3 spaanplaatschroeven 4x30 bolkop 
• 3 spaanplaatschroeven 4x50 bolkop 
• 3 ringen M5
• 3 carrosserie ringen 
• 3 plug S6

omschrijving artikelnummer formaat
BxHxD (mm)

hoogte (mm)
in stappen aanpasbaar lagen kleur

modulaire drempelhulp, set 3 8025.010.30 840x60x450 van 60 > 55 > 50 > 45  3 laags grijs, bruin 

verbredingsset tbv set 3 8025.050.30 240x60x450 van 60 > 55 > 50 > 45  3 laags grijs, bruin 

anti-slip doppen set (14 stuks) 8025.010.01 bruin

vuldoppen set (14 stuks) 8025.010.02 grijs

3 laags uitbreiding hoek
links en/of rechts* 8025.054.30 1160x60x450

1490x60x450 3 laags grijs, bruin 

* 1 hoekset is links of rechts te gebruiken (2-zijdig oprijdbaar)
   2 hoeksets zijn links en rechts te gebruiken (3-zijdig oprijdbaar)

of kies anti-slip doppen verbredingsset 240 mm 
maakt totale lengte 1080 mm

vuldoppen nodig na het op 
maat maken van drempelhulp 

fixeren op laminaat of tegels 
m.b.v. laminaatdop met tape

fixeer aan drempel

fixeren in steen

2 x set 6 uitbreiding hoek voor 
zijwaarts oprijden (links en rechts)

1 x set 3 uitbreiding hoek voor  
zijwaarts oprijden (links of rechts) 

drempelhulpen
Modulaire Drempelhulp set 3

binnen- en buitendeuren, schuur, garage

uitbreidingssets 2- en 3 zijdig
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240

comfortabel en veilig over 
iedere drempel

1 x set 4 uitbreiding hoek voor 
zijwaarts oprijden (links of rechts) 

hoogte gemakkelijk aan  
te passen

570

840

80
75
70
65

omschrijving artikelnummer formaat
BxHxD (mm)

hoogte (mm)
in stappen aanpasbaar lagen kleur

modulaire drempelhulp, set 4 8025.010.40 840x80x570 van 80 > 75 > 70 > 65 4 laags grijs, bruin 

verbredingsset tbv set 4 8025.050.40 240x80x570 van 80 > 75 > 70 > 65 4 laags grijs, bruin 

anti-slip doppen set (14 stuks) 8025.010.01 bruin

vuldoppen set (14 stuks) 8025.010.02 grijs

4 laags uitbreiding hoek
links en/of rechts** 8025.054.40 1280x80x570

1730x80x570 4 laags grijs, bruin 

* 1 hoekset is links of rechts te gebruiken (2-zijdig oprijdbaar)
   2 hoeksets zijn links en rechts te gebruiken (3-zijdig oprijdbaar)

of kies anti-slip doppen verbredingsset 240 mm 
maakt totale lengte 1080 mm

vuldoppen nodig na het op 
maat maken van drempelhulp 

uitbreidingssets 2- en 3 zijdig

Productkenmerken
• voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel
• ook toepasbaar voor (motor)fiets, rolcontainer, enz. 
• modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te 

zetten
• altijd een veilige hellingshoek van 9,5 graden
• binnen en buiten toepasbaar
• geïntegreerde anti-slip noppen: altijd grip, ook bij 

regen
• ijzersterk: maximale belasting 850 kg/m2  

(kan zelfs een auto op rijden)
• in hoogte aanpasbaar (zie tabel)
• veel maatwerkoplossingen
• lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV 

bestendig kunststof
• duurzaam: 95% recyclebaar en 

onderhoudsarm
• kan op verschillende manieren aan 

de ondergrond bevestigd worden  
(bevestigingsmateriaal meegeleverd)

2 x set 4 uitbreiding hoek voor 
zijwaarts oprijden (links en rechts)

fixeren op laminaat of tegels 
m.b.v. laminaatdop met tape

fixeer aan drempel

fixeren in steen

Montagemateriaal (meegeleverd)
• 3 spaanplaatschroeven 4x30 bolkop 
• 3 spaanplaatschroeven 4x50 bolkop 
• 3 ringen M5
• 3 carrosserie ringen 
• 3 plug S6

drempelhulpen
Modulaire Drempelhulp set 4

binnen- en buitendeuren, schuur, garage

 voor maatwerk: zie pag. 44

 exclusief voor verwerkers: losse 
onderdelen i.p.v. sets,  
zie pag. 46

 gebruik vuldoppen of anti-slip 
doppen wanneer de hoogte van de 
drempelhulp is aangepast

 bekijk de drempelhulp video op: 
go.secu.nl/drempel-hulp (zonder 
www. in adresbalk)

TIPS
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240

comfortabel en veilig over 
iedere drempel

hoogte gemakkelijk aan  
te passen

1 x set 5 uitbreiding hoek voor 
zijwaarts oprijden (links of rechts) 

2 x set 5 uitbreiding hoek voor 
zijwaarts oprijden (links en rechts)

690

840

100
95
90
85

omschrijving artikelnummer formaat
BxHxD (mm)

hoogte (mm)
in stappen aanpasbaar lagen kleur

modulaire drempelhulp, set 5 8025.010.50 840x100x690 van 85 > 90 > 95 > 100 5 laags grijs, bruin 

verbredingsset tbv set 5 8025.050.50 240x100x690 van 85 > 90 > 95 > 100 5 laags grijs, bruin 

anti-slip doppen set (14 stuks) 8025.010.01 bruin

vuldoppen set (14 stuks) 8025.010.02 grijs

5 laags uitbreiding hoek
links en/of rechts* 8025.054.50 1400x100x690

1970x100x690 5 laags grijs, bruin 

* 1 hoekset is links of rechts te gebruiken (2-zijdig oprijdbaar)
   2 hoeksets zijn links en rechts te gebruiken (3-zijdig oprijdbaar)

of kies anti-slip doppen verbredingsset 240 mm 
maakt totale lengte 1080 mm

vuldoppen nodig na het op 
maat maken van drempelhulp 

 voor maatwerk: zie pag. 44

 exclusief voor verwerkers: losse 
onderdelen i.p.v. sets,  
zie pag. 46

 gebruik vuldoppen of anti-slip 
doppen wanneer de hoogte van de 
drempelhulp is aangepast

 bekijk de drempelhulp video op: 
go.secu.nl/drempel-hulp (zonder www. 
in adresbalk)

TIPS

Productkenmerken
• voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel
• ook toepasbaar voor (motor)fiets, rolcontainer, enz. 
• modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten
• altijd een veilige hellingshoek van 9,5 graden
• binnen en buiten toepasbaar
• geïntegreerde anti-slip noppen: altijd grip, ook bij regen
• ijzersterk: maximale belasting 850 kg/m2  

(kan zelfs een auto op rijden)
• in hoogte aanpasbaar (zie tabel)
• veel maatwerkoplossingen
• lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV 

bestendig kunststof
• duurzaam: 95% recyclebaar en 

onderhoudsarm
• kan op verschillende manieren 

aan de ondergrond bevestigd 
worden  (bevestigingsmateriaal 
meegeleverd)

fixeren op laminaat of tegels 
m.b.v. laminaatdop met tape

fixeer aan drempel

fixeren in steen

drempelhulpen
Modulaire Drempelhulp set 5

binnen- en buitendeuren, schuur, garage

uitbreidingssets 2- en 3 zijdig

Montagemateriaal (meegeleverd)
• 3 spaanplaatschroeven 4x30 bolkop 
• 3 spaanplaatschroeven 4x50 bolkop 
• 3 ringen M5
• 3 carrosserie ringen 
• 3 plug S6
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240

comfortabel en veilig over 
iedere drempel

810

840

120
115
110
105

hoogte gemakkelijk aan  
te passen

1 x set 6 uitbreiding hoek voor 
zijwaarts oprijden (links of rechts) 

2 x set 6 uitbreiding hoek voor 
zijwaarts oprijden (links en rechts)

uitbreidingssets 2- en 3 zijdig

omschrijving artikelnummer formaat
BxHxD (mm)

hoogte (mm)
in stappen aanpasbaar lagen kleur

modulaire drempelhulp, set 6 8025.010.60 840x120x810 van 105 > 110 > 115 > 120 6 laags grijs, bruin 

verbredingsset tbv set 6 8025.050.60 240x120x810 van 105 > 110 > 115 > 120 6 laags grijs, bruin 

anti-slip doppen set (14 stuks) 8025.010.01 bruin

vuldoppen set (14 stuks) 8025.010.02 grijs

6 laags uitbreiding hoek
links en/of rechts* 8025.054.60 1530x120x810

2200x120x810 6 laags grijs, bruin 

* 1 hoekset is links of rechts te gebruiken (2-zijdig oprijdbaar)
   2 hoeksets zijn links en rechts te gebruiken (3-zijdig oprijdbaar)

of kies anti-slip doppen verbredingsset 240 mm 
maakt totale lengte 1080 mm

vuldoppen nodig na het op 
maat maken van drempelhulp 

Productkenmerken
• voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel
• ook toepasbaar voor (motor)fiets, rolcontainer, enz. 
• modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten
• altijd een veilige hellingshoek van 9,5 graden
• binnen en buiten toepasbaar
• geïntegreerde anti-slip noppen: altijd grip, ook bij regen
• ijzersterk: maximale belasting 850 kg/m2  

(kan zelfs een auto op rijden)
• in hoogte aanpasbaar (zie tabel)
• veel maatwerkoplossingen
• lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV bestendig 

kunststof
• duurzaam: 95% recyclebaar en 

onderhoudsarm
• kan op verschillende manieren 

aan de ondergrond bevestigd 
worden  (bevestigingsmateriaal 
meegeleverd)

fixeren op laminaat of tegels 
m.b.v. laminaatdop met tape

fixeer aan drempel

fixeren in steen

drempelhulpen
Modulaire Drempelhulp set 6

binnen- en buitendeuren, schuur, garage

Montagemateriaal (meegeleverd)
• 3 spaanplaatschroeven 4x30 bolkop 
• 3 spaanplaatschroeven 4x50 bolkop 
• 3 ringen M5
• 3 carrosserie ringen 
• 3 plug S6

 voor maatwerk: zie pag. 44

 exclusief voor verwerkers: losse 
onderdelen i.p.v. sets,  
zie pag. 46

 gebruik vuldoppen of anti-slip 
doppen wanneer de hoogte van de 
drempelhulp is aangepast

 bekijk de drempelhulp video op: 
go.secu.nl/drempel-hulp (zonder 
www. in adresbalk)

TIPS
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34
5

55

780

54
0

55

780

14
5

55

type 2 bij een tuindeur

drempelhulp aluminium type 1 bij een voordeur

type 2

RAL 7021 type 1 bij 
achterdeur

type 3

Productkenmerken
• met gemak de drempel over 
• overbruggen van hoogteverschil tot 150 mm
• gemaakt van aluminium met ribbels tegen 

uitglijden
• voorzien van een handvat en twee 

bevestigingsgaten
• gebruiksvriendelijk
• maximale belasting: 150 kg
• pas op met regen en ijs voor uitglijden  

(kies modulaire drempelhulp op vorige pagina’s 
voor een  weer-proof systeem)

• kleuren:  
blank aluminium en  
zwartgrijs aluminium (RAL 7021)

• voordelige oplossing

Montagemateriaal
• niet meegeleverd

omschrijving artikelnummer breedte 
(mm)

drempelhoogte 
van/tot (mm) kleur gewicht

(kg)
max.  
gewicht (kg) materiaal

type 1 8025.005.01 780 0 - 30 blank 1,2 150 aluminium

type 2 8025.005.02 780 30 - 70 blank 3 150 aluminium

type 3 8025.005.03 780 50 - 150 blank 4,5 150 aluminium

type 1 8025.005.06 780 0 - 30 RAL 7021, zwartgrijs 
fijnstructuur 1,2 150 aluminium

type 2 8025.005.07 780 30 - 70 RAL 7021  zwartgrijs 
fijnstructuur 3 150 aluminium

type 3 8025.005.08 780 50 - 150 RAL 7021, zwartgrijs 
fijnstructuur 4,5 150 aluminium

drempelhoogte 0-30 mm
dikte materiaal 4 mm (op de traan)

drempelhoogte 30-70 mm
dikte 5 mm (op de traan)

drempelhoogte 50-
150 mm

dikte 5 mm (op de 
traan)

drempelhulpen
Drempelhulp aluminium

buitendeuren, schuur, garage

 voordeel: kant en klaar, alleen 
nog vastschroeven 

 pas op met regen en ijs voor 
uitglijden (kies modulaire 
systeem op vorige pagina’s voor 
weer-proof systeem)

 Kies model 3 voor een lagere 
hellingshoek (meer comfort) 

TIPS
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310 20

120

410

610

40

60

120

120

drempelbrug type 2drempelbrug type 3

Productkenmerken
• met gemak de drempel over
• ideaal om snel brug te maken voor rollators, 

rolstoelen en scootmobielen
• overbruggen van drempels tot 60 mm
• gemaakt van aluminium met ribbels tegen 

uitglijden
• voorzien van een handvat 
• gebruiksvriendelijk
• maximale belasting: 150 kg
• pas op met regen en ijs voor uitglijden (kies 

modulaire drempelhulp op vorige pagina’s voor 
een weer-proof systeem)

• kleur: blank aluminium 
• voordelige oplossing

Montagemateriaal
• niet van toepassing

drempelbrughoogte 20 mm
dikte 5 mm (op de traan)

drempelbrughoogte 40 mm
dikte 6,5 mm (op de traan)

drempelbrughoogte 60 mm
dikte 6,5mm (op de traan)

drempelbrug type 1

drempelhulpen
Drempelbrug aluminium

buitendeuren, schuur, garage

omschrijving artikelnummer breedte 
(mm)

drempelhoogte 
van/tot (mm) kleur gewicht

(kg)
max.  
gewicht (kg) materiaal

type 1 8025.005.20 780 20 blank 1,2 150 aluminium

type 2 8025.005.21 780 40 blank 3 150 aluminium

type 3 8025.005.22 780 60 blank 4,5 150 aluminium

 de drempelbrug is ideaal 
voor situaties waar tijdelijk een 
drempelhulp nodig is en een 
permanente drempel niet nodig 
of zelfs ongewenst is

 installeren is niet nodig, leg 
de brug simpelweg over de 
drempel en klaar

 het handvat maakt snel 
verwijderen makkelijk

 ook ideaal om over kabels e.d. 
heen te leggen om vallen te 
voorkomen

TIPS
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Heavy Duty type 2

350 drempelhoogte 0-70 mm
dikte materiaal 6,5 mm 

(op de traan)

560

70-150

drempelhoogte 
70-150 mm

dikte materiaal 
6,5 mm (op de traan)

55

55

0-70

Heavy Duty type 1

Heavy Duty type 2

Productkenmerken
• met gemak de drempel over
• overbruggen van drempels tot 150 mm
• maximale belasting: 300 kg
• ideaal voor zware scootmobielen
• natuurlijk ook geschikt voor rollators, 

rolstoelen, kruiwagens en elektrische fietsen
• gemaakt van aluminium met ribbels tegen 

uitglijden
• opstaande randen zorgen voor een  

veilige doorgang
• voorzien van een handvat en twee 

bevestigingsgaten
• gebruiksvriendelijk
• pas op met regen en ijs voor 

uitglijden (kies modulaire 
drempelhulp op vorige pagina’s voor 
een weer-proof systeem)

• kleur: blank aluminium 

Montagemateriaal
• niet meegeleverd

drempelhulpen
Drempelhulp aluminium Heavy Duty

buitendeuren, schuur, garage

omschrijving artikelnummer breedte 
(mm)

drempelhoogte 
van/tot (mm) kleur gewicht

(kg)
max.  
gewicht (kg) materiaal

Heavy Duty
type 1 8025.005.10 750 0 - 70 blank 3,5 300 aluminium

Heavy Duty
type 2 8025.005.11 750 70 - 150 blank 5 300 aluminium

 speciaal ontwikkeld voor 
zware scootmobielen

 opstaande randen zorgen voor 
een veilige doorgang

TIPS
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8025.004.02

Productkenmerken
• lichtgewicht met handige draaggreep 
• maximale belasting: 150 kg (per stuk,  

300 kg bij gebruik van 2 stuks)
• voorzien van rubberstrip aan  

de achterzijde:  voorkomt snel wegglijden
• kleur: blank aluminium

Toepassingen
• als oprijhulp voor onderweg voor 

rolstoelers en scootmobielers.
• de enkele variant is ideaal voor 

elektrische fietsen, motoren, etc.

150

300

drempelhoogte 0-100 mm
dikte materiaal 2,5 mm (op de traan)

8025.004.01

omschrijving artikelnummer breedte 
(mm)

drempel-
hoogte (mm) kleur gewicht

(kg) materiaal

drempelhulp aluminium portable (1 stuk) 8025.004.01 150 0 - 100 blank 0,4 aluminium

 drempelhulp aluminium portable  
(set van 2) 8025.004.02 150 0 - 100 blank 0,8 aluminium

Portable (2)

Portable (1)

drempelhulpen
Drempelhulp aluminium portable

buitendeuren, schuur, garage

Portable (2)

Portable (1)

 opstaande randen zorgen voor 
een veilige doorgang

 ook voor motoren, scooters, 
elektrische fietsen, kruiwagens, 
etc.

 toepassingen:
als oprijhulp voor onderweg 
voor rolstoelers en 
scootmobielers.
de enkele variant is ideaal voor 
elektrische fietsen, motoren, etc. 
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Productkenmerken
• toepassing bij binnendeuren
• gebruiken indien drempel weggehaald wordt 
• dekt weggehaalde drempel netjes af
• kan ook als drempelhulp bij lagere drempels  

toegepast worden
• vervaardigd van geanodiseerd aluminium
• leverbaar in 2 kleuren:  

blank aluminium of brons (C34)
• leverbaar in 2 breedtes 
• snel en makkelijk inkortbaar

Montagemateriaal
• montage-wijze afhankelijk van ondergrond: 

lijmen, kitten, dubbelzijdig tape of schroeven 
• niet meegeleverd

omschrijving artikelnummer breedte (mm) lengte* (mm) kleur

drempelvervanger aluminium 8020.100.01 110 950 blank geanodiseerd

drempelvervanger aluminium 8020.100.02 110 950 donker brons 
geanodiseerd (C34)

drempelvervanger aluminium 8020.100.11 140 950 blank geanodiseerd

drempelvervanger aluminium 8020.100.12 140 950 donker brons 
geanodiseerd (C34)

* inkortbaar

950  (inkortbaar)

drempelvervanger 110

110

6

950  (inkortbaar)

140

drempelvervanger 140

6

bronskleurig aluminium

blank aluminium

drempelhulpen
Drempelvervanger

binnendeuren

 bevestiging door: lijmen, 
kitten, dubbelzijdig tape of 
schroeven

 eenvoudig schroeven 
door   ongeprofileerd deel en 
uitsparing onderzijde voor 
makkelijke doorvoer schroef
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voorkom uitglijden op een 
gladde tegelvloer

vóór behandeling

benodigd

stroefheid testen (ca. 3 min. inwerktijd)

reinig de vloer

vloer afnemen met water

anti-slip spray aanbrengen

klaar, onzichtbaar en direct beloopbaar!

ná behandeling: geen 
verschil

eenvoudig aanbrengen en klaar

Productkenmerken
• revolutionair product dat onzichtbaar 

iedere keramische tegelvloer voor 
minimaal 5 jaar direct na aanbrengen 
écht anti-slip maakt

• geschikt voor alle soorten keramische 
tegels (niet voor natuurstenen tegels)

• eenvoudig aan te brengen, in drie simpele 
stappen: vloer schoon & droog maken - 
insprayen - afnemen met water en klaar

• binnen en buiten toepasbaar
• direct beloopbaar en actief
• tast uw tegels niet aan
• tegels kunnen normaal gereinigd worden
• de onzichtbare coating werkt circa 5 jaar, 

afhankelijk van gebruik 
• douche of toilet: 100 ml (1-2 m2)
• badkamer: 500 ml (6-8 m2)
• diverse ruimtes: 5000 ml (60-80 m2)

omschrijving gebruik op artikelnummer inhoud (ml) kleur

anti-slip tegelspray keramische tegels* 8040.500.01 100 transparant

anti-slip tegelspray keramische tegels* 8040.500.05 500 transparant

anti-slip tegelspray keramische tegels* 8040.500.11 5000 transparant

* keramiek betekent gebakken tegels (spray niet geschikt voor kunststof en natuursteen)

anti-slip
Anti-slip spray

toilet, bad, douche, terras buiten

 niet geschikt voor kunststof, 
zoals baden, douchebakken en 
natuursteen

 bekijk het aanbrengen  
online: go.secu.nl/spray  
(zonder www. in adresbalk)

 ook ideaal om uitglijden van 
kleine kinderen te voorkomen

 toepassingen: 
toilet, bad, douche, terras buiten

 een uitzonderlijk goed  
product, inmiddels al vele 
duizenden keren met succes 
toegepast
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Glow in The Dark HeavyDuty tape voor  
extra grip op buitentrap

Productkenmerken
• voorkomt uitglijden op trap binnen of buiten
• diverse soorten leverbaar 
• kleuren: semi-transparant, wit, grijs, zwart, zwart 

met Glow in the Dark, zwart/geel
• versie langwerpig: op de juiste maat voor iedere 

trap
• hoge kwaliteit: bestand tegen vocht, intensief 

gebruik,  binnen en buiten
• kan toegepast worden i.c.m. vloerverwarming
• effectief, veilig, duurzaam en voordelig
• Heavy Duty versie voor extreem hoge grip  

buiten of binnen (niet geschikt voor  
blote voeten)

Productkenmerken  
Glow in the Dark versie
• unieke combinate van Anti-Slip tape en  

Glow in the Dark strip
• laadt op met dag- of kunstlicht
• hoge licht intensiteit
• geeft de hele nacht licht

omschrijving artikelnummer gebruik afmeting (mm) aantal kleur 

anti-slip sticker langwerpig 8040.150.01 binnen & buiten 19 x 600 15 
stickers

semi-
transparant

anti-slip sticker langwerpig 8040.150.02 binnen & buiten 19 x 600 15 
stickers wit

anti-slip sticker langwerpig 8040.150.03 binnen & buiten 19 x 600 15 
stickers grijs

anti-slip sticker langwerpig 8040.150.04 binnen & buiten 19 x 600 15 
stickers zwart

anti-slip sticker op rol 8040.200.01 Heavy Duty, diverse 
toepassingen, binnen & buiten 50 x 3000 1 rol semi-

transparant

anti-slip sticker op rol 8040.200.04 Heavy Duty, diverse 
toepassingen, binnen & buiten 50 x 3000 1 rol zwart

anti-slip sticker op rol 8040.200.07 Heavy Duty, diverse 
toepassingen, binnen & buiten 50 x 3000 1 rol zwart glow-

in-the-dark

anti-slip sticker op rol 8040.200.06 Heavy Duty, diverse 
toepassingen, binnen & buiten 50 x 3000 1 rol zwart/geel50

3000 (op rol)

600

19

anti-slip
Anti-slip sticker 
trappen, binnen en buiten

Zwarte uitvoering

 gebruik voor binnen situaties 
of standaard buitensituaties de 
Anti-slip stickers langwerpig  
(art.nr: 8040.150.01/2/3/4)

 gebruik voor extra grip en zicht 
de anti-slip stickers  HeavyDuty

 Heavy Duty variant niet 
geschikt voor blote voeten

 schoonmaken met een 
neutraal schoonmaakmiddel 
en/of water en een zachte 
nagelborstel
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ook ideaal voor op de  bad-
kamervloer

voor gebruik in de douche of bad

Productkenmerken
• voorkomt uitglijden in badkamer, bad en douche
• diverse soorten leverbaar
• kleuren: semi-transparant, wit
• pasklaar geleverd in voorgestanste rondjes  

of langwerpige stroken
• hoge kwaliteit: bestand tegen vocht, intensief 

gebruik
• kan toegepast worden i.c.m. vloerverwarming
• effectief, veilig, duurzaam en voordelig

omschrijving artikelnummer gebruik formaat (mm) aantal kleur

anti-slip sticker rond 8040.000.01 binnen (bad / douche /
badkamer) ø35 32 semi-

transparant

anti-slip sticker rond 8040.000.02 binnen (bad / douche /
badkamer) ø35 32 wit

anti-slip sticker langwerpig 8040.100.01 binnen (bad / douche /
badkamer) 25 x 245 12 semi-

transparant

anti-slip sticker langwerpig 8040.100.02 binnen (bad / douche /
badkamer) 25 x 245 12 wit

ø35

25

245

ø35

25

245

anti-slip
Anti-slip sticker 
bad, douche en badkamer

 door de afgeronde vorm van 
de stickers blijven deze beter 
zitten op de ondergrond

 de stickers zijn ontwikkeld 
voor gebruik in en rond water - 
de kleefkracht is blijvend goed

 schoonmaken met een 
neutraal schoonmaakmiddel 
en/of water en een zachte 
nagelborstel

 ook ideaal om uitglijden van 
kleine kinderen te voorkomen
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badmat badmat

Productkenmerken
• voorkomt uitglijden 
• ook geschikt voor badkamer vloer
• douchemat: bovenkant voorzien van 

anti-slip ribbels (badmat: noppen) 
voor een betere grip voor uw voeten

• onderkant voorzien van stevige 
zuignappen

• milieuneutraal; gemaakt van 100% 
natuurlijk rubber

• voordelige oplossing

omschrijving artikelnummer gebruik formaat (mm) kleur

badmat 8045.007.01 binnen (bad / douche / badkamer) 740 x 340 wit

douchemat 8045.007.10 binnen (bad / douche / badkamer) 530 x 530 wit

anti-slip
Bad- en douchemat 

bad, douche en badkamer

 voordelige oplossing om 
badkamer, bad en douche  
anti-slip te maken

 blijft door zuignappen stevig 
liggen

 eenvoudig te reinigen met 
allesreiniger en een (schuur-)
sponsje of op 40°C in de 
wasmachine

 ook ideaal om uitglijden van 
kleine kinderen te voorkomen

TIPS34
0

740

55
0

530

78 79



21
0

55

385rugleuning

douchezitje
10

0
305 390

dieptemaat opgeklapt: 95 mm

armleuningen

10
0

60
450

10
0

60
450

dieptemaat opgeklapt: 110 mm

uitbreidbaar met  
rug- en armleuningen

Productkenmerken douchezitje
• veilig zittend douchen
• opklapbaar 
• compact en dus ideaal in kleine douches/

douchecabines
• comfortabele kunststof zitting  

(polypropyleen, wit)   
• voorzien van afwaterings-gaatjes
• onzichtbare bevestiging
• RVS scharnieren, voorzien van 2 montage gaten 

per scharnier, ø8 mm
• afdekkappen van kunststof (polypropyleen, wit)
• maximale belasting: 125 kg

Productkenmerken rugleuning
• biedt extra (rug)comfort i.c.m. douche zitje
• kunststof rugleuning (polypropyleen, wit)
• RVS bevestigingsbeugels, voorzien van twee  

montage gaten ø6 mm

Productkenmerken armleuningen
• opklapbare armleuningen (2x)
• RVS scharnieren, voorzien van  

2 montage gaten per scharnier, ø8 mm
• afdekkappen van kunststof  

(polypropyleen, wit)
• arm steunen voorzien van  

geïntegreerd anti-slip materiaal
• maximale belasting: 90 kg

Montagemateriaal
• niet meegeleverd, zie tips

omschrijving artikelnummer materiaal kleur

douchezitje, opklapbaar 8045.005.01 kunststof en aluminium wit, grijs

rugleuning 8045.001.01 kunststof en aluminium wit, grijs

armleuningen (2x), opklapbaar 8045.001.02 kunststof en aluminium wit, grijs

geschikt voor zowel grote als kleine douchesopklapbaar onderdelen zijn   
opklapbaar

comfort
Douchezitje, wandmontage  

douche en badkamer

 vanwege de vele mogelijke 
ondergronden (hol, massief, 
steen, stucwerk) wordt geen 
montagemateriaal meegeleverd

 wij adviseren voor:  
- holle wanden: Toggler ankers 
- vaste muren: Fischer pluggen  
(types afhankelijk van 
ondergrond)

 type schroef hangt af van 
ondergrond

 maximale maat schroeven: M8
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omschrijving artikelnummer uitschuifbaar 
van-tot (mm) materiaal kleur

douchestoel, opklapbaar 8045.005.02 kunststof en aluminium wit, grijs

douchestoel, opklapbaar, 
incl. uitschuifbare pootjes 8045.005.03 400 - 550 kunststof en aluminium wit, grijs

rugleuning 8045.001.01 kunststof en aluminium wit, grijs

armleuningen (2x), opklapbaar 8045.001.02 kunststof en aluminium wit, grijs

21
0

55

385rugleuning

armleuningen

10
0

60
450

10
0

60
450

dieptemaat opgeklapt: 110 mm

douchestoel (zitting identiek bij modellen met en zonder poten)

model zonder pootjes:  
dieptemaat opgeklapt: 105 mm

model mét pootjes:  
dieptemaat opgeklapt: 130 mm

40
0-

55
0

470 420

100

opklapbaar, dus compactdouchestoel met in hoogte instelbare pootjes, getoond  
i.c.m. los verkrijgbare accessoires

douchestoel zonder pootjes

Productkenmerken douchestoel
• veilig zittend douchen
• opklapbaar 
• leverbaar in uitvoering met of zonder pootjes
• model met pootjes is uitschuifbaar in stapjes  

van 30 mm, van 400 tot 550 mm
• comfortabele kunststof zitting  

(polypropyleen, wit)   
• voorzien van afwaterings-gaatjes
• onzichtbare bevestiging
• RVS scharnieren, voorzien van 2 montage gaten 

per scharnier, ø8 mm
• afdekkappen van kunststof (polypropyleen, wit)
• maximale belasting:  

- zonder pootjes: 125 kg 
- met pootjes: 150 kg

Productkenmerken rugleuning
• biedt extra (rug)comfort i.c.m. douche zitje
• kunststof rugleuning (polypropyleen, wit)
• RVS bevestigingsbeugels, voorzien van  

montage gaten Ø8 mm

Productkenmerken armleuningen
• opklapbare armleuningen (2x)
• RVS scharnieren, voorzien van  

2 montage gaten per scharnier, ø8 mm
• afdekkappen van kunststof  

(polypropyleen, wit)
• arm steunen voorzien van  

geïntegreerd anti-slip materiaal
• maximale belasting: 90 kg

Montagemateriaal
• niet meegeleverd, zie tips

comfort
Douchestoel, wandmontage 

douche en badkamer

 vanwege de vele mogelijke 
ondergronden (hol, massief, 
steen, stucwerk) wordt geen 
montagemateriaal meegeleverd

 wij adviseren voor:  
- holle wanden: Toggler ankers 
- vaste muren: Fischer pluggen 
(types afhankelijk van 
ondergrond)

 type schroef hangt af van 
ondergrond

 maximale maat  
schroeven: M8
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omschrijving artikelnummer gewicht(kg) hoogte (mm) materiaal kleur

badopstapje vierkant 8045.100.20 1 270 - 340* kunststof en aluminium wit, grijs

badopstapje rechthoekig 8045.100.21 1,5 270 - 340* kunststof en aluminium wit, grijs

* uitschuifbaar in stapjes van 25 mm

Productkenmerken
• voor veilig en comfortabel  

in en uit bad stappen
• opstapje vervaardigd van kunststof 

(polypropyleen), voorzien van anti-sliplaag
• voorzien van afwaterings-opening
• aluminium geanodiseerde pootjes voorzien  

van anti-slip doppen
• in hoogte instelbaar, in stapjes van ca. 25 mm  

(klik verstelling)
• maximale belasting: 150 kg
• onderhoudsvrij, eenvoudig te reinigen
• ontwikkeld voor maximale hygiëne en 

duurzaamheid
• makkelijk te assembleren 

Montagemateriaal
• niet van toepassing

elegant en veilig

comfort
Badopstapje Quattro 

badkamer

 naast bad ook ideaal in 
situaties waar je nét niet bij kunt

 het vierkante model is 
voordeliger, het rechthoekige 
model praktischer, omdat je er 
met twee voeten op kunt staan, 
dus veiliger in en uit het bad 
kunt stappen.

 ook ideaal als opstapje voor 
kleine kinderen, bijvoorbeeld bij 
de wastafel

 alle onderdelen zijn los na te 
leveren
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500 - 600

670 - 770

300

omschrijving artikelnummer gewicht (kg) breedte binnen-
zijde bad (mm) materiaal kleur

badzitje Quattro, verstelbaar 8045.100.26 1,8 500 - 600* kunststof en aluminium wit, grijs

* uitschuifbaar van-tot

Productkenmerken
• badzitje van robuust kunststof
• maakt veilig zittend baden mogelijk
• ideaal om zittend in bad te douchen
• voorzien van een afwateringsgat
• in breedte verstelbaar, dit badzitje is 

geschikt voor een bad met een breedte 
(binnen)maat van 500 - 600 mm

• maximale belasting: 120 kg.
• geen montage nodig, dus  

snel inzetbaar en verwijderbaar
• comfortabele kunststof zitting 

(polypropyleen) voorzien van anti-sliplaag
• aluminium geanodiseerde ophangbeugels 

voorzien van anti-slip doppen
• eenvoudig te reinigen
• makkelijk te assembleren

Montagemateriaal
• geen montagemateriaal nodig

past in vrijwel ieder bad

comfort
Badzitje Quattro 

bad

 montage niet nodig
 meeneembaar (bijvoorbeeld 

op vakantie)
 past in vrijwel alle baden (zie 

tabel)
 prima te gebruiken i.c.m. 

SecuCare wandbeugels met 
hoeken
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douchekrukje
8045.100.01

500
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douchestoel
8045.100.10

douchestoel met 
rugleuning  
8045.100.12

500

34
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500

douchestoel met rug en 
armleuningen  

8045.100.12 + 8045.100.15 

19
0

500

douchestoel met armleuningen  
8045.100.10 + 8045.100.15 

Productkenmerken douchekrukje
• stabiel, veilig zittend douchen
• ideaal voor (kleine) douches waar wand-

bevestiging niet mogelijk is of niet toegestaan 
(huurwoningen)

• ook toepasbaar in de badkamer  
(bijvoorbeeld zittend kunnen afdrogen)

• comfortabele kunststof zitting (polypropyleen) 
voorzien van anti-sliplaag

• voorzien van afwaterings-opening
• aluminium geanodiseerde pootjes voorzien van 

anti-slip doppen
• in hoogte instelbaar, in stapjes van ca. 25 mm 

(klikverstelling)
• belastbaar tot 150 kg
• makkelijk te assembleren 

Productkenmerken  
douchestoel en accessoires
• zie hierboven
• bredere zitting voor  

meer zitcomfort 
• voorzien van  

praktische handvatten 
• uitvoering met of  

zonder rugleuning 
• in hoogte instelbaar, 

in stapjes van 
ca. 25 mm (klikverstelling)

• armleuningen  
(losse accessoires  
art. nr. 8045.100.15)  
worden in de  
douchestoel geklikt

Montagemateriaal
• niet van toepassing

omschrijving artikelnummer uitschuifbaar 
van-tot (mm) gewicht (kg) materiaal kleur

douchekrukje Quattro vierkant 8045.100.01 390 - 540 1,4 kunststof en aluminium wit, grijs

douchestoel Quattro
langwerpig 8045.100.10 390 - 540 1,8 kunststof en aluminium wit, grijs

douchestoel Quattro 
langwerpig met rugleuning 8045.100.12 390 - 540 2,4 kunststof en aluminium wit, grijs

armleuningen (2) voor
douchestoel Quattro
langwerpig

8045.100.15 - 0,8 kunststof wit

art.nr.: 8045.100.12 douchestoel Quattro met rugleuning

art. nr.: 8045.100.10 + 
8045.100.15

art. nr.: 8045.100.10

comfort
Douchekrukje, douchestoel Quattro 

 douche, badkamer

art.nr.: 8045.100.12

art. nr.: 8045.100.12 + 
8045.100.15

 ideaal als vaste montage 
niet mogelijk is of niet mag 
(huurwoningen)

 eenvoudig te assembleren
 extra comfort door rugleuning 

en armleggers (los leverbaar)
 alle onderdelen zijn los na te 

leveren
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Productkenmerken 
• stabiel, veilig zittend douchen
• voorzien van hygiëne uitsparing (keuze voor 

voorzijde of achterzijde tijdens assemblage)
• ideaal voor (kleine) douches waar 

wandbevestiging niet mogelijk is of niet 
toegestaan (huurwoningen)

• ook toepasbaar in de badkamer (bijvoorbeeld 
zittend kunnen afdrogen)

• comfortabele kunststof zitting (polypropyleen)
• voorzien van anti-sliplaag
• voorzien van afwaterings-opening
• aluminium geanodiseerde pootjes voorzien van
• anti-slip doppen
• in hoogte instelbaar, in stapjes van  

ca. 25 mm (klik verstelling)
• belastbaar tot 150 kg
• makkelijk te assembleren

Montagemateriaal
• niet van toepassing

omschrijving artikelnummer uitschuifbaar 
van-tot (mm) gewicht (kg) materiaal kleur

douchestoel Quattro
 met hygiëne uitsparing, met 
rug en armleuningen (2)

8045.100.07 390 - 540 3,2 kunststof en aluminium wit, grijs

comfort
 Douchestoel Quattro hygiëne uitsparing 

 douche, badkamer

90 91

art.nr.: 8045.100.07 douchestoel Quattro met rugleuning

uitsparing voorzijde

uitsparing achterzijde

34
0

23
0

500

douchestoel Quattro 
met hygiëne uitsparing,  

rug en armleuningen  
8045.100.06 + 8045.100.15 

 ideaal als vaste montage 
niet mogelijk is of niet mag 
(huurwoningen)

 eenvoudig te assembleren
 de hygiëne uitsparing kan 

aan de voor- of achterzijde 
geplaatst worden (keuze tijdens 
assemblage)
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dieptemaat opgeklapt: 260 mm

110ø32

600-700-800

21
0

veilig gaan zitten en staan

Productkenmerken
• biedt steun tijdens gaan zitten en opstaan bij 

toilet
• biedt ook steun voor rolstoel gebruikers bij 

verplaatsen van rolstoel naar toilet
• wit staal voorzien van epoxycoating in wit, 

RAL9010
• bestand tegen vochtige omgeving
• opklapbaar
• diverse lengtes leverbaar (kies lengte aan de 

hand van beschikbare ruimte in douche of 
toilet)

• voorzien van 4 montagegaten ø8 mm
• maximale belasting: 125 kg

Montagemateriaal
• niet meegeleverd, zie tips

omschrijving artikelnummer lengte (mm) materiaal kleur

toiletbeugel, opklapbaar 8045.000.06 600 staal met epoxycoating wit

toiletbeugel, opklapbaar 8045.000.07 700 staal met epoxycoating wit

toiletbeugel, opklapbaar 8045.000.08 800 staal met epoxycoating wit

toiletrolhouder t.b.v. toiletbeugel* 8045.000.01 staal met epoxycoating wit

* beugel op foto’s is uitgevoerd met toiletrolhouder, deze wordt standaard niet meegeleverd

toiletrolhouder (los accessoire)

beugel omhoog geklapt

beugel neergeklapt

comfort
Toiletbeugel, opklapbaar 

toilet

 vanwege de vele mogelijke 
ondergronden (hol, massief, 
steen, stucwerk) wordt geen 
montagemateriaal meegeleverd

 wij adviseren voor:  
- holle wanden: Toggler ankers 
- vaste muren: Fischer pluggen 
(types afhankelijk van 
ondergrond)

 type schroef hangt af van 
ondergrond

 maximale maat schroeven: M8
 montage hoogte: circa 200 à 

350 mm vanaf bovenkant toilet 
tot bovenkant toiletbeugel
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405

omschrijving artikelnummer hoogte (mm) materiaal kleur

toiletverhoger, zonder klep 8045.000.15 60 kunststof wit

toiletverhoger, zonder klep 8045.000.16 100 kunststof wit

toiletverhoger, met klep 8045.000.20 60 kunststof wit

toiletverhoger, met klep 8045.000.21 100 kunststof wit

set van 2 vervangingsklemmen* 8045.000.10 n.v.t. kunststof wit

comfort kussen voor toiletverhoger 8045.000.11 40mm PEVA licht blauw

 verlengde scharnieren voor 
toiletverhoger met klep icm 
comfortkussen

8045.000.109   wit

* bij iedere toiletverhoger worden klemmen geleverd, deze dienen soms vervangen te worden 

stevig te fixeren en makkelijk 
verwijderbaar

toiletverhoger 100 mm met klep

Productkenmerken
• maakt makkelijker zitten en opstaan op 

toilet mogelijk
• past op vrijwel alle toiletten
• eenvoudig bevestigen met meegeleverde 

klemschroeven
• eenvoudig mee te nemen  

(bijvoorbeeld op vakantie)
• voorzien van twee uitsparingen  

om persoonlijke hygiëne te 
vergemakkelijken

• leverbaar in modellen met of zonder klep  
(klep eenvoudig te verwijderen  
indien gewenst)

• leverbaar in 2 hoogtes  
(zie tabel, bij twijfel 100 mm kiezen  
(komt meeste voor)

• maximale belasting: 225 kg
• materiaal: kunststof, eenvoudig te reinigen

Montagemateriaal
• inclusief

365

205

255

60
 / 
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0

 past op vrijwel alle toiletten
 makkelijk te bevestigen en 

te verwijderen
 bij het model met klep 

is de klep eenvoudig te 
verwijderen

TIPS

toiletverhoger 100 mm , 
zonder klep

toiletverhoger 60 mm , 
met klep

comfort
Toiletverhoger 

toilet

kussen toiletverhoger

Productkenmerken
• Verhoogt het zitcomfort van de 

toiletverhoger.
• Het kussen voelt behaaglijk aan.
• Voorkomt ‘’koude’’ schok bij het zitten.
• Anti-slip, anti-schimmel en antibacterieel.
• Gebruik van het Comfort kussen wordt 

sterk aanbevolen bij doorligplekken 
(decubitus).
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omschrijving artikelnummer hoogte (mm) materiaal kleur

bed- en stoelverhoger, set 1 8045.500.15 130 kunststof zwart

bed- en stoelverhoger, set 2 8045.500.20 80 / 130 / 210* kunststof zwart

* met de geleverde verhogers kunnen deze 3 hoogtes gemaakt worden

hoogte 210 mm uit set 2

comfortabel zitten én opstaan

set 2, poot 1: 80 mm set 2, poot 2: 130 mm set 2, gestapeld: 210 mm

De afgebeelde verhoger uit set 1 heeft een hoogte van 130 
mm. set 2 heeft 3 hoogte variaties: 80, 130 en 210 mm. 

Productkenmerken
• veilig en comfortabel gaan zitten, liggen en 

opstaan
• ook toepasbaar om bij de zwangerschap het  

bed te verhogen
• leverbaar in 2 sets waarmee de volgende 

hoogtes gemaakt kunnen worden: 
set 1 - 8045.500.15: hoogte 130 mm, 4 stuks 
set 2 - 8045.500.20: 3 hoogtes: 80/130/210 mm,  
4 stuks van 80 mm en 4 stuks van 130 mm 

• geschikt voor stoel- of bedpoten van maximaal 
70 mm breed

• vervaardigd van 100% gerecycled kunststof
• maximale belasting: 135 kg per verhoger
• robuust, geschikt voor alle ondergronden  
• 5 jaar garantie

set 1, 130 mm hoog

70

13
0

21
0

13
0

80

overig
Bed- en stoelverhoger 

woon- en slaapkamer

 ideaal om stoelen, bedden of 
andere meubels te verhogen

 veilig en comfortabel gaan 
zitten, liggen en opstaan

 ook toepasbaar om bij 
zwangerschap bed te verhogen

TIPS

70

70

70
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750

45

Traptrede profiel anti-slip

Opleg = 45 mm8,5

17
 m

m

8,
5

veiligheid door zicht in het donker

zichtbare schakelaar zichtbaar cilinderslot

profiel uitgevoerd met 
 geïntegreerd anti-slip profiel

Productkenmerken traptrede  
profiel anti-slip
• voorkomt uitglijden en vallen
• biedt dag en nacht zekerheid
• aluminium geanodiseerd profiel  

met geïntegreerde anti-slip ribbels 
en anti-slip toplaag

• lengte profiel: 750 mm, eenvoudig inkortbaar
• bevestiging aan traptreden door  

lijmen, kitten of schroeven
• geschikt voor toepassing binnen en buiten
• getest conform DIN6751

omschrijving artikelnummer gebruik formaat (mm) aantal kleur 

traptrede profiel anti-slip 8055.010.10 trap: 
binnen en buiten 750* x 45 1 blank 

geanodiseerd  

europrofiel cilinder en schakelaar 
markering Glow in the Dark, 
zelfklevend

8055.001.01 europrofielcilinder, 
lichtschakelaar 3 sets glow in 

the dark  

Glow in the Dark strip, zelfklevend 8055.015.01 wandbeugel 1 glow in 
the dark 

*lengte inkortbaar

215

30

profiel uitgevoerd met 
 geïntegreerd anti-slip profiel

Productkenmerken Glow in the Dark
slot/schakelaar markering
• stickervel met 3 stickers voor lichtschakelaars  

en  cilindersloten
• laadt op met dag- of kunstlicht
• opladen 5-10 minuten: gloeit 8-12 uur na in het donker
• comfort verhogend en ideaal bij slecht zicht 
• biedt dag en nacht zicht en zekerheid

Productkenmerken  
Glow in the Dark Strip
• Glow in the Dark Strip voor zichtbaarheid ’s nachts
• aluminium strip voorzien van hoogwaardige Glow 

in the Dark coating
• laadt op met dag- of kunstlicht
• hoge licht intensiteit
• zelfklevend (badkamer bestendig)

overig
Traptrede profiel en Glow in the Dark 

trappen, sloten en lichtschakelaars

 absolute topkwaliteit 
lichtgevendheid, biedt 
ongekende hoeveelheid licht

 niet toxisch of radioactief
 luminiscerend effect van 

opladen en nagloeien blijft altijd 
goed 

 beschermd tegen slijtage van 
traptreden

TIPS

98 99



380

50

55
0

340

310

8450

vakantiestand voorkomt 
verstopt raken van postvanger

omschrijving artikelnummer materiaal kleur

postvanger met tochtborstel 8030.000.01 kunststof zilver-grijs

geen post meer op de de grond

Productkenmerken
• nooit meer bukken om de post te pakken
• ideaal voor ouderen, mensen die slecht ter been 

zijn,  mensen in een rolstoel
• voorzien van een ‘vakantie’ stand: voorkomt 

overbelasting tijdens vakantie
• wordt geleverd met kunststof briefplaat voorzien 

van tocht-borstel
• van zilvergrijs kunststof
• past op alle horizontale brievenbussen
• post onbereikbaar voor huisdieren 

Montagemateriaal
• 6 spaanplaatschroeven 3x30 mm vlakkop

overig
Postvanger met tochtborstel 

horizontale brievenbussen

 voorkomt dat huisdieren de 
post beschadigen

 uitgevoerd met ‘vakantie’- 
stand: voorkomt overbelasting 
tijdens vakantie

TIPS
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SecuCare: ook veilig wonen voor Junioren
Secu denkt ook aan de Junioren als het gaat om de veiligheid in huis. Per jaar raken duizenden kinderen in 
huis gewond. De oorzaken variëren van beknelling, elektrocutie tot vergiftiging, vallen en verbranden. 
In de periode 2006-2012 zorgden ongevallen met kinderen in de leeftijd 0-4 jaar gemiddeld voor naar 
schatting 72.000 letsels per jaar in huis. De medische kosten hiervoor bedroegen € 36mln.*

Veel van die ongelukken kunnen eenvoudig worden voorkomen met SecuCare producten die speciaal 
voor dit doel zijn ontwikkeld.

De Junior veiligheidsproducten van SecuCare onderscheiden zich door kwaliteit, garantie, fraaie, full 
color verpakkingen die tot de SecuCare familie behoren. Natuurlijk ontbreken  garantie en waar nodig 
goedkeuringen van producten niet. 

Naast toepassingen in woningen kunnen de producten ook goed in kinderdagverblijven,  buitenschoolse 
opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang worden toegepast. Veel eisen zijn vastgelegd in de Wet 
Kinderopvang en in het kader van het Nieuwe Toezicht wordt dit nog verder aangescherpt.

* bron Consument en Veiligheid

Alle maten zijn in millimeters, tenzij anders vermeld
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veilig wonen voor junioren
veiligheidshulpmiddelen

deur, tafel, aanrecht, jaloezie

koord oproller houdt koorden 
buiten bereik van kinderen

tv beveiligingsband vookomt 
omtrekken van flatscreen tv

deurstopper voorkomt beknelling van vingertjesscherm scherpe hoeken af met hoekbeschermers

omschrijving artikelnummer aantal* materiaal toepassing

junior TV beveiligingsband 8050.001.14 2 nylon en staal flatscreen tv

junior hoekbeschermers 8050.001.16 4 kunststof tafel, aanrecht, lage kasten

junior deurstopper 8050.001.19 2 kunststof deuren 

junior koord oproller 8050.001.20 2 kunststof jaloezieën, lamellen,
gordijnen

* aantal in verpakking

TV beveiligingsband
• voorkomt kantelen van de tv    
• makkelijk te monteren

Hoekbeschermers t.b.v.  
tafels, aanrecht, enz.
• bescherm uw kind tegen scherpe hoeken
• verzacht botsingen tegen scherpe hoeken van 

tafels,  dressoirs, planken en aanrecht
• makkelijk te plaatsen zonder gereedschap

Deurstopper 
• voorkomt beknelling van vingertjes bij het 

dichtklappen van de deur 
• voorkomt dat kinderen zichzelf per ongeluk 

opsluiten
• geschikt voor elke binnendeur
• blijft stevig zitten
• ook ideaal voor onderweg
• vervaardigd van zacht kunststof (schuim)

Koord oproller  t.b.v. jaloezie koorden
• houdt koord van gordijnen en lamellen buiten 

bereik van kinderen
• voorkomt verstrikking 
• ook ter berscherming van huisdieren
• montage niet nodig - eenvoudig in gebruik

Toepassingen
• deur
• tafel
• aanrecht
• jaloezie

Montagemateriaal
• niet van toepassing
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veilig wonen voor junioren
kindveilige vergrendeling 

kast, lade, deur

veiligheidshaakjekastdeur grendelmagneetslot

universele afsluiter kan ook om een hoek bevestigd worden

Veiligheidshaakjes t.b.v. kastjes en lades
• niet in het zicht
• voorkomt dat kinderen kastjes of laden openen of 

vingertjes bekneld raken
• makkelijk te monteren, eenvoudig in gebruik
• montage materiaal voor hout meegeleverd

Universele afsluiter t.b.v. kastjes, lades, 
koelkast, enz.
• beveiligt alles wat open kan 
• geschikt voor: kastjes, lades, koelkast, toiletbril, enz.
• kan om hoekje worden bevestigd en in ‘rechte’ 

situatie
• plak-bevestiging (schroeven zijn niet nodig)
• ideaal voor tijdelijk en permanent gebruik

Kastdeur grendel t.b.v. houten- en 
vitrinekasten
• voorkomt dat kinderen kastjes of laden openen of 

vingertjes bekneld raken
• plak-bevestiging (schroeven niet nodig)
• bij openen: ontgrendelen en haak naar boven

Magneetslot t.b.v. kastjes en lades
• onzichtbare beveiliging
• voorkomt dat kinderen kastjes of laden openen of 

vingertjes bekneld raken
• openen: houdt meegeleverde magneet ‘sleutel’ 

tegen slot
• sluiten: kastje dichtdoen: valt vanzelf in slot
• compleet met montage-materiaal en stap-voor-stap 

 montagehandleiding

Schuifsluiting t.b.v kastjes
• voorkomt dat kinderen kastjes of laden openen of 

vingertjes bekneld raken
• super snelle montage zonder boren
• eenvoudig te verwijderen indien kastje weer open 

moet

Toepassingen
• kast
• lade
• deur

Montagemateriaal
• indien van toepassing, wordt dit meegeleverd

omschrijving artikelnummer aantal* materiaal toepassing

junior veiligheidshaakjes 8050.001.01 12 kunststof kasten, lades en deuren

junior universele afsluiter 8050.001.13 3 kunststof kasten, lades en deuren

junior kastdeur grendel 8050.001.15 1 kunststof kasten en lades

junior magneetslot 8050.001.17 4 kunststof kasten en lades

extra magneetsleutel 8050.001.21 1 kunststof kasten en lades

junior schuifsluiting 8050.001.18 3 kunststof kasten en lades

* aantal in verpakking

schuifsluiting
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veilig wonen voor junioren
stopcontactbeveiliging 

stopcontact

sluit stopcontacten af om ongelukken te voorkomenstopcontactbeschermer sluit stopcontact volledig af voor 
kinderen, maar is eenvoudig te gebruiken voor volwassenen

stopcontactplug (NL) is eenvoudig te verwijderen voor 
 volwassenen m.b.v. stekker

Stopcontactbeschermer (draai)
• voorkomt dat kinderen hun vingers of een 

voorwerp in het stopcontact steken
• makkelijk op het stopcontact te plakken
• door handig draai-mechanisme kan de stekker 

eenvoudig in het stopcontact gestoken worden
• ideaal voor stopcontacten die veel gebruikt 

worden
• geschikt voor alle Nederlandse stopcontacten

Stopcontactplug (verwijderbaar)
• voorkomt dat kinderen hun vingers of een 

voorwerp in het stopcontact steken
• pluggen makkelijk te monteren en verwijderen: 

plakken niet nodig
• ideaal voor stopcontacten die niet of nauwelijks 

gebruikt worden
• geschikt voor alle Nederlandse stopcontacten

Stopcontactplug met pen-aarde (België)
• voorkomt dat kinderen hun vingers of een 

voorwerp in het stopcontact steken
• pluggen makkelijk te monteren en verwijderen 

m.b.v.  meegeleverde ‘sleutel’: plakken niet nodig
• geschikt voor alle Belgische stopcontacten 

voorzien van pen-aarde

Toepassingen
• stopcontact

Montagemateriaal
• niet van toepassing

omschrijving artikelnummer aantal* materiaal toepassing

junior stopcontactbeschermer (draai) 8050.001.02 6 kunststof stopcontacten

junior stopcontactplug (verwijderbaar) 8050.001.03 6 kunststof stopcontacten

junior stopcontactplug met pen-aarde
(België) 8050.001.04 12 kunststof stopcontacten

* aantal in verpakking
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veilig wonen voor junioren
Veiligheid-kit

start-set met onderdelen voor een veilige omgeving

Veiligheid-kit NL en BE
De veiligheid-kit is een voordeelverpakking met 
kind veiligheids producten. Ideaal om in een keer 
alle be nodigde artikelen in huis te halen. Leuk om 
cadeau te doen aan ouders van jonge kinderen!

Inhoud van de veiligheid-kit NL
8x veiligheidshaakje
4x hoekbeschermer
6x stopcontact beveiliger
6x stopcontactplug
1x universele afsluiter
1x deurstopper

Inhoud van de veiligheid-kit BE
8x veiligheidshaakje
4x hoekbeschermer
12x stopcontactplug BE
1x universele afsluiter
1x deurstopper

Toepassingen
deur
lade
kast
stopcontact

Montagemateriaal
wordt meegeleverd

omschrijving artikelnummer aantal* materiaal toepassing

junior veiligheid-kit NL 8050.100.01 26 kunststof diverse 

junior veiligheid-kit BE 
(stopcontactplug met pen-aarde) 8050.100.02 26 kunststof diverse 

* aantal artikelen in verpakking

6x stopcontactplug 
NL of BE

8x veiligheidshaakje

1x universele afsluiter

4x hoekbeschermer

1x deurstopper

6x stopcontact beveiliger
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youtube.com/SecuProductsBV

linkedin.com/company/secucare-products

twitter.com/SecuCare

facebook.com/secucare.nl

instagram.com/secuproducts/

Disclaimer
SecuProducts BV 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 BV.
De veiligheid van onze producten is van het 
allergrootste belang. Wij maken u er daarom op attent 
dat die veiligheid uiteraard afhankelijk is van de juiste 
montage en de naleving van de instructies. Zie daarvoor 
de verschillende montage handleidingen.

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

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

SecuProducts BV en SecuCare zijn gedeponeerde 
handelsmerken.

Onze Algemene Verkoopvoorwaarden 
vindt u op onze website: 
https://secucare.nl/pages/algemene-voorwaarden  

©2022 SecuProducts BV
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