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Circa 30 jaar geleden zijn we gestart met één product: de SecuStrip anti-inbraakstrip. Door volop 
te investeren in nieuwe modellen en marketing & reclame, is SecuStrip inmiddels uitgegroeid tot 
een begrip.

Inmiddels bestaat ons programma uit honderden producten, met oplossingen voor alle be-
veiligingsproblemen: deuren, ramen, bovenlichtjes/klapramen, schuifpuien, lichtkoepels, garage-
deuren, parkeerplaatsen, winkels en overheidsgebouwen (SecuPost). De doorval beveiliging  
 voorkomt dat mensen uit het raam vallen. Kortom: een compleet assortiment aanvullende 
 beveiligings- en veiligheidsproducten waarmee Secu uitgegroeid is tot marktleider.

In 2013 introduceerden we SecuCare, een concept zorghulpmiddelen dat inspeelt op de ver-
anderingen in de zorg en `de grijze golf’ die langer thuis blijft wonen. Wij zijn gedreven om onze 
niche producten te verbeteren, uit te breiden en volop te ondersteunen naar onze klanten. Zo 
investeert Secu meer dan ooit in innovatie en marketing & reclame.

Natuurlijk staan onze klanten centraal: vragen direct beantwoorden, binnen 2 dagen uit voorraad 
leveren, maatwerk ondersteuning, advies aan de telefoon, bij u of in het werk, ondersteuning met 
acties of reclame-uitingen. 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 voor-
schrijver, 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. 

Directie Secu: Maarten Wijninga, Nicole Hartwijk, Chris van Bruggen
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Secu
marktleider in beveiligings- en veiligheidsproducten

Beveiliging, veiligheid en zorg
Secu levert oplossingen op het gebied van beveiliging, veiligheid en zorg. Hiermee 
zijn we completer dan fabrikanten met een focus op alleen beveiliging en spelen 
we in op de trend waarin alle mogelijke vormen van veiligheid belangrijk worden 
gevonden, zowel door voorschrijvers als consumenten.

Merken beveiliging: SecuStrip, SecuBar en SecuMax

Merk veiligheid: SecuGuard

Merk versperring: SecuPost

Merk zorg: SecuCare

Maatwerk
Naast standaard producten biedt Secu een groot maatwerkprogramma: Project-
Line. Het gaat hier om afwijkende lengtes, kleuren en zelfs afwijkende modellen. 
Mogelijk vanaf één stuk(!) en tegen aantrekkelijke meerprijzen. Wij laten klant-
specifieke oplossingen soms zelfs onafhankelijk testen door SKG® als het Politie-
keurmerk Veilig Wonen® een eis is. Vrijwel alles is dus mogelijk.

Geadviseerd
Producten van Secu zijn eenvoudig te monteren, prijsgunstig en werken preventief. 
Ze worden- succesvol toegepast bij de beveiliging van woningen, (winkel)panden 
en utiliteitsbouw. Toegepast door consumenten, woningbouwverenigingen, bouw-
bedrijven. Voorgeschreven door architecten, voorschrijvende instanties en be-
veiligingsadviseurs. 

Het doorvalbeveiligings programma valt nu onder een apart 
hoofdstuk. In dit programma vindt u alle mogelijke uit-
voeringen en montagemogelijkheden. Vanzelfsprekend getest 
en goedgekeurd door diverse keurings instanties.

doorvalbeveiliging

Een uniek en uitgebreid programma anti-inbraakstrips in 3 uit-
voeringen: Basic, Plus en Style. Eenvoudig te monteren op alle 
soorten deuren, ramen en schuifpuien. Diverse terugliggingen 
en opties. Ook geschikt voor aluminium en kunststof kozijnen.  
 Maatwerk mogelijk. Goedgekeurd door diverse keurings-
instanties.

anti-inbraakstrips

Een uitgebreid programma beveiligingsproducten voor boven-
lichtjes, ramen, valramen, schuifpuien en lichtkoepels. Vrijwel 
alle modellen zijn eenvoudig te monteren en pasklaar.

Deze productgroep bestaat uit diverse slimme beveiligings 
oplossingen: oplegsloten, brievenbusbeveiliging, kierstand-
houder, garagedeurbeveiliging en anti-klim beveiliging.

Een uitgebreid programma barrierezuilen en anti-parkeer-
voorzieningen. Van licht gewicht tot anti-terrorisme. Voor 
 winkelcentra, banken en o.a. ambassades. Geadviseerd door 
alle grote verzekeringsmaatschappijen en beveilingsexperts.

raambeveiliging

beveiligingsproducten

versperringC= 100 ; M= 100
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SecuCare logo - de�nitieve versie 1.0 - 16 september 2010

v2- aanpassing: zwart in cmyk 40 20 20 100 - 7 november 2013

zorghulpmiddelen
SecuCare is een compleet programma hulpmiddelen die 
veilig wonen voor junioren en senioren mogelijk maken. 
Zie pagina 154
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Secu beveiligings producten
Sinds de start van het Politiekeurmerk Veilig Wonen heeft Secu het belang in-
gezien van onafhankelijk gekeurde producten tegen inbraak. Wij zijn certificaat-
houder bij SKG en het Beheerinstituut Politiekeurmerk Veilig Wonen dat onder het 
CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) valt. Producten voldoen 
aan SKG® , SKG® , SKG® , SKH2 en zijn getest en goedgekeurd volgens NEN 
5096. De producten worden in de bestaande en nieuwbouw toegepast. Het is zelfs 
mogelijk klant-specifieke producten te laten goedkeuren. 

Beter dan de norm
Voor onze nieuwe model-lijn SecuStrip Plus hebben we de lat veel hoger gelegd 
dan de standaard 3 minuten norm. Getest op een goedgekeurd kozijn haalde de 
SecuStrip Plus tot 11 minuten inbraakwering! Een verbluffend resultaat. 

SecuGuard doorvalbeveiligingen
Onderdeel van de introductie van de SecuGuard doorvalbeveiliging was de goed-
keuring volgens NEN 6702. Er werden reeds vele zogenaamde doorvalbeveilingen 
in Nederland toegepast die echter niet aan de geldende voorschriften voldeden. 
SecuProducts is één van de eerste fabrikanten die zijn doorvalbeveiligingen heeft 
laten testen bij SKG conform de NEN 6702 en maakte daarmee deze normering 
landelijk bekend. 
Kijk voor meer informatie over Secu en SKG op: www.secu.nl/keuringsrapporten 

SecuCare zorgproducten
Juist zorgproducten dienen veilig te zijn en te voldoen aan de geldende normen. 
Waar van toepassing bij SecuCare voldoen onze producten aan de NEN-EN 12182 
en de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG en hebben een CE markering. 
(product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu).

Garantie 
Secu stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar producten omdat producten enerzijds 
vaak jarenlang aan de elementen worden blootgesteld, anderzijds de inbraak-
wering en veiligheid voor lange tijd gewaarborgd moet worden. Secu kent twee 
garantietermijnen: 2 jaar en 5 jaar. De producten worden intern, maar ook extern 
en onafhankelijk getest (denk aan duurzaamheids- en zoutsproei tests). 
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Richtlijnen en Keuringen
onafhankelijk getest en goedgekeurd

keuringsinstanties  
en classificaties
Dit label geeft aan dat het om 
 kwaliteitsproducten gaat. 
Het Politie keurmerk Veilig Wonen 
valt onder het CCV, die voorlichting 
geeft over woningbeveiliging. 
Het is een herkenbaar logo voor 
 consumenten en de professional. 

SKG-IOB (Stichting Kwaliteit Gevel bouw) 
is een onafhankelijke certi ficatie-
instelling die producten test op 
kwaliteit, duurzaamheid en pres-
taties. Beproevingen worden o.a. 
uitgevoerd volgens NEN 5096 en/of 
SKG-KE 573

SKG®  niet zelfstandig
klasse 2
3 minuten, gereedschapset A 
(= aanvullend)

SKG®  zelfstandig
klasse 2
3 minuten, gereedschapset A
(= aanvullend)

SKG®  niet zelfstandig
klasse 2
3 minuten, gereedschapset A
(= aanvullend)

SKH biedt fabrikanten attesterings- en 
certificeringsmogelijkheden.  
Er wordt getest voor nieuwbouw,  
op houten elementen. 

Dit logo wordt gehanteerd door SKH 
voor goedgekeurde producten / 
elementen. 

Het KOMO-keurmerk biedt de bouw-
sector zekerheid op gebied van  
producten, processen, systemen en 
diensten waarbij KOMO staat voor 
een onbetwiste kwaliteit. 



RAL 9003 RAL 7001 RAL 7021 fijnstructuur

RAL 9001 RAL 7004 RAL 9006

RAL 3001 RAL 7005 RAL 8019

RAL 5005 RAL 7006 RAL 8022

RAL 5004 RAL 7012 RAL 9005

RAL 5011 RAL 7016

RAL 1013 RAL 7021

RAL 1015 RAL 7024

RAL 3005 RAL 7030

RAL 6005 RAL 7039

RAL 6009 RAL 7040

RAL 6012 RAL 7047

Afwijkend is voor ons  
standaard
Secu levert al meer dan 20 jaar producten op maat. 

Op deze pagina vindt u een selectie van de meest 
voorkomende RAL kleuren. De meeste producten 
van de volgende productgroepen kunnen in af-
wijkende RAL kleuren geleverd worden: SecuStrip, 
SecuBar en SecuGuard doorvalbeveiliging. 

Allemaal leverbaar vanaf 1 stuks, tegen lage meer-
prijzen. De levertijd is drie weken.

hier getoonde kleuren zijn 
drukwerk-kleuren en dus 
een benadering van de RAL 
kleuren. 

Gebruik bij twijfel een RAL 
waaier.
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RAL kleuren
Maatwerk SecuStrip, SecuBar en SecuGuard



Winkelconcepten
Een sterke winkelpresentatie stimu-
leert de verkoop enorm. Belangrijke 
ingrediënten daarbij zijn: duidelijke ver-
pakkingen, ondersteunende Point of 
Sale en goed foldermateriaal. 

Secu biedt 2 standaard winkelconcepten 
 op 1 en 2 meter wanden. Afhankelijk 
van de ruimte en wensen wordt één 
van deze concepten ingepast. Het gaat 
om uitgekiende assorti menten met 
louter hardlopers. Naast de getoonde 
voorbeelden is een klant-specifieke 
 presentatie ook mogelijk. De presen-
taties worden aangevuld met Point of 
Sale, product monsters, demopanelen, 
folders en dergelijke.
Plaats het concept van Secu naast 
 andere aanbieders van beveiligings-
producten en uw assortiment is com-
pleet. Dat het conceptmatig (in plaats 
van los) presenteren van beveiligings-
producten werkt, ontdekken steeds 
meer winkelketens en winkeliers.

Verpakkingen
Alle verpakkingen zijn full colour be-
drukt. Op de verpakkingen  staat welk 
gereedschap nodig is voor montage 
en er staat een duidelijke stap-voor-
stap montage instructie op. Montage-
materiaal wordt altijd meegeleverd. 

Kijk voor de inhoud van de concep-
ten en actuele info op: www.secu.nl/ 
winkelconcepten-secu-beveiliging
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Secu
winkelconcepten: beveiliging
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Secu
point-of-sale en winkelmateriaal: beveiliging

balie display met handige uitleg nieuwe  
SecuStrip model-lijnen. art.nr.: 1010.075.02

SecuStrip toonbank display
met fysieke modellen en folders 

art.nr.: 1010.080.20kartonnen display SecuStrip
B 50 x H 180cm
art.nr.: 1010.080.25

folder SecuStrip
art.nr.: 1010.075.01

Secu catalogus met ketting
art.nr.: 1010.070.35            

Secu catalogus (zonder ketting)
art.nr.: 1010.070.10

toonbankdisplay SecuMax anti klimstrip
art.nr.: 1010.080.06

periodieke krant met info en tips over beveiliging, 
veiligheid en zorg

dubbelzijdig demopaneel 
B 39 x H 212cm

art.nr.: 1010.080.135Point of Sale 
Een product uitleggen aan de hand van 
een verpakking is  lastig. Niets werkt 
beter dan iets tastbaars.

Daarom heeft Secu een aantal Point 
of Sale middelen ontwikkeld die helpen 
de producten beter áan de man´ te 
 brengen.  Het lange dubbelzijdige demo-
paneel is slechts 39cm breed en past 
in iedere winkel. De display is voorzien 
van tekst en producten. Zeer luxe uit-
gevoerd, inclusief folders.

Naast productmonsters zijn er ook dui-
delijke brochures, voor de consument 
en de professional.

Kijk voor de inhoud van de concep-
ten en actuele info op www.secu.nl/
Point-of-sale-Secu-beveiliging
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Secu
online

Highlights Secu website
• eenvoudige navigatie
• schaalbaar, dus geschikt voor computer, tablet en smartphone
• keuze-selector: in 4 stappen van vraag naar oplossing 
• uitgebreide zoekfunctie 
• downloaden van: prijslijsten, documentatie, maatvoeringen en ander   

interessant materiaal 
• beeldenbank met high res beelden voor websites en drukwerk
• verkoop-adressen met filter voor beveiliging, veiligheid en zorg 

Kijk op www.secu.nl 

YouTube kanaal
Op ons youtube kanaal vindt u filmpjes van alle productgroepen. 
Onder ‘afspeellijsten’ staan de films per productgroep gerangschikt. 

Een greep uit de online filmpjes: 
• montage beveiligingsproducten
• voorbeelden inbraakmethodes
• montage doorvalbeveiliging
• test SecuPost anti ramzuilen 
• montage en algemene filmpjes SecuCare zorghulpmiddelen

Kijk op: youtube.com/SecuProductsBV  

Social Media
Secu zet social media in om snel met de doelgroep te kunnen communiceren. 
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook: facebook.com/secuproducts
Twitter:  twitter.com/secuproducts: @secuproducts

  



Samenwerkingsverband
Secu gelooft in samenwerking om consumenten en de professional zo breed mo-
gelijk te informeren over de noodzaak van goede inbraakwering. Daarom startte 
Secu in 2013 een nieuw initiatief: de Nationale Inbraak Preventie Weken (NIPW), 
een uniek samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie, 
het  Verbond van Verzekeraars en diverse fabrikanten van beveiligingsproducten. 

Ieder jaar vinden de NIPW plaats in mei en november. We bereiken landelijke en 
 regionale media door: onafhankelijk onderzoek te publiceren, landelijke en  regionale 
acties (zoals consumenten voorlichting in winkels), opening NIPW door de  Minister 
van Veiligheid en Justitie, website inbraakmislukt.nl met onder andere een Inbraak 
Preventie Check, social media, enzovoort.

Cross-media
In de volgende media heeft de NIPW in het afgelopen jaar free publicity gekregen:  
kranten: De Telegraaf, AD,  Metro,  talloze lokale en regionale kranten, televisie: 
 Nederland 1: NOS Journaal en  Vandaag de dag, Nederland 2: Hallo Nederland, SBS: 
Hart van Nederland, RTL 4 Editie NL RTL Boulevard, RTL nieuws, RTL Late Night, 
Omroep Max, radio: NPO Radio 1: NOS journaal, de Ochtend, Radio 2: De heer ont-
waakt, 3FM: Journaal op 3, omroep MAX, BNR nieuwsradio. 

Retailers kunnen meeliften op de publiciteit rondom iedere NIPW, onder andere 
met actie-matige ondersteuning, voorlichtings-acties in hun winkels of tailor- 
made acties die exclusief met hen gevoerd worden.

Al met al zorgt de NIPW voor groeiende vraag in de markt naar beveiligings-
producten. Daarvan profiteert iedereen, zowel in de DHZ als de Bouw. Partners 
en retailers (DHZ en bouw) kunnen meeliften op de landelijke publiciteit door in te 
haken op de NIPW in mei en november. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze afdeling marketing:
marketing@secu.nl of 0252-620901 

Kijk op: www.inbraakmislukt.nl 
Facebook: www.facebook.com/stichtingNIPW
Twitter: @stichtingNIPW 

16 17

NIPW
Nationale Inbraak Preventie Weken 

Secu is partner van de 
Nationale Inbraak Preventie Weken

Tijdens de Nationale Inbraak Preventie Weken van mei 2015 
plaatste  burgemeester Jorritsma persoonlijk enkele van de 60 
 SecuStrips in Almere.

Secu verzorgt regelmatig voorlichtings-
bijeenkomsten in samenwerking met de 
 Politie en andere partners.

In de NIPW van november 2015 monteerde Minister Ard van 
der Steur en burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer 
 sym bolisch de eerste SecuStrip.
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 SecuStrip 

Anti-inbraakstrips

SecuStrip
SecuStrip voorkomt het openbreken van deur of raam. Het systeem bestaat uit 2 profielen, 
die de sluitnaad hermetisch afdekken. De kracht van SecuStrip is dat het een eenvoudige, 
effectieve en preventieve oplossing tegen inbraak is. En daarbij kan iedereen een SecuStrip 
monteren. Recente tests door SKG bewijzen de pure kracht van de stalen strips en is een 
Secu Strip eenmaal gemonteerd, dan gaat een inbreker liever een deur of raam verder.  
Secu Strip is uniek. Het heeft een vaste plaats ingenomen tussen andere inbraakwerende 
middelen en is sterker dan ooit, de recente SKG tests bewijzen het.

Voor elke deur en raam een sluitende oplossing
Met de introductie van drie nieuwe model-lijnen is de keuze voor het juiste type veel makkelijker 
geworden. Kijk op de productpagina’s voor meer informatie.
Basic: voor box, -berging, -en schuurdeuren, verzinkt staal voorzien van epoxy coating
Plus: voor ramen, voor- en achterdeuren, verzinkt staal voorzien van premium epoxycoating
Style: voor voor- en achterdeuren, geanodiseerd aluminium, fraai design

Normering
Op iedere productpagina staan klokjes afgebeeld. Hieronder leest u de uitleg ervan: De SKG® 
norm voor anti inbraakstrips is drie minuten inbraakwering. Tests bewijzen dat de SecuStrip 
(Plus serie) de norm verslaat. De klokjes geven per model-lijn en type weer hoeveel keer de 
strip aan de standaard-norm voldoet. De tests hebben plaatsgevonden op een goedgekeurde 
meerpuntsvergrendeling van 2 punten. Bij de Plus serie zat er na drie minuten nog steeds 
geen beweging in waardoor er uiteindelijk een koevoet van 70cm aan te pas kwam. Dit terwijl 
het gebruik van zo’n zware koevoet helemaal niet verplicht is voor de testprocedure. 

Maatwerk
Binnen de Plus serie is bijna alles mogelijk op het gebied van maatwerk. Denk aan afwijkende 
kleuren, lengtes en zelfs modellen. Dit alles is leverbaar vanaf 1 stuk, tegen een lage meer-
prijs. Secu levert al sinds 1992 maatwerk, er zijn al tienduizenden strips op maat geleverd. 

alle maten zijn in millimeters, tenzij anders vermeld

SecuStrip Basic SecuStrip Plus
achterdeur

SecuStrip Plus
voordeur

SecuStrip Style



kozijn

deur

deur

deur
deur

deur
deur

deur

schuifpui

kozijn

kozijn
kozijn

kozijn
kozijn

kozijn

kozijn

Baanpasbaar

C C

max. 10º

B

A

 1

 2

A

opdekkozijn A<15mmdeur voorzien van profilering C>15mm

kozijn met schuine zijde

schuifpui

C=5 tot14mm

hoeklijn uitgehoktopdekkozijn A>15mm

Afhankelijk van maat A wordt 
het bovenste of onderstaan-
de model geleverd.

20 21

 SecuStrip 
anti-inbraakstrip

Maatwerk
naar binnen draaiende deuren / ramen

Maatwerk SecuStrip binnendraaiend
Secu levert al circa 25 jaar SecuStrips op maat. Inmiddels zijn 
dat er duizenden per jaar. Door onze ervaring bedenken wij 
voor vrijwel elk probleem een sluitende oplossing. 

Het bestel- en leveringsproces verloopt vlekkeloos. De lever-
tijd is 3 weken. De meerprijzen zijn minimaal (in vergelijking 
met de productie- en administratieve handelingen) omdat wij 
 vinden dat maatwerk service is. Uniek: het kan al vanaf 1 stuk.

Al het maatwerk wordt uitgevoerd op de SecuStrip Plus 
 modellen. Bijna alles is mogelijk door een hypermoderne 
vol-automatische zetbank.

Op deze pagina’s voorbeelden van naar binnen draaiende 
 deuren en ramen: uithokken t.b.v. veiligheidsbeslag (in geval 
de SecuStrip niet past), verbreed kozijnprofiel, opdekkozijnen, 
oplossingen voor aluminium deuren.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij helpen u 
graag.  Zie contactgegevens rechtsonder bij tips.

Afwijkende lengtes 
Secu levert uit voorraad de volgende standaard lengtes: 
1500mm, 2050/2115mm en 2300mm. Daarnaast kan iedere 
gewenste lengte worden geleverd. Toepassingen voor afwij-
kende lengtes: afwijkende deurlengtes, voor ramen, als kort 
anti-flipper model. 

Naar binnen draaiende alu-
minium deur met 15mm of 
meer montage-ruimte tus-
sen beslag en uiteinde deur 
(maat C). Gebruik SecuStrip 
Plus Achterdeur, terugligging 
0-6mm

In sommige gevallen is het 
kozijn schuin. Alsnog kan 
hier SecuStrip Plus Voordeur 
op gemonteerd worden. 

SecuStrip Plus Voordeur kan 
ook op schuifpuien worden 
toegepast. Voordelen: voor 
een lage prijs beschermd 
u een dure schuifpui tegen 
inbraakschade, strip kan ook 
toegepast worden om be-
staande schade af te dekken.

uithokken t.b.v. veiligheids-
beslag

met veiligheidsbeslag opdekkozijnen standaard oplossingen bij bijzondere situatiesverbreed kozijnprofiel aluminium deur/kozijn

 ¹ voor alle situaties geldt: eerst 
passen, daarna pas monteren

 ¹ wij adviseren graag in welke 
situatie welk model toegepast 
moet worden, met behulp één 
deze formulieren:  
secu.nl/secustrip-maatwerk 
of neem contact op met onze 
afdeling verkoop voor meer 
info: telefoon 0252-620901 of 
e-mail: verkoop@secu.nl

TIPS
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 SecuStrip 
anti-inbraakstrip

Maatwerk
naar buiten draaiende deuren / ramen

Maatwerk SecuStrip buitendraaiend
Secu levert al circa 25 jaar SecuStrips op maat. Inmiddels zijn 
dat er duizenden per jaar. Door onze ervaring bedenken wij 
voor vrijwel elk probleem een sluitende oplossing. 

Het bestel- en leveringsproces verloopt vlekkeloos. De lever-
tijd is 3 weken. De meerprijzen minimaal (in vergelijking met 
de productie- en administratieve handelingen) omdat wij 
 vinden dat maatwerk service is. Uniek: het kan al vanaf 1 stuk.

Al het maatwerk wordt uitgevoerd op de SecuStrip Plus 
 modellen. Bijna alles is mogelijk door een hypermoderne 
vol-automatische zetbank.

Op deze pagina’s voorbeelden van naar buiten draaiende deuren 
en ramen: afwijkende terugligging, bredere montage-flap, 
oplossingen voor opdekdeuren en dubbele openslaande tuin-
deuren, zelfs SecuStrips speciaal aangepast voor kunststof 
en aluminium deuren. 

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij helpen u 
graag.  Zie contactgegevens rechtsonder bij tips.

Afwijkende lengtes 
Secu levert uit voorraad de volgende standaard lengtes: 
1500mm, 2115mm en 2300mm. Daarnaast kan iedere 
 gewenste lengte worden geleverd. Toepassingen voor af-
wijkende lengtes: afwijkende deur-lengtes, voor ramen, als 
kort anti-flipper model.

afwijkende sprong opdekdeur A<15mm dubbele deur Plus Achterdeur uithokken 
t.b.v. veiligheidsbeslag

uithokken t.b.v. veiligheids-
beslag

aluminium deur en kozijn  
(Plus Achterdeur 0-6mm)

dubbele deur met strip op 
opdeklat <15mm

dubbele deur met strip op 
opdeklat >15mm

dubbele deur met strip over 
opdeklat >15mm

dubbele deur aluminium 
deurnaald

opdekdeur A>15mmafwijkende terugligging  
(max. 48mm)

afwijkende montageflap

aluminium deur/kozijnmet veiligheidsbeslagdubbele deurenopdekdeuren  
hout of kunststofdiversen

 ¹ voor alle situaties geldt: eerst 
passen, daarna pas monteren

 ¹ wij adviseren graag in welke 
situatie welk model toegepast 
moet worden, met behulp één 
deze formulieren:  
secu.nl/secustrip-maatwerk 
of neem contact op met onze 
afdeling verkoop voor meer 
info: telefoon 0252-620901 of 
e-mail: verkoop@secu.nl

TIPS
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 SecuStrip Basic 
box, berging, schuur anti-inbraakstrip

SecuStrip Basic
naar binnen draaiende deuren

Productkenmerken
• basismodel

• voor naar binnen draaiende box,- berging,- en schuurdeuren

• laagste prijsniveau

• verzinkt staal

• wit epoxy RAL9010

• renovatie-lengte 2050mm

• geen maatwerk mogelijk (zie plus modellen voor maatwerk)

• 2 jaar garantie

• PKVW/SKG: 3 minuten = normering

• ook goedgekeurd als anti flipper-profiel 

Montagemateriaal
• 44 ééntoersschroeven 4x35mm

• 44 afdekdopjes, wit

• schroefhulpje om van schroef afglijden en  
beschadigingen aan de SecuStrip te voorkomen 

type artikelnummer lengte (mm) RAL kleur

Basic binnendraaiend 1010.110.02 2050 9010 wit ê  

 ¹ door laag prijsniveau meest 
geschikt voor box,- berging,- en 
schuurdeuren

 ¹ kan zelfs bij gesloten deur 
gemonteerd worden, ideaal voor 
seriematige  montage

 ¹ gebruik meegeleverde in-
schroefhulp om het wegglijden 
op de ééntoersschroef en be-
schadiging lak te voorkomen

 ¹ het SKG vinkje geeft aan dat 
dit type ook goedgekeurd is als 
anti flipper profiel

 ¹ voor uitleg klokje/norm,  
zie pag. 18

TIPS

voor naar binnen draaiende box,- berging,- en schuurdeuren meegeleverde inschroefhulp 
maakt montage eenvoudig



1x
norm

25

27

11

18

te
ru

gl
ig

gi
ng

 4
-6

m
m

kozijn deur
naar buiten draaiend
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 SecuStrip Basic 
box, berging, schuur anti-inbraakstrip

SecuStrip Basic
naar buiten draaiende deuren

Productkenmerken
• basismodel

• voor naar buiten draaiende box,- berging,- en schuurdeuren

• terugligging 4-6mm.

• laagste prijsniveau

• verzinkt staal

• wit epoxy RAL9010

• renovatie-lengte 2115mm

• geen maatwerk mogelijk (zie plus modellen voor maatwerk)

• 2 jaar garantie

• PKVW/SKG: 3 minuten = normering

• ook goedgekeurd als anti flipper-profiel

Montagemateriaal
• 44 ééntoersschroeven 4x35mm

• 44 afdekdopjes, wit

• schroefhulpje om van schroef afglijden en  
beschadigingen aan de SecuStrip te voorkomen 

 ¹ geschikt voor deuren met terug-
ligging 4-6mm, gebruik voor 
andere terugliggingen model 
Plus buitendraaiend

 ¹ gebruik meegeleverde in-
schroefhulp om het wegglijden 
op de ééntoersschroef en be-
schadiging lak te voorkomen

 ¹ het SKG vinkje geeft aan dat 
dit type ook goedgekeurd is als 
anti flipper profiel

 ¹ voor uitleg klokje/norm,  
zie pag. 18

TIPS

type artikelnummer lengte (mm) RAL kleur

Basic buitendraaiend 1010.130.02 2115 9010 wit ê  

voor naar buiten draaiende box,- berging,- en schuurdeuren meegeleverde inschroefhulp 
maakt montage eenvoudig
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 SecuStrip Plus 
woning anti-inbraakstrip

SecuStrip Plus 
voordeur

Productkenmerken
• hart van het programma

• voor voordeuren en naar binnen draaiende ramen

• verzinkt staal

• premium epoxycoating: wit RAL9010, bruin RAL8014 en 
zwartgrijs fijnstructuur RAL7021 (exclusieve kleur/structuur)

• renovatie-lengte 2050mm en nieuwbouw-lengte 2300mm, 
ook leverbaar in raamlengte 1500mm (zie pag. 32)

• smal model, past bijna altijd tussen kozijn en beslag

• ook toepasbaar op schuifpuien (zie inzetje)

• schroeven onzichtbaar

• PKVW/SKG 11 minuten (=3,5x normering)

• ook goedgekeurd als anti flipper-profiel

• 5 jaar garantie

Montagemateriaal
• 44 spaanplaatschroeven 4x40mm, verz.kop

Maatwerk
• zie pag. 20 t/m 23 voor het volledige maatwerkprogramma

• keuze uit veel RAL kleuren (zie pag. 8)

montage wijze uitgehokt 
model

toepasbaar op schuifpuien

standaard kleuren: wit, bruin,  
en zwartgrijs fijnstructuur

 ¹ ook toepasbaar op schuif-
puien

 ¹ smal, past vrijwel altijd 
 tussen kozijn en deur

 ¹ uitgebreide mogelijkheden 
maatwerk, zie pag. 20 t/m 23

 ¹ het SKG vinkje geeft aan dat 
dit type ook goedgekeurd is als 
anti flipper profiel

 ¹ voor uitleg klokje/norm,  
zie pag. 18

TIPS

type artikelnummer lengte (mm) RAL kleur

Plus Voordeur 1010.141.02 2050 9010 wit ê  

Plus Voordeur 1010.141.03 2050 8014 bruin ê  

Plus Voordeur 1010.141.04 2050 7021 zwartgrijs* ê  

Plus Voordeur 1010.142.02 2300 9010 wit ê  

Plus Voordeur 1010.142.03 2300 8014 bruin ê  

Plus Voordeur 1010.142.04 2300 7021 zwartgrijs* ê  

*RAL 7021, zwartgrijs is uitgevoerd in luxe fijnstructuur, voor raamlengtes zie pag. 32

op bestelling keuze uit veel 
RAL kleuren

voor voordeuren en naar  binnen draaiende deuren
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kozijn deur
naar buiten draaiend

terugligging
zie tabel
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woning anti-inbraakstrip
SecuStrip Plus 

achterdeur

 SecuStrip Plus 

Productkenmerken
• hart van het programma

• voor achterdeuren 

• verzinkt staal

• voor terugliggingen van 0 t/m 27mm (verdeeld over 4 maten)

• schuin deurprofiel valt over sluitplaatje heen en voor-
komt per ongeluk inschroeven in bestaande meerpunts-
vergrendeling

• premium epoxycoating: wit RAL9010, bruin RAL8014 en 
zwartgrijs fijnstructuur RAL7021 (exclusieve kleur/structuur)

• renovatie-lengte 2115mm en nieuwbouw-lengte 2300mm, 
ook leverbaar in raamlengte 1500mm (zie pag. 34)

• PKVW/SKG 6 minuten (=2x normering)

• ook goedgekeurd als anti flipper-profiel

• 5 jaar garantie

Montagemateriaal
• 22 ééntoerschroeven 4x35mm

• 22 spaanplaatschroeven 4x40mm, vlakkop

• 22 afdekdopjes, in corresponderende kleur

• schroefhulpje om van schroef afglijden en  
beschadigingen aan de SecuStrip te voorkomen 

Wat is terugligging?
de terugligging is de afstand tussen voorkant deur en voor-
kant kozijn, zie afbeelding.

Maatwerk
• zie pag. 20 t/m 23 voor het volledige maatwerkprogramma

• keuze uit veel RAL kleuren (zie pag. 8)

 ¹ voordelen schuine deurprofiel 
• nooit meer per ongeluk schroeven 
in meerpuntsvergrendeling 
• schuine profiel valt over uit-
stekende sluitplaatje 
• fraaier uiterlijk

 ¹ uitgebreide mogelijkheden 
maatwerk, zie pag. 20 t/m 23

 ¹ het SKG vinkje geeft aan dat 
dit type ook goedgekeurd is als 
anti flipper profiel

 ¹ voor uitleg klokje/norm,  
zie pag. 18

TIPS

type terugligging artikelnummer lengte (mm) RAL kleur

Plus Achterdeur 0-6mm 1010.160.02 2115 9010 wit ê  

Plus Achterdeur 0-6mm 1010.160.03 2115 8014 bruin ê  

Plus Achterdeur 0-6mm 1010.160.04 2115 7021 zwartgrijs* ê  

Plus Achterdeur 0-6mm 1010.170.02 2300 9010 wit ê  

Plus Achterdeur 0-6mm 1010.170.03 2300 8014 bruin ê  

Plus Achterdeur 0-6mm 1010.170.04 2300 7021 zwartgrijs* ê  

Plus Achterdeur 7-13mm 1010.161.02 2115 9010 wit ê  

Plus Achterdeur 7-13mm 1010.161.03 2115 8014 bruin ê  

Plus Achterdeur 7-13mm 1010.171.02 2300 9010 wit ê  

Plus Achterdeur 7-13mm 1010.171.03 2300 8014 bruin ê  

Plus Achterdeur 14-20mm 1010.162.02 2115 9010 wit ê  

Plus Achterdeur 14-20mm 1010.162.03 2115 8014 bruin ê  

Plus Achterdeur 14-20mm 1010.172.02 2300 9010 wit ê  

Plus Achterdeur 14-20mm 1010.172.03 2300 8014 bruin ê  

Plus Achterdeur 21-27mm 1010.163.02 2115 9010 wit ê  

Plus Achterdeur 21-27mm 1010.163.03 2115 8014 bruin ê  

Plus Achterdeur 21-27mm 1010.173.02 2300 9010 wit ê  

Plus Achterdeur 21-27mm 1010.173.03 2300 8014 bruin ê  

*RAL 7021, zwartgrijs is uitgevoerd in luxe fijn-structuur voor raamlengtes zie pag. 34

standaard kleuren: wit, bruin,  
en zwartgrijs fijnstructuur

op bestelling keuze uit veel 
RAL kleuren

deurprofiel valt over 
 sluitplaatje
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woning anti-inbraakstrip
SecuStrip Plus 

naar binnen draaiende ramen

Productkenmerken
• voor naar binnen draaiende ramen

• verzinkt staal

• premium epoxycoating: wit RAL9010, bruin RAL8014 en 
zwartgrijs fijnstructuur RAL7021 (exclusieve kleur/structuur)

• leverbaar in raamlengte 1500mm (zie pag. 28 voor deurlengtes)

• smal model, past bijna altijd

• schroeven onzichtbaar

• 5 jaar garantie

Montagemateriaal
• 34 spaanplaatschroef 4x40mm, verzonken kop

Maatwerk
• zie pag. 20 t/m 23 voor het volledige maatwerkprogramma

• keuze uit veel RAL kleuren (zie pag. 8)

 ¹ smal, past vrijwel altijd in 
kozijn

 ¹ uitgebreide mogelijkheden 
maatwerk, zie pag. 20 t/m 23

 ¹ voor de geldende normering 
van de inbraakwering van 
 SecuStrip op raamkozijnen, 
neem contact op met Secu

TIPS

type artikelnummer lengte (mm) RAL kleur

Plus Raam, binnendraaiend 1010.140.02 1500 9010 wit

Plus Raam, binnendraaiend 1010.140.03 1500 8014 bruin

Plus Raam, binnendraaiend 1010.140.04 1500 7021 zwartgrijs*

*RAL 7021, zwartgrijs is uitgevoerd in luxe fijn-structuur, voor deurlengtes zie pag. 28

standaard kleuren: wit, bruin,  
en zwartgrijs fijnstructuur

op bestelling keuze uit veel 
RAL kleuren

geschikt voor raamkozijnen

 SecuStrip Plus 



kozijn raam
naar buiten draaiend

terugligging
zie tabel

sprong
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woning anti-inbraakstrip
SecuStrip Plus 

naar buiten draaiende ramen

Productkenmerken
• hart van het programma

• voor naar buiten draaiende ramen

• verzinkt staal

• voor terugliggingen van 0 t/m 27mm (verdeeld over 4 maten)

• premium epoxycoating: wit RAL9010, bruin RAL8014 en 
zwartgrijs fijnstructuur RAL7021 (exclusieve kleur/structuur)

• leverbaar in raamlengte 1500mm, zie pag. 30 voor deurlengtes

• ook goedgekeurd als anti flipper-profiel

• 5 jaar garantie

Montagemateriaal
• 17 ééntoerschroef 4x35mm

• 17 spaanplaatschroef 4x40mm, vlakkop

• 17 afdekdopjes, in corresponderende kleur

• schroefhulpje om van schroef afglijden en  
beschadigingen aan de SecuStrip te voorkomen 

Wat is een terugligging?
de terugligging is de afstand tussen voorkant raam en 
 voorkant kozijn, zie afbeelding.

Maatwerk
• zie pag. 20 t/m 23 voor het volledige maatwerkprogramma

• keuze uit veel RAL kleuren (zie pag. 8)

 ¹ uitgebreide mogelijkheden 
maatwerk, zie pag. 20 t/m 23

 ¹ voor de geldende normering 
van de inbraakwering van 
 SecuStrip op raamkozijnen, 
neem contact op met Secu

TIPS

type terugligging artikelnummer lengte (mm) RAL kleur

Plus Raam, buitendraaiend 0-6mm 1010.150.02 1500 9010 wit

Plus Raam, buitendraaiend 0-6mm 1010.150.03 1500 8014 bruin

Plus Raam, buitendraaiend 0-6mm 1010.150.04 1500 7021 zwartgrijs*

Plus Raam, buitendraaiend 7-13mm 1010.151.02 1500 9010 wit

Plus Raam, buitendraaiend 7-13mm 1010.151.03 1500 8014 bruin

Plus Raam, buitendraaiend 14-20mm 1010.152.02 1500 9010 wit

Plus Raam, buitendraaiend 14-20mm 1010.152.03 1500 8014 bruin

Plus Raam, buitendraaiend 21-27mm 1010.153.02 1500 9010 wit

Plus Raam, buitendraaiend 21-27mm 1010.153.03 1500 8014 bruin

*RAL 7021, zwartgrijs is uitgevoerd in luxe fijn-structuur, voor deurlengtes zie pag. 30

 SecuStrip Plus 

standaard kleuren: wit, bruin,  
en zwartgrijs fijnstructuur

op bestelling keuze uit veel 
RAL kleuren

geschikt voor raamkozijnen
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woning anti-inbraakstrip
SecuStrip Style 

voordeur

 SecuStrip Style 

Productkenmerken
• design model

• geschikt voor naar binnen draaiende voordeuren

• aluminium geanodiseerd

• leverbaar in renovatie-lengte 2150mm  
en over lengte 2500mm

• geen maatwerk mogelijk (zie plus modellen voor maatwerk)

• PKVW/SKG: 3 minuten = normering

• montage schroeven onzichtbaar

• 2 jaar garantie

Montagemateriaal
• 15 RVS spaanplaatschroeven 4,5x35mm bolkop

• 11 RVS spaanplaatschroeven 4x40mm 
 verzonken kop

 ¹ zeer geschikt voor montage 
in kustgebieden

 ¹ SecuStrip Style past mooi bij 
aluminium deurbeslag

 ¹ het SKG vinkje geeft aan dat 
dit type ook goedgekeurd is als 
anti flipper profiel

 ¹ voor uitleg klokje/norm,  
zie pag. 18

TIPS

type artikelnummer lengte (mm) kleur

Style voordeur 1010.181.01 2150 blank geanodiseerd ê  

Style voordeur 1010.181.10 2500 blank geanodiseerd ê  

voor voordeuren en naar binnendraaiende deuren
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woning anti-inbraakstrip
SecuStrip Style 

achterdeur 
terugligging 3 t/m 8mm

 SecuStrip Style 

Productkenmerken
• design model

• geschikt voor naar buiten draaiende achterdeuren

• aluminium geanodiseerd

• zie tabel voor terugliggingen

• leverbaar in renovatie-lengte 2150mm  
en over lengte 2500mm

• geen maatwerk mogelijk (zie plus modellen voor maatwerk)

• PKVW/SKG: 3 minuten = normering

• montage schroeven onzichtbaar door slim afdekproefiel

• 2 jaar garantie

Montagemateriaal
• 15 RVS spaanplaatschroeven 4,5x35mm bolkop

• 15 RVS spaanplaatschroeven 4x40mm  
verzonken kop

• 3 inbusboutjes M5x6mm

Wat is terugligging?
de terugligging is de afstand tussen voorkant deur en voor-
kant kozijn, zie afbeelding

 ¹ zeer geschikt voor montage 
in kustgebieden

 ¹ SecuStrip Style past mooi bij 
aluminium deurbeslag

 ¹ het SKG vinkje geeft aan dat 
dit type ook goedgekeurd is als 
anti flipper profiel

 ¹ voor uitleg klokje/norm,  
zie pag. 18

TIPS

type terugligging artikelnummer lengte (mm) kleur

Style achterdeur 3-5mm 1010.182.01 2150mm blank geanodiseerd ê  

Style achterdeur 3-5mm 1010.182.11 2500mm blank geanodiseerd ê  

Style achterdeur 6-8mm 1010.182.02 2150mm blank geanodiseerd ê  

Style achterdeur 6-8mm 1010.182.12 2500mm blank geanodiseerd ê  

voor achterdeuren en naar buitendraaiende deuren
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 SecuStrip Style 
woning anti-inbraakstrip

SecuStrip Style 
achterdeur 

terugligging 18 t/m 26mm

Productkenmerken
• design model

• geschikt voor naar buiten draaiende achterdeuren

• aluminium geanodiseerd

• zie tabel voor terugliggingen

• leverbaar in renovatie-lengte 2150mm  
en over lengte 2500mm

• geen maatwerk mogelijk (zie plus modellen voor maatwerk)

• PKVW/SKG: 3 minuten = normering

• montage schroeven onzichtbaar door slim afdekproefiel

• 2 jaar garantie

montagemateriaal
• 15 RVS spaanplaatschroeven 4,5x35mm bolkop

• 15 RVS spaanplaatschroeven 4x40mm verzonken kop

• 3 inbusboutjes M5x6mm

Wat is terugligging?
de terugligging is de afstand tussen voorkant deur en 
 voorkant kozijn, zie afbeelding

 ¹ zeer geschikt voor montage 
in kustgebieden

 ¹ SecuStrip Style past mooi bij 
aluminium deurbeslag

 ¹ het SKG vinkje geeft aan dat 
dit type ook goedgekeurd is als 
anti flipper profiel

 ¹ voor uitleg klokje/norm,  
zie pag. 18

TIPS

type terugligging artikelnummer lengte (mm) kleur

Style achterdeur 18-20mm 1010.182.13 2150mm blank geanodiseerd ê  

Style achterdeur 18-20mm 1010.182.03 2500mm blank geanodiseerd ê  

Style achterdeur 21-23mm 1010.182.14 2150mm blank geanodiseerd ê  

Style achterdeur 21-23mm 1010.182.04 2500mm blank geanodiseerd ê  

Style achterdeur 24-26mm 1010.182.15 2150mm blank geanodiseerd ê  

Style achterdeur 24-26mm 1010.182.05 2500mm blank geanodiseerd ê  

voor achterdeuren en naar buitendraaiende deuren
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 SecuBar 

Raambeveiliging

op de dag montagein de dag montage

overspanning max. 1000/1300mm

max. 150mm

max. 150mm

SecuBar raambeveiliging
SecuBar is een uitgebreid programma beveilingsproducten voor bovenlichtjes, ramen, val ramen, 
schuifpuien en lichtkoepels. Vrijwel alle modellen zijn eenvoudig te monteren en pasklaar. 

SecuBar Maatwerk
Mocht een standaard oplossing niet passen, dan kunnen vrijwel alle producten naar speci-
ficatie worden vervaardigd. Afwijkende kleuren, afmetingen en zelfs afwijkende modellen. 

Vluchtwegen
Gebruik SecuBar nooit bij vluchtwegen zoals slaapkamer ramen.

‘Doorkruip’ norm
In de tabellen van de tralie-beveiligingen slaat 
de kolom ‘hoogte’ op de fysieke hoogte van 
het model. Bij deze maat mag 300mm opge-
teld worden (2 x 150mm = norm PKVW®/SKG). 
Bij toepassing van één stang is de maximale 
hoogte van de stang-diameter+2x150mm.

Montagewijze
SecuBar kan op twee manieren gemonteerd 
worden. We spreken van ‘in de dag’ montage 
wanneer de SecuBar ín het kozijn wordt be-
vestigd en van ‘op de dag’ montage wanneer 
de SecuBar op het kozijn wordt bevestigd.

alle maten zijn in millimeters, tenzij anders vermeld
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TIPS
 ¹ toepassing model in de dag 

alleen vanaf dagmaat 163mm

 ¹ in de dag ook goedgekeurd 
tbv montage in steen. Hiervoor 
 deugdelijke plug tbv houtdraad-
bout 8x70mm gebruiken

 ¹ stanglengte is dagmaat -63mm 
(in de dag) en +48mm (op de dag 
voor hout, kunststof afhankelijk 
van stalen kern in kozijn)

 ¹ voordelen barrière-stangen: 
veilig ventileren, voordelig, pre-
ventief, eenvoudig installeren

 ¹ alle onderdelen zijn ook los 
verkrijgbaar, zie pag. 58

 ¹ op bestelling keuze uit veel 
RAL kleuren, zie pag. 8

type artikelnummer RAL kleur span*(mm) buislengte
(mm)

gekeurd voor 
kozijnsoort(en)

SecuBar Twist Staal set idd 2010.365.300 9010 Wit 1000 990 hout, steen** êê 

SecuBar Twist Staal set odd 2010.365.310 9010 Wit 1000 990 hout,  
kunststof** êê 

SecuBar Twist Staal Heavy Duty set idd 2010.365.306 9010 Wit 1300 1490 hout, steen êê 

SecuBar Twist Staal Heavy Duty set odd 2010.365.316 9010 Wit 1300 1490 hout,  
kunststof** êê 

idd = in de dag, odd= op de dag, *span = maximaal gekeurde vrije overspanning, ** alleen montagemateriaal voor hout wordt meegeleverd

Productkenmerken
• voorkomt doorklimmen inbrekers

• complete sets met stang, nokken en benodigde montage-
materiaal

• toepassing: bovenlichtjes, klap-, toilet- en andere ramen

• staal voorzien van poedercoating

• SecuBar Twist staal: Ø21,3 x 2mm  
maximaal goedgekeurde vrije overspanning 1000mm

• SecuBar Twist staal HeavyDuty: Ø21 x 3,2mm  
maximaal goedgekeurde vrije overspanning 1300mm

• inkortbaar of op maat leverbaar 

• geschikt voor binnen-montage (niet in vochtige ruimtes)

• bij montage buiten (of vochtige ruimtes): kies elektrolytisch  
verzinkte uitvoering (maatwerk) of RVS barrière-stang,  
(zie pag. 60)

Montagemateriaal in de dag 
• 2 houtdraadbouten 8x70mm

• 2 inbusbouten M5x6mm

• 2 ring 20x1,5mm

Montagemateriaal op de dag 
• 8 spaanplaatschroeven 5x50mm verzonken kop

• 2 inbusbouten M5x6mm

• 8 afdekdopjes

• 2 lamelstoppen

bovenlichten en andere ramen barrière-stang
SecuBar Twist staal

complete set

Twist steun voor odd montage Standaard: Ø21,3 x 2mm 
Heavy Duty: Ø21 x 3,2mm

Twist nok voor idd montage

op de dag montagein de dag montage

in de dag montage

op de dag montage
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TIPS
 ¹ toepassing model in de dag 

alleen vanaf dagmaat 370mm

 ¹ in de dag ook goedgekeurd 
tbv montage in steen. Hiervoor 
 deugdelijke plug tbv houtdraad-
bout 8x70mm gebruiken

 ¹ stanglengte is dagmaat -63mm 
(in de dag) en +48mm (op de dag 
voor hout, kunststof afhankelijk 
van stalen kern in kozijn)

 ¹ voordelen barrière-stangen: 
veilig ventileren, voordelig, pre-
ventief, eenvoudig installeren

 ¹ alle onderdelen zijn ook los 
verkrijgbaar, zie pag. 58

 ¹ op bestelling keuze uit veel 
RAL kleuren, zie pag. 8

Productkenmerken
• voorkomt doorklimmen inbrekers

• complete sets met stang, nokken en benodigde montage-
materiaal

• speciaal voor ramen met hoge combi uitzetter >150mm

• toepassing: bovenlichtjes, klap-, toilet- en andere ramen

• staal voorzien van poedercoating

• SecuBar Twist staal: Ø21,3 x 2mm  
maximaal goedgekeurde vrije overspanning 1000mm

• SecuBar Twist staal HeavyDuty: Ø21 x 3,2mm  
maximaal goedgekeurde vrije overspanning 1300mm

• inkortbaar of op maat leverbaar 

• geschikt voor binnen-montage (niet in vochtige ruimtes)

• bij montage buiten (of vochtige ruimtes): kies elektrolytisch  
verzinkte uitvoering (maatwerk) of RVS barrière-stang,  
(zie pag. 62)

Montagemateriaal in de dag 
• 2 houtdraadbouten 8x70mm

• 2 inbusbouten M5x6mm

• 2 inbusbouten M5x4mm

• 2 ring 20x1,5mm

Montagemateriaal op de dag 
• 8 spaanplaatschroeven 5x50mm verzonken kop

• 2 inbusbouten M5x6mm

• 2 inbusbouten M5x4mm

• 8 afdekdopjes/ringetjes

• 2 lamelstoppen

bovenlichten en andere ramen barrière-stang
SecuBar Twist Combi staal

complete set

Twist steun voor odd montage

op de dag montage

Twist nok voor idd montage

in de dag montage

Standaard: Ø21,3 x 2mm 
Heavy Duty: Ø21 x 3,2mm

type artikelnummer RAL kleur span*(mm) lengte(mm) gekeurd voor 
kozijnsoort(en)

SecuBar Twist Staal Combi set idd 2010.365.320 9010 Wit 1000 970 hout, steen** êê 

SecuBar Twist Staal Combi set odd 2010.365.340 9010 Wit 1000 970 hout, steen, 
kunststof** êê 

SecuBar Twist Combi staal Heavy Duty 
set idd 2010.365.326 9010 Wit 1300 1470 hout, steen** êê 

SecuBar Twist Combi staal Heavy Duty 
set odd 2010.365.346 9010 Wit 1300 1470 hout, steen, 

kunststof** êê 

idd = in de dag, odd= op de dag, *span = maximaal gekeurde vrij overspanning, ** alleen montagemateriaal voor hout wordt meegeleverd

in de dag montage

op de dag montage
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TIPS

op de dag montage ook 
 mogelijk (geen keurmerk)

in de dag montage

 ¹ plaatsing op de dag mogelijk 
(voldoet niet aan PKVW®)

 ¹ voordelen barrière-stangen: 
veilig ventileren, voordelig, 
 preventief, eenvoudig installeren

 ¹ bij op de dag montage geen 
SKG/PKVW keurmerk, kies voor 
goedgekeurde op de dag oplos-
sing voor SecuBar Twist Staal, 
zie pag. 44

bovenlichten en andere ramen barrière-stang
SecuBar Single

complete set

Productkenmerken
• voorkomt doorklimmen inbrekers

• toepassing: bovenlichtjes, klap-, toilet- en andere ramen

• uitschuifbaar – past altijd (inkorten niet nodig)

• vierkant model met aangelaste steunen

• staal voorzien van poedercoating

• geschikt voor binnen-montage (niet in vochtige ruimtes)

• bij montage buiten (of vochtige ruimtes):  
kies RVS barrière-stang

Montagemateriaal
• 8 spaanplaatschroeven 5x50mm verzonken kop

• 1 borgschroeven 4,8x19mm (plaatschroef)

• afdekdopjes/ringetjes

type artikelnummer lengte (mm)
(uitschuifbaar) RAL kleur gekeurd voor  

kozijnsoort(en)

SecuBar Single 40-60 2010.356.014 400-600 9010 wit hout êê 

SecuBar Single 60-110 2010.356.011 600-1100 9010 wit hout êê 

SecuBar Single 100-180* 2010.356.015 1000-1800 9010 wit hout êê 

* voldoet alleen bij een maximale lengte van 1100mm
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TIPS
 ¹ plaatsing op de dag mogelijk 

(voldoet niet aan PKVW®)

 ¹ voordelen barrière-stangen: 
veilig ventileren, voordelig, pre-
ventief, eenvoudig installeren

 ¹ bij op de dag montage geen 
SKG/PKVW keurmerk, kies voor 
goedgekeurde op de dag oplos-
sing voor SecuBar Twist Combi 
Staal, zie pag. 46

 ¹ voor andere lengtes kies 
SecuBar Twist Combi Staal, zie 
pag. 46

Productkenmerken
• voorkomt doorklimmen

• toepassing: bovenlichtjes, klap-, toilet- en andere ramen

• speciaal voor ramen met hoge combi uitzetter >150mm

• staal voorzien van poedercoating

• geschikt voor binnen-montage (niet in vochtige ruimtes)

Montagemateriaal
• 8 spaanplaatschroeven 5x50mm verz.kop

• 2 borgschroeven 4,8x19mm (plaatschroef)

• afdekdopjes/ringetjes

bovenlichten en andere ramen barrière-stang
SecuBar Combi

complete set

type artikelnummer lengte (mm)
(uitschuifbaar) RAL kleur gekeurd voor  

kozijnsoort(en)

SecuBar Combi 49-60 2010.356.0126 490-600 9010 wit hout êê 

SecuBar Combi 68-87 2010.356.012 680-870 9010 wit hout êê 

op de dag montage ook 
 mogelijk (geen keurmerk)

in de dag montage
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TIPS

bovenlichten en andere ramen barrière-stang staal
SecuBar Combi-4

complete set

 ¹ bij een raam vanaf H300mm 
moeten normaal 2 rechte bar-
rièrestangen worden toegepast. 
Bij een raam tot H400mm is 1 
Combi4 voldoende

 ¹ voldoet ook aan PKVW® bij 
kunststof kozijnen (montage 
materiaal apart bestellen)

 ¹ voordelen barrière-stangen: 
veilig ventileren, voordelig, pre-
ventief, eenvoudig installeren

Productkenmerken
• voorkomt doorklimmen inbrekers

• toepassing: bovenlichtjes, klap-, toilet- en andere ramen

• sierlijkere barrière-stang

• speciaal voor ramen met hoge combi uitzetter >150mm

• staal voorzien van poedercoating

• geschikt voor binnen-montage (niet in vochtige ruimtes)

• voldoet aan PKVW® bij raamhoogte tot 400mm  
(‘rechte’ wit stalen stang voldoet tot 320mm)

Montagemateriaal
• 16 spaanplaatschroeven 5x50mm verzonken kop, in de dag

• 12 spaanplaatschroeven 5x50mm verzonken kop, op de dag

• afdekdopjes/ringetjes

type artikelnummer montagemaat(mm) RAL kleur gekeurd voor  
kozijnsoort(en)

SecuBar Combi-4 idd 2010.356.001 360-950 9010 wit hout, kunststof* êê 

SecuBar Combi-4 odd 2010.356.003 280-950 9010 wit hout, kunststof* êê 

montagemateriaal
tbv kunststof kozijnen 
op de dag montage

1010.049.002 9010 wit kunststof êê 

idd = in de dag, odd= op de dag, * alleen montagemateriaal voor hout wordt meegeleverd

in de dag montage

op de dag montage

op de dag montagein de dag montage
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TIPS

in de dag montageSecuBar Duo is ook horizontaal te plaatsen

 ¹ voordelen barrière-stangen: 
veilig ventileren, voordelig, pre-
ventief, eenvoudig installeren

Productkenmerken
• voorkomt doorklimmen inbrekers

• toepassing: toilet- en andere ramen

• uitschuifbaar - past altijd

• vierkant model met aangelaste steunen

• staal voorzien van poedercoating

• geschikt voor binnen-montage (niet in vochtige ruimtes)

Montagemateriaal
• 8 spaanplaatschroeven 5x50mm verz.kop

• afdekdopjes/ringetjes

toilet- en andere kleine ramen barrière-stang
SecuBar Duo
complete set

type artikelnummer lengte (mm)
(uitschuifbaar) RAL kleur gekeurd voor  

kozijnsoort(en)

SecuBar Duo 2010.356.010 310-550 9010 wit - - -
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TIPS
standaard valijzers kunnen 
makkelijk omgebogen worden

model op de dagmodel in de dag

 ¹ als het valraam moet voldoen 
aan PKVW®, pas dan RVS barrière-
stang toe aan de buitenkant 
van de woning (in- of op de dag 
gemonteerd)

 ¹ voordelen barrière-stangen: 
veilig ventileren, voordelig, pre-
ventief, eenvoudig installeren

type artikelnummer lengte (mm)
(uitschuifbaar) RAL kleur

Valraambeveiliging in de dag 2010.356.013 600-900 9010 wit

Valraambeveiliging op de dag 2010.356.0131 600-900 9010 wit

Valraambeveiliging in de dag 2010.356.134 900-1450 9010 wit

Valraambeveiliging op de dag 2010.356.1341 900-1450 9010 wit

Productkenmerken
• voorkomt doorklimmen inbrekers

• uitschuifbaar – past altijd

• staal voorzien van poedercoating

• geschikt voor binnen-montage (in- of op de dag)

• op plaats oude valijzers wordt nieuwe valraambeveiliging 
 gemonteerd

• inkortbaar

Montagemateriaal
• 2 ééntoersschroeven 4,8x25mm

• 6 ééntoersschroeven 4x35mm

valramen barrière-stang
SecuBar Valraam beveiliging

in de dag montage

op de dag montage
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TIPS
 ¹ alle losse onderdelen op deze 

pagina’s kunnen ook als set 
van stang en steunen geleverd 
worden.  
Staal: vanaf pag. 44 
RVS, vanaf pag. 60 

 ¹ mist u het product van uw 
keuze? Kijk dan bij de sets: 
vanaf pag. 44

 ¹ PKVW® / SKG® geldt alleen 
indien gemonteerd met SecuBar 
stangen en steunen 

 ¹ Voor aantallen >100 stuks: 
neem contact op met uw 
 leverancier of Secu voor aan-
trekkelijke projectprijzen

 ¹ op bestelling keuze uit veel 
RAL kleuren, zie pag. 8

bovenlichten en andere ramen barrière-stang
SecuBar Twist staal

losse stang en steunen

Twist steun voor odd montage

op de dag montage

Twist nok voor idd montage

in de dag montage

Standaard: Ø21,3 x 2mm 
Heavy Duty: Ø21 x 3,2mm

type artikelnummer RAL kleur span*(mm) lengte(mm) gekeurd voor 
kozijnsoort(en)

SecuBar Twist Staal barrière-stang 2010.357.100 9010 Wit 1000 990 êê 

SecuBar Twist Staal barrière-stang 2010.357.150 9010 Wit 1000 1490 êê 

SecuBar Twist Staal barrière-stang 2010.357.200 9010 Wit 1000 1990 êê 

SecuBar Twist staal Heavy Duty stang 2010.358.500 9010 Wit 1300 1490 êê 

SecuBar Twist Staal idd steunen (2x) 2010.365.100 9010 Wit hout, steen êê 

SecuBar Twist Staal odd steunen (2x) 2010.365.120 9010 Wit hout, kunststof êê 

idd = in de dag, odd= op de dag, *span = maximaal gekeurde vrij overspanning

Productkenmerken barrière-stang
• voorkomt doorklimmen inbrekers

• diverse lengtes (zie tabel)

• toepassing: bovenlichtjes, klap-, toilet- en andere ramen

• staal voorzien van poedercoating

• geschikt voor binnen-montage (niet in vochtige ruimtes)

• bij montage buiten (of vochtige ruimtes): kies elektrolytisch  
verzinkte uitvoering (maatwerk) of RVS barrière-stang,  
(zie pag. 60)

• inkortbaar of op maat leverbaar

Productkenmerken steunen in de dag / op de dag 
• steunen (2x) voor montage i.c.m. wit geëpoxeerde SecuBar

• staal, voorzien van poedercoating

• indien stang ingekort wordt: zaagsnede wordt netjes 
 af gedekt door manchet

• geschikt voor binnen-montage (niet in vochtige ruimtes)

• montage-materiaal en afdekdopjes (indien van toepassing) 
meegeleverd

• bij montage buiten: kies voor elektrolytisch  verzinken 
(maatwerk, 3 weken levertijd) of SecuBar RVS barrière-
stangen

Montagemateriaal in de dag 
• 2 houtdraadbouten 8x70mm

• 2 inbusbouten M5x6mm

• 2 ring 20x1,5mm

Montagemateriaal op de dag 
• 8 spaanplaatschroeven 5x50mm verzonken kop

• 8 afdekdopjes

• 2 inbusbouten M5x6mm

• 2 lamelstoppen

in de dag montage

op de dag montage
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TIPS
 ¹ stanglengte in de dag: 

dagmaat -60mm

 ¹ stanglengte op de dag: 
dagmaat +40mm

 ¹ raam groter dan 1000mm kies 
voor RVS maatwerk, zie pag. 72  

 ¹ voordelen barrière-stangen: 
veilig ventileren, voordelig, pre-
ventief, eenvoudig installeren

 ¹ in de dag ook goedgekeurd 
tbv montage in steen. hiervoor 
deugdelijke plug tbv houtdraad-
bout 8x70mm gebruiken

 ¹ inkorten: met handzaag of 
slijpschijf geschikt voor RVS 
(pas op voor kleur verandering 
door hitte). Kort altijd haaks in 
en ontbraam

 ¹ voorkom oppervlakte corro-
sie met RVS onderhoudsspray

 ¹ voor schuine steunen, zie 
pag. 68

Productkenmerken
• voorkomt doorklimmen inbrekers

• complete sets met stang, nokken en benodigde montage-
materiaal

• toepassing: bovenlichtjes, klap-, toilet- en andere ramen

• massief, Ø16mm, kwaliteit 304

• geschikt voor montage binnen of buiten

• inkortbaar of op maat leverbaar (ontbraamd)

Montagemateriaal in de dag
• 2 houtdraadbouten 8x70mm

• 2 inbusbouten M5x6mm

Montagemateriaal op de dag 
• 8 spaanplaatschroeven 5x50mm verzonken kop

• 8 afdekdopjes

bovenlichten en andere ramen barrière-stang
SecuBar Twist RVS

complete set

type artikelnummer stanglengte 
(mm) materiaal gekeurd voor  

kozijnsoort(en)

SecuBar Twist RVS set idd 2010.355.030 990 rvs hout, steen* êê 

SecuBar Twist RVS set odd 2010.355.0072 990 rvs hout, kunststof* êê 

montagemateriaal voor odd kunststof 1010.049.004 kunststof

RVS onderhoudsspray 50ml 2010.070.01

idd = in de dag, odd= op de dag, *alleen montagemateriaal voor hout wordt meegeleverd

Alu steun voor odd montage ø16mm massief RVSTwist nok voor idd montage

op de dag montagein de dag montage

in de dag montage

op de dag montage
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TIPS
 ¹ stanglengte in de dag: 

dagmaat -60mm

 ¹ stanglengte op de dag: 
dagmaat +40mm

 ¹ raam groter dan 1000mm  
kies voor RVS maatwerk  
(pag. 70 t/m 73)

 ¹ in de dag ook goedgekeurd 
tbv montage in steen, hiervoor 
deugdelijke plug tbv houtdraad-
bout 8x70mm gebruiken 

 ¹ inkorten: met handzaag of 
slijpschijf geschikt voor RVS 
(pas op voor kleur verandering 
door hitte). Kort altijd haaks in 
en ontbraam

 ¹ voorkom oppervlakte corro-
sie met RVS onderhoudsspray

 ¹ toepassing vanaf dagmaat 
350mm

Alu steun voor odd montageTwist nok voor idd montage

Productkenmerken
• voorkomt doorklimmen inbrekers

• complete sets met stang, nokken en benodigde montage-
materiaal

• toepassing: bovenlichtjes, klap-, toilet- en andere ramen

• speciaal voor ramen met hoge combi uitzetter >150mm)

• massief, Ø16mm, kwaliteit 304

• geschikt voor montage binnen of buiten

• inkortbaar of op maat leverbaar (ontbraamd)

Montagemateriaal in de dag
• 2 houtdraadbouten 8x70mm

• 2 inbusbouten M5x6mm

• 2 inbusbouten M5x4mm

Montagemateriaal op de dag 
• 8 spaanplaatschroeven 5x50mm verzonken kop

• 8 afdekdopjes

• 2 inbusbouten M5x4mm

bovenlichten en andere ramen barrière-stang
SecuBar Twist Combi RVS

complete set

type artikelnummer stanglengte 
(mm) materiaal gekeurd voor  

kozijnsoort(en)

SecuBar Twist Combi RVS set idd 2010.355.035 950 rvs hout, steen* êê 

SecuBar Twist Combi RVS set odd 2010.355.036 950 rvs hout, kunststof* êê 

montagemateriaal voor odd kunststof 1010.049.004 kunststof

RVS onderhoudsspray 50ml 2010.070.01

idd = in de dag, odd= op de dag, *alleen montagemateriaal voor hout wordt meegeleverd

op de dag montagein de dag montage

in de dag montage

op de dag montage

ø16mm massief RVS
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TIPS

Na montage is alleen het felsrandje zichtbaar

 ¹ recht en braamloos inkorten 
RVS stang is belangrijk

 ¹ voordelen barrière-stangen: 
veilig ventileren, voordelig, pre-
ventief, eenvoudig installeren

 ¹ stanglengte is dagmaat + 
38mm ivm inboren in kozijn 

 ¹ inkorten: met handzaag of 
slijpschijf geschikt voor RVS 
(pas op voor kleur verandering 
door hitte). Kort altijd haaks in 
en ontbraam

 ¹ voorkom oppervlakte corro-
sie met RVS onderhoudsspray

meegeleverde montagevork

Snap huls is zelfborgend

Productkenmerken
• voorkomt doorklimmen inbrekers

• complete set met stang en zelfborgende hulzen,  
volledig schroefloos

• hulzen vervaardigd van nylon met glasvezel versterking

• alleen felsrandje zichtbaar na montage

• razendsnelle ingeboorde montage in het kozijn

• massief, Ø16mm, kwaliteit 304

• goedgekeurd voor bevestiging binnen en buiten  
(bijvoorbeeld naar binnen draaiende valramen)

• alleen in de dag montage

• voordelig en fraai

Montagemateriaal
• montagevork voor snel en makkelijk meten en inslaan 

bovenlichten en andere ramen barrière-stang
SecuBar Snap
complete set

type artikelnummer stanglengte 
(mm) materiaal gekeurd voor  

kozijnsoort(en)

SecuBar Snap RVS set 2010.355.300 990 rvs hout êê 

RVS onderhoudsspray 50ml 2010.070.01

SecuBar Snap is alleen als in de dag montagewijze te verkrijgen

ø16mm massief RVS
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TIPS
 ¹ lengte 1490mm uit voorraad 

leverbaar, andere modellen zijn 
maatwerk

 ¹ voorkom oppervlakte corro-
sie met RVS onderhoudsspray

 ¹ H-Bar Combi 2 projectmatig 
bestelbaar

 ¹ voor meer oplossingen voor 
langwerpige ramen, zie pag. 72

Productkenmerken
• voorkomt doorklimmen inbrekers

• Ø16mm massief RVS, TIG-gelast

• montagenokken meegeleverd

• maximale hoogte raamkozijn: 480mm

• maximale breedte raamkozijn: 1500mm

langwerpige ramen RVS barrière-stang
SecuBar H-Bar

complete set

type artikelnummer afmeting(mm) diameter 
(mm)

gekeurd voor  
kozijnsoort(en)

SecuBar H-Bar 2010.355.710 maatwerk ø16 hout & steen* êê

SecuBar H-Bar Combi 2010.355.720 maatwerk ø16 hout & steen* êê

SecuBar H-Bar incl. steunen odd 2010.355.712 1490 ø16 hout & steen* êê

SecuBar H-Bar Combi incl. steunen odd 2010.355.722 1490 ø16 hout & steen* êê

RVS onderhoudsspray 50ml 2010.070.01

idd = in de dag, odd= op de dag, *alleen montagemateriaal voor hout wordt meegeleverd

Alu steun voor odd montageTwist nok voor idd montage

op de dag montagein de dag montage

H-Bar (in de dag montage)

H-Bar Combi (in de dag montage)
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TIPS
 ¹ alle losse onderdelen op deze 

pagina’s kunnen ook als set 
van stang en steunen geleverd 
worden.  
Staal: vanaf pag. 44 
RVS, vanaf pag. 68 

 ¹ mist u het product van uw 
keuze? Kijk dan bij de sets

 ¹ Twist RVS in de dag: ook 
goed gekeurd voor montage 
buiten

 ¹ PKVW® / SKG® geldt alleen 
indien gemonteerd met SecuBar 
stangen en steunen 

 ¹ inkorten: met handzaag of 
slijpschijf geschikt voor RVS 
(pas op voor kleur verandering 
door hitte). Kort altijd haaks in 
en ontbraam

 ¹ voor aantallen >100 stuks: 
neem contact op met uw leve-
rancier of Secu voor aantrekke-
lijke project-prijzen

Productkenmerken barrière-stang
• voorkomt doorklimmen inbrekers

• diverse lengtes (zie tabel)

• toepassing: bovenlichtjes, klap-, toilet- en andere ramen

• massief, Ø16mm, kwaliteit 304

• geschikt voor montage binnen of buiten

• inkortbaar of op maat leverbaar (ontbraamd)

Productkenmerken steunen in de dag / op de dag 
• steunen (2x) voor montage i.c.m. SecuBar RVS

• materiaal steunen afhankelijk van model:  
composiet, RVS of geanodiseerd aluminium

• diverse modellen voor in- of op de dag 

• montage-materiaal en afdekdopjes (indien van toepassing) 
meegeleverd

Montagemateriaal
• montagemateriaal voor hout meegeleverd

bovenlichten en andere ramen barrière-stang
SecuBar Twist RVS

losse stang en steunen

type artikelnummer materiaal span*(mm) stanglengte 
(mm)

gekeurd voor  
kozijnsoort(en)

SecuBar RVS barrière-stang 2010.355.001 rvs 1000 3000 êê 

SecuBar RVS barrière-stang 2010.355.002 rvs 1000 990 êê 

SecuBar RVS barrière-stang 2010.355.003 rvs 1000 1490 êê 

SecuBar RVS barrière-stang 2010.355.004 rvs 1000 1990 êê 

SecuBar Twist RVS idd steunen (2x) 2010.355.010 rvs hout, steen** êê 

SecuBar Snap hulzen idd (2x) 2010.355.100 grijs composiet hout êê 

SecuBar alu steunen odd (2x)  2010.355.066 geanodiseerd
aluminium

hout, 
 kunststof** êê 

SecuBar alu middensteun odd (1x) 2010.355.067 geanodiseerd
aluminium

hout, 
 kunststof** êê 

montagemateriaal odd kunststof 1010.049.004 kunststof

RVS onderhoudsspray 50ml 2010.070.01 êê 

idd = in de dag, odd= op de dag, *span = maximaal gekeurde vrij overspanning, **alleen montagemateriaal voor hout wordt meegeleverd

Alu steun voor odd montageSnap huls voor idd montageTwist nok voor idd montage

Twist nok (idd montage)

Snap huls (idd montage)

Alu steun (odd montage)

Alu middensteun (odd montage)

in de dag montage in de dag montage op de dag montage

Alu steun schuin (idd montage)
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TIPS
 ¹  wij adviseren graag in welke 

situatie welk model toegepast 
moet worden

 ¹ neem contact op met onze 
afdeling verkoop voor meer 
info: telefoon 0252-620901 of 
e-mail: verkoop@secu.nl

 ¹ nooit toepassen bij vlucht-
wegen zoals slaapkamerramen

T-Cross Productkenmerken
• voorkomt doorklimmen inbrekers

• barrière-stang voor verticale valramen

• Ø16mm massief RVS, TIG-gelast

• montagenokken meegeleverd

• dit soort ramen vallen naar binnen open  
(binnen monteren  stangen is daarom niet mogelijk)

• T-Cross lost moeilijke montage in schuine afwaterings-
dorpel op door montage in de zijkanten

Maatwerk RVS
Het standaard programma oplossingen van SecuBar in RVS is 
groot. Toch zijn er altijd uitzonderingen, kozijnen waar stan-
daard oplossingen niet passen. Zelfs voor die uitzonderingen 
heeft Secu een passende oplossing: maatwerk. 

Stuur ons een tekening van uw situatie en wij bieden u een 
oplossing die wél past. Dat kan al vanaf 1 stuks, tegen een 
aantrekkelijke meerprijs. Maatwerk zien wij namelijk als ser-
vice voor onze klanten. 

De RVS producten, kwaliteit 304, worden door onze specialis-
ten TIG-gelast. Niet de makkelijkste las-soort, maar wel één 
waarbij een perfect las-resultaat verkregen wordt. 

Alles is mogelijk
De mogelijkheden zijn eindeloos. Op deze pagina’s laten wij u 
er slechts enkele zien: barrière-stangen voor langere of hoge-
re bovenlichten dan normaal, oplossingen met bochten voor 
lange bovenlichten met meerdere raam-uitzetters, maar ook 
traliewerken op iedere gewenste maat.

Door de montage met bestaande SecuBar steunen voldoet de 
beveiliging in veel gevallen ook aan het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen® en SKG®. Vraag hiernaar bij Secu als dit belangrijk is. 

De levertijd van RVS maatwerk is 3 weken. 

Maatwerk SecuBar Staal is ook mogelijk.

RVS tralie Productkenmerken
• voorkomt doorklimmen inbrekers

• RVS tralie-beveiliging op maat

• Ø16mm massief RVS, TIG-gelast

• montagenokken meegeleverd

• permanente beveiliging voor alle soorten ramen en licht-
koepels van woonhuizen en bedrijven

grote ramen en langwerpige ramen RVS barrière-stang
Maatwerk

Alu steun voor odd montageTwist nok voor idd montage

op de dag montagein de dag montage

ø16mm massief RVS
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TIPS
 ¹  wij adviseren graag in welke 

situatie welk model toegepast 
moet worden

 ¹ geef bij uw bestelling aan of 
het om een in de dag of op de 
dag montage gaat

I-Bar Productkenmerken
• voorkomt doorklimmen

• Ø16mm massief RVS, TIG-gelast

• montagenokken meegeleverd

• maximale breedte raamkozijn: van 1000mm tot 1330mm

• I-Bar Enkel: maximale hoogte 315mm

• I-Bar Dubbel: maximale hoogte 480mm

I-Bar Combi Productkenmerken
• voorkomt doorklimmen

• Ø16mm massief RVS, TIG-gelast

• montagenokken meegeleverd

• maximale breedte raamkozijn: van 1000mm tot 1330mm

• voor ramen met een combi-uitzetter hoger dan 150mm

• I-Bar Combi Enkel: maximale hoogte 315mm

• I-Bar Combi Dubbel: maximale hoogte 480mm

I-Bar Combi-2 Productkenmerken
• voorkomt doorklimmen

• Ø16mm massief RVS, TIG-gelast

• montagenokken meegeleverd

• maximale breedte raamkozijn:  
van 1000mm tot 1330mm

• voor ramen met 2 combi-uitzetters  
hoger dan 150mm

• I-Bar Combi Enkel: maximale hoogte 315mm

• I-Bar Combi Dubbel: maximale hoogte 480mm

grote ramen en glasdelen RVS barrière-stang
Maatwerk

I-Bar Enkel (in de dag montage) I-Bar Combi-2 Enkel (in de dag montage)

I-Bar Combi-2 Enkel (in de dag montage)I-Bar Dubbel (in de dag montage)

I-Bar Combi Enkel (in de dag montage) H-Bar Combi-2 (in de dag montage)

I-Bar Combi Dubbel (in de dag montage)

H-Bar Combi-2 Productkenmerken
• voorkomt doorklimmen inbrekers

• Ø16mm massief RVS, TIG-gelast

• montagenokken meegeleverd

• geschikt voor ramen maximale hoogte 480mm

• kan voorzien worden van een uitsparing voor één 
of twee combi uitzetters >150mm
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TIPS

type artikelnummer uitschuifbaar 
van - tot* (mm) toepassing RAL kleur

SecuBar Deco 1 odd 2010.600.110 590 - 840 onderpaneel voordeur zwart epoxy

SecuBar Deco 2 odd 2010.600.160 300 - 550 zijlicht naast deur (2 plaatsen) zwart epoxy

SecuBar Deco steunen  
(4 stuks) tbv model 1 en 2 idd 2010.600.304 - montage in de dag zwart epoxy

SecuBar Deco 1 odd 2010.600.112 590 - 840 onderpaneel voordeur wit epoxy

SecuBar Deco 2 odd 2010.600.162 300 - 550 zijlicht naast deur (2 plaatsen) wit epoxy

SecuBar Deco steunen  
(4 stuks) tbv model 1 en 2 idd 2010.600.306 - montage in de dag wit epoxy

SecuBar Deco 1 koppelstuk 2010.600.090 - koppelen van meerdere Deco’s zwart epoxy

SecuBar Deco 2 koppelstuk 2010.600.091 - koppelen van meerdere Deco’s zwart epoxy

SecuBar Deco 1 koppelstuk 2010.600.093 - koppelen van meerdere Deco’s wit epoxy

SecuBar Deco 2 koppelstuk 2010.600.094 - koppelen van meerdere Deco’s wit epoxy

idd = in de dag, odd= op de dag, * zie voor hoogte tralie beveiliging de lijntekeningen

Productkenmerken
• siertralie voor glasdelen in deuren of ramen

• alternatief voor standaard rechte tralies

• eigentijds ontwerp

• montage op de dag (van toepassing op de meeste deuren)

• in de dag montagemateriaal los leverbaar

• uitgevoerd in zwart (RAL9005) of wit (RAL9010)  
glans-geëpoxeerd staal

• buis Ø16mm, pootjes Ø12mm, motief Ø8mm

• geschikt voor binnenmontage (niet in vochtige ruimtes)

• gebruik koppelstukken om meerdere Deco’s aan elkaar te 
koppelen (voor grotere ramen, lichtkoepels e.d.)

Montagemateriaal
• 4 spaanplaatschroeven 5x40mm cil. kop

• 4 afdekdopjes/ringetjes  

• 4 popnagel 3,2x10mm (alt. montage: plaatschroeven)

• 4 plaatschroeven 4,2x9,5mm

• 4 afstandringen

 ¹ steeds meer inbraken vinden 
plaats door glasdelen in buiten-
deuren omdat de deur zelf 
steeds beter beveiligd wordt.
Daarom is het belangrijk dit soort 
gevoelige delen ook te beveiligen

 ¹ rondom maximaal 150mm 
vrije ruimte laten

 ¹ nooit toepassen bij vluchtwe-
gen zoals slaapkamerramen

 ¹ plaats 2x Deco 1 boven elkaar 
voor grote glasdelen in voor- en 
achterdeur

montage op de dag

montage in de dag

uitschuifbaar max. 150mm

uitschuifbaar max. 150mm

achterdeur beveiligd met  
2x Deco 1 en koppelstuk

Deco 1: onderzijde deur (1x), bovenzijde deur (2x) met koppelstuk, 
Deco 2: zijlicht (2x)

glasdelen in buitendeuren en ramen siertralie
SecuBar Deco

Deco 1 Deco 2

koppelstuk t.b.v. Deco 1
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TIPS

werking tussenspijl en  
steunen

past in ieder kozijn dankzij modulaire opbouw

 ¹ bij overspanningen >1000mm 
worden tussenspijl, steunen en 
montagemateriaal meegeleverd

 ¹ verschroeving door de voor-
gestanste steunen, worden 
afgedekt met meegeleverde 
dopjes 

 ¹ nooit toepassen bij vlucht-
wegen zoals slaapkamerramen

 ¹ na inkorten zaagsnedes af-
werken om roest te voorkomen

type (rail x buis) artikelnummer rail x buis* (mm) RAL kleur gekeurd voor  
kozijnsoort(en)

SecuBar Fix 5 spijls  set 1 x 1m 2010.403.100 1000 x 1000 9010 wit hout êê 

SecuBar Fix 5 spijls  set 1 x 1,5m
incl. tussenspijl 2010.403.101 1000 x 1500 9010 wit hout êê 

SecuBar Fix 5 spijls  set 1 x 2m
incl. tussenspijl 2010.403.102 1000 x 2000 9010 wit hout êê 

SecuBar Fix 8 spijls  set 1,5 x 1m 2010.403.105 1500 x 1000 9010 wit hout êê 

SecuBar Fix 8 spijls  set 1,5 x 1,5m
incl. tussenspijl 2010.403.106 1500 x 1500 9010 wit hout êê 

SecuBar Fix 8 spijls  set 1,5 x 2m
incl. tussenspijl 2010.403.107 1500 x 2000 9010 wit hout êê 

SecuBar Fix 11 spijls  set 2 x 1m 2010.403.110 2000 x 1000 9010 wit hout êê 

SecuBar Fix 11 spijls  set 2 x 1,5m
incl. tussenspijl 2010.403.111 2000 x 1500 9010 wit hout êê 

SecuBar Fix 11 spijls  set 2 x 2m
incl. tussenspijl 2010.403.112 2000 x 2000 9010 wit hout êê 

rail en buis inkortbaar tot iedere gewenste lengte, * voor maximale dagmaat

Productkenmerken
• ideaal om snel ramen/lichtkoepels en lichtstraten op te 

plussen naar het Politiekeurmerk Veilig Wonen® 

• geschikt voor woningen, scholen, bedrijfsruimtes, utiliteits-
bouw

• systeem van losse stangen en montage rails

• staal voorzien van witte poedercoating in RAL9010

• bestaat uit Twist stangen en montage rails in de dag

• stang en montage rails zijn inkortbaar

• permanente beveiliging: niet verwijderbaar

• geleverd incl. bevestigingsmateriaal t.b.v. hout

• veiligheidswaarschuwing: nooit toepassen bij vluchtwegen 
(zoals ramen van slaapkamers)

Montagemateriaal
• spaanplaatschroeven torx 6x50mm bolkop 

(aantal is afhankelijk van model)

• afdekdopjes (aantal is afhankelijk van model)

• 4 lamelstoppen

grote ramen en lichtkoepels tralie-beveiliging
SecuBar Fix

stalen tralie-set

middensteun tbv tussenspijltussenspijl

montage rail



30

40 24

59

2023

zie tabel

20

30

20

13

78 79

 SecuBar 

TIPS

type artikelnummer maximale over-
spanning* (mm) RAL kleur gekeurd voor  

kozijnsoort(en)

SecuBar Schuifpui Basic 
Schuifpui -en schuifraam-beveiliging 2010.380.02 930 (inkortbaar) 9006 zilvergrijs hout**, aluminium,

kunststof êê 

SecuBar Schuifpui Basic 
Schuifpui -en schuifraam-beveiliging 2010.380.03 1430 (inkortbaar) 9006 zilvergrijs hout**, aluminium,

kunststof êê 

SecuBar Schuifpui Basic 
Schuifpui -en schuifraam-beveiliging 2010.380.04 1930 (inkortbaar) 9006 zilvergrijs hout**, aluminium,

kunststof êê 

positioneerhouder 2010.380.17 rvs

*de overspanning is het deel waarin de beveiliging gemonteerd wordt, **montagemateriaal voor hout meegeleverd

 ¹ door de smalle uitvoering ook 
geschikt voor alu schuifpuien en 
schuiframen

 ¹ PKVW® en SKG®** voor hout, 
alu en kunststof puien

 ¹ hang balkslot aan kozijn met 
een kast-magneetje, wanneer 
niet in gebruik (niet meegeleverd)

 ¹ stanglengte is dagmaat -5mm

 ¹ monteer ook een SecuStrip 
Plus binnendraaiend op de 
 buitenzijde van de schuifpui

Productkenmerken
• geschikt voor horizontale/verticale schuiframen en -puien

• voor binnen- en buiten schuivende delen

• positioneerhouder zorgt voor snelle uitlijning slot met 
 slotgat (los verkrijgbaar accessoire)

• geïntegreerd slot (stersleutel) voor snelle bediening

• rank design, past dus ook op smalle kozijnen  
(aluminium en kunststof)

• eenvoudig inkortbaar

Montagemateriaal
• 2 inslaghulzen tbv kozijn

• 3 spaanplaatschroeven 4x40mm, cilinderkop

• hoeksteun RVS voor buitenschuivende delen

voor binnen- en buiten schuivende schuifpuien positioneerhouder 
(los verkrijgbaar accessoire)

montage accessoire voor bui-
tenschuivend (meegeleverd)

schuifpuien en schuiframen barrière-stang
SecuBar Schuifpui Basic

extra beveiliging met 
 SecuStrip Plus Voordeur

accessoire buiten-
schuivend (meegeleverd)

positioneerhouder
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TIPS
 ¹ SecuBar Plus Schuifpui wordt 

met slechts 8 montagepunten in 
het kozijn vastgezet.  
Er hoeft niet in de rails geboord 
te worden, zoals bij sloten.  
Ook is er maar 1 bedieningspunt, 
in tegenstelling tot oplegsloten 
boven en onderin de pui

 ¹ voor alle soorten schuifpuien 
(hout, alu, kunststof) naar binnen 
en naar buiten schuivend

 ¹ monteer ook een SecuStrip 
Plus binnendraaiend op de 
 buitenzijde van de schuifpui

geschikt voor alle soorten schuifpuien extra beveiliging met 
 SecuStrip Plus Voordeur

afsluitbare ventilatiestand

Productkenmerken
• uitschuifbaar balkslot

• geschikt voor alle soorten puien  
(binnen- en buiten  schuivend)

• afsluitbare ventilatie-stand

• wegklapbaar in meegeleverde wandhouder

• solide

Montagemateriaal
• 10 spaanplaatschroeven 4x40mm cilinderkop

• 2 bouten M5x16

• 2 moertjes M5

• 2 ringetjes M5 (buitenvertanding)

• 2 sleutels

schuifpuien barrière-stang
SecuBar Schuifpui Plus

type artikelnummer overspanning* 
van-tot (mm) RAL kleur gekeurd voor kozijnsoort(en)

SecuBar Schuifpui Plus 2010.370.04 890 - 1280 9010 wit hout**, kunststof, aluminium êê 

SecuBar Schuifpui Plus 2010.370.02 1120 - 1800 9010 wit hout**, kunststof, aluminium êê 

SecuBar Schuifpui Plus 2010.370.021 1800 - 3000 9010 wit hout**, kunststof, aluminium êê 

*de overspanning is het deel waarin de beveiliging gemonteerd wordt, **montagemateriaal voor hout meegeleverd

wandhouder
hoekbeugel 
buitenschuivende delen



Inleiding
SecuBar doorvalbeveiliging heet voortaan SecuGuard doorvalbeveiliging om verwarring 
met inbraakwerende SecuBar producten te voorkomen.

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

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

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

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

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

alle maten zijn in millimeters, tenzij anders vermeld
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Doorvalbeveiliging



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

Nieuwbouw: <850mm
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Doorvalbeveiliging

Normering

Verplicht bij een borstwering lager dan 600mm of 850mm

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

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

Kinderkamer: wenselijk om het raam tevens te voorzien van een 
beveiligde SecuMax Raamuitzetter i.v.m. opklauteren (pag. 120)

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

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

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

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

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

Alles goedgekeurd 
Vrijwel alle modellen voldoen aan de normering en zijn goed-
gekeurd voor álle kozijnsoorten (hout, aluminium, kunststof 
en zelfs montage in steen). Voor adviseurs, voorschrijvers en 
verwerkers is het toepassen van een goedgekeurd product 
belangrijk omdat hiermee ongelukken en aansprakelijkheid 
wordt voorkomen. Bekijk de film van de tests die door SKG is 
uitgevoerd: go.secu.nl/doorval-test

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

Kijk op go.secu.nl/doorval 
of neem contact met ons op 
voor meer informatie en het 
laatste nieuws over de pro-
ducten en regelgeving. 

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

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

Ook vindt u de montage-filmpjes per type doorvalbeveiliging.

Ga naar: go.secu.nl/doorval-tests
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Doorvalbeveiliging

SecuGuard 
houten kozijnen

in de dag

Disclaimer
De informatie over de Secu-
Guard doorvalbeveiliging en 
de afbeeldingen van de cri-
teria omtrent de normering 
NEN6702 zijn een interpreta-
tie  van het bouwbesluit 2003, 
afd. 2.3 (art. 2.14 t/m 2.22). 

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

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

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

middensteun voor  
overspanningen >1500mm

vanaf 2000mm bij HeavyDuty

snelle montage met slechts 
4 schroeven per zijde

snelle montage met slechts 
4 schroeven

verborgen montage d.m.v. 
rampa-moer

rechte montage in kozijn



88 89

 SecuGuard 

odd (kunststof) odd (aluminium)

Doorvalbeveiliging
SecuGuard 

kunststof, aluminium kozijnen en montage in steen

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

plug in volledige steen 
 monteren 

adaptor maakt idd montage 
mogelijk voor alu kozijnen

muuranker/hsb-beugel wordt 
bij constructie ingemetseld

idd (kunststof)

adaptor steun voor schuine 
dagkant 

Twist idd (steen)

plug in steen, niet in cement 
monteren

Twist idd (aluminium)

adaptor maakt idd montage 
mogelijk voor alu kozijnen

snelle montage met slechts 
4 schroeven per zijde

slechts 4 schroeven per zijde 
nodig voor alu kozijn

slechts 4 schroeven per zijde 
nodig voor kunststof kozijn

verschroeving in stalen kern 
niet nodig

verschroeving in stalen kern 
niet nodig



zie tabel

ø40ø41 ø41

50 50

ø41

20 20

23 23

schuinte opgeven
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TIPS
 ¹ zie pag. 86 t/m89 voor alle 

 bevestigingsmogelijkheden

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

 ¹ overspanning >1500mm, kies 
voor model Twist (zie pag. 94)

Doorvalbeveiliging
SecuGuard 

in de dag

gebruik de boormal bij schuin 
kunststof kozijn 

poedercoating in veel RAL kleuren 
te bestellen (zie pag. 8)

Productkenmerken
• goedgekeurde doorvalbeveiliging volgens NEN6702

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

• steunen onzichtbaar in buis: alleen  afdekringen zichtbaar

• montage in de dag

• plaatsing binnen of buiten 

• buis ø40x4mm max. vrije overspanning 1500mm

• kies voor langere overspanningen Twist (zie pag. 94)

• buis aluminium gechromateerd of geanodiseerd 

• epoxycoating buis in buitenkwaliteit

• met glasvezel versterkte nylon steunen met UV-blocker

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

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

• vrijwel onbeperkte mogelijkheden maatwerk

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

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

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

• zie product overzicht op pag. 86 t/m 89

type / sets artikelnummer lengte
(mm)

montage- 
materiaal

RAL kleur / 
afwerking

montage- 
mogelijkheden***

span*
(mm) verpakking

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

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

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

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

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

losse standaard buislengtes (projectmatig) 

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

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

maatwerk

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

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

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

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

montage accessoires  diam.(mm)

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

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

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

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

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

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

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

montage hulpmiddelen  inhoud

montage hulpset 2010.366.160 inbussleutel 6, 8, kunststofhulpstuk t.b.v. vasttikken afdekring

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

adaptorring schuin
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TIPS
 ¹ zie pag. 86 t/m 89 voor alle 

 bevestigingsmogelijkheden

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

 ¹ overspanning >1500mm:  
pas ofwel middensteun toe 
(tussenkalf dient aanwezig te 
zijn) of kies voor model Twist 
(zie pag. 94)

Doorvalbeveiliging
SecuGuard 
op de dag

Productkenmerken
• goedgekeurde doorvalbeveiliging volgens NEN6702

• voldoet voor montage in hout, kunststof, aluminium 

• montage op de dag

• plaatsing binnen of buiten 

• buis ø40x4mm max. vrije overspanning 1500mm

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

• buis aluminium gechromateerd en gepoedercoat of           
geanodiseerd 

• standaard epoxycoating buis in buitenkwaliteit (90µ)

• met glasvezel versterkte nylon steunen met UV-blocker

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

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

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

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

• zie product overzicht op pag. 86 t/m 89

70 70

Ø40x4 Ø40x10

Heavy Duty
steun + buis

standaard 
steun + buis

aluminium
ophoogplaatje

45 45

zie tabel
32

70

5

middensteun voor montage 
op middenstijl

connector altijd ter hoogte 
van middensteun monteren

type / sets artikelnummer lengte
(mm)

montage-
materiaal

RAL kleur / 
afwerking

montage- 
mogelijkheden

span*
(mm) verpakking

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

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

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

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

SecuGuard odd set** 2010.366.95 1990 tbv ho / ku 9010 wit ho / ku / alu 1500 koker

losse standaard buislengtes (projectmatig) montage- 
mogelijkheden

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

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

maatwerk (mm)

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

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

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

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

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

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

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

montage accessoires  

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

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

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

connector 2010.366.0153 nvt zwart ho / ku / alu bulk

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

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

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

poedercoating in veel RAL kleuren 
te bestellen (zie pag. 8)
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TIPS
 ¹ zie pag. 86 t/m 89 voor alle 

 bevestigingsmogelijkheden

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

Doorvalbeveiliging
SecuGuard Twist 

in de dag / op de dag

Productkenmerken
• toepassen bij lange overspanningen: 

idd >1500mm, odd >2000mm

• goedgekeurde doorvalbeveiliging volgens NEN6707

• montage in de dag/ op de dag  

• buis ø40x4mm max. vrije overspanning 2000mm

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

• buis aluminium gechromateerd en gepoedercoat  
of geanodiseerd

• epoxycoating buis in buitenkwaliteit (90µ)

• steun uit 2 delen: montagenok en manchet

• slechts 1 verborgen montagepunt per kozijnkant

• montagemateriaal bijgeleverd voor hout  
(andere kozijnsoorten apart bestellen)

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

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

overspanning >1500mm, <2000mm

• inmeten odd op hout: stanglengte is dagmaat +18mm 
overspanning <2000mm

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

zie tabel

montage idd in hout

buis manchet nok

80

10x70

ø48 ø41ø40

25

montage in de dag, in hout of 
aluminium kozijn

montage op de dag, op hout 
of aluminium kozijn

montage in steen mbv plug

type / nokken artikelnummer diameter
(mm)

RAL kleur / 
afwerking

montage  
materiaal

montage- 
mogelijkheden span*(mm) verpakking

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

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

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

standaard buislengtes (mm) lengte(mm)

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

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

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

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

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

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

maatwerk (mm)

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

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

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

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

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

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

montage accessoires

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

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

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

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

montage set steen 2011.065.003 nvt tbv steen steen 2000 bulk

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

adaptorring

poedercoating in veel RAL kleuren 
te bestellen (zie pag. 8)
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TIPS
 ¹ zie pag. 86 t/m 89 voor alle 

 bevestigingsmogelijkheden

 ¹ dunste goedgekeurde 
doorval beveiliging verkrijgbaar

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

Doorvalbeveiliging
SecuGuard Slimline 

in de dag / op de dag

Productkenmerken
• goedgekeurde doorvalbeveiliging volgens NEN6702

• voldoet voor montage in hout 

• montage in de dag / op de dag 

• plaatsing binnen of buiten 

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

• ideaal voor beschermde stadsgezichten  
(ivm kleine diameter)

• buis en steunen aluminium gechromateerd of geanodiseerd

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

• epoxycoating buis in buitenkwaliteit (90µ)

• montagemateriaal bijgeleverd

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

• zie product overzicht op pag. 86 t/m 89

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

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

ingeschroefd draadeind biedt 
extra stevigheid

in de dag montage

op de dag montage op de dag montage

type / sets artikelnummer lengte 
(mm)

RAL kleur / 
afwerking

montage- 
materiaal

montage- 
mogelijkheden

span* 
(mm) verpakking

SecuGuard Slimline idd set** 2010.369.050 1006 9010 wit tbv hout hout 1300 koker

SecuGuard Slimline idd set** 2010.369.060 1300 9010 wit tbv hout hout 1300 koker

maatwerk idd buizen

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

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

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

maatwerk idd steunen

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

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

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

maatwerk odd buizen

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

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

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

maatwerk odd steunen

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

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

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

montage idd

montage odd

zie tabel36

4x40 4x40

36

ø2
1

M1
4

ø5
0

26

odd steun

ø50

ø2
1

M1
2

36

idd steun

4x40 4x40

zie tabelø50 ø50

poedercoating in veel RAL kleuren 
te bestellen (zie pag. 8)
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Aanvullende beveiliging

SecuMax beveiligingsproducten bieden maximale bescherming tegen inbraak. Deze uitge-
kiende productgroep is een verzameling van oplossingen voor deuren, garagedeuren, ramen 
en schuifpuien. Alles wat u niet vindt in de SecuStrip en SecuBar sectie, vindt u bij SecuMax. 

Binnen de groep deur-oplossingen bieden we allerlei oplossingen aan rondom de voordeur: 
postopvanger, brievenbusbeveiliging, kierstandhouder (voorkomt overvallen en babbel-trucs),  
anti-manipulatie plaat en een brievenbusklep-beveiliging (houdt de brievenbus stevig dicht, 
ideaal voor woningcorporaties als in leegstaande woningen geen post gewenst is en om in-
gooien van vuurwerk te voorkomen). 

De meeste garagedeuren zijn heel slecht beveiligd, in woonhuizen, maar zeker ook bij bedrijven. 
Secu biedt drie oplossingen voor kantel- en sectionaal deuren die de boel wél goed beveiligen. 
Elk slot heeft z’n eigen features, allemaal passen ze op de meeste merken en types garage-
deuren.

Voor ramen zijn er diverse grendels en sloten die uit het raam vallen van kinderen en/of in-
braak voorkomen. Het voordeel van de sloten is dat ze passen op smalle kozijnen en prijs-
gunstig zijn. 

Speciaal voor schuifpuien is er een robuust slot, dat met twee montagepunten toch met ge-
mak voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®. Het slot is uitgevoerd met een 
lange schoot, waardoor montage en bediening eenvoudig zijn.

De SecuMax anti klimbeveiliging zorgt ervoor dat muurtjes, hekken, dakranden en regenpijpen 
onneembaar worden voor inbrekers. Het systeem is van kunststof, lichtgewicht, en door de 
losse onderdelen van elk 500mm. makkelijk te verwerken. Het is een voordelige oplossing,  
die nog vriendelijk oogt, maar zeer effectief is. 

Binnen de SecuMax productgroep is voor sommige producten maatwerk leverbaar.  
Neem contact met ons op indien u een maatwerk-vraag hebt. Wij helpen u graag!

alle maten zijn in millimeters, tenzij anders vermeld
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TIPS

beveiliging wordt eenvoudig over de brievenbus gemonteerd

type artikelnummer toepassing RAL kleur

brievenbusbeveiliging 3010.015.01 alle horizontale brievenbussen 9001 crème

brievenbusbeveiliging 3010.015.02 alle horizontale brievenbussen 9006 zilvergrijs

 ¹ voor een PKVW gekeurde 
oplossing kies de Plus brieven-
busbeveiliging, pag. 104

Productkenmerken
• voorkomt manipuleren van oplegslot of deurklink  

(van buitenaf door brievenbus hengelen)

• past op vrijwel alle horizontale brievenbussen

• uitgevoerd in geëpoxeerd staal

Montagemateriaal
• 3 spaanplaatschroeven 4x30mm bolkop

voordeur beveiliging
SecuMax Brievenbusbeveiliging

beschermt tegen ‘hengelen’
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TIPS

geen post meer op de grond

beschermt tegen ‘hengelen’

post is makkelijk te grijpen en is bovendien buiten bereik van 
huisdieren

type artikelnummer omschrijving RAL kleur

Postvanger 3010.010.01 set: plaat, veer en zak 9001 crème

 ¹ houdt post ook buiten bereik 
van huisdieren

 ¹ maak de postvanger brand-
vertragend met impregneer

Productkenmerken
• vangt post op

• past op horizontale brievenbussen

• voorkomt inbraak door de brievenbus

• geen post op de grond

• werkt tochtwerend

• post makkelijk grijpbaar (bijvoorbeeld voor rolstoel-
gebruikers en ouderen)

• plaat uitgevoerd in geëpoxeerd staal

• de postzak is wasbaar

• complete set met brievenbusbeveiliging en postvanger

Montagemateriaal
• 4 spaanplaatschroeven 4x30mm bolkop

• 2 ringen ø20mm

voordeur beveiliging
 SecuMax Postvanger

brievenbusbeveiliging en postvanger
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TIPS

type artikelnummer RAL kleur

brievenbusbeveiliging Plus 3010.016.01 9001 crème 

brievenbusbeveiliging Plus 3010.016.03 9006 zilvergrijs 

Postvanger (veer + zak) tbv brievenbusbeveiliging Plus 3010.016.00 crème 

Productkenmerken
• voorkomt manipuleren van oplegslot of deurklink   

(van buitenaf door brievenbus hengelen)

• SKG getest en goedgekeurd

• past op alle horizontale brievenbussen

• past ook over tochtwering indien al aanwezig

• uitgevoerd in geëpoxeerd staal

• uit te voeren met postopvang zak (optie)

Montagemateriaal
• 4 spaanplaatschroeven 5x40mm bolkop

• 4 afdekdopjes

voordeur beveiliging
 SecuMax Brievenbusbeveiliging Plus 
brievenbusbeveiliging en postvanger

geen post meer op de grondpost is makkelijk te grijpen en is bovendien buiten bereik van 
huisdieren (zak is optioneel)

 ¹ maak de postvanger brand-
vertragend met impregneer

beschermt tegen ‘hengelen’

ook verkrijgbaar in zilvergrijs
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TIPS

voordeur beveiliging
 SecuMax Brievenbusklep-beveiliging

verwijderbare vergrendeling

Productkenmerken
• vergrendelt brievenbusklep 

• ideaal voor oud- en nieuw (voorkomt vuurwerk in huis) 

• voorkom opstapeling van reclame bij leegstaande woningen 
en bedrijven

• geschikt voor alle soorten brievenbuskleppen 

• geen schroeven nodig voor bevestiging, dus geen 
 permanente ontsiering van de deur

• voor binnen- en buitenkleppen

Montagemateriaal
• geen montagemateriaal nodig

type artikelnummer materiaal toepassing

Brievenbusklep-beveiliging 2510.100.01 RVS brievenbus

buiten aanzichtbuiten aanzicht ook voor binnendraaiende brievenbusseneenvoudig van binnenuit te bevestigen én te verwijderen

 ¹ voorkomt stapels post tijdens 
vakantie 
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TIPS

voordeur / achterdeur beveiliging
SecuMax Kierstandhouder

Productkenmerken
• voorkomt woningovervallen

• toepassing op voor- en achterdeuren en ramen

• geborsteld RVS 

• uithouder (los accessoire) zet deur of raam op kierstand

• 2 jaar garantie

Montagemateriaal binnendraaiende (voor)deuren
• 7 spaanplaatschroeven 4 x 40mm

• 4 spaanplaatschroeven 4 x 50mm

• 5 Ophoogplaatjes

Montagemateriaal buitendraaiende (achter)deuren
• 7 spaanplaatschroeven 4 x 40mm 

• 10 balletjes t.b.v. onklaar maken van schroefkop

• 3 ophoogplaatjes

 ¹ de kierstandhouder zorgt er-
voor dat de deur of raam alleen 
op een kier kan worden geopend

 ¹ voorkomt het binnendringen 
van ongewenste personen

 ¹ veilig ventileren van de slaap-
kamer

type artikelnummer afwerking toepassing

Kierstandhouder binnendraaiend 2510.130.0 RVS F1 geborsteld voordeur 

Kierstandhouder buitendraaiend 2510.130.1 RVS F1 geborsteld achterdeur 

uithouder rubber 2510.130.2 zwart rubber

veilig ventileren met uithouder rubber, voorkomt dichtslaan 
tijdens bij tocht

houdt indringers buiten

eenvoudig te openen
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montagewijze

TIPS
 ¹ Door het PKVW® wordt per 

woning minimaal één vluchtweg 
vriendelijke deur aanbevolen. 
Dit kan door toepassing van een 
draaiknopcilinder.  
Als deze draaiknop cilinder niet 
voldoet aan het PKVW®/SKG®êê 
is deze manipuleerbaar vanaf de 
buitenzijde.  
Oplossing is het plaatsen van 
een SecuMax antimanipulatie-
plaat

Productkenmerken
• voorkomt manipulatie knopcilinder van buitenaf (gaatjes-

boorders)

• plaatsing: aan binnenzijde deur, klemmend onder beslag 

• buitenmaat patentbouten bepaalt sparingsmaat

• als de deur is voorzien van een horizontale brievenbus ook 
de SecuMax brievenbusbeveiliging (Plus) plaatsen

• links/rechts toepasbaar

• vervaardigd van geborsteld RVS, kwaliteit 304

• ook leverbaar in andere uitvoeringen (bijvoorbeeld kort 
schild en voor situaties zonder glas)

• verplicht bij niet goedgekeurde draaiknopcilinder

Montagemateriaal
• geen montagemateriaal nodig. antimanipulatieplaat wordt 

vastgeklemd onder deurbeslag 

voordeur beveiliging
SecuMax anti-manipulatieplaat

type artikelnummer materiaal sparing (mm)

anti-manipulatieplaat 3010.017.15 RVS F1 geborsteld 35 x 225 

anti-manipulatieplaat 3010.017.16 RVS F1 geborsteld 35 x 240 
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ook voor regenpijpen en 
 andere ronde oppervlaktes

buigzaam in lengte én 
 breedte

te monteren op hout, steen, metaal, enz.

TIPS
 ¹ makkelijker te verwerken en 

voordeliger dan alternatieven 
van staal

 ¹ handzaam - lichtgewicht en 
geleverd in strips van 500mm 
lengte

 ¹ kan niet roesten

 ¹ oogt vriendelijker dan stalen 
punten

 ¹ buigzaam in lengte en breed-
te, ideaal voor smalle muurtjes, 
hekken en regenpijpen

 ¹ Pro: enkele strip (plat of on-
der een hoek te bevestigen)

 ¹ voor extra stevigheid, voeg in 
de Pro roller een draadeind van 
M12 toe

hekken, muren, regenpijpen en dakrand beveiliging
SecuMax Anti-klimstrip

flexibele anti-klimstrips en -rollers

type artikelnummer afmeting (mm) aantal in verpakking kleur

anti-klimstrip 3010.100.01 45x500 8 grijs

anti-klimstrip 3010.100.02 45x500 8 terra

anti-klimstrip XL 3010.100.51 100x500 4 grijs

anti-klimstrip XL 3010.100.52 100x500 4 terra

Pro anti-klimstrip 3010.100.90 50x500 1 zwart

Pro anti-klimroller 3010.100.91 500 1 zwart

steun t.b.v. Pro anti-klimroller 3010.100.92 nvt 1 zwart

Productkenmerken
• geschikt voor bevestiging op vrijwel elke ondergrond   

(steen, hout, metaal, etc.)

• buigzaam in lengte en breedte

• ideaal voor hekken, muurtjes en regenpijpen

• bevestiging: schroeven en spijkeren (gaten al voorgeboord)

• gemaakt van duurzaam kunststof (onderhoudsvrij)

• voorzien van solide punten, die opklimmen vrijwel 
 onmogelijk maken

• standaard uitvoering leverbaar in 2 breedtes en 2 kleuren 

• Pro uitvoering met extra scherpe punten, zowel als platte 
strip en als  roller te gebruiken

• ook toepasbaar om dieren te weren

• voordelige oplossing

• alle modellen eenvoudig inkortbaar
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TIPS

garage beveiliging
SecuMax Garagedeurbeveiliging Basic 

kantel- en sectionaaldeuren

Productkenmerken
• Solide afsluitbare railblokkering voor stalen garagekantel

deuren en sectionale garagedeuren (inkortbaar)

• Bediening alleen van binnenuit

• Eenvoudige montage

• Geintegreerd slot (stersleutel) voor snelle bediening

• Verwijderbaar

type artikelnummer max. deurbreedte materiaal RAL kleur

Garagedeurbeveiliging Basic 2510.010.20 2430mm staal 9006 zilvergrijs êê 

Garagedeurbeveiliging Basic 2510.010.25 2930mm staal 9006 zilvergrijs êê 

 ¹ ook voor sectionale garage
deuren goedgekeurd

 ¹ geschikt voor o.a. Hörmann 
en kanteldeuren

 ¹ Beveilig een aanwezige 
 loopdeur apart

 ¹ gebruik 2 gereedschaps
klemmen om de  beveiliging 
makkelijk op te bergen tijdens 
gebruik van garagedeur

gesloten toestandbediening van binnenuit

zie tabel 30

20

20
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TIPS

type artikelnummer toepassing materiaal

garagedeurbeveiliging Plus 2510.010.06 kanteldeuren (max. breedte 2780mm) staal êê 

verlengingsset Plus 2510.010.07 max. breedte deur 5380mm staal êê 

verlengde blinde sleutel 
 stiftlengte L75mm 2510.010.09 bij toepassing op houten deuren

2 gelijksluitende sloten  
inclusief 6 sleutels 2510.010.12 om garagedeur sloten gelijksluitend  

te maken

 ¹ past soms ook op andere 
(houten)garagedeuren. Hier
voor verlengde blinde sleutel 
bestellen

 ¹ maximale deurdikte: stan
daard sleutel 20mm, verlengde 
sleutel 45mm

 ¹ niet geschikt voor toepassing 
garagedeur met loopdeur

 ¹ geschikt voor o.a. Hörmann 
en Novoferm deuren

Productkenmerken
• bijzetslot voor kanteldeuren van metaal

• bediening van binnenuit en buitenaf

• geleverd met 3 ‘crosskey’ sleutels

• standaard verschillend sluitend geleverd

• eenvoudige ‘blinde’ montage  
(nauwelijks zichtbaar aan buitenkant)

• uitslag schoten bij slotbediening aan elke kant 25mm

Montagemateriaal
• 20 parkerschroeven 4,2x19mm

binnen: eenvoudige bevestiging in deurprofiel buiten: alleen kapje tbv 
 sleutel zichtbaar

garage beveiliging
SecuMax Garagedeurbeveiliging Plus 

voor kanteldeuren
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TIPS
 ¹ bij het plaatsen van een 

cilinderslot adviseren wij een 
kerntrekveilige cilinder

 ¹ schootuitslag 6585mm

 ¹ kijk op de website voor bepa
ling cilinderlengte ivm deurdikte

 ¹ microswitch werkt als schoot
standmelder (uitschakelen 
elektrische deuraandrijving)

 ¹ vanaf deurbreedte 3000mm:  
slot toepassen aan beide zijden aanzicht buitenaanzicht binnen: montage hoekbeugel op  geleiderails is ook 

mogelijk

Productkenmerken
• ontwikkeld voor sectionaal deuren (dikte 2045mm)

• bedieningsmogelijkheden: 
 cilinder (binnen en buiten) 
 cilinder (buiten), knop (binnen)

• enkelzijdige montage en vergrendeling

• compacte en snelle montage

• links/rechts toepasbaar

• solide, verstelbare schootplaat

• toepassing met europrofielcilinder (niet meegeleverd)

• eenvoudige verwisseling cilinder 

• maximale deurbreedte 3000mm

Bevestiging slot
• 6 parkerbouten 6,3x35

• 2 inbusbouten binnenzeskant M6x50mm

Bevestiging sluitplaat
• 3 houtdraadbouten M8x50mm

• 4 slotbouten M8x20mm

• 3 pluggen S10

• 4 sluitringen M10

• 3 sluitringen M8

• 4 moeren M8

• 4 tandveerringen M8 buitenvertanding

garage beveiliging
SecuMax Garagedeurbeveiliging Sectionaal

voor sectionaal deuren

type artikelnummer toepassing bediending

Garagedeurbeveiliging Sectionaal 2510.015.02 sectionaal garagedeuren cilinder (buiten), knop (binnen) êê 

Garagedeurbeveiliging Sectionaal 2510.015.03 sectionaal garagedeuren cilinder (binnen en buiten) êê 

microswitch (schootstandmelder) 2510.015.04
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TIPS

type artikelnummer toepassing kleur

Raamuitzetter (buitendraaiend) 2510.720.12 buitendraaiende ramen wit

Raamuitzetter (binnendraaiend) 2510.721.12 binnendraaiende ramen wit

ventilatiestand buitendraaiende ramen ventilatiestand binnen-
draaiende ramen

 ¹ deze raamuitzetter is ideaal 
voor hoger gelegen ramen om te 
voorkomen dat kinderen uit het 
raam klauteren en vallen

 ¹ raamuitzetters worden 
aanbevolen door Consument & 
Veiligheid 

Productkenmerken
• voor ramen, draai/kiepramen en bovenlichtjes van bijvoor-

beeld slaapkamers

• zet raam in maximale ventilatiestand van 75mm  
(in drie stappen)

• raam kan weer geheel open mbv meegeleverde ‘sleutel’

• voorkomt insluiping

• voorkomt dat kinderen uit raam vallen

• er is een model voor naar buiten (2510.720.12) en  
naar binnen draaiende ramen (2510.721.12)

• links/rechts toepasbaar

Montagemateriaal binnendraaiend
• 4 spaanplaatschroeven 3x30mm, verzonken kop 

Montagemateriaal buitendraaiend
• 5 spaanplaatschroeven 3x30mm, verzonken kop

ramen beveiliging
SecuMax Raamuitzetter

vergrendelbare raamuitzetter

binnendraaiend

bevestiging / grendel
bevestiging 
buitendraaiend

bevestiging 
binnendraaiend

buitendraaiend
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TIPS

toepassingsvoorbeeld

bovenlichten, schuif- en (dak)ramen en deuren beveiliging
SecuMax Raamslot 806

type artikelnummer sluiting kleur gekeurd voor
kozijnsoort

806 blister per stuk 2510.806.12 cilinderslot (incl. 1 sleutel) wit hout ê 

806 blister per stuk 2510.806.22 cilinderslot (incl. 1 sleutel) bruin hout ê 

806 blister per stuk 2510.806.52 cilinderslot (incl. 1 sleutel) zilvergrijs hout ê 

806 bulk pre pack 25 stuks 2510.806.13 cilinderslot (incl. 1 sleutel) wit hout ê 

reserve sleutel 2510.591.56

onderlegplaatje 2mm 2510.805.121 wit

onderlegplaatje 2mm 2510.805.221 bruin 

 ¹ uitstekend toepasbaar op 
smalle kozijnen (bijvoorbeeld 
kunststof of aluminium).  
Voldoet dan niet aan PKVW®  
en SKG®ê

 ¹ wordt standaard gelijksluitend 
geleverd (sleutel nummer D210)

 ¹ ook toepasbaar op Velux 
ramen

Productkenmerken
• raamslot  voor bovenlichtjes, ramen, schuiframen en deuren 

• PKVW® en SKG®ê naar buiten draaiende houten deuren  
en ramen

• slimline design

• voordelig

• sluiten: indrukken schuif 
openen: sleutel-bediening

montagemateriaal voor hout
•  2 spaanplaatschroeven 3,5x40mm, verzonken kop (slot)

•  2 spaanplaatschroeven 4x40mm, cilinderkop  
(overzetbeugeltje  tbv SKG®ê)

•  2 spaanplaatschroeven 4x40mm, verzonken kop  
(sluitplaatje)

•  1 sleutel

onderleg plaatje, 2mm dik

sluitplaatje

overzetbeugel schootplaatje
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TIPS

toepassingsvoorbeeld voor extra beveiliging past u 
een SecuStrip Plus toe

schuifpuien beveiliging
SecuMax Schuifpui Slot 807 

type artikelnummer sluiting kleur

807 blister per stuk 2510.807.12 cilinderslot (incl. 2 sleutels) wit ê 

807 blister per stuk 2510.807.22 cilinderslot (incl. 2 sleutels) bruin ê 

807 blister per stuk 2510.807.52 cilinderslot (incl. 2 sleutels) zilvergrijs ê 

reserve sleutel 2510.591.56

onderlegplaatje 3mm 2510.807.77 wit

onderlegplaatje 3mm 2510.807.78 bruin 

 ¹ zeer geschikt voor montage 
op schuifpuien door de lange 
stif t

 ¹ wordt standaard gelijksluitend 
geleverd (sleutel nummer D210)

Productkenmerken
• universeel slot voor schuifpuien, bovenlichtjes, ramen

• slechts 2 montage-punten (snellere montage)

• sluiten: indrukken schoot, openen: sleutel-bediening

• meedraaiende stift voorkomt doorzagen

• PKVW® en SKG®ê voor binnen schuivende schuifpuien van 
hout en aluminium

Montagemateriaal voor hout
• 4 spaanplaatschroeven 4x40mm, verzonken kop

Montagemateriaal voor aluminium
• 2 parkerschroeven 4x25mm

• 2 sleutels

• 2 insteekdopjes
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TIPS

draai- /kiepramen beveiliging
SecuMax Raamslot 

afsluitbare raamgrendel

 ¹ brievenbus afsluiting voor-
komt ingooien vuurwerk of post 
bij  tijdelijke leegstand woning

 ¹ wordt gelijksluitend geleverd 
(sleutelnummer D210)

ook toepasbaar als brieven-
busafsluiter

toepassingsvoorbeeld

type artikelnummer toepassing kleur

afsluitbare raamgrendel 2510.832.12 draai-/kiepramen wit

afsluitbare raamgrendel 2510.832.22 draai-/kiepramen bruin

reservesleutel 2510.591.56
Productkenmerken

• voor: draai/kiepramen 

• links/rechts toepasbaar 

• minimale opdek 17mm

• maximale opdek 22mm

• geleverd met 3 uitvuldopjes: 1,5mm, 2,5mm en 5mm

• afsluitbaar d.m.v. slot

Montagemateriaal
• 2 spaanplaatschroeven 4x40mm

• 1 sleutel



SecuPost levert een bijdrage aan een veiliger woon- en werkomgeving
Ramkraken is een probleem van deze tijd. Ging het tien jaar geleden nog om een klein aantal, 
inmiddels zijn het er al meer dan 1000 per jaar in de Benelux. Verzekeraar Interpolis schat-
te de totale kosten ervan op €20mln per jaar. Doelen zijn winkels ( juweliers, kleding- en 
telecom zaken), maar ook banken en o.a. autodealers. 

Secu startte al ver voordat het ramkraken in de Benelux begon met de verkoop van anti- 
ramzuilen. Inmiddels wordt SecuPost geadviseerd  door alle grote verzekeringsmaatschappijen 
en beveiligingsexperts. Volgens een  onderzoek van De Nederlandse Vereniging van Banken 
is de SecuPost een afdoende middel tegen ramkraken.  De constructie is even simpel als 
 effectief: alle pogingen tot een ramkraak zijn door SecuPost  gestopt!

Het assortiment barrière-zuilen omvat ook allerlei hydraulische modellen, variërend van 
 een voudige modellen (beveiliging kleine parkeerplaatsen en opritten) tot zwaardere types 
(Selectieve  Toegangs Systemen in gemeentes, grote parkeerterreinen).

De zwaarste variant hydraulische zuilen is ontwikkeld om terroristische aanslagen te voor-
komen.  Dit soort zuilen wordt toegepast bij banken, ambassades en andere punten waar het 
veiligheidsniveau van groot belang is. Deze zuilen voldoen aan de zwaarste Amerikaanse 
‘K’-normeringen.  Secu heeft inmiddels veel expertise opgebouwd en projecten opgeleverd 
met dit unieke systeem. 

Lichtvoetiger zijn de SecuPost anti parkeervoorzieningen. Tegen lage kosten kunnen hiermee 
parkeer-vakken afgezet worden om het wildparkeren te voorkomen. Makkelijk is dat sommige 
modellen afgesloten kunnen worden met behulp van een europrofielcilinder, zodat ze goed in 
een bestaand sluitplan inpasbaar zijn. 

Kijk voor meer informatie op www.secu.nl/secupost, of neem contact met ons op.

alle maten zijn in millimeters, tenzij anders vermeld
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Versperring
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TIPS
 ¹ kijk op www.secu.nl/secupost 

voor meer informatie en montage 
advies

 ¹ gelijksluitend leverbaar

 ¹ epoxycoating dubbellaags  
in veel kleuren leverbaar 
zie pag. 8

Productkenmerken
• meest toegepaste uitvoering

• telescopisch, dus overdag verzonken in de grond  
(geen obstakel)

• wordt ´s avonds omhoog getrokken en vergrendeld dmv slot

• alle onderdelen snel en makkelijk te vervangen indien nodig

• bestaat uit: binnenzuil in buitenkast, inclusief 2 sleutels

• alle modellen worden geleverd met 10 pins radiaalslot met  
2 sleutels, ontgrendelingshendel, thermisch verzinkte 
 behuizing en zuil, drainagesleuven en dempings rubbers

• nagenoeg onderhoudsvrij

• standaard geleverd met gele markering 
optioneel: rood of wit

Uitvoerig getest

anti-ramzuilen
SecuPost Heavy Duty

telescopisch

omschrijving artikelnummer uittrek-
gewicht

hoogte
(mm)

wand
(mm)

diameter
(mm) materiaal reflectie 

strepen

SecuPost Heavy Duty
telescopische zuil 4010.010.06 14,5kg 670 5 Ø101 thermisch verzinkt staal ja

SecuPost Heavy Duty
telescopische zuil 4010.010.07 14,5kg 670 5 Ø101 thermisch verzinkt staal nee

epoxy coating zuil, 
dubbel laags 4010.018.050    

in vrijwel elke kleur leverbaar

beveiligt tegen ramkraken
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TIPS
 ¹ kijk op www.secu.nl/secupost 

voor meer informatie en montage 
advies

 ¹ de lif t assist gasveer gaat ca. 
30 maanden mee en dient dan 
vervangen te worden

 ¹ gelijksluitend leverbaar

 ¹ epoxycoating dubbellaags  
in veel kleuren leverbaar 
zie pag. 8

Productkenmerken
• telescopisch, dus overdag verzonken in de grond  

(geen obstakel)

• wordt ´s avonds omhoog getrokken en vergrendeld dmv slot

• bediening ca. 50% lichter door interne gasveer 

• alle onderdelen snel en makkelijk te vervangen indien nodig

• bestaat uit: binnenzuil in buitenkast, inclusief 2 sleutels

• alle modellen worden geleverd met 10 pins radiaalslot met  
2 sleutels, ontgrendelingshendel, thermisch verzinkte 
 behuizing en zuil, drainagesleuven en dempings rubbers

• nagenoeg onderhoudsvrij

• standaard geleverd met gele markering 
optioneel: rood of wit

eenvoudige installatie

anti-ramzuilen
SecuPost Heavy Duty Lift Assist 

telescopisch

omschrijving artikelnummer uittrek-
gewicht

hoogte
(mm)

wand
(mm)

diameter
(mm) materiaal reflectie 

strepen

SecuPost Heavy Duty Lift Assist 
RVS telescopische zuil 4010.011.01 8kg 670 6 Ø114 RVS geslepen,  

kwaliteit 304 ja

SecuPost Heavy Duty Lift Assist 
thermisch verzinkt 
telescopische zuil 

4010.011.02 7kg 670 5 Ø114 thermisch verzinkt staal ja

epoxy coating zuil, dubbel laags 
voor thermisch verzinkt 4010.018.050

gasveer, los 4010.018.07

kan volledig aan het zicht 
worden ontrokken

kan binnen en buiten worden 
toegepast
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TIPS
 ¹ kijk op www.secu.nl/secupost 

voor meer informatie en montage 
advies

 ¹ gelijksluitend leverbaar

 ¹ epoxycoating dubbellaags  
in veel kleuren leverbaar 
zie pag. 8

Productkenmerken
• verwijderbaar (kan in z’n geheel uit de grondpot verwijderd 

worden)

• alle onderdelen snel en makkelijk vervangbaar

• bestaat uit: slot (2 sleutels), zuil en grondpot

• veilig en netjes opbergen zuil in extra grondpot (optie)

• alle modellen worden geleverd met 10 pins radiaalslot met  
2 sleutels, ontgrendelingshendel, thermisch verzinkte 
 behuizing en zuil, drainagesleuven en dempings rubbers

• speciaal voor situaties waar in de grond geen ruimte is  
voor een telescopisch model  
(bijvoorbeeld vanwege kabels en leidingen)

• standaard geleverd met gele markering 
optioneel: rood of wit

Geen anti-ramzuilen toegepast in veel kleuren leverbaar

anti-ramzuilen
SecuPost Heavy Duty

verwijderbaar

omschrijving artikelnummer uittrek-
gewicht

hoogte
(mm)

wand
(mm)

diameter
(mm) materiaal reflectie 

strepen

SecuPost Heavy Duty
verwijderbare zuil 
incl. 1 grondpot

4010.020.03 15kg 670 5 Ø101 thermisch verzinkt staal ja

extra grondpot 4010.021.01  

epoxy coating zuil, 
dubbel laags 4010.018.050
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TIPS
 ¹ kijk op www.secu.nl/secupost 

voor meer informatie en montage 
advies

 ¹ de ramkraakwering van dit 
model is standaard minder door 
de geringe installatiediepte. Wij 
adviseren extra beton toe te 
passen

 ¹ epoxycoating dubbellaags  
in veel kleuren leverbaar 
zie pag. 8

Productkenmerken
• wordt vast in grond geplaatst

• ideaal waar permanente beveiliging gewenst is en geen 
doorgang nodig is

• leverbaar in thermisch verzinkt en RVS

• standaard geleverd met gele markering 
optioneel: rood of wit

combinatie van statische en verwijderbare SecuPost 
 anti-ramzuilen

voorkomt ramkraak geld-
automaat

voorkom aanzienlijke schade 
met SecuPost anti-ramzuilen

anti-ramzuilen
SecuPost Heavy Duty

statisch, inbouw

omschrijving artikelnummer hoogte
(mm)

wand
(mm)

diameter
(mm) materiaal reflectie 

strepen

SecuPost Heavy Duty statische zuil 4010.030.04 670 6 Ø114 RVS geslepen, kwaliteit 304 ja

SecuPost Heavy Duty statische zuil 4010.030.041 670 6 Ø114 RVS geslepen, kwaliteit 304 nee

SecuPost Heavy Duty statische zuil 4010.030.050 670 5 Ø101 thermisch verzinkt staal ja 

SecuPost Heavy Duty statische zuil rond 4010.030.051 670 5 Ø101 thermisch verzinkt staal nee

epoxy coating zuil / dubbel laags 4010.018.050
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TIPS

Productkenmerken
• bevestiging: opbouw

• ideaal waar permanente beveiliging gewenst is en geen 
doorgang nodig is

• leverbaar in thermisch verzinkt en RVS

• standaard geleverd met gele markering 
optioneel: rood of wit

• solide montageplaat ook te gebruiken als afzetzuil

anti-ramzuilen
SecuPost Heavy Duty

statisch, opbouw

omschrijving artikelnummer hoogte
(mm)

wand
(mm)

diameter
(mm) materiaal reflectie 

strepen

SecuPost Heavy Duty statische zuil 4010.030.042 800 6 Ø114 RVS kwaliteit 304 ja

SecuPost Heavy Duty statische zuil 4010.030.043 800 6 Ø114 RVS kwaliteit 304 nee

SecuPost Heavy Duty statische zuil 4010.030.06 800 5 Ø101 thermisch verzinkt staal ja 

SecuPost Heavy Duty statische zuil 4010.030.061 800 5 Ø101 thermisch verzinkt staal nee

epoxy coating zuil / dubbel laags 4010.018.050

 ¹ kijk op www.secu.nl/secupost 
voor meer informatie en montage 
advies

 ¹ de ramkraakwering van dit 
model is standaard minder door 
de geringe installatiediepte. Wij 
adviseren extra beton toe te 
passen

 ¹ zeer geschikt voor toepassing 
bij parkeerdekken

 ¹ epoxycoating dubbellaags  
in veel kleuren leverbaar 
zie pag. 8
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TIPS

Productkenmerken
• hydraulische zuil

• bediening met radiografische afstandsbediening  
(2 meegeleverd)

• eenvoudige installatie: plug-and-play techniek

• ideaal voor privégebruik of kleine parkeerterreinen  
(bijvoorbeeld bij appartementen of serie woningen)

• uitbreidingsmogelijkheden dmv andere besturingsmodule

• pomp geïntegreerd in buitenbehuizing  
(geen aparte console nodig)

• benodigde stroomvoorziening: 220V

• preventief onderhoud slechts 1x per jaar nodig

anti-parkeervoorzieningen
SecuPost Type 50

hydraulisch

omschrijving artikelnummer hoogte
(mm)

wand
(mm)

diameter
(mm) materiaal reflectie 

strepen

SecuPost Hydraulisch, type 50
(incl. hydrauliek excl. besturing) 4010.014.04 800 5 Ø101 thermisch verzinkt, zwart ja

SecuPost Hydraulisch, type 50
(incl. hydrauliek excl. besturing) 4010.014.05 800 3 Ø101 rvs, kwaliteit 304 ja

standaard besturing 
(incl. radiografische ontvanger en 2 
afstandsbedieningen)

4010.014.07

extra afstandsbediening (handzender) 
voor standaard besturing 4010.014.12      

neem contact met ons op voor advies

 ¹ kijk op www.secu.nl/secupost 
voor meer informatie en montage 
advies

 ¹ model wordt geleverd met 
reflectie streep, thermisch 
verzinkte behuizing, RVS zuil,  
drainage sleuven, intern hydrau-
lisch  systeem, 2 afstandsbedie-
ningen, kabels

 ¹ besturingskast standaard 
kunststof

voorkomt ramkraak en zorgt voor vrije toegang van geldwagen in veel kleuren leverbaar



omschrijving hoogte
(mm)

wand
(mm)

diameter
(mm) materiaal reflectie 

strepen

SecuPost Hydraulisch, type 150, Zwart  
(incl. hydrauliek, excl. besturing) 700 6 Ø273 thermisch verzinkt, 

zwart ja

SecuPost Hydraulisch, type 150, RVS  
(incl. hydrauliek, excl. besturing) 700 6 Ø273 rvs, kwaliteit 304 ja

besturingsmogelijkheden

besturing type b 1 (incl. radiografische ontvanger en 2 afstandsbedieningen)

besturing type b2      

besturing type b3      

opties

limit schakelaar (nodig i.c.m veiligheidslus)      

proximity schakelaar (nodig i.c.m stoplicht)      

radiografische besturings module      

afstandsbediening (handzender) voor sp auto/hydrauliek      

led-top  verlichting      

geluids signalering      

externe antenne      

stoplicht rood/groen (excl. zuil)      

intercom kit      

sleutel schakelaar voor sp auto / hydrauliek 2 posities      

sleutel schakelaar voor sp auto / hydrauliek 3 posities      

loop controller - 1 kanaals      

loop controller - 4 kanaals      

veiligheidslus (per meter)      

systeemkast      
Ø273

Ø405
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TIPS

Productkenmerken
• allround hydraulische zuil voor verkeersregulering.

• toepassing bij bedrijven, gemeentes, instellingen

• geschikt voor intensief gebruik

• kan op talloze manieren aangestuurd worden

• Ø273mm, hoogte 700mm

• tijd omhoog/omlaag: 5-8,5sec.

• inslagtest: 60.000 Joule

• wordt geleverd met reflectie-, thermisch verzinkte behuizing, 
RVS zuil, drainage-sleuven, intern hydraulisch systeem

• leverbaar in zwart epoxy of geborsteld RVS kwaliteit 304

• geschikt voor 500 bedieningen per dag

• benodigde stroomvoorziening: 220V

• geïntegreerde pomp (geen aparte kast nodig)

verkeersregulatie
SecuPost Type 150

hydraulisch

 ¹ kijk op www.secu.nl/secupost 
voor meer info en montage advies

 ¹ uit te breiden met: drukknop/
sleutelbediening, tijdklok, 
lus detectie, aansluiting op 
 bestaand alarmsysteem

 ¹ besturingskast standaard 
kunststof (staal, RVS, afsluit-
baar  optioneel)
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maximale inslag, minimale 
schade aan zuil

TIPS
 ¹ model statisch, geringe in-

bouwdiepte  is uniek omdat met 
een ondiepe inbouw toch de 
normering gehaald wordt.  
ideaal voor situaties waarbij niet 
diep ingebouwd kan worden  
(bijvoorbeeld stadscentra)

 ¹ neem contact op voor meer 
informatie en uitgebreide 
 documentatie of kijk op  
www.secupost.nl 

 ¹ bedieningsmogelijkheden 
(o.a.): meldkamer, intercom.

 ¹ leverbare opties (o.a.): accu-
mulator, RVS uitvoering, RVS 
systeemkast, drainage pomp

 ¹ omhoog/omlaag standaard 
<8sec., met accumulator <1sec.

Productkenmerken
• voorkomen terroristische aanslagen met vrachtwagens

• toepassing: ambassades, regeringsgebouwen, stadions, 
vliegvelden, enz. 

• ook zeer geschikt voor bedrijven met zware beveiligings-
eisen

• uitvoeringen: handbediend, hydraulisch, statisch en 
 statisch ondiepe inbouw

• hoogte 1000mm, diverse diameters

• voldoen aan diverse normeringen (zie tabel)

statisch, geringe inbouwdiepte, 
inbouwdiepte slechts 170mm

anti-terreur
SecuPost anti-terreurzuilen 

statisch en hydraulisch

type uitvoering diameter (mm) inbouwdiepte 
(mm) hoogte (mm) normering gewicht

voertuig
snelheid
km/h

1200 hydraulisch 300 2038 1200 PAS68 30 ton 80

1000 hydraulisch 305 1840 1100** PAS68 7,5 ton 80

1000 statisch 305 950 1100** PAS68 7,5 ton 80

1000 statisch,  
geringe inbouwdiepte 305 170 1100** PAS68 7,5 ton 80

TT hydraulisch 280/209 900 1000 PAS68 7,5 ton 64

400 hydraulisch 219 1500 1000 PAS68 7,5 ton 64

400 statisch,  
geringe inbouwdiepte 219 170 1000 PAS68 7,5 ton 48

400 statisch 219 300 1000 PAS68* 7,5 ton 48

400 statisch 219 900 1000 PAS68 7,5 ton 48

100LA handbediend 127/141*** 1400 891 PAS68 3,5 ton 48

100 statisch 127/141*** 600 998 PAS68 3,5 ton 48

* ge-engineerde oplossing          ** afhankelijk van huls          *** thermisch verzinkt 127 RVS 141
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TIPS

grondanker voor inbouw  
in de grond

beugel is te vergrendelen met europrofielcylinder  
en omklapbaar

 ¹ kies als extra accessoire 
het grondanker als montage op 
straatniveau niet mogelijk is

 ¹ bij klinkerbestrating grond
anker toepassen voor extra 
stevigheid

 ¹ rubber dop op zuiltje voor
komt beschadiging na omklappen

Productkenmerken
• vierkant en omklapbaar

• thermisch verzinkt wit epoxy, voorzien van reflectiestrepen

• inclusief europrofielcilinder (verschillend sluitend)  
(35/35, makkelijk te vervangen)

• standaard montage opbouw

• verankering in de grond mogelijk  
(dmv grondanker accessoire)

Montagemateriaal anti-pakeerzuil
• 4 RVS inbusbout M8x45

• 4 messing spreidplug M8x30

Montagemateriaal grondanker
• 4 RVS inbusbout M8x16

anti-parkeervoorzieningen
 SecuPost anti-parkeerzuil Basic 

omklapbaar

type artikelnummer afwerking kleur afmeting (mm) toepassing

SecuPost anti-parkeerzuil Basic 4010.000.10 thermisch verzinkt
epoxy coating wit 70 x 70 x 1000 afzetten  

parkeerplaatsen / terreinen

grondanker 4010.000.35 thermisch verzinkt staalgrijs 60 x 400 afzetten  
parkeerplaatsen / terreinen
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TIPS

Plus omklapbare antiparkeerzuil

 ¹ gelijksluitend maken met 
 woning mogelijk door bediening 
met europrofielcilinder (30/30)

 ¹ bij klinkerbestrating grond
anker toepassen voor extra 
stevigheid

Productkenmerken
• thermisch verzinkt wit epoxy, voorzien van reflectiestrepen

• kunststof kap bij klapzuil Plus voorkomt beschadiging 
 paaltje bij omklappen 

• inclusief voorbereiding voor europrofielcilinder (30/30) 
(cilinder niet meegeleverd)

• bij klapzuil Plus verankering in de grond mogelijk  
(d.m.v. grondanker accessoire)

Montagemateriaal omklapbare anti-pakeerzuil
• 4 RVS inbusbout M8x45

• 4 messing spreid plug M8x30

Montagemateriaal grondanker
• 4 RVS inbusbout M8x16

anti-parkeervoorzieningen
SecuPost anti-parkeerzuil Plus

omklapbaar

type artikelnummer afwerking kleur afmeting (mm) toepassing

SecuPost anti-parkeerzuil Plus, 
omklapbaar, rond
excl. 60mm europrofiel cylinderslot

4010.000.30 thermisch verzinkt
epoxy coating wit ø60 x 1000 afzetten  

parkeerplaatsen / terreinen

grondanker 4010.000.35 thermisch verzinkt staalgrijs 60 x 400 afzetten  
parkeerplaatsen / terreinen

grondanker voor inbouw  
in de grond
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TIPS
 ¹ dit laaggeprijsde model is 

ideaal om wildparkeren te voor
komen

 ¹ snelle montage mogelijk, 
 geleverd met montagemateriaal 
voor steen

telescopische middenarm kan vergrendeld worden met meegeleverd hangslot

Productkenmerken
• parkeerbeugel omklapbaar

• thermisch verzinkt, voorzien van reflectiestrepen

• geleverd met hangslot (verschillend sluitend, 3 sleutels)

• alleen opbouw mogelijk

Montagemateriaal
•  9 houtdraadbout M10x70

•  9 plug M12x60

anti-parkeervoorzieningen
SecuBar Basic anti-parkeerbeugel

omklapbaar

type artikelnummer afwerking kleur afmeting (mm) toepassing

SecuPost anti-parkeerbeugel Basic, 
inclusief hangslot 4010.000.12 thermisch verzinkt staalgrijs 750 x 440 afzetten  

parkeerplaatsen / terreinen
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TIPS
 ¹ meegeleverde europrofiel

cilinder is uitwisselbaar (35/35)

 ¹ bij klinkerbestrating grond
anker toepassen voor extra 
stevigheid

Productkenmerken
• parkeerbeugel omklapbaar

• thermisch verzinkt, voorzien van reflectiestrepen

• geleverd met (uitwisselbare) europrofielcilinder  
(35/35 verschillend sluitend)

• verankering in de grond mogelijk  
(d.m.v. grondanker accessoire)

Montagemateriaal anti-pakeerbeugel
• 4 RVS inbusbout M8x45

• 4 messing spreidplug M8x30

Montagemateriaal grondanker
• 4 RVS inbusbout M8x16

anti-parkeervoorzieningen
SecuBar anti-parkeerbeugel Plus

omklapbaar

type artikelnummer afwerking kleur afmeting (mm) toepassing

SecuPost anti-parkeerbeugel Plus, 
inclusief europrofiel cylinderslot 4010.000.16 thermisch verzinkt staalgrijs 750 x 450 afzetten  

parkeerplaatsen / terreinen

grondanker 4010.000.35 thermisch verzinkt staalgrijs 60 x 400 afzetten  
parkeerplaatsen / terreinen

grondanker voor inbouw  
in de grond

beugel is te vergrendelen met europrofielcylinder  
en omklapbaar
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SecuCare Junior
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SecuCare
Zorg & Veiligheid

Veiligheid en zorg voor jong en oud
SecuCare is een compleet programma hulpmiddelen dat veilig wonen voor senioren 
en junioren mogelijk maken. 

Het programma zorghulpmiddelen voor Senioren speelt in op de vergrijzing en het 
langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. Het biedt oplossingen die comfort en 
veiligheid bieden, waarbij ook aan het design wordt gedacht.

Bij junioren gaat het om allerlei handige oplossingen die ongelukken zoals beknelling 
voorkomen.

Veilig wonen voor junioren 210

Veiligheidshulpmiddelen  212 
tegen beknelling en verstikking 

Afsluiters en grendels  214 
tegen beknelling en vergiftiging 

Veiligheidshulpmiddelen  216 
tegen elektrocutie 

Veiligheidskit 218

winkelconcepten 156
point of sale materiaal 158
Veilig wonen voor senioren 160

Wandbeugels
Wandbeugel Basic 162
Wandbeugel 164
Gehoekte Wandbeugel 166
Wandbeugel, losse onderdelen 168

Drempelhulp
Modulaire drempelhulp  170
Drempelhulp Set 1 172
Drempelhulp Set 2 174
Drempelhulp Set 3 176
Drempelhulp Set 4 178
Drempelhulp, losse onderdelen 180
Drempelhulp maatwerk 182
Drempelhulp aluminium  184
Drempelvervanger 186

Sanitair
Antislip stickers: trappen 188
Antislip stickers: bad/douche 190
Douchezitje 192
Douchestoel 194
Douchekrukje 196
Badzitje 198
Douchekrukje, Douchestoel Quattro 200
Toiletbeugel, opklapbaar 202
Toiletverhoger 204

Overig
Glow in the Dark profielen en stickers 206
Postvanger met tochtborstel 208

SecuCare biedt een compleet assortiment producten, met 
oplossingen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. 
Een veilig idee om te kopen, of cadeau te geven.

SecuCare biedt een compleet assortiment producten, met 
oplossingen voor ieder gevaar in huis. Een veilig idee om 
te  kopen, of cadeau te geven aan een familielid met jonge 
 kinderen.

zorg- & veiligheidsproducten

zorg- & veiligheidsproducten

veiligheidsproducten

veiligheidsproducten
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Secu
winkelconcepten: zorg

Winkelconcepten
Met het ontwikkelen van de producten 
van SecuCare, heeft Secu ook direct 
aandacht besteed aan opvallende, fris-
se verpakkingen en winkelconcepten. En 
we maken het u bij aanschaf daarvan zo 
makkelijk mogelijk. Immers, u heeft als 
ondernemer weinig tijd en vertrouwd op 
de kennis van de leverancier. 

Of u nu een 1 of 2 meter wand wilt in-
richten: wij hebben de juiste opstelling 
voor u al bedacht. En mocht u toch zelf 
de producten die bij u past willen kiezen,  
dan bedenken we samen met u het 
schap dat voor ú werkt.

Secu biedt nog meer mogelijkheden. 
Op de volgende pagina ziet u nog meer 
 speciale toepassingen. Voor iedere 
 winkel bieden wij een oplossing.

Kijk voor de meest recente info op onze
website:
www.secu.nl/winkelconcepten-secucare
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SecuCare
point-of-sale en winkelmateriaal: zorg

SecuCare brochure
art.nr: 8095.000.02

balie display drempelhulp
art.nr: 8095.100.01

demo-set SecuCare algemeen
art.nr: 8095.110.01

demo-set SecuCare drempelhulp
art.nr: 8095.110.03

balie display wandbeugel
art.nr: 8095.001.22

het meest actuele POS aanbod vindt u  
op secu.nl/point-of-sale-secucare

display SecuCare groot 
dubbelzijdig, afmeting 215x39cm
art.nr: 8095.000.12

drempelhulp informatie zuil
art.nr: 8095.100.15Point 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 afbeeldin-
gen en tekst. Het paneel is dubbelzijdig 
uitgevoerd en is slechts 39cm. breed. 
Hij past dus prima in iedere winkel of 
showroom. Wilt u ´kleiner´ instappen, 
dan zijn er ook andere mogelijkheden. 

Voor iemand die SecuCare ónderweg´ 
aan klanten wil laten zien, zijn er twee 
koffertjes ontwikkeld met demomate-
riaal, brochures en dergelijke. 

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

Kijk voor de meest recente info op onze 
website:
www.secu.nl/point-of-sale-secucare
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SecuCare: veilig wonen voor Junioren en Senioren
SecuCare is het programma zorghulpmiddelen van Secu. Het speelt in op de veranderingen in 
de zorg, met een assortiment producten dat én functioneel is, én een aantrekkelijk design   
heeft. Ontworpen voor de senior van deze tijd, die eisen stelt aan comfort, gemak, kwaliteit  
en design. De producten zijn breed toepasbaar: van woonhuizen, tot zorginstellingen en 
 utiliteitsbouw.

SecuCare won in het introductie-jaar al meteen een belangrijke vak-prijs: De Gouden Spijker. 
Deze prijs werd uitgereikt door het vakblad MIX. Een branchebrede vakjury beoordeelde de 
cases uit de praktijk en bekroonde de beste cases in verschillende  categorieën. 

Wat SecuCare uniek maakt is de frisse kijk op zorgproducten. Dat uit zich in producten 
met een fraai design met slimme vindingen, die uniek zijn. Producten van SecuCare zijn er 
voor senioren, maar zijn ook zeer geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking en 
 mensen die revalideren. 

Dat de zorg verandert is niets nieuws. We lezen er dagelijks over in de kranten. Maar wat biedt 
dat u als winkelier, voorschrijver of verwerker? Het heeft alles te maken met het wegvallen 
van de WMO subsidies op zorghulpmiddelen. De consument moet die producten tegenwoor-
dig zelf betalen. Dat biedt kansen voor zorgwinkels, de DHZ-branche en de bouw. 

Omdat steeds meer senioren thuis willen (en moeten) blijven wonen, is het nodig om woningen 
daarop aan te passen. De overheid stelt dat er tot 2021 ieder jaar 44.000 woningen voor senioren 
bij moeten komen. Dat zijn bestaande,- maar ook nieuwbouw woningen.

Het SecuCare pakket breidt zich snel uit en wordt steeds completer. Kijk voor het actuele 
overzicht op onze website: www.secucare.nl

alle maten zijn in millimeters, tenzij anders vermeld
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Veilig wonen voor senioren
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TIPS

omschrijving artikelnummer greeplengte (mm) materiaal kleur

Wandbeugel Basic 300 8010.900.30 300 kunststof, geribbeld wit 

Wandbeugel Basic 450 8010.900.45 450 kunststof, geribbeld wit 

Wandbeugel Basic 600 8010.900.60 600 kunststof, geribbeld wit 

 ¹ wij adviseren voor:  
- holle wanden: Toggler ankers 
- vaste muren: Fischer pluggen  
(types afhankelijk van ondergrond)

 ¹ aanbevolen verschroeving 
RVS diam. 5mm (lengte af-
hankelijk van type plug)

Productkenmerken
• laaggeprijsde wandbeugels

• kunststof (ABS)

• greep voorzien van ribbels voor extra grip

• diverse lengtes leverbaar 

• onderhoudsarm

• maximale belasting 110kg

Toepassingen
• badkamer 

• toilet 

Montagemateriaal
• niet meegeleverd, zie tips

wandbeugels
SecuCare Wandbeugel Basic 

badkamer, toilet 
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TIPS

vele toepassingen in en om 
de woning

Productkenmerken
• greep van geanodiseerd aluminium

• ergonomisch door plat ovale vorm van de greep 

• montage-steunen van glasvezel versterkt kunststof, 
 kappen van slagvast ABS

• leverbaar op lengtes 400, 500, 600, 700mm 

• makkelijk in te korten indien nodig 

• past in ieder interieur 

• uitsparing in de montagevoet, ter hoogte van montage-
gaten, maakt vlakke wandbevestiging mogelijk i.c.m. holle 
wandpluggen.

• eenvoudige montage in allerlei ondergronden:  
massief, hol, steen, enz. (zie tips)

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

• maximale belasting 150kg

Toepassingen
• badkamer 

• toilet 

• trap 

• gang 

• woonkamer

• voor- en achterdeur

Montagemateriaal
• 6 spaanplaatschroeven RVS 6x40 cilinder kop pozi

• 6 nylon pluggen S8

leverbaar in veel RAL kleuren 
(vanaf 25 stuks)

zwartgrijs (RAL7021) met 
fijnstructuur voor extra grip

past in ieder interieurplaatje t.b.v. afdichting 
wand-gaten Linido

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

 ¹ toepassingen: badkamer, 
toilet, trap, gang, voor- en 
 achterdeur, woonkamer, enz.

 ¹ wij adviseren voor:  
- holle wanden: Toggler ankers 
- vaste muren: Fischer pluggen 
   (meegeleverd) 
- ander materiaal: Fischer pluggen 
   (niet meegeleverd, types 
   afhankelijk van ondergrond)

 ¹ in veel RAL kleuren leverbaar 
vanaf 25 stuks 

 ¹ voor renovatie: optioneel 
 plaatje t.b.v. afdichting 
wand-gaten Linido

omschrijving artikelnummer lengte* (mm) materiaal greep /RAL kleur kleur afdekkap

Wandbeugel 400 8010.400.01 400 blank geanodiseerd aluminium wit hoogglans

Wandbeugel 400 8010.401.01 400 blank geanodiseerd aluminium wit mat

Wandbeugel 400 8010.400.10 400 7021 zwartgrijs** wit hoogglans

Wandbeugel 400 8010.401.10 400 7021 zwartgrijs** wit mat

Wandbeugel 500 8010.500.01 500 blank geanodiseerd aluminium wit hoogglans

Wandbeugel 500 8010.501.01 500 blank geanodiseerd aluminium wit mat

Wandbeugel 600 8010.600.01 600 blank geanodiseerd aluminium wit hoogglans

Wandbeugel 600 8010.601.01 600 blank geanodiseerd aluminium wit mat

Wandbeugel 700 8010.700.01 700 blank geanodiseerd aluminium wit hoogglans

Wandbeugel 700 8010.701.01 700 blank geanodiseerd aluminium wit mat

renovatieplaatjes, 2x  
(t.b.v. afdichting wand-gaten Linido) 8010.005.02 blank geanodiseerd aluminium

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

*inkortbaar     **RAL 7021, zwartgrijs is uitgevoerd in luxe fijn-structuur

wandbeugels
SecuCare Wandbeugel

badkamer, toilet, trap, buitendeuren 

Bodemplaat montagevoet
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TIPS

Productkenmerken
• gehoekte greep van geanodiseerd aluminium

• leverbaar in 45° voor plaatsing in bad en naast toilet

• diagonaal/verticaal: steun tijdens opstaan, horizontaal: 
veilig om vast te houden bij oprichten vanuit zitpositie

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

• horizontaal biedt steun tijdens staan en verplaatsing in en uit 
douche

• ergonomisch door plat ovale vorm van de greep 

• montage-steunen van glasvezel versterkt kunststof, 
 kappen van slagvast ABS

• makkelijk in te korten indien nodig  

• past in ieder interieur

• door bouwpakket is het mogelijk om de wandbeugel links of 
rechts samen te stellen. 

• eenvoudige montage in allerlei ondergronden:  
massief, hol, steen, enz. (zie tips)

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

• maximale belasting 150kg

Toepassingen
• bad

• douche 

• toilet

Montagemateriaal
• montagevoetje hoekstuk (aluminium geanodiseerd)

• 6 spaanplaatschroeven RVS 6x40 cilinder kop pozi

• 6 nylon pluggen S8

• Fischer plug M8-S  (speciaal voor metrische draad)

• tandveerring diameter 8mm

• inbusbout M8 x 60mm RVS

gehoekte wandbeugel 45° gehoekte wandbeugel 90° ideaal voor bad en toilet

 ¹ gehoekte beugels bieden 
extra steun en comfort

 ¹ zelfde plat-ovale design als 
rechte wandbeugel en dus prima 
met elkaar te combineren in de 
woning

 ¹ wij adviseren voor:  
- holle wanden: Toggler ankers 
- vaste muren: Fischer pluggen 
   (meegeleverd) 
- ander materiaal: Fischer pluggen 
   (niet meegeleverd, types 
   afhankelijk van ondergrond)

omschrijving artikelnummer lengte* (mm) toepassing materiaal /RAL kleur kleur afdekkap

wandbeugel hoek 90° 8010.109.10 600x300 links/rechts blank geanodiseerd aluminium wit hoogglans

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

wandbeugel hoek 90° 8010.109.15 600x300 links/rechts 7021 zwartgrijs** wit hoogglans

wandbeugel hoek 90° 8010.109.16 600x300 links/rechts 7021 zwartgrijs** wit mat

wandbeugel hoek 45° 8010.135.10 300x300 links/rechts blank geanodiseerd aluminium wit hoogglans

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

wandbeugel hoek 45° 8010.135.15 300x300 links/rechts 7021 zwartgrijs** wit hoogglans

wandbeugel hoek 45° 8010.135.16 300x300 links/rechts 7021 zwartgrijs** wit mat

renovatieplaatjes, 2x (t.b.v. 
afdichting wand-gaten Linido) 8010.005.02 blank geanodiseerd aluminium

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

*inkortbaar     **RAL 7021, zwartgrijs is uitgevoerd in luxe fijn-structuur

wandbeugels
SecuCare Wandbeugel

badkamer, toilet 

makkelijk zelf in te korten

Bodemplaat montagevoet

Montagevoetje hoekstuk

plaatje t.b.v. afdichting 
wand-gaten Linido
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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. 164 t/m 167 voor de  complete 
sets.

Productkenmerken
• algemene productkenmerken (zie. pag. 164 t/m 167)

Voordelen losse onderdelen
• ideaal voor serie-matige montage

• uniek: makkelijk de wandbeugel op iedere maat maken 

• langste losse greep 1490mm (zie tabel) i.p.v. 700mm bij 
standaard serie

• makkelijk stang te koppelen aan voet door unieke 
 zelftappende Taptite schroef

• slimme, verborgen verschroeving

plaatje t.b.v. afdichting 
wand-gaten Linido

eenvoudig zelf in elkaar te 
zetten

 ¹ toepassingen: badkamer, 
toilet, trap, gang, voor- en 
 achterdeur, woonkamer, enz.

 ¹ wij adviseren voor:  
- holle wanden: Toggler ankers 
- vaste muren: Fischer pluggen 
   (meegeleverd) 
- ander materiaal: Fischer pluggen 
   (niet meegeleverd, types 
   afhankelijk van ondergrond)

 ¹ in veel RAL kleuren leverbaar 
vanaf 25 stuks 

 ¹ voor renovatie: optioneel 
lever baar plaatje t.b.v. afdichting 
wand-gaten Linido

omschrijving artikelnummer aantal montage 
materiaal lengte (mm) materiaal /kleur

wandbeugel greep 8010.007.01 1 990 blank geanodiseerd 

wandbeugel greep 8010.008.01 1 1490 blank geanodiseerd 

wandbeugel montagevoet• 8010.050.01 2 inclusief grijs

wandbeugel afdekkap en ring 8010.050.02 2 wit hoogglans

wandbeugel afdekkap en ring 8010.050.03 2 wit mat 

renovatieplaatjes
(t.b.v. afdichting wand-gaten Linido) 8010.050.09 2 blank geanodiseerd 

wandbeugel hoek 90˚ montagevoet 8010.050.10 1 inclusief grijs

wandbeugel hoek 45˚ montagevoet 8010.050.13 1 inclusief grijs

wandbeugel hoek 90˚ afdekkap 8010.050.16 1 wit hoogglans

wandbeugel hoek 90˚ afdekkap 8010.050.17 1 wit mat 

wandbeugel hoek 45˚ afdekkap 8010.050.20 1 wit hoogglans

wandbeugel hoek 45˚ afdekkap 8010.050.21 1 wit mat 

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

zakje montagemateriaal* 2011.065.63

zakje montagemateriaal hoek variant** 2011.065.631

* inhoud: 6 spaanplaatschroeven RVS 6x40 cilinder kop pozi, 6 nylon pluggen S8 
** inhoud: 6 spaanplaatschroeven RVS 6x40 cilinder kop pozi ,6 nylon pluggen S8, Fischer plug M8-S, tandveerring ø8mm, inbusbout M8x60mm RVS 
• montagevoet moet altijd gecombineerd worden met afdekkap en ring (mat of glans)

wandbeugels
SecuCare Wandbeugel, losse onderdelen

badkamer, toilet, trap, buitendeuren 

Hoek onderdeel, montagevoetje (meegeleverd)

hoek 45º afdekkap montagevoethoek 90º afdekkap

lengte 990 en 1490mm

Renovatieplaatje

Greep

Montagevoet, afdekkap en ring

Glow in the dark strip (zelfklevend)

215

30
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TIPS
 ¹ leverbaar in talloze maatwerk 

uitvoeringen: hoger, breder, 
1,2,3-zijdig schuin, trapje, enz.

 ¹ calculeer maatwerk in 3 
 stappen op go.secu.nl/drempel

 ¹ voor maatwerk: zie pag. 182

 ¹ exclusief voor verwerkers: 
losse onderdelen i.p.v. sets,  
zie pag. 180

vereenvoudig de toegang tot 
schuur of tuinhuisje

vereenvoudig de toegang tot 
uw motorstalling

uit te bouwen tot een breed platform waar een scootmobiel 
recht op kan staan

duurzaam en onderhoudsarm 

ook handig voor ander gebruik

overzicht toepassingen drempelhulp
SecuCare Modulaire drempelhulp 

inleiding

max. belasting 850kg/m2

veilig uitrijden met scoot-
mobiel

hef binnendrempels opniet langer rollator over de 
drempel tillen

SecuCare 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 ze vaak veel te stijl waardoor levensgevaarlijke situaties 
kunnen ontstaan. Ze zijn ook nog eens gehorig, zwaar en log. 
Alle bekende oplossingen hebben 1 vaste maat, en missen 
daardoor flexibiliteit om aan te passen.

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

Het systeem is geschikt voor toepassing binnen en buiten. Er 
zijn 4 standaard sets, geschikt voor meeste buiten- en binnen 
drempels. Daarnaast zijn er eindeloze mogelijkheden voor 
maatwerk: zie pagina 182

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

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

ideaal voor drempels binnenshuis

fixeer aan drempel met 
 mee geleverde schroef

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

modulaire drempelhulp
SecuCare Drempelhulp Set 1

binnen- en buitendeuren, schuur, garage

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

 ¹ voor maatwerk: zie pag. 182

 ¹ exclusief voor verwerkers: 
losse onderdelen i.p.v. sets,  
zie pag. 180

 ¹ voor verwerkers: informeer 
naar de aanschaf van losse 
onderdelen i.p.v. sets

Productkenmerken
• voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel

• modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten

• altijd een veilige hellingshoek van 10 graden

• binnen en buiten toepasbaar

• geïntegreerde anti slip noppen: altijd grip, ook bij regen

• ijzersterk: maximale belasting 850kg/m2  
(er kan zelfs een auto op rijden)

• in stappen 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

Montagemateriaal
• 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 > 10  1 laags bruin

verbredingsset tbv set 1 8025.050.10 240x20x210 van 20 > 15 > 10  1 laags bruin

verbredingsset 240mm 
maakt totale lengte 1080mm
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TIPS

zonder problemen iedere drempel over

modulaire drempelhulp
SecuCare Drempelhulp Set 2

binnen- en buitendeuren, schuur, garage

 ¹ calculeer maatwerk in 3 
 stappen op go.secu.nl/drempel

 ¹ kijk voor maatwerk: zie pag. 
182

 ¹ exclusief voor verwerkers: 
losse onderdelen i.p.v. sets,  
zie pag. 180

 ¹ gebruik vuldoppen of antislip 
doppen wanneer de hoogte van 
de drempelhulp is aangepast

Productkenmerken
• voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel

• ook toepasbaar i.c.m. (motor)fiets, rolcontainer, enz. 

• modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten

• altijd een veilige hellingshoek van 15 graden

• binnen en buiten toepasbaar

• geïntegreerde anti slip noppen: altijd grip, ook bij regen

• ijzersterk: maximale belasting 850kg/m2  
(kan zelfs een auto op rijden)

• in stappen in hoogte aanpasbaar

• op maat: zijwaartse op/afrit en afwijkende breedte en hoog-
te en plateaus (speciaal voor mensen in een rolstoel)

• 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

Montagemateriaal
• 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 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

vuldoppen set (14 stuks) 8025.010.03 bruin 

verbredingsset 240mm 
maakt totale lengte 1080mm

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

fixeer aan drempel met 
 mee geleverde schroef

fixeren in steen m.b.v. 
schroeven en pluggen

vuldoppen nodig na het op 
maat maken van drempelhulp 

of kies anti slip doppenmeegeleverd slagplaatje 
voorkomt beschadigingen
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ijzersterk en praktisch

modulaire drempelhulp
SecuCare Drempelhulp Set 3

binnen- en buitendeuren, schuur, garage

 ¹ calculeer maatwerk in 3 
 stappen op go.secu.nl/drempel

 ¹ voor maatwerk: zie pag. 182

 ¹ exclusief voor verwerkers: 
losse onderdelen i.p.v. sets,  
zie pag. 180

 ¹ gebruik vuldoppen of antislip 
doppen wanneer de hoogte van 
de drempelhulp is aangepast

Productkenmerken
• voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel

• ook toepasbaar i.c.m. (motor)fiets, rolcontainer, enz. 

• modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten

• altijd een veilige hellingshoek van 15 graden

• binnen en buiten toepasbaar

• geïntegreerde anti slip noppen: altijd grip, ook bij regen

• ijzersterk: maximale belasting 850kg/m2  
(kan zelfs een auto op rijden)

• in stappen in hoogte aanpasbaar (zie tabel)

• op maat: zijwaartse op/afrit en afwijkende breedte en hoog-
te en plateaus (speciaal voor mensen in een rolstoel)

• 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

Montagemateriaal
• 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

vuldoppen set (14 stuks) 8025.010.03 bruin 

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

fixeer aan drempel met 
 mee geleverde schroef

fixeren in steen m.b.v. 
schroeven en pluggen

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

vuldoppen nodig na het op 
maat maken van drempelhulp 

meegeleverd slagplaatje 
voorkomt beschadigingen
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comfortabel en veilig over iedere drempel

modulaire drempelhulp
SecuCare Drempelhulp Set 4

binnen- en buitendeuren, schuur, garage

 ¹ calculeer maatwerk in 3 
 stappen op go.secu.nl/drempel

 ¹ voor maatwerk: zie pag. 182

 ¹ exclusief voor verwerkers: 
losse onderdelen i.p.v. sets,  
zie pag. 180

 ¹ gebruik vuldoppen of antislip 
doppen wanneer de hoogte van 
de drempelhulp is aangepast

Productkenmerken
• voor iedereen met een rollator, rolstoel, scootmobiel

• ook toepasbaar i.c.m. (motor)fiets, rolcontainer, enz. 

• modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten

• altijd een veilige hellingshoek van 15 graden

• binnen en buiten toepasbaar

• geïntegreerde anti slip noppen: altijd grip, ook bij regen

• ijzersterk: maximale belasting 850kg/m2  
(kan zelfs een auto op rijden)

• in stappen in hoogte aanpasbaar (zie tabel)

• op maat: zijwaartse op/afrit en afwijkende breedte en hoog-
te en plateaus (speciaal voor mensen in een rolstoel)

• 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

Montagemateriaal
• 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 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

vuldoppen set (14 stuks) 8025.010.03 bruin 

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

fixeer aan drempel met 
 mee geleverde schroef

fixeren in steen m.b.v. 
schroeven en pluggen

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

vuldoppen nodig na het op 
maat maken van drempelhulp 

meegeleverd slagplaatje 
voorkomt beschadigingen



C= 100 ; M= 100

C= 100 ; M= 30

C= 100 ; Y= 100

C= 40    ; Y= 100

M= 10   ; Y= 100

M= 60   ; Y= 100

M= 100 ; Y= 100

M= 40; C= 20; Y=20; K=100

K= 90

K= 75

K= 50

K= 35

K= 25

K= 45

K= 70

SecuCare logo - de�nitieve versie 1.0 - 16 september 2010

v2- aanpassing: zwart in cmyk 40 20 20 100 - 7 november 2013

anti slip doppenvuldoppen verkrijgbaar in 
grijs en bruin

180 181

 SecuCare Senior 

TIPS

modulaire drempelhulp
SecuCare Drempelhulp, losse onderdelen

binnen- en buitendeuren, schuur, garage

omschrijving artikelnummer Productcode aantal in verpakking kleur

pastegel half 8026.100.10 14 18 bruin 

pastegel heel 8026.100.09 13 18 bruin 

pastegel hoek links 8026.100.23 23 10 bruin

pastegel hoek rechts 8026.100.24 24 10 bruin

hoek connector 1x1 8026.100.14 9 25 bruin

connector 2x1 8026.100.13 11 25 bruin

connector 4x1 8026.100.11 10 25 bruin

connector 2x2 8026.100.12 12 25 bruin

ramp half 8026.100.07 7 20 grijs

ramp heel 8026.100.06 5 26 grijs

ramp hoek 8026.100.08 8 10 grijs

tegel kwart 8026.100.05 6 18 grijs

tegel half 8026.100.03 3 18 grijs

tegel heel 8026.100.01 1 18 grijs

vultegel half 8026.100.04 4 18 bruin

vultegel heel 8026.100.02 2 18 bruin

vuldop vlak (grijs) 8026.100.21 21 50 grijs

vuldop vlak (bruin) 8026.100.22 22 50 bruin

anti-slipdop 8026.100.15 15 50 bruin

laminaatdop 8026.100.16 16 50 bruin

zakje montagemateriaal* 2011.065.72 diverse artikelen

*inhoud: 1 slagplaatje, schroeven, ringen en pluggen

Attentie
Op deze pagina’s staan 
losse onderdelen voor de 
modulaire drempelhulp, 
speciaal voor verwerkers 
die deze vaak monteren. 

Voor normaal gebruik, zie 
pagina 172 t/m 179 voor de 
complete sets.

Vultegels

vultegel half vultegel heel

Doppen

vuldop vlak grijs vuldop vlak bruin 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

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

 ¹ losse onderdelen alleen voor 
verwerkers, sets vanaf pag. 172

 ¹ voor uitrekenen van onder-
delen, om sets samen te stellen: 
go.secu.nl/drempelcalculator

 ¹ hulp nodig? Neem contact op 
via verkoop@secu.nl of  
0252-620901
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uitvoering: plateau: meer 
comfort en veiligheid

uitvoering: 2-zijdig zijwaarts

 ¹ maatwerk voor alles dat met 
de vier standaard sets niet 
opgelost kan worden

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

 ¹ voor meer informatie, ga naar: 
go.secu.nl/drempelcalculator

 ¹ hulp nodig? Neem contact op 
via verkoop@secu.nl of  
0252-620901

Standaard sets
De SecuCare drempelhulp bestaat uit 16 individuele onderdelen. 
Daaruit zijn 4 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 
(80mm),  breder dan standaard (840mm of 1080mm), 1-, 2- en 
3-zijdig oprijdbaar (voor flats met een smalle gang), toepassing 
plateau (voor mensen in een rolstoel of scootmobiel), enz. 

Maatwerk kan snel geleverd worden. 

Drempel-calculator
Met de online drempel calculator kiest u de gewenste oplossing, 
en berekent de calculator de benodigde onderdelen en de prijs.

ga naar go.secu.nl/drempelcalculator en bereken uw oplossing 
in 3 stappen. 

Levering los of compleet voor-gemonteerd
U kunt er voor kiezen alle onderdelen los te ontvangen.  
Nog handiger is de sets door de product-specialisten van 
Secu in elkaar te laten zetten. Deze service is tegen een kleine 
meerprijs beschikbaar.

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

Wij helpen u graag!

modulaire drempelhulp
Maatwerk

binnen- en buitendeuren, schuur, garage
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model 0-30 bij een voordeur

model 30-70

model 50-150

Productkenmerken
• met gemak de drempel over 

• overbruggen van hoogteverschil tot 150mm

• gemaakt van aluminium met ribbels tegen uitglijden

• voorzien van een handvat en twee bevestigingsgaten

• gebruiksvriendelijk

• maximale belasting 150kg

• voordelige oplossing

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

Montagemateriaal
• niet meegeleverd

 ¹ voordeel: kant en klaar, alleen 
nog vastschroeven 

 ¹ pas op met regen en ijs voor 
uitglijden (kies modulaire sys-
teem op vorige pagina’s voor 
weer-proof systeem)

 ¹ Kies model 3 voor een lagere 
hellingshoek (meer comfort) 

vaste drempelhulp
SecuCare Drempelhulp aluminium

buitendeuren, schuur, garage

omschrijving artikelnummer breedte (mm) hoogte van/tot (mm) materiaal

drempelhulp aluminium 8025.005.01 780 0-30 aluminium

drempelhulp aluminium 8025.005.02 780 30-70 aluminium

drempelhulp aluminium 8025.005.03 780 50-150 aluminium

drempelhoogte 0-30mm

drempelhoogte 30-70mm

drempelhoogte 
50-150mm

780

14
5

55

780

34
5

55

780

48
5

55
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ook in bronskleurig aluminiumvervang drempels in huis voor makkelijke toegang met rolstoel, 
rollator of scootmobiel

 ¹ bevestiging door: lijmen, 
kit ten, dubbelzijdig tape of 
schroeven

 ¹ eenvoudig schroeven door   on- 
geprofileerd deel en uitsparing 
onderzijde voor makkelijke 
doorvoer schroef

Productkenmerken
• toepassing bij binnendeuren

• gebruiken indien drempel weggehaald wordt 

• dekt weggehaalde drempel netjes af

• kan ook als drempelhulp bij kleinere drempels  
toegepast worden

• vervaardigd van geanodiseerd aluminium C34

• leverbaar in 2 kleuren: blank aluminium of brons

• 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 8020.100.06 110 1900 blank geanodiseerd

drempelvervanger aluminium 8020.100.07 110 1900 donker brons geanodiseerd (C34)

drempelvervanger aluminium 8020.100.11 140 950 blank geanodiseerd

drempelvervanger aluminium 8020.100.12 140 950 donker brons geanodiseerd (C34)

drempelvervanger aluminium 8020.100.16 140 1900 blank geanodiseerd

drempelvervanger aluminium 8020.100.17 140 1900 donker brons geanodiseerd (C34)

* inkortbaar

drempelvervanger
SecuCare Drempelvervanger

binnendeuren

950 / 1900 (inkortbaar)

drempelvervanger 110

110

6

950 / 1900 (inkortbaar)

140

drempelvervanger 140

6
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 ¹ gebruik voor binnen situaties 

of standaard buitensituaties de 
Antislip stickers langwerpig  
(ar t.nr: 8040.150.01/2/3/4)

 ¹ gebruik voor extra grip 
en zicht de Antislip stickers 
 HeavyDuty. 

 ¹ Heavy Duty variant niet ge-
schikt voor blote voeten

semi-transparante stickers 
laten de ‘look’ intact

HeavyDuty tape voor extra grip op buitentrap

antislip stickers
SecuCare Antislip stickers  
trappen, binnen en buiten

Productkenmerken
• voorkomen uitglijden op trap binnen of buiten

• diverse soorten leverbaar 

• kleuren: semi-transparant, wit, grijs, zwart, zwart/geel  
(zie tabel)

• versie langwerpig: op de juiste maat voor iedere trap

• hoge kwaliteit: bestand tegen vocht, intensief gebruik, 
 binnen en buiten

• Heavy Duty versie voor extreem hoge grip buiten of binnen 
(niet geschikt voor blote voeten)

• effectief, veilig, duurzaam en voordelig

omschrijving artikelnummer gebruik afmeting (mm) aantal kleur 

antislip sticker langwerpig 8040.150.01 binnen & buiten 19 x 600 15 stickers semi-transparant

antislip sticker langwerpig 8040.150.02 binnen & buiten 19 x 600 15 stickers wit

antislip sticker langwerpig 8040.150.03 binnen & buiten 19 x 600 15 stickers grijs

antislip sticker langwerpig 8040.150.04 binnen & buiten 19 x 600 15 stickers zwart

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

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

antislip sticker op rol 8040.200.05 Heavy Duty, diverse toepassingen, 
binnen & buiten 50 x 3000 1 rol geel

antislip sticker op rol 8040.200.06 Heavy Duty, diverse toepassingen, 
binnen & buiten 50 x 3000 1 rol zwart/geel

50

3000 (op rol)

600

19
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ook ideaal voor op de 
 bad kamervloer

voor gebruik in de douche of bad

 ¹ door de afgeronde vorm van 
de stickers blijven deze beter 
zit ten op de ondergrond

 ¹ de stickers zijn ontwikkeld 
voor gebruik in en rond water - 
de kleefkracht is blijvend goed

antislip stickers
SecuCare Antislip stickers 
bad, douche en badkamer

Productkenmerken
• voorkomt uitglijden in badkamer, bad en douche

• diverse soorten leverbaar

• kleuren: semi-transparant, wit

• pasklaar geleverd in voorgestanste rondjes  
of langwerpige stroken

• voor bad en douche: leverbaar als stippen of praktische 
stroken

• hoge kwaliteit: bestand tegen vocht, intensief gebruik

• effectief, veilig, duurzaam en voordelig

omschrijving artikelnummer gebruik formaat (mm) aantal kleur

antislip sticker rond 8040.000.01 binnen (bad / douche / badkamer) ø35 32 semi-transparant

antislip sticker rond 8040.000.02 binnen (bad / douche / badkamer) ø35 32 wit

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

antislip sticker langwerpig 8040.100.02 binnen (bad / douche / badkamer) 25 x 245 12 wit

ø35

25

245

ø35

25

245
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 ¹ vanwege de vele ondergronden 

(hol, massief, steen, stucwerk) 
wordt geen montagemateriaal 
meegeleverd.

 ¹ wij adviseren voor:  
- holle wanden: Toggler ankers 
- vaste muren: Fischer pluggen  
(types afhankelijk van ondergrond)

 ¹ Type schroef hangt af van 
ondergrond

uitbreidbaar met rug- en 
armleuningen

douchezittingen
SecuCare Douchezitje
douche en badkamer

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, ø8mm

• afdekkappen van kunststof (polypropyleen, wit)

• belastbaar tot 125kg

Productkenmerken rugleuning
• biedt extra (rug)comfort i.c.m. douche zitje

• kunststof rugleuning (polypropyleen, wit)

• RVS bevestigingsbeugels, voorzien van twee  
montage gaten Ø8mm

Productkenmerken armleuningen
• opklapbare armleuningen (2x)

• RVS scharnieren, voorzien van 2 montage gaten 
per scharnier, ø8mm

• afdekkappen van kunststof (polypropyleen, wit)

• arm steunen voorzien van geïntegreerd antislip materiaal

• belastbaar tot 90kg

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 grote, maar juist ook kleine douches/douche 
cabines

opklapbaar: handig bij in- en 
uitstappen

onderdelen zijn  opklapbaar
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dieptemaat opgeklapt: 110mm

model zonder pootjes: dieptemaat opgeklapt: 105mm
model mét pootjes: dieptemaat opgeklapt: 130mm

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
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TIPS
 ¹ vanwege de vele ondergronden 

(hol, massief, steen, stucwerk) 
wordt geen montagemateriaal 
meegeleverd.

 ¹ wij adviseren voor:  
- holle wanden: Toggler ankers 
- vaste muren: Fischer pluggen  
(types afhankelijk van ondergrond)

 ¹ Type schroef hangt af van 
ondergrond

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 zonder en met pootjes

• model met pootjes is uitschuifbaar in stapjes  
van 30mm, van 400-550mm

• comfortabele kunststof zitting (polypropyleen, wit)   

• voorzien van afwaterings-gaatjes

• onzichtbare bevestiging

• RVS scharnieren, voorzien van 2 montage gaten 
per scharnier, ø8mm

• afdekkappen van kunststof (polypropyleen, wit)

• maximale belasting:  
- zonder pootjes 125kg 
- met pootjes: 150kg

Productkenmerken rugleuning
• biedt extra (rug)comfort i.c.m. douche zitje

• kunststof rugleuning (polypropyleen, wit)

• RVS bevestigingsbeugels, voorzien van montage gaten 
Ø8mm

Productkenmerken armleuningen
• opklapbare armleuningen (2x)

• RVS scharnieren, voorzien van 2 montage gaten 
per scharnier, ø8mm

• afdekkappen van kunststof (polypropyleen, wit)

• arm steunen voorzien van geïntegreerd antislip materiaal

• belastbaar tot 90kg

Montagemateriaal
• niet meegeleverd, zie tips

douchezittingen
SecuCare Douchestoel

douche en badkamer
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TIPS
 ¹ ideaal voor douches waar wand- 

bevestiging niet mogelijk is.

 ¹ krukje ook toepasbaar voor 
andere doeleinden, bijvoorbeeld 
in de badkamer om zittend af te 
drogen

 ¹ zie pag. 200 voor een 
 alternatief douchekrukje en 
 douchestoel

douchezittingen
SecuCare Douchekrukje

douche en badkamer

omschrijving artikelnummer gewicht(kg) hoogte (mm) materiaal kleur

Douchekrukje, uitschuifbaar 8045.005.30 2,3 400-550* kunststof en aluminium wit, grijs

* uitschuifbaar van-tot
Productkenmerken

• veilig zittend douchen

• ideaal voor douches waar wand-bevestiging niet mogelijk is 
of niet toegestaan (huurwoningen)

• ook toepasbaar in de badkamer

• ideaal in kleine douches

• comfortabele kunststof zitting (polypropyleen, wit)   

• voorzien van afwaterings-gaatjes

• pootjes van geanodiseerd aluminium voorzien van 
 kunststof antislip doppen

• in hoogte instelbaar, in stapjes van ca. 30mm 

• tweede tray voor shampoo en dergelijke om diep bukken te 
voorkomen

• belastbaar tot 150 kg

• onderhoudsvrij, eenvoudig te reinigen

• ontwikkeld voor maximale hygiëne en duurzaamheid

douchekrukje verstelbaar in hoogte
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TIPS

in 3 hoogtes instelbaarveilig zittend baden en douchen in bad

 ¹ montage niet nodig

 ¹ meeneembaar  
(bijvoorbeeld op vakantie)

 ¹ past in alle baden

 ¹ prima te gebruiken i.c.m. 
SecuCare wandbeugels met 
hoeken

omschrijving artikelnummer gewicht(kg) breedte (mm) diepte (mm) hoogte (mm) kleur

Badzitje, verstelbaar 8045.006.05 2,4 650-720 410 220 wit

Productkenmerken
• badzitje van robuust kunststof

• maakt veilig zittend baden mogelijk

• ook ideaal om zittend af te douchen in bad

• voorzien van afwaterings gaten

• in breedte verstelbaar van 650-720mm (past vrijwel altijd)

• hoogte aanpasbaar in 3 standen

• maximale belasting 110kg.

• geen montage nodig, dus snel inzetbaar en verwijderbaar

• materialen: kunststof (wit), aluminium, RVS

• onderhoudsvrij, eenvoudig te reinigen

Montagemateriaal
• geen montagemateriaal nodig

badzitje
SecuCare Badzitje

 badkamer

420

295

410

22
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650-720



C= 100 ; M= 100

C= 100 ; M= 30

C= 100 ; Y= 100

C= 40    ; Y= 100

M= 10   ; Y= 100

M= 60   ; Y= 100

M= 100 ; Y= 100

M= 40; C= 20; Y=20; K=100

K= 90

K= 75

K= 50

K= 35

K= 25

K= 45

K= 70

SecuCare logo - de�nitieve versie 1.0 - 16 september 2010

v2- aanpassing: zwart in cmyk 40 20 20 100 - 7 november 2013

305

39
0-

54
0

305

500

39
0-

54
0

26
0

19
0

300

Douchekrukje

Douchestoel

Douchestoel met rug- en armleuningen

200 201

 SecuCare Senior 

TIPS

douchestoel uitgerust met rug- en armleuningen kan ook alleen met arm-
leuningen worden uitgerust

 ¹ zie pag. 196 voor alternatief 
douchekrukje

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 antislip 
doppen

• in hoogte instelbaar, in stapjes van ca. 25mm  
(rast verstelling)

• belastbaar tot 150kg

• onderhoudsvrij, eenvoudig te reinigen

• ontwikkeld voor maximale hygiëne en duurzaamheid

• makkelijk te assembleren 

Productkenmerken douchestoel en accessoires
• zie hierboven

• bredere zitting voor meer zitcomfort 

• voorzien van praktische handvatten 

• uitvoering met en zonder rugleuning 

• los accessoire: armleuningen, worden in douchestoel  
(art.nr. 8045.100.10) geklikt

• in hoogte instelbaar, in stapjes van ca. 25mm  
(klik verstelling)

douchezittingen
SecuCare Douchekrukje, Douchestoel Quattro

 badkamer

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

Douchekrukje Quattro verstelbaar 8045.100.01 390-540 1,4 kunststof en aluminium wit, grijs

Douchestoel Quattro verstelbaar 8045.100.10 390-540 1,8 kunststof en aluminium wit, grijs

Douchestoel Quattro verstelbaar  
met rugleuning 8045.100.12 390-540 2,4 kunststof en aluminium wit, grijs

Armleuningen voor Douchestoel 
Quattro 8045.100.15 - 0,8 kunststof wit
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TIPS

toiletrolhouder is een losse accesoire 

toiletbeugel
SecuCare Toiletbeugel, opklapbaar

toilet 

Productkenmerken
• biedt steun tijdens gaan zitten en opstaan bij toilet  

en douche

• 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 be-
schikbare ruimte in douche of toilet)

• voorzien van 4 montagegaten ø8mm

• maximale belasting 125kg

Montagemateriaal
• niet meegeleverd, zie tips

 ¹ vanwege de vele ondergronden 
(hol, massief, steen, stucwerk) 
wordt geen montagemateriaal 
meegeleverd.

 ¹ wij adviseren voor:  
- holle wanden: Toggler ankers 
- vaste muren: Fischer pluggen  
(types afhankelijk van ondergrond)

 ¹ Type schroef hangt af van 
ondergrond

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
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TIPS
 ¹ kan op elk standaard toilet 

geplaatst worden

 ¹ makkelijk te bevestigen en te 
verwijderen

toiletverhoger
SecuCare Toiletverhoger

toilet

omschrijving artikelnummer hoogte (mm) materiaal kleur

toiletverhoger 8045.000.15 60 kunststof wit

toiletverhoger 8045.000.16 100 kunststof wit

losse deksel t.b.v. toiletverhoger 8045.000.14 kunststof wit

de losse deksel past op beide modellen toiletverhogers 

stevig te fixeren en makkelijk 
verwijderbaar

toiletverhoger 100mm met klep (los verkrijgbaar)toiletverhoger 60mm zonder klep

Productkenmerken
• maakt makkelijker zitten en opstaan op toilet mogelijk

• past op alle standaard toiletten

• eenvoudige installatie d.m.v. klemschroef, geen  
montage nodig

• wordt over bestaande wc-bril gemonteerd

• meeneembaar (bijvoorbeeld op vakantie)

• voorzien van twee uitsparingen om persoonlijke 
 hygiëne te vergemakkelijken

• accessoire: los leverbare klep die vastgeklikt  
wordt op de toiletverhoger

• leverbaar in 2 hoogtes (zie tabel)

• maximale belasting: 225kg

• materiaal: kunststof, eenvoudig te reinigen
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TIPS
 ¹ niet toxisch of radioactief

 ¹ luminiscerend effect van 
opladen en nagloeien blijf t altijd 
goed 

 ¹ beschermd tegen slijtage van 
traptreden

veiligheid door zicht in het donker profiel uitgevoerd met 
 geïntegreerd antislip profiel

Glow in the Dark 
SecuCare Glow in the Dark profielen en stickers

trappen, sloten en schakelaars

Productkenmerken Traptrede profielen luminescerend 
(Glow in the Dark)

• voorkomt uitglijden en vallen

• biedt dag en nacht zicht en zekerheid

• aluminium geanodiseerd profiel voorzien van geïntegreerde 
anti slip ribbels

• voegen gevuld met luminescerende pigmentlagen en 
 beschermlaklaag

• glow in the dark is verzonken in ribbels en dus slijtvast

• allerhoogste kwaliteit lumi: minimaal 450mcd  
(speelgoed geeft ca 20mcd)

• lengte profielen 100cm, eenvoudig inkortbaar

• laadt op met dag- of kunstlicht

• opladen 5-10min.: gloeit 8-12uur na in het donker

• bevestiging aan traptreden door: lijmen, kitten of spijkeren

• geschikt voor toepassing binnen en buiten

• getest conform DIN6751

Productkenmerken Glow in the Dark markering
• stickervel met 3 stickers voor lichtschakelaars en 

 cilindersloten

• laadt op met dag- of kunstlicht

• opladen 5-10min.: gloeit 8-12uur na in het donker

• comfort verhogend en ideaal bij slecht zicht 

• biedt dag en nacht zicht en zekerheid

omschrijving artikelnummer gebruik formaat (mm) aantal kleur 

alu traptrede profiel, 
Antislip & Glow in the Dark 8055.010.01 trap: 

binnen en buiten 1000* x 60 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
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TIPS
 ¹ voorkomt dat huisdieren de 

post beschadigen

 ¹ uitgevoerd met ‘vakantie’- 
stand: voorkomt overbelasting 
tijdens vakantie

vakantiestand voorkomt verstopt raken van postvanger

omschrijving artikelnummer materiaal kleur

postvanger met tochtborstel 8030.000.01 kunststof grijs, semi transparant

postvanger
SecuCare Postvanger met tochtborstel

horizontale brievenbussen

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 semi-transparant kunststof

• past op alle horizontale brievenbussen

• post onbereikbaar voor huisdieren 

Montagemateriaal
• 6 spaanplaatschroeven 3x30mm vlakkop



 SecuCare Junior 

211210

Veilig wonen voor junioren

SecuCare: veilig wonen voor Junioren en Senioren
SecuCare is het programma zorghulpmiddelen van Secu. Naast oplossingen voor senioren 
vergeten we de junioren niet. Per jaar raken duizenden kinderen in huis gewond. De oorzaken 
variëren van beknelling, elektrocutie tot vergiftiging, vallen en verbranden. 

In de periode 2006-2012 leidden ongevallen met kinderen in de leeftijd 0-4 jaar tot gemiddeld 
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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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

veiligheidshulpmiddelen
SecuCare diverse veiligheids hulpmiddelen

deuren, tafels, aanrecht, jaloezieën
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veiligheidshaakjekastdeur grendelmagneetslot

universele afsluiter kan ook om een hoek bevestigd worden

kindveilige afsluiters en grendels
SecuCare vergrendelingen 

kasten, lades, deuren

Veiligheidshaakjes t.b.v. kastjes en lades
• niet in het zicht

• voorkomt dat kinderen kastjes of laden openen of vingertjes 
bekneld raken

• makkelijke 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

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

Junior schuifsluiting 8050.001.18 3 kunststof kasten en lades

* aantal in verpakking

schuifsluiting
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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

veiligheidshulpmiddelen
SecuCare stopcontact beveiliging 

stopcontacten

Stopcontact beschermer (draai)
• voorkomt dat kinderen hun vingers of een voorwerp in het 

stopcontact steken

• makkelijk op stopcontact te plakken

• door handig draai-mechanisme kan stekker eenvoudig in 
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 (Belgie)
• 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

omschrijving artikelnummer aantal* materiaal toepassing

Junior Stopcontact beschermer (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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veiligheidshulpmiddelen

SecuCare Veiligheidskit
Start-set met onderdelen voor een veilige omgeving

Veiligheidskit NL en BE
de veiligheids kit is een voordeelverpakking met aantal 
 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 veiligheids kit
• 8x veiligheidshaakje

• 4x hoekbeschermer

• 6x stopcontact beveiliger

• 6x stopcontact plaatje NL of BE uitvoering met pen-aarde

• 1x universele afsluiter

• 1x deurstopper

• montage materiaal 

omschrijving artikelnummer aantal* materiaal toepassing

Junior Veiligheidskit NL 8050.100.01 26 kunststof diverse 

Junior Veiligheidskit BE  
(stopcontactplug met pen-aarde) 8050.100.02 26 kunststof diverse 

* aantal ar tikelen in verpakking

6x stopcontactplug 
NL of BE

8x veiligheidshaakje

1x universele afsluiter

4x hoekbeschermer

1x deurstopper

6x stopcontact beveiliger



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

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

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

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

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

©2016 SecuProducts B.V.
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