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Montagehandleiding

Neem bij vragen contact op met: 
SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Vennep
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secu.nl

Benodigd voor montage

Kijk voor meer informatie op: go.secu.nl/combi4

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding  door.

De dagmaat is de ruimte tussen de 2 verticale raamstijlen. 
Benodigde ruimte voor de steunen: - in de dag 30mm 
 - op de dag 45mm

algemeen 
De maximale afstand tussen stang en kozijn is 15cm. Als het 
raamboompje hoger is dan 15cm, zou een standaard barriè-
re-stang té hoog gemonteerd moeten worden. De SecuBar Com-
bi4 is dan de oplossing. Deze is zelfs goedgekeurd voor een raam 
van maximaal 40cm hoog. Voor montage in kunststof, zie monta-
ge-handleiding.

montage in hout 
In de dag montage

1. Bepaal de dagmaat van het raam. Dit is de ruimte tussen het 
kozijn.

2. Trek van de dagmaat 15mm af en maak het traliewerk op maat 
(m.b.v. metaalzaag). Zie hieronder voor montage van de steu-
nen.

op de dag montage
1. Bepaal de dagmaat van het raam en maak het traliewerk op 

deze maat (m.b.v. metaalzaag). Zie hieronder voor montage 
van de steunen.

montage steunen
3. Schuif de montagesteunen op het traliewerk en markeer de 

montage gaten.  
Boor deze voor met een 2mm houtboor, bij hardhout 3 of 
4mm. Bij montage in kunststof niet voorboren.

4. Bevestig de SecuBar Combi 4 met de bijgeleverde schroeven. 
Vóór de montage dient u de schroeven te voorzien van de 
transparante ringetjes t.b.v. de afdekdopjes (zie afbeelding). 
Na montage schroefkoppen opvullen met staalplamuur of 
kruiskopgleuf kapot boren zodat de schroeven niet meer te 
verwijderen zijn.

montage in kunststof 
Hiervoor dienen zelfborende plaatschroeven 4,8x45mm gebruikt 
te worden (artikelnummer: 1010.049.001 in de dag, 1010.049.002 
op de dag). Deze kunt u via uw winkelier bij Secu bestellen. Het is 
belangrijk dat de draadgang volledig in de stalen verstevigings-
kern van het kunststof kozijn plaatsvindt. Wij adviseren u verder 
contact op te nemen met de leverancier van het kunststof kozijn 
in verband met de garantie en de verschroeving in de stalen kern.
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SecuBar Combi-4

2mm of 3/4mm(hardhout)


