
Benodigd voor montage

Montagehandleiding
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SecuBar Twist Combi RVS 
op de dag
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Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding  door.

Om te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen mag de maxi-
male dagmaat 100cm en de afstand tussen stang en kozijn 15cm 
bedragen. 

montage op houten kozijnen 
1. bepaal de montage-hoogte. Meet de afstand tussen het kozijn. 

Tel bij deze maat 40mm op en kort de stang in op deze lengte.

2. plaats de stang en steunen op het -kozijn, teken de schroefga-
ten af (Afb. 1) en boor voor met een 3mm houtboor, gebruik bij 
hardhout een 4mm houtboor (Afb. 2).

3. bevestig met de bijgeleverde schroeven (Afb. 3). Schroeven na 
montage dol boren of vullen met staalplamuur om verwijderen 
te voorkomen.

4. schroeven afdekken met bijgeleverde afdekkapjes (Afb. 4).

5. bij montage buiten: steunen moeten zo dicht mogelijk tegen de 
rand van het kozijn

montage op kunststof kozijnen
Hiervoor dienen zelf borende plaatschroeven 4,8x45mm  gebruikt 
te worden. Artikelnummer: 1010.049.004. Deze kunt u via uw win-
kelier bij Secu bestellen. 

Het is belangrijk dat de draadgang volledig in de stalen verstevi-
gingskern 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 ver-
schroeving in de stalen kern.

keurmerk
PKVW® en SKG®** goedgekeurde montage bij:
Hout: binnenshuis 
 buitenshuis 
Kunststof: binnenshuis

onderhoud van RVS producten
RVS kan niet roesten, wel kan soms na -enige tijd oppervlak-
te-corrosie ontstaan. Eenmaal per week afnemen met een vochti-
ge doek voorkomt deze aanslag. Verwaarloosd RVS licht schuren 
in de borstel-richting en met zeer fijn nat waterproof schuurpapier 
behandelen. Secu heeft ook een onderhoudsmiddel (spray) waar-
mee het RVS kan worden behandeld (art. nr.: 2010.070.01)
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