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Benodigd voor montage
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SecuMax Garagedeurbeveiliging Plus

6mm / 11,5mm
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Kijk voor meer informatie op: go.secu.nl/garagedeurbeveiligingplus

Controleer voor montage aan de hand van de instructie of uw ga-
ragedeur geschikt is voor de beveiliging. Houdt bij het bepalen van 
de stanglengte rekening met de stand van het slot: deze voor 
montage niet met de sleutel bedienen (zie stap 5 montage).

In de volgende gevallen kunt u de beveiliging niet toepassen:
• indien uw garagedeur voorzien is van een loopdeur
• indien uw garagedeur vervaardigd is van hout of kunststof
• indien uw garagedeur breder is dan 278cm. 

Er is een aparte stangenverlengings set verkrijgbaar, voor garage-
deuren tot een maximale breedte van 538cm. Het artikelnummer 
hiervan is: 2510.010.07.

Deze garagedeurbeveiliging is getest en goedgekeurd t.b.v. het Politie-
keurmerk Veilig Wonen® en SKG®** bij toepassing op de meeste 
metalen garagekanteldeuren (o.a. Hörmann en Novoferm). 

1. montageplaat plaatsen: Monteer de montageplaat m.b.v de 
parkerschroeven (of popnagels) op de horizontale  verstevi-
gingsril net boven het bestaande slot aan de binnenkant van de 
deur (afb. 1).

Let op: De schroeven dienen binnen het damwandprofiel te blijven. 
Pas op voor door en door boren (afb.7).

2. nylon rozet t.b.v. sleutel bevestigen: Boor een nauwkeurig en 
haaks gat van 11,5mm door het slotgat naar de buitenkant van 
de deur. Druk nu de nylon rozet van de buitenkant af in het gat.

slot monteren: Monteer het slot op de montageplaat. U kunt 
deze eventueel voorlopig vastzetten met 2 schroeven en later 
afmonteren (afb. 2).

3. stelgaffels monteren: Monteer de stelgaffels (nog niet vast-
clipsen) aan de beide uiteinden van het slot (afb. 3).

4. stangen inkorten: Draai de moeren op de 2 stangen, bepaal de 
benodigde lengte en zaag de stangen op maat. Houdt rekening 
met het slot, is dit open of dicht? 

Let op: Door de toepassing  van de eindstukken komt er nog 58mm 
aan beide kanten bij.

5. plaats stalen geleiders bepalen: Plaats de stalen geleiders 
over de stang en draai de stang zo diep mogelijk in de stelgaffel. 
Plaats de geleider op z’n uiteindelijke plaats (op damwand pro-
fiel!). Nu links en rechts bepalen waar de gaten voor de stangen 
moeten komen door het slot te bedienen. Plaats de geleiders 
zo, dat deze in lijn liggen met de slotkast (links / rechts ver-
schillend).

6. gaten profiel deur boren: Boor de twee 11,5mm gaten links en 
rechts door het profiel van de deur in het profiel  van het kozijn 
 zonder naar buiten gericht kracht op de deur uit te oefenen (afb. 4).

7. nylon geleiders plaatsen: Plaats de twee nylon stanggeleiders 
aan de buitenkant van het profiel van de deur.

eindstukken monteren: Monteer de eindstukken in de stangen 
door op 9mm van het einde van het stangetje  met een schroe-
vendraaier het materiaal naar binnen toe te vervormen zodat 
de eindstukken klemvast zitten (afb. 5).

8. definitieve bevestiging stalen geleiders: Stangen met twee 
nylon stanggeleiders in de boorgaten insteken, lengte nog-
maals controleren en de stalen stanggeleiders met bijgelever-
de parkers (of popnagels) op de damwand monteren. De stan-
gen m.b.v. 2 moertjes aan de stelgaffels bevestigen (afb. 6). 

Let op: De stanggeleiders zo plaatsen dat de ondersteuning / gelei-
ding van de stang nooit een grotere tussenruimte krijgt dan 1 meter.
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