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Welkom! Dit is de tweede uitgave van de Veilig Thuis Krant. 
Belangrijk nieuws in deze uitgave zijn de nieuwe SecuStrip model-lijnen die we 
in oktober lanceren. 

We groeperen de bestaande SecuStrips in drie model-lijnen: Basic, Plus en 
Style. Zo maken we de keuze voor de juiste anti-inbraakstrip makkelijker. 
Nieuwe modellen betekent ook nieuwe tests door SKG. Het resultaat daarvan is 
verbluffend: tot 11 minuten inbraakwering! Het bewijst de kracht van de enige 
echte anti-inbraakstrip: SecuStrip.

Met de introductie van de nieuwe model-lijnen lanceren we compleet nieuwe 
verpakkingen, een nieuwe huisstijl en een nieuw bedrijfslogo. Om dit te vieren 
worden er gave Apple producten verloot middels een winactie. 

Voor de winkel-introductie van de nieuwe SecuStrips is een fraaie actie-display 
ontwikkeld, waarmee consumenten ook prijzen kunnen winnen. 

Per september is SecuCare sponsor van Eigen Huis & Tuin, dat wekelijks nog 
steeds bijna 800.000 kijkers trekt. Alle belangrijke SecuCare zorghulpmiddelen 
komen aan bod tot juni 2016. Haak in op de bekendheid van het programma en 
word SecuCare dealer!

Veilig Thuis Krant
Alles over veilig wonen in en om de woning

Vanaf oktober verandert er veel op 

het gebied van SecuStrip. Om te be-

ginnen lanceren we drie lijnen: Basic, 

Plus en Style. Dat maakt het kiezen 

voor het juiste type veel makkelijker. 

Ook gaan de prijzen omlaag, waar-

door SecuStrip nóg interessanter 

wordt om toe te passen - voor de 

consument, maar ook in projec-

ten. Tenslotte komen de nieuwe 

strips in nieuwe, hoogwaardigere 

en duidelijkere verpakkingen. 

Belangrijk nieuws dus.

lees verder op pagina 2

Verbluffend resultaat 
bij SKG test 
Recent is de nieuwe Plus serie SecuStrips door SKG getest. De resultaten zijn ver-

bluffend, ook voor SKG zelf. Niet eerder haalde een anti-inbraakstrip dit soort re-

sultaten: 6min. inbraakwering voor de achterdeur strip, en zelfs meer dan 11min. 

voor de voordeur strip.

Maarten Wijninga houdt zich bij Secu 

onder andere bezig met productont-

wikkeling, normeringen en tests. “We 

zijn apetrots op deze resultaten om-

dat ze bewijzen hoe sterk een stalen 

SecuStrip is, in alle opzichten.” 

lees verder op pagina 4

SecuStrip vernieuwd Uitleg per nieuwe lijn SecuStrip verslaat  
de norm

Actie-display voor  
in uw winkel

SecuCare sponsor van 
Eigen Huis & Tuin

Verbeterde modellen, lagere 

prijzen, duidelijker onder-

scheid.

Overzicht van de verschillen 

per model maakt u snel ver-

trouwd met de nieuwe opzet.

Nieuwe tests SKG bewijzen 

het: stalen SecuStrip als beste 

getest.

Introductie SecuStrip wordt 

ondersteund met opvallende 

actie display.

Alle SecuCare artikelen in tv 

seizoen 2015/2016, wekelijks 

door 772.000 mensen bekeken.

Lees verder op pag. 2 Lees verder op pag. 2-3 Lees verder op pag. 4 Lees verder op pag. 7 Lees verder op de achterpagina

N I E U W S  VA N  S E C U

Maarten Wijninga, Nicole Hartwijk, Chris van Bruggen

SecuStrip ijzersterk de beste

Nieuws van de Nationale 
Inbraak Preventie Weken
De Nationale Inbraak Preventie Weken (NIPW) in mei waren weer een groot 

succes.  Overal kwam nieuws over de NIPW aan bod: van televisie pro-

gramma’s als RTL Late Night, RTL Boulevard en EenVandaag, tot landelijke 

kranten als De Telegraaf en het AD. Peter R. de Vries was ambassadeur en 

twitterde regelmatig over het belang van inbraakwering. De totale publici-

teits waarde was maarliefst €1,2mln!

De NIPW werden afgesloten met een unieke weggeef-actie van Secu in de 

gemeente Almere. Het doel was om een steuntje in de rug te bieden aan 

mensen die met inbraak te maken krijgen, maar niet genoeg middelen heb-

ben om inbraakwerende producten te kopen. De actie werd geopend door 

(nu ex-) Burgemeester Annemarie Jorritsma. Bekijk het filmpje op ons you-

tube kanaal go.secu.nl/almere

In november vinden al weer voor de derde keer de NIPW plaats. Dit keer 

is onderzoek gedaan naar de beveiliging van huur- 

woningen. Die blijkt vaak erbarmelijk te zijn.   

Op de website van het NIPW kunnen consu-

menten een inbraakcheck doen. 

www.stichtingnipw.nl 

Meer over NIPW en Harm Alarm op pagina 7
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vervolg van pagina 1

De allerbeste anti-inbraakstrip ooit!
Nieuwe SKG tests bewijzen dat SecuStrip na bijna 30 jaar nog 

niets aan kracht heeft ingeboet, integendeel. Beide SecuStrips 

in de Plus serie laten, op een goedgekeurd element, een verbluf-

fend resultaat zien: 6 minuten inbraakwering voor naar buiten-

draaiende deuren en 11 minuten inbraakwering voor naar bin-

nendraaiende deuren. Dat is dus respectievelijk 2x en 3,5x de 
norm van het PKVW! Er moest zelfs een koevoet van maar liefst 

70cm aan te pas komen om de deur uiteindelijk open te breken! 

Voordeligste PKVW oplossing  
voor deuren
Zoals u hierboven kunt lezen: SecuStrip is ijzersterk de beste. 

Maar er is meer. Zo zijn de nieuwe model-lijnen stuk voor stuk 

voordeliger dan de bestaande serie strips. En, zo blijkt uit de 

tests, in een aantal gevallen hoeven de bestaande sloten niet 

vervangen te worden: plaats een SecuStrip en de deur voldoet 

al aan het PKVW! Al met al is het toepassen van een Secu-

Strip dus veilig én voordelig. Voor zowel consument, aannemer, 

 corporatie en PKVW bedrijf. Het plaatsen ervan bespaart tot wel 

€100,- per deur. Meer weten over de tests en hoe SecuStrip u 

geld bespaart? 

Neem contact op met Maarten Wijninga (maarten@secu.nl).

Introductie nieuwe lijnen
Vanaf oktober introduceert Secu drie nieuwe model-lijnen 

Secu Strips: Basic, Plus en Style. De drie lijnen zijn elk anders 

qua prijs, uitvoering, garantie en maatwerk mogelijkheden. Zo 

wordt kiezen tussen de verschillende types voor iedereen veel 

makkelijker.

Secu introduceert nieuwe model-lijnen SecuStrip 

• verzinkt staal

• voor naar binnen draaiende box/ 
bergings/schuurdeuren

• leverbaar in wit epoxy RAL9010

• leverbaar in renovatie-lengte 205cm

• geen maatwerk

• 2 jaar garantie

• PKVW/SKG: 3 minuten = normering 

• verzinkt staal

• voor naar binnen draaiende box/ 
bergings/schuurdeuren

• terugligging 4-6mm

• leverbaar in wit epoxy RAL9010

• leverbaar in renovatie-lengte 211,5cm

• geen maatwerk

• 2 jaar garantie

• PKVW/SKG: 3 minuten = normering 

Basismodel met laagste prijsniveau, voor box-, bergings-, en 

schuurdeuren. Geen terugliggingen. Schroeven: 1toers, 2 jaar 

garantie, geen maatwerk

Nieuwe 
 verpakkingen 
De bestaande verpakkingen van 

Secu beveiliging waren nodig aan een 

opfrisbeurt toe. De nieuwe verpakkin-

gen zijn ontwikkeld in samenspraak 

met onze klanten en consumenten. 

Het resultaat? Een eenduidiger uit-

straling, betere communicatie óp de 

verpakkingen, en een hoogwaardiger 

look & feel.

 

Met de nieuwe serie SecuStrips komen 

ook die verpakkingen het eerst aan de 

beurt. We keren terug naar de oude, 

vertrouwde kleur groen (1987-1995). 

Even wennen na de bekende gele 

doos, maar u ziet: de doos straalt de 

hoogwaardigheid van het product veel 

beter uit. Na oktober worden geleide-

lijk de verpakkingen van alle andere 

beveiligingsproducten vervangen. 

Belangrijk: alle nieuwe SecuStrips krij-

gen  een nieuwe EAN code en nieuwe, 

lagere prijzen. U heeft van ons of via 

uw inkoopvereniging of leverancier in-

formatie hierover ontvangen. Zo niet, 

ga naar secu.nl/nieuwestrips voor 

meer belangrijke informatie

Let op: Met de herintroductie 
zijn de oude typenummers 
veranderd.

Kijk op pag. 6 voor een uitgebreid bestel overzicht met alle verkrijgbare modellen.

De vernieuwde SecuStrip scoort goed
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Secu introduceert nieuwe model-lijnen SecuStrip 

• verzinkt staal

• voor voordeuren

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

• leverbaar in raamlengte 150cm

• leverbaar in renovatie-lengte 205cm, 
nieuwbouw-lengte 230cm

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

• design model

• aluminium geanodiseerd

• geschikt voor voordeuren

• leverbaar in renovatie-lengte 215cm 
en nieuwbouw-lengte 250cm

• geen maatwerk

• 2 jaar garantie

• PKVW/SKG: 3 minuten = normering 

• design model

• aluminium geanodiseerd

• geschikt voor achterdeuren

• model naar buiten draaiend in 5 
terugliggingen: 3-5mm, 6-8mm,  
18-20mm, 21-23mm, 24-26mm

• leverbaar in renovatie-lengte 215cm 
en nieuwbouw-lengte 250cm

• geen maatwerk

• 2 jaar garantie

• PKVW/SKG: 3 minuten = normering 

• verzinkt staal

• voor achterdeuren

•  model naar buiten draaiend in 
4 nieuwe terugliggingen (was 6): 
0-6mm, 7-13mm, 14-20mm, 21-27mm

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

• leverbaar in raamlengte 150cm

• leverbaar in renovatie-lengte 205cm, 
nieuwbouw-lengte 230cm

• past door nieuwe vormgeving deur-
profiel altijd i.c.m. aanwezige MPV’s

• PKVW/SKG  
6 minuten (=2x normering)

Geanodiseerd aluminium, fraai design, voor alle soorten voor- 

en achterdeuren incl. terugliggingen (niet alle), ideaal voor kust-

gebieden, 2 jaar garantie, geen maatwerk

Hart van het programma (meeste features). 5 jaar garantie. voor 

alle soorten voor- en achterdeuren incl. terugliggingen. Uit-

gebreide maatwerk mogelijkheden*. 

*enkele mogelijkheden maatwerk: in vrij-
wel iedere RAL kleur, afwijkende lengte, 
afwijkend  model (bijv. dubbele open-
slaande tuindeuren, opdekdeuren, enz). 
Leverbaar vanaf 1 stuks tegen lage meer-
prijzen. Zie pag. 6 voor meer informatie. Kijk op pag. 6 voor een uitgebreid bestel overzicht met alle verkrijgbare modellen.
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vervolg van pag 1: “de norm voor 
anti-inbraakstrips is, zoals de meeste 
sloten, drie minuten,” vertelt Maar-
ten. “In het kort gaat een SKG test als 
volgt: de eerste drie minuten wordt 
met standaard gereedschap gewerkt: 
schroevendraaiers, een keg en een 
hamer. 

In ons geval zat er totaal geen bewe-
ging in de strips na drie minuten. Ná 
drie minuten wordt er een koevoet 
van 50cm bij gehaald, een hele zware 
jongen,” zegt Maarten lachend. 
Hiermee komen ze echter ook niet 
binnen waardoor uiteindelijk een 
70cm koevoet gebruikt moet worden 
“zo eentje waarmee je een compleet 
kozijn kunt slopen”. Het kostte SKG 
totaal zes minuten (=2x de norm) 
om de achterdeur open te breken! 
En het openbreken van de voordeur 
duurde zelfs ruim elf minuten (=3,5x 
de norm). “Het is de combinatie van 
strip en sloten die deze resultaten 
echt uniek maken”, vertelt Maarten. 

De voor- en achterdeur situatie is 
getest met een SKG* goedgekeurde 
meerpuntsvergrendeling. Het gaat 
hierbij om een standaard tweepunts-
vergrendeling en dus geen driepunts-
sluiting. Maarten: “wij zijn heel blij 
met dit resultaat omdat het keihard 
bewijst dat een SecuStrip écht veel 
waarde toevoegt,” sluit Maarten af. 
“het was altijd moeilijk critici te 
overtuigen. Met dit testresultaat ligt 
er keihard bewijs.”

Wanneer bij deuren een standaard 
hoofdslot en/of bijzetslot is geplaatst 
waarvan in ieder geval één voldoet 
aan SKG* plust SecuStrip de situatie 
direct op naar het Politie Keurmerk 
Veilig Wonen (3 minuten). Dat maakt 
het voor woningbouw corporaties 
heel interessant om hun deuren op 
te plussen naar PKVW. Ze hoeven 
namelijk alleen maar een SecuStrip 
te plaatsen, sloten vervangen is niet 
meer nodig. Natuurlijk blijft de basis 
een goede deur en goed beslag. De 
besparing in arbeid en geld bedraagt 
per deur al gauw enkele tientjes!

PKVW & SKG: 
Wegwijs in een web van regels
Het valt niet mee alle PKVW en SKG regels te doorgronden. Zelfs specialisten 

spreken elkaar soms tegen als het gaat om de uitleg van de regels. Dat komt deels 

door de verschillen in regels tussen de bestaande- en nieuwbouw. Verder zijn 

er liefst vier SKG standaarden: SKG®*, SKG®**, SKG®*** en als nieuwste variant: 

SKG®✓. Deze laatste is geïntroduceerd om aanvullende beveiligingsproducten te 

onderscheiden van sloten die afsluitbaar zijn.

Alle SecuStrips hebben SKG®* en SKG®✓. Het vinkje geeft hierbij aan dat SecuStrip 

ook goedgekeurd is als anti flipper profiel (het openflipperen van de deur komt 

steeds meer voor, denk aan portiekflats die nooit op slot zijn). 

De norm van anti inbraakstrips gaat niet verder dan 3 minuten. Maar wij waren 

er van overtuigd dat onze strips dat konden overtreffen. De nieuwe SKG tests 

bevestigen dat, met 6 resp. 11 minuten inbraakwering voor de Plus modellen. 

Een handige korte uitleg van de normeringen vindt u op de website van het Poli-

tiekeurmerk Veilig Wonen. www.politiekeurmerkveiligwonen.nl, zoek op ‘keuren 

testen’.

Wat is het verschil tussen bestaande en nieuwe SecuStrips? 
De meeste bestaande types blijven gewoon leverbaar, maar komen terug onder 
een andere naam. Type 2 Special wordt bijvoorbeeld: Plus binnendraaiend. Het zal 
even wennen zijn, maar die nieuwe indeling is uiteindelijk veel overzichtelijker. 
Kijk op pagina 2 en 3 van deze Krant om de verschillen te zien. U ziet daar ook de 
oude benamingen bij staan. Vraag gratis de SecuStrip wijzer aan: een handige 
conversie-rol.

Waarom al die wijzigingen?
Sinds 27 jaar zijn er steeds meer modellen bijgekomen. Daardoor ontstond overlap 
en onduidelijkheid. Door de nieuwe duidelijke scheiding van modellen en toepas-
singen wordt een type kiezen veel makkelijker.

Welke types moet ik opnemen? 
Dat hangt er van af op welk prijs-segment u zich wilt gaan richten. Het volume zal 
uit de Plus serie gaan komen, maar u kunt er voor kiezen de Basic modellen als la-
ger geprijsd alternatief te voeren (bijvoorbeeld voor acties). De Style serie is ideaal 
voor iedereen de een design product wil hebben, in een zee-gebied woont en daar 
wat meer geld voor over heeft. 
Download een voorraad-advies op www.secu.nl/nieuwestrips

Wanneer is de introductie?
De nieuwe model-lijnen zijn leverbaar vanaf 1 oktober 2015. Vanwege de lagere prij-
zen, nieuwe modellen en nieuwe verpakkingen adviseren wij u uw voorraad be-
staande strips af te bouwen. Als het goed is bent u daarover al eerder geïnformeerd.

Hoe kom ik aan de artikelgegevens van de nieuwe SecuStrips? 
Als het goed is heeft u deze al ontvangen. Zo niet, ga dan naar de speciale pagi-
na op onze website: www.secu.nl/nieuwestrips. Daar vindt u trouwens nog meer 
handige info. 

Hoe zit het met de prijzen? 
Alle nieuwe modellen hebben een lager geadviseerd prijsniveau dan de bestaande 
modellen. Daarmee zal de drempel voor een consument of professional lager wor-
den om een SecuStrip te kopen. 

Heeft u meer vragen? 
Neem contact op met Luke Verhoeff (verkoop@secu.nl), Maarten Wijninga
 (maarten@secu.nl) of Chris van Bruggen (chris@secu.nl) of telefoon: 0252-620901.

De meest gestelde vragen 
over SecuStrip 2015

Soms is een kleine toevoeging op een goed 
concept voldoende
Neem nu het nieuwe handige  schroef-
hulpje van SecuStrip: 
u plaatst ‘m over uw schroef-bitje bij 
het indraaien van 1toersschroeven. 
Zo behoren uitglijders over de schroef-
kop tot het verleden. Ze worden gratis 
geleverd bij de  Basic en Plus strippen 
met 1-toers schroeven.

Nieuw model achterdeur: klein detail met groot gevolg
De nieuwe SecuStrip Plus Achterdeur heeft 
nu een schuine haak. Hij oogt daardoor 
niet alleen slanker, het nieuwe model is nu 
algemeen toepasbaar in combinatie met 
een (aanwezige) meerpuntsvergrendeling. 
Voorheen moest daarvoor maatwerk besteld 
worden. Een bijkomend voordeel van het 
nieuwe model is dat deze past op deuren met 
een grotere sluitnaad en scharnierhol.

SecuStrip Plus, nu ook voor ramen!
Veel mensen realiseren zich niet dat SecuStrip ook 
op de meeste ramen kan worden toegepast. Alleen 
moest je de strips dan ofwel inkorten (zaagverlies) 
of op maat bestellen (levertijd). Vanaf oktober is 
dat opgelost met een serie strips die we uit voor-
raad op lengte 150cm leveren (in de Plus serie). 
Wist u dat ramen (na deuren) op de tweede plaats 
staan als het gaat om de ‘modus operandi’? Extra 

omzet door ‘nieuwe’ toepassingen!

SecuStrip verslaat de norm

Secu presenteert slimme en verdraaid handige nieuwtjes

kozijn deur
naar 
buiten 
draaiend

terugligging

“Het openflipperen 
van de deur komt 
steeds meer voor”
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SecuStrip Plus bekent kleur
De standaard kleuren voor SecuStrip zijn wit (RAL9010) en bruin (RAL8014). Met 

de introductie van de Plus serie brengen we een nieuwe standaard kleur: zwart-

grijs (RAL7021). De strip heeft een matte finish met een speciale fijnstructuur. De 

SecuStrip krijgt hierdoor een luxe uitstraling. Vraag een gratis kleur-sample van 

de nieuwe kleur aan bij Secu.

 Wit: RAL 9001 Bruin: RAL 8014 Zwartgrijs fijnstructuur:

   RAL 7021

U kent het wel: uw klant heeft een afwijkend kozijn waar een 

standaard strip niet op past. Geen nood! Secu heeft al meer dan  

20 jaar ervaring met maatwerk.

De mogelijkheden hierbij zijn eindeloos. Denk aan:

• afwijkende lengtes 

• afwijkende modellen (voor opdekdeuren, afwijkende terug-

liggingen, dubbele openslaande tuindeuren, enz.)

• afwijkende kleuren (zo’n 60 RAL kleuren op voorraad!)

Maatwerk
geen probleem

SecuStrip én meerpuntsvergrendeling:
Overbodige luxe of noodzaak?
Veel mensen denken dat een meerpuntsvergrendeling (MPV) iedere inbraak 

stopt. En dat een SecuStrip daarom niet meer nodig is. Niets is minder waar. 

Inbrekers gaan steeds grondiger te werk. Zo is er de trend dat ze het kozijn 

rondom de schoten van de MPV compleet weghakken. De deur openen is 

daarna een koud kunstje. SecuStrip blijft daarom een ideale oplossing om het 

inbrekers nóg moeilijker te maken.

100% Nederlands product
De productie van de SecuStrips vindt plaats in de Haarlemmermeer. Er zijn twee 

machines beschikbaar: een vol-automatische rol-vorm machine voor de standaard 

strips, en een automatische zetbank voor het maatwerk. Op die zetbank kan wer-

kelijk alles gemaakt worden: strips voor opdekdeuren, voor dubbele openslaande 

tuindeuren, speciale profielen voor stalen deuren, enzovoort. En natuurlijk iedere 

gewenste lengte. Niets is te gek, bijna alles is mogelijk. Na productie worden de 

strips zorgvuldig nagekeken en daarna worden ze rondom geëpoxeerd in de ge-

wenste RAL kleur. 

Detail van compleet weggehakt 

 kozijn.

Zo grondig gaan inbrekers tegen-

woordig te werk.

Zodra de sluitkommen uitgehakt 

zijn, is het verder kinderspel...
Foto’s: PKVW specialist Bosman Onderhoudsteam, Leiden

Bestellen maatwerk
U kunt maatwerk bestellen vanaf één 

stuk, de levertijd bedraagt 3 weken. 

De meerprijzen vallen reuze mee. 

Enkele prijsvoorbeelden: 

• Eigen RAL kleur €27,23 bruto ex. btw

• Afwijkende lengte tot 3000mm  
ca. €24,00 bruto ex. btw

• Aangepaste terugligging  
€7,40 bruto ex. btw
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Oude Artikelnr. Artikelnr. EAN Code Omschrijving Ral kleur advies prijs 
excl. BTW

advies prijs 
incl. BTW

kortings-
code*

SecuStrip Basic binnen- & buitendraaiende deuren: Renovatielengte 2050/2115mm
1010.010.02 1010.110.02 8714199509795 SecuStrip Basic binnendraaiend 2050mm, wit 9010 € 46,24 € 55,95 S

1010.030.02 1010.130.02 8714199509801 SecuStrip Basic buitendraaiend 4-6mm 2115mm, wit 9010 € 52,03 € 62,95 S

SecuStrip Plus binnendraaiende ramen: Raamlengte 1500mm
nieuw 1010.140.02 8714199509047 SecuStrip Plus binnendraaiend 1500mm, wit 9010 € 34,67 € 41,95 A

nieuw 1010.140.03 8714199509054 SecuStrip Plus binnendraaiend 1500mm, bruin 8014 € 34,67 € 41,95 A

nieuw 1010.140.04 8714199509061 SecuStrip Plus binnendraaiend 1500mm, zwartgrijs (fijn structuur) 7021 € 38,80 € 46,95 A

SecuStrip Plus binnendraaiende deuren: Renovatielengte 2050mm
1010.020.02 1010.141.02 8714199509009 SecuStrip Plus binnendraaiend 2050mm, wit 9010 € 57,81 € 69,95 S

1010.020.03 1010.141.03 8714199509016 SecuStrip Plus binnendraaiend 2050mm, bruin 8014 € 57,81 € 69,95 S

nieuw 1010.141.04 8714199509023 SecuStrip Plus binnendraaiend 2050mm, zwartgrijs (fijn structuur) 7021 € 61,94 € 74,95 S

SecuStrip Plus binnendraaiende deuren: Nieuwbouwlengte 2300mm
nieuw 1010.142.02 8714199509085 SecuStrip Plus binnendraaiend 2300mm, wit 9010 € 70,21 € 84,95 A

nieuw 1010.142.03 8714199509092 SecuStrip Plus binnendraaiend 2300mm, bruin 8014 € 70,21 € 84,95 A

nieuw 1010.142.04 8714199509108 SecuStrip Plus binnendraaiend 2300mm, zwartgrijs (fijn structuur) 7021 € 74,34 € 89,95 A

SecuStrip Plus buitendraaiende ramen: Raamlengte 1500mm
nieuw 1010.150.02 8714199509443 SecuStrip Plus buitendraaiend 0-6mm 1500mm, wit 9010 € 37,15 € 44,95 A

nieuw 1010.150.03 8714199509450 SecuStrip Plus buitendraaiend 0-6mm 1500mm, bruin 8014 € 37,15 € 44,95 A

nieuw 1010.150.04 8714199509467 SecuStrip Plus buitendraaiend 0-6mm 1500mm, zwartgrijs (fijn structuur) 7021 € 41,28 € 49,95 A

nieuw 1010.151.02 8714199509481 SecuStrip Plus buitendraaiend 7-13mm 1500mm, wit 9010 € 38,80 € 46,95 A

nieuw 1010.151.03 8714199509498 SecuStrip Plus buitendraaiend 7-13mm 1500mm, bruin 8014 € 38,80 € 46,95 A

nieuw 1010.152.02 8714199509528 SecuStrip Plus buitendraaiend 14-20mm 1500mm, wit 9010 € 40,46 € 48,95 A

nieuw 1010.152.03 8714199509535 SecuStrip Plus buitendraaiend 14-20mm 1500mm, bruin 8014 € 40,46 € 48,95 A

nieuw 1010.153.02 8714199509566 SecuStrip Plus buitendraaiend 21-27mm 1500mm, wit 9010 € 42,11 € 50,95 A

nieuw 1010.153.03 8714199509573 SecuStrip Plus buitendraaiend 21-27mm 1500mm, bruin 8014 € 42,11 € 50,95 A

SecuStrip Plus buitendraaiende deuren: Renovatie lengte 2115mm
nieuw 1010.160.02 8714199509122 SecuStrip Plus buitendraaiend 0-6mm 2115mm, wit 9010 € 57,81 € 69,95 S

nieuw 1010.160.03 8714199509139 SecuStrip Plus buitendraaiend 0-6mm 2115mm, bruin 8014 € 57,81 € 69,95 S

nieuw 1010.160.04 8714199509146 SecuStrip Plus buitendraaiend 0-6mm 2115mm, zwartgrijs (fijn structuur) 7021 € 61,94 € 74,95 S

nieuw 1010.161.02 8714199509207 SecuStrip Plus buitendraaiend 7-13mm 2115mm, wit 9010 € 61,94 € 74,95 S

nieuw 1010.161.03 8714199509214 SecuStrip Plus buitendraaiend 7-13mm 2115mm, bruin 8014 € 61,94 € 74,95 S

nieuw 1010.162.02 8714199509283 SecuStrip Plus buitendraaiend 14-20mm 2115mm, wit 9010 € 66,08 € 79,95 S

nieuw 1010.162.03 8714199509290 SecuStrip Plus buitendraaiend 14-20mm 2115mm, bruin 8014 € 66,08 € 79,95 S

nieuw 1010.163.02 8714199509368 SecuStrip Plus buitendraaiend 21-27mm 2115mm, wit 9010 € 70,21 € 84,95 S

nieuw 1010.163.03 8714199509375 SecuStrip Plus buitendraaiend 21-27mm 2115mm, bruin 8014 € 70,21 € 84,95 S

SecuStrip Plus buitendraaiende deuren: Nieuwbouw lengte 2300mm
nieuw 1010.170.02 8714199509160 SecuStrip Plus buitendraaiend 0-6mm 2300mm, wit 9010 € 70,21 € 84,95 A

nieuw 1010.170.03 8714199509177 SecuStrip Plus buitendraaiend 0-6mm 2300mm, bruin 8014 € 70,21 € 84,95 A

nieuw 1010.170.04 8714199509184 SecuStrip Plus buitendraaiend 0-6mm 2300mm, zwartgrijs (fijn structuur) 7021 € 74,34 € 89,95 A

nieuw 1010.171.02 8714199509245 SecuStrip Plus buitendraaiend 7-13mm 2300mm, wit 9010 € 74,34 € 89,95 A

nieuw 1010.171.03 8714199509252 SecuStrip Plus buitendraaiend 7-13mm 2300mm, bruin 8014 € 74,34 € 89,95 A

nieuw 1010.172.02 8714199509320 SecuStrip Plus buitendraaiend 14-20mm 2300mm, wit 9010 € 78,47 € 94,95 A

nieuw 1010.172.03 8714199509337 SecuStrip Plus buitendraaiend 14-20mm 2300mm, bruin 8014 € 78,47 € 94,95 A

nieuw 1010.173.02 8714199509405 SecuStrip Plus buitendraaiend 21-27mm 2300mm, wit 9010 € 82,60 € 99,95 A

nieuw 1010.173.03 8714199509412 SecuStrip Plus buitendraaiend 21-27mm 2300mm, bruin 8014 € 82,60 € 99,95 A

SecuStrip Style binnen & buitendraaiende deuren: Standaard lengte 2150mm
1010.041.01 1010.181.01 8714199509818 SecuStrip Style naar binnendraaiend 2150mm, blank geanodiseerd - € 57,81 € 69,95 A

1010.041.15 1010.182.01 8714199509832 SecuStrip Style naar buitendraaiend 3-5mm 2150mm, blank geanodiseerd - € 57,81 € 69,95 A

1010.041.30 1010.182.02 8714199509849 SecuStrip Style naar buitendraaiend 6-8mm 2150mm, blank geanodiseerd - € 61,94 € 74,95 A

1010.041.45 1010.182.03 8714199509856 SecuStrip Style naar buitendraaiend 18-20mm 2150mm, blank geanodiseerd - € 66,08 € 79,95 A

1010.041.60 1010.182.04 8714199509863 SecuStrip Style naar buitendraaiend 21-23mm 2150mm, blank geanodiseerd - € 70,21 € 84,95 A

1010.041.75 1010.182.05 8714199509870 SecuStrip Style naar buitendraaiend 24-26mm 2150mm, blank geanodiseerd - € 74,34 € 89,95 A

SecuStrip Style binnen & buitendraaiende deuren: Overlengte 2500mm
1010.041.010 1010.181.10 8714199509825 SecuStrip Style naar binnendraaiend 2500mm, blank geanodiseerd - € 66,08 € 79,95 A

1010.041.151 1010.182.11 8714199509887 SecuStrip Style naar buitendraaiend 3-5mm 2500mm, blank geanodiseerd - € 66,08 € 79,95 A

1010.041.030 1010.182.12 8714199509894 SecuStrip Style naar buitendraaiend 6-8mm 2500mm, blank geanodiseerd - € 70,21 € 84,95 A

1010.041.451 1010.182.13 8714199509900 SecuStrip Style naar buitendraaiend 18-20mm 2500mm, blank geanodiseerd - € 74,34 € 89,95 A

1010.041.601 1010.182.14 8714199509917 SecuStrip Style naar buitendraaiend 21-23mm 2500mm, blank geanodiseerd - € 78,47 € 94,95 A

1010.041.751 1010.182.15 8714199509924 SecuStrip Style naar buitendraaiend 24-26mm 2500mm, blank geanodiseerd - € 82,60 € 99,95 A

* Kortingscode: S = Standaard kortingsconditie, A = Afwijkende kortingsconditie • download het overzicht als .pdf of .xls op www.secu.nl/nieuwestrips

Besteloverzicht SecuStrip 2015
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Extra aandacht met de SecuStrip display
Landelijke actie SecuStrip 
Secu zorgt voor ondersteuning van de nieuwe SecuStrips. Dat doen we op ver-

schillende manieren: 

Actie display 
Vanaf de introductie van de nieuwe strips is een opvallende full color actie-display 

voor u beschikbaar. Hij meet H180cmxB50cm en is in 20 seconden opgezet. De 

display is voorzien van een folderbakje met actie-folders. U ontvangt ‘m gratis bij 

bestelling van enkele SecuStrips.

Aantrekkelijke actie 
De display is gekoppeld aan een actie. Die werkt als volgt: uw klant koopt een 

Secu Strip, en upload de kassa-bon naar Secu. Wij trekken uit alle inzenders 25 

prijswinnaars, die hun aankoop-bedrag terug krijgen én een gratis SecuStrip 

ontvangen voor de buren. Een leuke en sociale actie dus! Bovendien is er nog de 

hoofdprijs: Een geheel verzorgd arrangement voor 2 personen met achtgangen-

diner in een 3 sterren restaurant én luxe overnachting en ontbijt een voormalige 

vrouwengevangenis. 

PR rondom uw winkel in uw regio
Van een aantal winnaars en prijs-uitreikingen worden foto’s gemaakt in uw winkel, die 

vervolgens door middel van een PR campagne in uw regionale media wordt geplaatst. 

Landelijke PR campagne
De introductie van de nieuwe SecuStrips en de actie wordt landelijk ondersteund 

met een PR campagne. Die valt samen met de ko-

mende Nationale Inbraak Preventie Weken. 

Nu inschrijven
Heeft u nog geen bericht van uw inkoopvereniging 

of leverancier gekregen over de actie? Neem dan  

contact met ons op zodat u de display op tijd in 

huis heeft.

Nationale Inbraak Preventie Weken
Op de SecuStrip display is ook het logo te zien van de Nationale  

 Inbraak Preventie Weken (NIPW). Secu is initiatiefnemer en Part-

ner van de NIPW, die in november alweer voor de derde keer 

plaatsvinden. De NIPW is een unieke samenwerking tussen le-

veranciers en het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ver-

bond van Verzekeraars. 

De NIPW laat zien hoe makkelijk het is om in te breken en hoe 

makkelijk het is inbraak te voorkomen. Dat gebeurt door middel 

van landelijke PR campagnes, onderzoek naar inbraak en win-ac-

ties. De vorige NIPW had een publiciteitswaarde van €1,2mln!

Point Of Sale materiaal voor in uw winkel

Maak het ze niet te makkelijk
Prominent op de display aanwezig is de sirene 

Harm Alarm. Dit ludieke figuurtje speelt de 

hoofdrol in anti inbraak campagnes van het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie. In no-

vember start een nieuwe TV-campagne, waar-

in Harm Alarm weer zal verschijnen. Het Mi-

nisterie van Veiligheid en Justitie is Partner 

van de Nationale Inbraak Preventie Weken. 

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

De handige SecuStrip wijzer en de uitgebreide 
consumenten folder gaan de klanten steunen in 
hun keus
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Nieuw logo en huisstijl
Met zoveel vernieuwingen werd het ook tijd voor een nieuwe huisstijl. Het nieuwe 

logo bevat de kleuren van alle productgroepen, is modern, maar blijft trouw aan de 

SecuStrip waar het bijna 30 jaar geleden allemaal mee begon: twee U-profielen vor-

men de letter ‘S’ van Secu en zijn tegelijk ook de U-profielen van bekende  SecuStrip 

types. De nieuwe huisstijl elementen zijn kleurig, fris en onder scheidend. Een dy-

namisch lijnenspel vormt de achtergrond voor duidelijke ‘product shots’, verbindt 

alle elementen met elkaar en zorgt voor herkenbaarheid, of het nu om verpakkin-

gen, displays, folders of online uitingen gaat.

2x Apple Watch
t.w.v. €419,-

2x iPad Mini2
t.w.v. €299,-

4x Diner Cadeaubon
t.w.v. €100,-

4x Bol.com Cadeaubon
t.w.v. €20,-

Colofon

www.secu.nl alle informatie binnen handbereik
Er verandert veel bij Secu. Ook de website is helemaal opnieuw opgezet. De site is 

mooier, kan ook op mobiele apparaten bekeken worden en biedt een feilloze navigatie.

• Volledig nieuwe site voor beveiliging,  veiligheid en zorg

• Geschikt voor computers, tablet en smartphone

• Winkel bestand van 2000 verkooppunten, inclusief webwinkels

• Zoeken en selecteren via snelzoeker, keuze selector en  product-vergelijker

Leuke actie met mooie prijzen
Om de nieuwe huisstijl met u te vieren geven we onderstaande mooie prijzen weg. 

Hiervoor hebben we een speciale actiepagina op onze website gemaakt. Op die pa-

gina scrollt u door 27 jaar huisstijl van Secu. U ziet ons allereerste logo, de bekende 

tv-spot met de inbrekers, displays, tot aan vandaag: klaar voor de toekomst! Onder-

aan de pagina voert u uw actie code in. U ziet direct of u in de prijzen bent gevallen. 

Ga nu naar de actiepagina en kijk of u in de prijzen bent gevallen: go.secu.nl/actie

De Veilig Thuis Krant is een uitgave van SecuProducts BV, verschijnt drie keer per jaar en wordt gratis verspreid onder winkeliers en de professional in de bouw. 
Abonnement aanvragen kan door een mail te sturen naar  marketing@secu.nl.  Vermeld alstublieft of u de VTK digitaal of per post wilt ontvangen.

Vormgeving: kumQuat, Dordrecht - Nandooh.com Druk: Veldhuis Media BV Gedrukt op: 120grs hmvc Uitgave: 2, oktober 2015

De Veilig Thuis Krant wordt met de grootste zorg gemaakt, wijzigingen in prijs, maatvoeringen, type- en drukfouten zijn uitdrukkelijk 
voorbehouden. Aan genoemde prijzen kan geen rechten worden ontleent. Genoemde prijzen zijn exclusief btw.

SecuProducts BV Luzernestraat 29 - 2153 GM Nieuw-Vennep telefoon: 0252-620901 e-mail: info@secu.nl www.secu.nl

SecuCare nieuws
SecuCare is sponsor geworden van het bekendste klus-

programma van Nederland: Eigen Huis & Tuin. Het bestaat al 20 

jaar en trekt wekelijks bijna 800.000 kijkers! In 10 televisie-

momenten gedurende het televisie seizoen 2015/2016 komen 

de meeste SecuCare producten uitgebreid aan bod. 

Daarnaast is er op de site van Eigen Huis & Tuin aandacht voor SecuCare en zijn er 

links naar onze eigen site. Met billboards rondom het programma wordt de merk-

naam SecuCare verder bekend gemaakt. Eigen Huis & Tuin is het langstlopende 

Nederlandse klusprogramma, dat iedere week op zaterdag om 18:05uur wordt uit-

gezonden (herhaling zondag 9:30uur).

Haak in op de bekendheid van het programma. Dat kan door dealer te worden 

van SecuCare. Bestaande dealers kunnen inhaken op komende uitzendingen met 

acties en fraaie point of sale panelen. Interesse? Neem direct contact op met Luke 

Verhoeff (afdeling verkoop) op 0252-620901 of mail naar verkoop@secu.nl 

Uw unieke
win-code

go.secu.nl/actie

• Gemiddeld 772.000 kijkers per aflevering  
(6+ seizoen 2012-2013)

• Marktleider met 16,8% bereik  
(BDS 20-49, zaterdag 18.05 - 19.00 uur)

• Gemiddeld 31.000 unieke browsers per week 

• Totaal 1.200.000 online videoviews 

• 70.174 likes op Facebook (+ 409%) 

• 3.300 followers op Twitter 

• 981 volgers op Pinterest
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