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Welkom! U kijkt naar de eerste uit een serie van Veilig 

Thuis Kranten, een nieuwe uitgave van Secu, die drie keer per jaar 

zal verschijnen. Deze editie is er voor u, de professional. Daarom staat 

er veel product nieuws in. Volgende kranten zijn meer gericht op de 

consument en daarin gaan we ook achtergrond verhalen vertellen. 

Denk aan preventie medewerkers die vertellen over hun 

praktijk-ervaring. Of (in het kader van SecuCare) wat speelt er 

er in de zorg, welke impact hebben alle veranderingen daar 

op zorgverleners. Terug naar deze krant: die gaat vooral 

over Secu in 2015. Een jaar waarin we meer dan ooit gaan 

investeren in innovatie, marketing en de relatie met u 

als klant, gebruiker, verwerker, voorschrijver. We zijn 

benieuwd naar uw verhalen. Hoe ervaart u het contact 

met Secu, bent u tevreden over de producten, wat kan 

er anders? We horen heel graag van u want daardoor 

kunnen we onszelf blijven verbeteren. 

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

SecuStrip bestaat al 26 jaar. Inmiddels zijn vele miljoenen ver-

kocht, alleen al in Nederland. Maar in de beginjaren vielen de 

verkopen tegen: mensen moesten wennen aan het idee van 

een strip op de deur. Pas toen de politie SecuStrip ging advise-

ren kwam de bekendheid. Een landelijke televisie spot deed de 

rest. De humoristische spot was z’n tijd ver vooruit.

(lees verder op pagina 2)

Nieuwe generatie drempelhulp 
Iedereen met een rollator of rolstoel heeft er dagelijks mee te maken: 

hoe kom je veilig en zonder moeite de drempel over? 

Bekend zijn de aluminium drempelplaten. Maar die zijn ontsierend, 

zwaar, duur en niet praktisch omdat ze glad worden als het 

regent. SecuCare heeft een revolutionair systeem 

ontwikkeld dat 

uniek is. Het gaat 

om een  modulaire 

drempelhulp: losse on-

derdelen die in elkaar ge-

zet worden op de maat van ie-

dere drempel. Naast 4 standaard 

sets, is er maatwerk leverbaar.

(lees verder op pag. 6)

SecuStrip vernieuwd
Verbeterde modellen, lagere 

prijzen, duidelijker onder-

scheid.

Lees verder op pag. 2

SecuCare: goed bezig
Nieuwe producten, een televi-

sie campagne bij Eigen Huis & 

Tuin en al 400 verkooppunten.

Lees verder op pag. 6

Geen drempelvrees
Een wereldwijde innovatie, dat 

is de drempelhulp van SecuCare. 

Beter, makkelijker en mooier.

Lees verder op pag. 6

SecuCare Junior
SecuCare denkt ook aan juni-

oren. Eenvoudige oplossingen 

voor een veilige woning.

Lees verder op pag. 8

Secu zit niet stil
5 redenen waarom een bar-

riere-stang het wint van een 

oplegslot.

Lees verder op pag. 11

ijzersterk de beste

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

Nationale Inbraakpreventie Weken
Secu is de initiatiefnemer van de Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW). De eerste NIPW zijn op 

3  november 2014 door Minister Opstelten geopend. De partners van de NIPW zijn: Ministerie van 

Veiligheid en Justitie, Verbond van Verzekeraars, Assa Abloy, De Raat kluizen en Verisure. Vanaf 

2015 kunnen ook nieuwe partners toetreden.

De NIPW weken zijn er op gericht om consumenten aan te zetten 

tot actie met betrekking tot inbraakwering. Dit jaar zijn er twee 

NIPW weken: in mei en november. 

Er is een speciale NIPW website. Verder worden de weken 

ondersteund door een landelijke PR campagne. De NIPW 

2014 was onder andere te zien in De Telegraaf, Alge-

meen Dagblad, op televisie bij 1Vandaag en op diverse 

landelijke radiostations waaronder radio 1. 

Voor 2015 ligt de focus op retailers: door middel van 

acties en opvallende winkelposters/banners wordt 

de consument gewezen op de NIPW en het belang van 

inbraakwering. 

www.inbraakmislukt.nl 
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Secu is de uitvinder van de anti inbraakstrip. We hebben dit concept 26 jaar 

geleden geïntroduceerd en inmiddels meer dan 3,5 strips miljoen verkocht. 

Inmiddels is SecuStrip een fenomeen en niet meer weg te denken als op-

lossing tegen inbraak. Het programma bestaat uit standaard types in staal 

én aluminium, leverbaar in diverse standaard lengtes, maar is ook op maat 

leverbaar. 

SecuStrip wordt in Nederland geproduceerd. We maken gebruik daarbij van 

moderne productie middelen voor onze standaard types en maatwerk. 

Dé anti-inbraakstrip wordt al tientallen jaren aanbevolen door de politie en 

beveiligings-specialisten als een voordelige, effectieve en preventieve oplos-

sing tegen inbraak. 

Secu is marktleider van een niche markt die we zelf hebben uitgevonden. 

Gaan we daarom op onze lauweren rusten? No way! We investeren meer dan 

ooit in innovatie. Zo introduceren we in 2015 allerlei nieuwe types. Op deze 

pagina’s vindt u er alles over.

Op de bouwbeurs 2015 introduceert Secu drie nieuwe lijnen Secu-

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

uitvoering, garantie en maatwerk mogelijkheden. Zo is er een be-

tere scheiding van types ten opzichte van de huidige situatie.

Basic staal, instapmodel, voor box- en bergingsdeuren, geen terugliggingen, 

schroeven: 1toers, standaard 3mn inbraakwering, 2 jaar garantie, geen maatwerk

Plus staal, kern assortiment, voor alle soorten voor- en achterdeuren incl. teruglig-

gingen, maar liefst 11mn inbraakwering (!), 10 jaar garantie, maatwerk mogelijk

Style geanodiseerd aluminium, fraai design, voor alle soorten voor- en achter-

deuren incl. terugliggingen (niet alle), ideaal voor zeegebieden, 2 jaar garantie, geen 

maatwerk

SecuStrip Plus, nu ook voor ramen!
Zo logisch als wat: SecuStrip voor ramen. En toch 

werd SecuStrip tot nu toe weinig voor ramen toe-

gepast. Maar ramen zijn voor inbrekers natuur-

lijk net zo makkelijk open te breken als deuren. 

Secu Strip is vanaf het voorjaar ook leverbaar op 

de lengte 150cm., ideaal voor montage op ramen. 

Prijs vanaf €35,-

• geschikt voor voordeur/achterdeur (4-6mm)

• te plaatsen op Box/bergingsdeuren/schuur/tuinhuis

• standaardlengtes: Voordeur: 205cm/ Achterdeur: 211,5cm

• geen maatwerk

• staal, Sendzimir verzinkt

• standaard poeder coating

• 2 jaar garantie

• inbraakwering 3 min. SKG

• voldoet aan PKVW en SKG

• standaard montage

• met montagemateriaal

• prijs vanaf € 40,-

SecuStrip
al 26 jaar
ijzersterk 
de beste!

Nieuwe model-lijnen 
SecuStrip 

Voordeur Achterdeur

Radio commercial 
SecuStrip 
Secu staat bekend om z’n marketing. Dit jaar pakken we 

groots uit met een radio campagne om de nieuwe Secu-

Strips te promoten. Het befaamde reclame bureau Saatchi & 

Saatchi Leo Burnett heeft een opvallende spot ontwikkeld. 

Hierin spelen de inbreker en de onverslaanbare SecuStrip 

de hoofdrol. 

De spot zal in het voorjaar uitgezonden worden op diverse 

landelijke en regionale radiozenders. De pay off in de cam-

pagne is: SecuStrip, ijzersterk de beste.

Bent u geïnteresseerd om in te haken met een actie? 

Neem dan contact op met Chris van Bruggen, afd. marke-

ting (chris@secu.nl of 0252-620901).

Secu investeert meer dan ooit in innovatie

SecuStrip Basic
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Verbeterde productinformatie op de verpakking

• voor voordeur, ook met meerpuntvergrendelingen

• voor achterdeuren, past standaard icm met meerpunts-
vergrendelingen

• geschikt voor ramen tot 150cm

• standaardlengtes: voordeur: 205cm / 230cm, raam: 150cm

• (0-4 / 5-9 / 10-14 / 15-19 / 20-24 / 25-29mm)

• staal, sendzimir verzinkt

• Epoxy® poedercoating buitenkwaliteit

• maatwerk vanaf 1 stuks

• 10 jaar garantie

• inbraakwering voordeur >11min., achterdeur >6 min. SKG

• voldoet aan PKVW en SKG

• eenvoudige montage

• met montagemateriaal

• prijs vanaf € 49,-

• geschikt voor voordeur/achterdeur

• voor achterdeuren met de volgende terugliggingen: 
3-5 / 6-8 / 18-20 / 21-23 / 24-26mm

• standaardlengtes: voordeur: 215cm/ 250cm 

• geanodiseerd aluminium 

• 2 jaar garantie

• inbraakwering 3 min. SKG

• voldoet aan PKVW en SKG

• eenvoudige montage 

• prijs vanaf € 59,-

Vanaf voorjaar 2015 krijgen alle beveiligingsproductverpakkingen een nieuw 

ontwerp. Daarbij is vooral gelet op: duidelijkheid en opvallen in het schap. 

Meest opvallend verandert is de SecuStrip verpakking: die wordt groen. Even 

wennen vanwege de bekende gele kleur, maar deze verpakking is hoogwaar-

diger en past beter bij de andere verpakkingen. Zien is geloven: dit is echt een 

sprong vooruit.

Nieuwe verpakkingen

De nieuwe stijl zal gefaseerd 

worden ingevoerd. Naar ver-

wachting levert Secu over 6 

maanden alleen nog de nieuwe 

verpakkingen. Heeft u hier 

vragen over? Neem dan con-

tact op met Luke Verhoeff van 

onze af deling verkoop (verkoop@

secu.nl of 0252-620901).

Niet alleen de SecuStrip dozen 

worden aangepast: de hele serie 

verpakkingen wordt helemaal 

vernieuwd. Het effect? Betere 

schap presentatie, duidelijker 

gezicht, luxere uitstraling.

Voordeur VoordeurAchterdeur
(nieuw verbeterd model)

Achterdeur

SecuStrip Plus SecuStrip Style
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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, deuren met meer-

puntsvergrendelingen, afwijkende terugliggingen, dubbele 

openslaande tuindeuren, enz.)

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

U kunt maatwerk bestellen vanaf 1 stuk, de levertijd bedraagt 3 

weken. De meerprijzen vallen reuze mee. Enkele prijsvoorbeelden: 

afwijkende kleur €13,25, lange lengte tot 250cm €25,- en afwijkende 

terugligging €8,- 

Kijk voor alle mogelijkheden in de product catalogus van Secu, of 

neem contact op met onze afdeling verkoop. Wij helpen u graag.

Maatwerk geen probleem

3 nieuwe series in plaats van 1. Wat is het verschil?
Basic: staal, instapmodel, voor box- en bergingsdeuren, geen terugliggingen, schroeven: 1toers,  
standaard 3 minuten inbraakwering, 2 jaar garantie, geen maatwerk. 

Plus: staal, kern assortiment, voor alle soorten voor- en achterdeuren incl. terugliggingen,  
maar liefst 11 minuten inbraakwering!, 10 jaar garantie, maatwerk mogelijk.

Style: geanodiseerd aluminium, fraai design, voor alle soorten voor- en achterdeuren incl. terug-
liggingen (niet alle), ideaal voor zeegebieden, 2 jaar garantie, geen maatwerk.

Welke types moet ik gaan voeren in mijn winkel? 
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 lager geprijsd alternatief te voeren (bij-
voorbeeld 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.

Wanneer is de introductie?
De nieuwe modellen zullen vanaf mei 2015 leverbaar zijn. De nieuwe serie wordt in de nieuwe 
verpakking geleverd. Wij adviseren u hiermee rekening te houden in verband met het afbouwen 
van uw bestaande voorraad. 

Hoe zit het met de inbraakwering en SKG?
SKG hanteert een bepaalde standaard. Die is voor anti inbraakstrips vastgesteld op 3minuten in-
braakwering (SKG®*). Daarnaast kan SecuStrip ook als anti flipperprofiel worden toegepast  (SKG®V). 
De meest recente tests hebben echter laten zien dat de modellen uit de Plus serie een sterk verbe-
terde inbraakwering dan de norm hebben. De buitendraaier haalde 6 minuten inbraakwering (2x 
de norm), de binnendraaier zelfs 11 minuten (bijna 4x de norm). Wilt u nòg meer bewijs van de 
kracht van de SecuStrip?

Wat zijn de wijzigingen in de modellen zelf?  
Bij type 2 Special zijn de profielen zodanig aangepast dat de verschroeving van het deurprofiel 
nu makkelijker gaat: de schroef kan recht ingedraaid worden. Bij het huidige model is schuin 
schroeven nodig. De modellen voor vlakke achterdeuren en achterdeuren met terugligging zijn ook 
aangepast. Het verhoogde deel  van het deurprofiel loopt nu schuin weg. Dat heeft een belangrijk 
voordeel:  montage met een meerpuntsvergrendeling is nu altijd probleemloos (bij huidige model-
len is de kans dat er in de bedieningsstaaf wordt geschroefd). Tenslotte volgen de terugliggingen 
elkaar nu naadloos op: er is dus altijd een standaard model dat past. 

5 meest gestelde vragen 
over SecuStrip 2015

SecuStrip 
bijna 4x sterker 
dan de SKG-norm
SecuStrip wordt al sinds jaar en dag onafhankelijk getest door SKG. 

Zij hanteren een norm van 3 minuten inbraakwering. De meest 

recente tests bewijzen de pure kracht van stalen inbraakstrips. 

De achterdeur strip haalde 6 minuten, de voordeur strip zelfs 11 

minuten! Dat is dus bijna 4x sterker dan de norm. De test werd 

uitgevoerd met een met een meerpuntsvergrendeling met maar 

2 sluitpunten! Heeft u meer bewijs nodig dat SecuStrip écht iets 

toevoegt? 

3:00min

6:00min

11:00min

SKG
norm

SecuStrip
achterdeur

SecuStrip
voordeur
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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. Maar niets is minder 

waar. Inbrekers gaan steeds grondiger te werk. Zo is er een 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. Voor een paar tientjes wordt veel el-

lende voorkomen.

Secu is een oer-Hollands bedrijf. Opgericht in Badhoevedorp in 

de Haarlemmermeer, onder de rook van Schiphol. We werken nu 

vanuit Nieuw-Vennep. Daar presenteren we alle producten in onze 

showroom. Maar nog leuker is een kijkje bij de productie in Hoofd-

dorp. U komt alles te weten over het bijzondere productie proces 

van de SecuStrip. 

Zie hoe het SecuStrip maatwerk gemaakt wordt, de imposante 

zaagmachines worden aan u uitgelegd en u leert alles over mate-

riaalsoorten. Natuurlijk zorgen we voor eten en drinken. De rond-

leiding is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig geïnteresseerd 

is in een kijkje achter de schermen bij Secu. 

Een rondleiding bij Secu: leuk en leerzaam

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

De rondleidingen zijn geschikt voor individuen en groepen. 

Duur: ca. 1,5uur. Neem contact op met Luke Verhoeff 

(verkoop@secu.nl of 0252-620901) voor het maken van 

een afspraak. U bent van harte welkom!
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Dat de zorg verandert is niets nieuws. We lezen er dagelijks over in de kran-

ten. Maar wat biedt dat u als winkelier, voorschrijver of verwerker? Het heeft 

alles te maken met het wegvallen van de WMO subsidies op zorghulpmidde-

len. De consument moet die producten tegenwoordig zelf betalen. Daarmee 

wordt de rol van zorgwinkels anders en het biedt volop kansen voor de DHZ 

branche. 

Omdat steeds meer senioren thuis willen (en moeten) blijven wonen, is het 

nodig om woningen daarop aan te passen. Veel woningbouwverenigingen 

bieden dit nu al aan. En dat biedt kansen voor iedereen in de bouw: van aan-

nemers tot ZZP’ers.

SecuCare heeft een revolutionair gepatenteerd systeem ontwik-

keld dat wereldwijd uniek is. Het gaat om een modulaire drempel-

hulp: losse onderdelen die in elkaar gezet worden op de maat van 

iedere drempel.

Het voordeel daarvan zit ‘m vooral in de compactheid van de ver-

pakkingen: goed te presenteren op de winkelvloer, en handzaam 

om mee te nemen voor de klant. 

Het systeem is vervaardigd van duurzaam kunststof, voorzien van 

een UV-blocker. Het is volledig onderhoudsvrij, lichtgewicht en 

verkleurt niet. 

Eenmaal in elkaar gezet is het systeem ijzersterk, de maximale 

belasting is maar liefst 850kg/m2. Geïntegreerde anti slip noppen 

maken het systeem slipveilig. Ook kunnen de sets bevestigd wor-

den aan de vaste wereld.

Er zijn vier standaard sets, geschikt voor drempels van de meeste 

binnen- en buitendeuren. Daarnaast zijn er onbeperkte maatwerk 

mogelijkheden: in breedte, hoogte en uitvoering. Verder zijn er 

sets leverbaar met een horizontaal plateau, veilig en comfortabel 

voor rolstoelgebruikers. Tenslotte zijn er schuin aflopende delen 

leverbaar voor zijwaarts afrijden. De SecuCare drempelhulp is 

lichtgewicht, ijzersterk, modulair, binnen en buiten toepasbaar en 

past door kleur- en materiaal gebruik bij iedere woning. 

Prijzen vanaf €28,89

kijk voor meer informatie op: secu.nl/producten/secucare

SecuCare: veilig wonen voor Junioren en Senioren

Revolutionair systeem van SecuCare: 
modulaire drempelhulp
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De unieke voordelen 
van ons systeem 
• Modulair: losse onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten

• Flexibel en veilig: binnen en buiten toepasbaar, geïntegreerde anti slip noppen,  

in stappen in hoogte aanpasbaar

• 4 Standaard sets: geschikt voor de meeste drempels 

• Breedte standaard sets: 84cm

• Op maat: zijwaartse op/afrit en afwijkende breedte en hoogte

• Bevestiging aan vaste wereld: met laminaatdoppen en schroeven 

• Lichtgewicht en sterk: slijtvast, UV bestendig kunststof, belasting 850kg/m2

• Duurzaam: 95% recyclebaar en onderhoudsarm

• Stijlvol: past in ieder huis door vorm, materiaal en kleur

SecuCare: veilig wonen voor Junioren en Senioren

Ander gebruik
De hulp is vooral opgezet voor rollators van senioren en rolstoe-

len, maar kan natuurlijk voor veel meer doelen gebruikt worden.  

Denk aan de (motor)fiets of grasmaaier uit het schuurtje halen, de 

kruiwagen over de drempel in de bouw, maar ook als oprijplaat 

voor auto’s. 

Maatwerk 
Al die losse onderdelen bieden uitstekende mogelijkheden voor 

maatwerk. Denk aan afwijkende hoogtes, breedtes, zijwaarste af-

lopende delen. Voor rolstoel-gebruikers is het belangrijk om na het 

verticale deel ook een plat vlak boven aan de drempel te hebben. 

Los leverbare platte modules maken dat mogelijk. De mogelijkhe-

den voor maatwerk zijn eindeloos.

4 Standaard pakketten

Het systeem wordt op maat geleverd, maar er zijn ook 4 sets. Die 

zijn afgestemd op de meest voorkomende drempels voor binnen- 

en buitendeuren. Elke set is zelf ook weer (in stappen) in hoogte 

aanpasbaar. Zo is er voor vrijwel iedere drempel een pasklare set 

leverbaar. 

De drempelhulp wordt geleverd in een fraaie fuil color verpakking. 

In de verpakking zit een heel duidelijke stap-voor-stap montage 

instructie. Monteren is daarmee kinderspel! 

Drempelhulp standaardpakket 1-laags
• geintegreerde anti-slip noppen, laminaatdoppen en montage-

materiaal 

• breedte: 84cm, diepte 21cm

• hoogte 2cm, aanpasbaar naar 1,5 of 1cm

• optioneel: verbredingsset naar 108cm

• meestal voor binnengebruik

• prijs: €28,89

Drempelhulp standaardpakket 2-laags
• geintegreerde anti-slip noppen, laminaatdoppen en montage-

materiaal 

• breedte 84cm, diepte 33cm

• hoogte 4cm, aanpasbaar naar  

3,5, 3 of 2,5cm

• optioneel: verbredingsset naar 108cm

• voor binnen- en buitengebruik

• prijs: €49,55

Drempelhulp standaardpakket 3-laags
• geintegreerde anti-slip noppen, laminaatdoppen en montage-

materiaal 

• breedte 84cm, diepte 45cm

• hoogte 6cm, aanpasbaar  

naar 5,5, 5 of 4,5cm

• optioneel: verbredingsset naar 108cm

• voor binnen- en buitengebruik

• prijs: €82,60

Drempelhulp standaardpakket 4-laags
• geintegreerde anti-slip noppen, laminaatdoppen en montage-

materiaal 

• breedte 84cm, diepte 57cm

• hoogte 8cm, aanpasbaar  

naar 7,5, 7 of 6,5cm

• optioneel: verbredingsset  

naar 108cm

• voor binnen- en buitengebruik

• prijs: €115,62

“De veranderingen in de zorg bieden  
volop kansen voor de DHZ branche.”
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Voorkom ongelukken bij 
onze Junioren
Binnen het SecuCare programma is volop aan-

dacht voor junioren. Wist u dat zich jaarlijks dui-

zenden kinderen verwonden door ongelukken in 

huis? Denk aan beklemming, verstikking, elektro-

cutie, vergiftiging en vallen. Het SecuCare Junior 

assortiment bestaat uit 13 oplossingen die dat alles 

tegengaan. De veiligheidskit bevat 26 producten. 

Een ideaal cadeau- en actie artikel. Alles is verpakt 

in full colour verpakkingen met een duidelijke 

 Nederlandstalige uitleg. 

Kijk voor meer informatie op: 

secu.nl/producten/secucare-junior

SecuCare... alles kids!

De wandbeugels van SecuCare zijn anders in alle 

opzichten: ze hebben een vormgeving die past in 

moderne en klassieke interieurs. Ze zijn vervaardigd 

van een hoogwaardige aluminium geanodiseerde 

greep en kunststof kappen in mat of glans wit.

Kenmerken 
• greep van hoogwaardig geanodiseerd aluminium 

• ergonomisch gevormde greep

• afdekkappen van ABS (slag- en krasvast), in mat- en glans wit 

leverbaar, voorzien van UV-blocker

• montage-voet van glasvezel versterkt nylon 

• geschikt voor binnen- en buitengebruik (bijv. bij de entree-deur)

• leverbaar in 4 standaard lengtes: 40, 50, 60 en 70cm.

• eenvoudig inkortbaar indien nodig

• glow in the dark rozet (optie): verlicht greep in het donker

• kwaliteitsgarantie: 5 jaar 

• voldoet aan NEN-EN12182 en Richtlijn Medische Hulpmiddelen 

93/92/EEG

• maximale belasting: 150kg.

• geleverd met montage materiaal (montage in steen en hout)

• prijs vanaf: €28,88

Het kan voorkomen dat de lengte niet goed uitkomt. Bijvoorbeeld 

in een badkamer (bij voegen tussen tegels). Geen nood: de Secu-

Care wandbeugel kan snel ingekort kan worden. Ander praktisch 

detail dat vooral in de renovatie belangrijk is: de renovatie-rozet 

zorgt voor een naadloze aansluiting op bestaande wandbeugels 

 Ergogrip van Linido. Zo kan er snel en zonder zichtbare schroef-

gaten vervangen worden

SecuCare Wandbeugels:
‘Handig’ hulpmiddel

Renovatie rozet voor onzichtbaar 

vervangen van de Linido Ergogrip

universele afsluiter, beveiligt alles 

wat open kan, flexibel rubber, dus 

overal toepasbaar

hoekbeschermers, beschermt uw 

kinderen tegen scherpe hoeken

schuifsluiting, beveiliging voor 

kastjes, voorkomt beknelling en 

openmaken

deurstopper, voorkomt beknelling 

en dat kinderen zichzelf per on-

geluk opsluiten

stopcontactplaatjes in diverse uit-

voeringen, voorkomen dat kinderen 

hun vingers in stopcontact steken

8



SecuCare GID traptrede profielen
Zichtbaar en veilig, dat zijn de nieuwe traptrede 

profielen van SecuCare. De hoogwaardige alu-

minium profielen zijn voorzien van ‘glow in the 

dark’, dat licht geeft in het donker (moet over-

dag wel met zon/kunstlicht ‘opladen’). Het geïn-

tegreerde anti slip profiel voorkomt valpartijen 

van de trap. Ideaal voor de eerste en laatste tre-

de van de trap. Montage door lijmen of spijkeren.

€49,55 per profiel van 100cm.

Bij SecuCare is veel aandacht 

voor point of sale. Er zijn allerlei 

oplossingen, van balie-displays 

tot demopanelen voorzien van 

alle SecuCare producten. 

Het hiernaast afgebeelde dub-

belzijdige paneel past altijd, 

is in hoogwaardig kunststof 

uitgevoerd, bedrukt met full 

color informatie, voorzien van 

brochures, stalen onderstel op 

wieltjes, compleet met gemon-

teerde producten. 

Artikelnummer: 8095.000.12.

Ideaal voor het concept matig presenteren van SecuCare: het 1mtr 

winkelconcept (ook leverbaar als gondola opstelling). Compleet 

met alle producten, overzichtelijk gepresenteerd. Een verzorgd 

schap doet goed verkopen.

Secu helpt u zelfs bij het inrichten en onderhouden van dit inno-

vatieve schap. En geeft u en uw collega’ meteen een praktische 

product training. Kan het beter? Heeft u geen ruimte voor een 

compleet concept? Dan is het demopaneel SecuCare een prima al-

ternatief. Het is een dubbelzijdig paneel van stevig vorex, voorzien 

van full colour uitleg, foto’s, brochures en samples van alle Secu-

Care producten. Zien doet kopen!

SecuCare anti sliptape
Voor senioren en junioren. De tape is leverbaar op 

standaard lengtes of op rol (heavy duty versie). Ge-

schikt voor binnen- en buiten trappen en natuur-

lijk badkamers (douche en bad). Geleverd in en 

aantrekkelijke full color verpakking. Makkelijk aan 

te brengen, veilig en voordelig. vanaf: €8,22

Uitgelicht Point of sale 

Winkelconcepten 

Douche zitjes 
Veiligheid en comfort gaan samen in een serie 

douchezitjes en opklapbare wandbeugels voor 

de douche. De producten zijn vervaardigd van 

hoogwaardig kunststof en aluminium. De douche-

zitjes zijn geschikt voor in gebruik een vochtige 

omgeving en zijn eenvoudig te reinigen. Uitbrei-

ding is mogelijk met comfort verhogende acces-

soires zoals een rugleuning en armleggers. 

vanaf €45,41

SecuCare GID stickers 
Nieuw, handig en comfortabel. Deze stickers doen 

twee dingen: markeer verlichtings schakelaars, 

zodat ze in het donker goed zichtbaar zijn. Ver-

licht cilinders zodat ’s avonds de sleutel in het slot 

steken ‘es in één keer goed gaat. Setje van 3 stuks 

voor 3 cilinders en 3 verlichtings-schakelaars.

€5,74

9



Demo koffertje wandbeugel

Gouden Spijker 
voor SecuCare
Bij de meest recente uitreiking van de Gouden Spijker won Secu-

Care (categorie Meeste Impact). De jury bestaat uit professionals 

uit de DHZ markt. De Spijkers zijn een ini-

tiatief van vakblad Mix. 

Het is trouwens de tweede keer dat Secu 

de prijs uitgereikt kreeg: de 

eerste keer was bij de intro-

ductie van de SecuStrip anti 

inbraakstrip 26 jaar geleden. 

SecuStrip is sindsdien een 

groot succes geworden, en met 

SecuCare zijn we hard op weg 

hetzelfde te bereiken.

De SecuCare producten zijn in seizoen 2015/2016 te zien bij  Eigen 

Huis & Tuin. Dit programma wordt wekelijks door ca. 800.000 

mensen bekeken! Secu sloot hiertoe een groot sponsorcontract 

met RTL af. 

Het grote voordeel voor ons is dat EH&T wordt bekeken door jong 

en oud, en dat is dé doelgroep voor SecuCare, als Thomas Verhoef 

de nieuwe SecuCare drempelhulp laat zien doet dat echt veel. 

 Zeker omdat de kinderen van 

senioren, dertigers en veerti-

gers, een belangrijke doelgroep 

voor SecuCare zijn. Vaak den-

ken ouderen zelf dat ze nog 

heel fit zijn. Het zijn hun kin-

deren die door EH&T op ideeën 

worden gebracht.

Normeringen voor 
zorghulpmiddelen
Voor zorghulpmiddelen bestaan 2 normeringen. Waar van toe-

passing voldoen producten van SecuCare daaraan. Het gaat 

om: NEN-EN 12182 en de Richtlijn Medische hulp middelen 

93/42/EEG

Daarnaast laat Secu alle producten die belast worden on-

afhankelijk testen. De serie wandbeugels hebben bijvoor-

beeld een maximale belasting van 150kg. Afhankelijk van 

het product geldt een garantie van 2 of zelfs 5 jaar.

Promotie op TVVerpakkingen... zeggen alles
De verpakkingen van SecuCare zijn 

opvallend, fraai, duidelijk, tweetalig 

(dus ook geschikt voor verkoop in Belgie). 

Stap-voor-stap handleidingen met fo-

to’s zorgen voor stress-vrije montage 

van de producten. 

Alle info online
Natuurlijk is SecuCare ook online te vinden. De gloednieuwe 

website biedt een overzichtelijk beeld van de ‘familie’ SecuCare 

producten. De website kan trouwens ook feilloos op mobiele ap-

paraten bekeken worden. Bent u verkooppunt van SecuCare? Dan 

wordt u adres geplaatst onder ‘winkels’.

10



You Tube mix
Op you tube zijn talloze filmpjes te zien over inbraak, veiligheid en 

zorg. De redactie stelde de meest opvallende voor u samen:

bit.ly/1zU4exl bit.ly/1Dc6L3n

SecuBar Barrière-stangen vs. oplegsloten

5 redenen waarom een stang beter is dan een slot
1. preventief: goed zichtbaar van buitenaf, een inbreker probeert het niet eens 

2. veel voordeliger, kijk maar naar het boodschappenlijstje hieronder: 

barrière-stang toepassing: 1 barrière-stang. Klaar! 

oplegsloten toepassing: 2 oplegsloten, scharnieren (uithakken ivm bestaande oude schar-

nier en montage-tijd) + raamboompje vervangen. Kortom: duurder in aanschaf en duur-

der qua montage uren (denk aan serie matige toepassing door woningbouwverenigingen)

3. geen sleutels: woningbouwverenigingen kennen het probleem: bewoners die sleutels 

kwijtraken. Het kost tijd en geld om nieuwe te leveren. Door toepassing van een barriè-

re-stang is dat probleem voorgoed verleden tijd

4. sloten zijn geen garantie tegen inbraak: zodra een bewoner wil ventileren, zet ‘ie z’n 

raam open, en zijn sloten waardeloos. daar gáát je PKVW en SKG®**

5. dag en nacht ventileren: het raam kan dag en nacht open blijven staan om te ventileren. 

Bij toepassing van sloten zit het raam altijd dicht

Nieuwe website
Er verandert veel bij Secu. Ook de website is hele-

maal 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 smart-

phone

• Winkel bestand van 2000 verkooppunten, 

inclusief webwinkels

• Zoeken en selecteren via snelzoeker, keuze 

selector en  product-vergelijker. 

Kijk op www.secu.nl 

SecuMax garagedeur 
beveiliging Basic
Ontwikkeld voor garage- 

kanteldeuren. Montage niet 

nodig, gewoon in de gaten 

van de geleide-rails plaat-

sen, achter de geleide-wieltjes. 

Hierdoor kan de garage niet 

meer open. Kleur: silverline, 

lengtes: 249cm en 299cm. 

Voordelige oplossing, ideaal 

om de garage snel en een-

voudig op te plussen naar 

PKVW® en SKG®**. 

vanaf: €50,79

SecuMax 
kierstandhouder
binnen- en buitendraaiend
Nieuw in het Secu assortiment. Voorkomt dat overvallers 

de woning binnen dringen. Voldoet aan PKVW® en SKG®V. 

Leverbaar voor binnen- en buitendraaiende ramen. 

vanaf: €29,-

SecuShield voorkomt ernstig letsel
De meeste ongelukken in huis met senioren zijn valpartijen. Het 

risico op gevaarlijk letsel is daarbij veel groter dan bij jongeren. 

In Badhoevedorp (gemeente Haarlemmermeer) viel onlangs een 

80 jarige man van de laatste trap-trede. Hij viel voorover en viel 

tegen een ruit. Gelukkig was het glas voorzien van SecuShield 

glasfilm. Hierdoor bleef het glas bijeen, en werd ernstig letsel 

door glassplinters in zijn gezicht voorkomen. De man hield er 

gelukkig geen verwondingen aan over. Inmiddels is zijn woning 

aangepast met traptrede profielen en wandbeugels van Secu-

Care. En natuurlijk een nieuwe ruit met SecuShield. 
bit.ly/1BuJWII
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Secu sterdealer: 
meer voordelen 
voor winkeliers
Sinds vorig jaar biedt Secu winkeliers de mogelijkheid om Ster 

dealer te worden. Sterdealers hebben meer dan een streepje voor 

op reguliere dealers van Secu. Wat bieden we: 

• inventarisatie en optimalisatie assortiment Secu 

• oude artikelen / verpakkingen retour (*)

• inrichten door Secu 

• training tijdens inrichten of op een ander moment

• schap onderhoud: op afgesproken momenten komt de service 

merchandiser van Secu terug om het schap weer netjes te maken

• extra aandacht op onze nieuwe website www.secu.nl 

• verkoop-aanvragen van consumenten: actief doorverwijzen 

naar sterdealers

• aantrekkelijke inladings-kortingen 

• recht op 5x franco leveringen bij niet franco leveringen 

• gratis demopaneel Secu twv €350,- (*)

(*) condities gelden bij inlading van minimaal wandconcept 1mtr Secu, niet bij 

 enkele losse artikelen inlading.

Kalender 2015
Feb 9-13 Bouwbeurs Utrecht www.bouwbeurs.nl

26-8 maa Batibouw Brussel (BE)  www.batibouw.com

Maart 10-14 ISH (sanitairvakbeurs) Frankfurt a.M (D) www.ish.messefrankfurt.com

18-20 Zorgtotaal Utrecht www.zorgtotaal.nl

24-26 Zorg & ICT Utrecht www.zorg-en-ict.nl

18 Nationale DHZ sessie www.mixonline.nl

Apr 14-16 Safety & Security Amsterdam www.safetysecurityamsterdam.nl

21 Veilig Wonen Dag Beveiligingscentrum Houten www.hetbeveiligingscentrum.nl

28-31 apr Nederlandse Inbraak Preventie Weken www.stichtingnipw.nl

Sept 08-09 Bouw Compleet Gorinchem www.evenementenhal.nl

15-19 50 Plus beurs Utrecht (consumenten beurs) www.50plusbeurs.nl

20-22 DIY Homing Kortrijk (BE) www.diy-homing.be

29-2 okt Elektrotechniek 

Okt 6-8 Bouw Compleet Hardenberg www.evenementenhal.nl

Nov 4-6 Bouw Compleet Venray www.evenementenhal.nl

18-19 Vakbeurs Domotica Eindhoven www.beursdomoticaenslimwonen.nl

Inbraak in cijfers
Recent onderzoek wijst uit dat er nog veel te doen is om het aantal inbraken terug te dringen. 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste cijfers. Het uitgebreide onderzoek van het Ver-

bond van Verzekeraars kunt u bij Secu opvragen. 

Verhuizing Secu

Vanwege de groei van ons assorti-

ment  producten en personeel, gaan 

wij in april verhuizen naar een rui-

mer pand. Te zijner tijd ontvangen 

relaties van Secu een verhuisbericht. 

Ons nieuwe adres is: 

Luzernestraat 29

2153 GM Nieuw-Vennep

Team Secu
Een deel van ons team in beeld. We zijn trots op onze mensen, 

waarvan de meesten al meer dan tien jaar bij Secu werken.

Boven v.l.n.r.: Maarten Wijninga (managing director), Luke  Verhoeff 

(verkoop manager), Perry Oudendijk (magazijn-chef), Chris van 

Bruggen (directeur), Robin van Berge Henegouwen  (magazijn 

kracht).

Onder v.l.n.r.: Nicole Hartwijk (financieel manager), Jesse Bothe 

(logistiek manager), Johan van der Veen (magazijn medewerker)

De Veilig Thuis Krant is een uitgave van SecuProducts BV, verschijnt drie keer per jaar en wordt gratis verspreid onder winkeliers, 
consumenten, 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: 1, Februari 2015

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

SecuProducts BV Boekweitstraat 23 - 2153 GK Nieuw-Vennep (vanaf april 2015 Luzernestraat 29 - 2153 GM Nieuw-Vennep)
telefoon: 0252-620901 • e-mail: info@secu.nl • www.secu.nl

Colofon
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