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SecuproductS altijD een veilig iDee
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Inleiding
Onafhankelijk onderzoek dat Secu liet uitvoeren door Consument & Veilig-
heid bewijst het: jaarlijks vallen tientallen (klein) volwassenen uit het 
raam. De meeste slachtoffers hebben ernstige verwondingen of over-
leven de val niet. Veel ongelukken kunnen voorkomen worden door 
toepassing van een doorvalbeveiliging.

Verplicht toepassen
Voor dit onderwerp bestaat wet- en regelgeving in het Bouwbesluit 
(NEN6702). Hierin wordt omschreven in welke situaties een doorval-
beveiliging toegepast moet worden. Die ingewikkelde regelgeving 
heeft Secu vertaald in eenvoudige afbeeldingen, die laten zien 
wanneer een doorvalbeveiliging verplicht is. De verplichting geldt 
overigens voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande bouw (en 
 renovaties). Renovaties waar (delen van) gevel-elementen worden 
vervangen gelden als nieuwbouw.
Standaard praktijksituaties zijn weergegeven op de rechterpagina. 
Kijk voor afwijkende praktijksituaties op www.doorvalbeveiliging.info 
of neem contact met ons op. Lees ook de disclaimer op pagina 100.

Onafhankelijke tests geven goedkeuring aan de doorvalbeveiliging: 
Test 1: parelzakslingerproef. Stang mag verbuigen, maar niet uit-
breken (keuring als doorvalbeveiliging). Beeldmerk:  
Test 2: statische druktest. Stang mag enigszins buigen (keuring als 
doorvalbeveiliging én balustrade). Beeldmerk: 

Bekijk de bouwconnect bibliotheek voor digitale CAD-tekeningen, 
bestek gegevens en andere informatie over onze doorvalbeveiligingen. 
bibliotheek.bouwconnect.nl 

Secubar doorvalbeveiliging

Alles goedgekeurd 
Vrijwel alle modellen voldoen aan 
de normering en zijn goedgekeurd 
voor álle kozijnsoorten (hout, 
aluminium, kunststof en zelfs 
montage in steen). Voor adviseurs, 
voorschrijvers en verwerkers is het 
toepassen van een goedgekeurd 
product belangrijk omdat hiermee 
ongelukken en aansprakelijkheid 
wordt voorkomen.

Projectline
Naast standaard lengtes en 
standaard kleuren levert Secu 
de doorvalbeveiliging op maat: 
afwijkende lengtes, kleuren en 
afwijkende modellen voor af-
wijkende situaties.

Kijk op www.doorvalbeveiliging.info of neem contact met ons op 
voor meer informatie en het laatste nieuws over de producten en 
regelgeving. 

Kinderkamer: wenselijk om het raam tevens te voorzien van een 
beveiligde kierstandhouder i.v.m. opklauteren (SecuMax 720/721).

Verplicht bij een borstwering lager dan 600mm of 850mm

Afstand tot aangrenzende vloer/terrein/water, groter dan
 1000mm of 1500mm Montage binnen of buiten toegestaan.

Verplicht voor vaste en beweegbare ramen (binnen- en buitendraaiend), tenzij 
vast raam al voldoet aan de statische en/of dynamische beproeving.

Bestaande bouw: <600mm
Nieuwbouw: <850mm

Bestaande bouw: >1500mm
Nieuwbouw: >1000mm

normering
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Secubar doorvalbeveiliging houten kozijnen proDuct overzicht

Classic (in de dag)Classic (op de dag) Classic (middensteun) Slimline Twist aluminium steunen Twist odd beugel

 De informatie over de SecuBar 
doorvalbeveiliging en de afbeel
dingen van de criteria omtrent 
de normering NEN6702 zijn een 
interpretatie  van het bouwbesluit 
2003, afd. 2.3 (art. 2.14 t/m 2.22). 
Daarmee is het mogelijk dat de 
afbeeldingen niet 100% correct 
en/of rechtens betrouwbaar zijn: 
Secu drukt die slechts af ter 
illustratie. Secu aanvaart geen 
enkele verantwoordelijkheid en 
geen enkele aansprakelijkheid 
voor (de gevolgen van) bouw
kundige situaties conform de 
afbeeldingen en/of conform de 
uitvoering van die interpretatie. 
Die ligt nadrukkelijk bij de ge
bruiker van de afbeeldingen  
en/of interpretatie.
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Secubar doorvalbeveiliging alu en kunststof kozijnen en steen proDuct overzicht

spreidplugTwist adaptor (alu kozijn) muuranker / HSB beugelTwist aluminium steunenadaptor (alu kozijn)adaptor (kunststof kozijn)odd (kunststof kozijn) odd (alu kozijn)



type artikel
nummer 

lengte 
(mm)

materiaal
afwerking

diam. 
(mm)

kleur NEN6702 max. 
overspanning 
(mm)

kozijnsoorten verpakt

buis incl. steunen (2) 2010.366.06 990 chr. & epoxy ø40x4 wit max. 1500 hout, alu, ku, steen** koker

buis incl. steunen (2) 2010.366.070 1190 chr. & epoxy ø40x4 wit max. 1500 hout, alu, ku, steen** koker

buis incl. steunen (2) 2010.366.08 1290 chr. & epoxy ø40x4 wit max. 1500 hout, alu, ku, steen** koker

buis incl. steunen (2) 2010.366.09 1490 chr. & epoxy ø40x4 wit max. 1500 hout, alu, ku, steen** koker

buis incl. steunen (2) 2010.366.095 1990 chr. & epoxy ø40x4 wit max. 1500 hout, alu, ku, steen** koker

buis excl. steunen 2010.367.40 990 geanodiseerd ø40x4 gean. max. 1500 hout, alu, ku, steen** bulk

buis excl. steunen 2010.367.41 1190 geanodiseerd ø40x4 gean. max. 1500 hout, alu, ku, steen** bulk

buis excl. steunen 2010.367.42 1290 geanodiseerd ø40x4 gean. max. 1500 hout, alu, ku, steen** bulk

buis excl. steunen 2010.367.43 1490 geanodiseerd ø40x4 gean. max. 1500 hout, alu, ku, steen** bulk

buis excl. steunen 2010.367.44 1990 geanodiseerd ø40x4 gean. max. 1500 hout, alu, ku, steen** bulk

buis excl. steunen 2010.367.45 2990 geanodiseerd ø40x4 gean. max. 1500 hout, alu, ku, steen** bulk

steun odd (2) tbv buis ø40x4 2010.366.0141 nylon RAL9010 hout, alu, ku, steen** bulk

steun odd (2) tbv buis ø40x4 2010.366.0142 nylon RAL9006 hout, alu, ku, steen** bulk

steun odd (2) tbv buis ø40x4 2010.366.0143 nylon RAL9001 hout, alu, ku, steen** bulk

steun odd (2) tbv buis ø40x4 2010.366.0144 nylon RAL7016 hout, alu, ku, steen** bulk

steun odd (2) tbv buis ø40x4 2010.366.0145 nylon RAL9005 hout, alu, ku, steen** bulk

ophoogplaatje 5mm (1) 2010.366.0158 chr. & epoxy RAL hout, alu, ku, steen** bulk

ophoogplaatje 5mm (1) 2010.366.0159 geanodiseerd RAL hout, alu, ku, steen** bulk

midsteun tbv buis ø40x4/10 2010.366.00 nylon RAL9010 hout, alu, ku, steen** bulk

midsteun tbv buis ø40x4/10 2010.366.01 nylon RAL9006 hout, alu, ku, steen** bulk

midsteun tbv buis ø40x4/10 2010.366.011 nylon RAL9001 hout, alu, ku, steen** bulk

midsteun tbv buis ø40x4/10 2010.366.012 nylon RAL7016 hout, alu, ku, steen** bulk

midsteun tbv buis ø40x4/10 2010.366.013 nylon RAL9005 hout, alu, ku, steen** bulk

midsteun tbv buis ø40x4/10 2010.366.0160 nylon RAL9010 hout, alu, ku, steen** blister

connector voor >3000mm 2010.366.0153 nylon hout, alu, ku, steen** blister

buis ø40x10 Heavy Duty 2010.368.50 15002000 chr. & epoxy ø40x10 RAL 2000* hout, alu, ku, steen** bulk

buis ø40x10 Heavy Duty 2010.368.51 15002000 geanodiseerd ø40x10 gean. 2000* hout, alu, ku, steen** bulk

buis ø40x10 Heavy Duty 2010.368.52 20013000 chr. & epoxy ø40x10 RAL 2000* hout, alu, ku, steen** bulk

buis ø40x10 Heavy Duty 2010.368.54 30013500 chr. & epoxy ø40x10 RAL 2000* hout, alu, ku, steen** bulk

steun odd (2) tbv buis ø40x10 2010.366.0182 nylon RAL9001 hout, alu, ku, steen** bulk

steun odd (2) tbv buis ø40x10 2010.366.0183 nylon RAL7016 hout, alu, ku, steen** bulk

steun odd (2) tbv buis ø40x10 2010.366.0184 nylon RAL9010 hout, alu, ku, steen** bulk

steun odd (2) tbv buis ø40x10 2010.366.0185 nylon RAL9006 hout, alu, ku, steen** bulk

steun odd (2) tbv buis ø40x10 2010.366.0186 nylon RAL9005 hout, alu, ku, steen** bulk

chr=gechromateerd, * met middensteun alle raambreedtes goedgekeurd, ** steen in aanvraag
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• goedgekeurde doorvalbeveiliging volgens NEN6702

• voldoet voor montage in hout, kunststof, aluminium 

• montage op de dag

• plaatsing binnen of buiten 

• buis ø40x4mm max. vrije overspanning 1500mm

• buis ø40x10mm max. vrije overspanning 2000mm (Heavy Duty)

• langere goedgekeurde overspanningen door toepassing  
middensteun

 
• connector voor verbinden van buizen >3000mm,  

montage altijd ter hoogte van middensteun

• buis aluminium gechromateerd of geanodiseerd 

• epoxycoating buis in buitenkwaliteit

• met glasvezel versterkte nylon steunen met UV-blocker

• montagemateriaal bijgeleverd voor hout  
(andere kozijnsoorten apart bestellen)

• voor (zee)gebieden met zware milieubelasting wordt RVS montage 
materiaal geadviseerd (niet standaard meegeleverd)

• maatwerk mogelijk

• zie product overzicht op pag. 99  t/m 102

Secubar doorvalbeveiliging claSSic op De Dag

middensteun voor montage op 
middenstijl

connector voor verbinden van 
buizen >3000mm 

zie tabel

70 7070

32

Ø40x4 Ø40x10 5

Heavy Duty steun + stangstandaard steun + stang

aluminium
ophoogplaatje

45 45



type artikel
nummer 

lengte 
(mm)

materiaal /
afwerking

diam. 
(mm)

kleur NEN6702 max. 
overspanning 
(mm)

kozijnsoorten verpakt

buis incl. steunen 2010.366.02 990 chr. & epoxy ø40x4 wit 1500 hout, alu, ku, steen koker

buis incl. steunen 2010.366.03 1190 chr. & epoxy ø40x4 wit 1500 hout, alu, ku, steen koker

buis incl. steunen 2010.366.04 1290 chr. & epoxy ø40x4 wit 1500 hout, alu, ku, steen koker

buis incl. steunen 2010.366.05 1490 chr. & epoxy ø40x4 wit 1500 hout, alu, ku, steen koker

buis incl. steunen 2010.366.055 1990 chr. & epoxy ø40x4 wit 1500 hout, alu, ku, steen koker

buis excl. steunen 2010.367.02 990 geanodiseerd ø40x4 blank gean. 1500 hout, alu, ku, steen bulk

buis excl. steunen 2010.367.03 1190 geanodiseerd ø40x4 blank gean. 1500 hout, alu, ku, steen bulk

buis excl. steunen 2010.367.04 1290 geanodiseerd ø40x4 blank gean. 1500 hout, alu, ku, steen bulk

buis excl. steunen 2010.367.05 1490 geanodiseerd ø40x4 blank gean. 1500 hout, alu, ku, steen bulk

buis excl. steunen 2010.367.06 1990 geanodiseerd ø40x4 blank gean. 1500 hout, alu, ku, steen bulk

buis excl. steunen 2010.367.07 2990 geanodiseerd ø40x4 blank gean. 1500 hout, alu, ku, steen bulk

nokken idd (2) 2010.366.0161  nylon RAL9010 1500 hout, alu, ku, steen bulk

nokken idd (2) 2010.366.0162  nylon RAL9006 1500 hout, alu, ku, steen bulk

nokken idd (2) 2010.366.0163  nylon RAL9001 1500 hout, alu, ku, steen bulk

nokken idd (2) 2010.366.0164  nylon RAL7016 1500 hout, alu, ku, steen bulk

nokken idd (2) 2010.366.0165  nylon RAL9005 1500 hout, alu, ku, steen bulk

adaptorring (2) 2010.366.0150  aluminium blank gean. 1500 aluminium bulk

adaptorring (2) 2010.366.0151  chr. & epoxy RAL 1500 aluminium bulk

adaptor schuin (2) 2010.355.073  geanodiseerd blank gean. 1500 kunststof bulk

adaptor schuin (2) 2010.355.074  chr. & epoxy RAL 1500 kunststof bulk

HSB beugel (2) 2010.366.0155  RVS RVS 1500 steen bulk

montagehulp set 2010.366.0160 

boormal kunststof kozijn 2010.368.80  verzinkt staal

chr=gechromateerd, * met middensteun alle raambreedtes goedgekeurd
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• goedgekeurde doorvalbeveiliging volgens NEN6702

• voldoet voor montage in hout, kunststof, aluminium, steen 

• steunen onzichtbaar in buis: alleen  afdekringen zichtbaar

• montage in de dag

• plaatsing binnen of buiten 

• buis ø40x4mm max. vrije overspanning 1500mm

• kies voor langere overspanningen Twist alu (zie pag. 107)

• buis aluminium gechromateerd (chr, in tabel) of geanodiseerd 

• epoxycoating buis in buitenkwaliteit

• met glasvezel versterkte nylon steunen met UV-blocker

• montagemateriaal bijgeleverd voor hout  
(andere kozijnsoorten apart bestellen)

• voor (zee)gebieden met zware milieubelasting wordt RVS montage 
materiaal geadviseerd (niet standaard meegeleverd)

• maatwerk mogelijk

informatie
• inmeten: dagmaat > 501 mm minus 8mm is buislengte
• inmeten: dagmaat < 500 mm minus 9mm is buislengte
• bestel de  montagehulp set voor makkelijk en snel monteren in 

alle omstandigheden (art.nr.:2010.366.0160)

• zie product overzicht op pag. 99  t/m 102

Secubar doorvalbeveiliging claSSic in De Dag ramen

zie tabel

ø40ø41 ø41

50 5020 20

23 23

eenvoudig voorboren op 
kunststof kozijnen met boormal



type artikel
nummer 

lengte 
(mm)

materiaal /
afwerking

diam. 
(mm)

kleur NEN6702 max. 
overspan. (mm)

kozijnsoorten verpakt

Twist Alu idd steun (2) 2010.366.0179  chr. & epoxy ø48 RAL 2000 hout, aluminium, steen bulk

Twist Alu idd steun (2) 2010.366.0180  chr. & epoxy ø48 RAL 2000 hout, aluminium, steen bulk

Twist Alu idd steun (2) 2010.366.0181  geanodiseerd ø48 gean. 2000 hout, aluminium, steen bulk

buis excl. steunen 2010.366.061 990 chr. & epoxy ø40x4 wit 2000 hout, aluminium, steen bulk

buis excl. steunen 2010.366.071 1190 chr. & epoxy ø40x4 wit 2000 hout, aluminium, steen bulk

buis excl. steunen 2010.366.081 1290 chr. & epoxy ø40x4 wit 2000 hout, aluminium, steen bulk

buis excl. steunen 2010.366.091 1490 chr. & epoxy ø40x4 wit 2000 hout, aluminium, steen bulk

buis excl. steunen 2010.366.096 1990 chr. & epoxy ø40x4 wit 2000 hout, aluminium, steen bulk

buis excl. steunen 2010.367.098 2990 chr. & epoxy ø40x4 wit 2000 hout, aluminium, steen bulk

buis excl. steunen 2010.367.40 990 geanodiseerd ø40x4 gean. 2000 hout, aluminium, steen bulk

buis excl. steunen 2010.367.41 1190 geanodiseerd ø40x4 gean. 2000 hout, aluminium, steen bulk

buis excl. steunen 2010.367.42 1290 geanodiseerd ø40x4 gean. 2000 hout, aluminium, steen bulk

buis excl. steunen 2010.367.43 1490 geanodiseerd ø40x4 gean. 2000 hout, aluminium, steen bulk

buis excl. steunen 2010.367.44 1990 geanodiseerd ø40x4 gean. 2000 hout, aluminium, steen bulk

buis excl. steunen 2010.367.45 2990 geanodiseerd ø40x4 gean. 2000 hout, aluminium, steen bulk

buis ø40x10 Heavy Duty 2010.368.50 15002000 chr. & epoxy ø40x10 RAL 2500* hout, aluminium, steen bulk

buis ø40x10 Heavy Duty 2010.368.51 15002000 geanodiseerd ø40x10 blank gean. 2500* hout, aluminium, steen bulk

buis ø40x10 Heavy Duty 2010.368.52 20013000 chr. & epoxy ø40x10 RAL 2500* hout, aluminium, steen bulk

buis ø40x10 Heavy Duty 2010.368.54 30013500 chr. & epoxy ø40x10 RAL 2500* hout, aluminium, steen bulk

beugel odd 2010.366.0156  RVS wit hout, steen** bulk

beugel odd 2010.366.0157  RVS RAL hout, steen** bulk

adaptorring (2) 2010.366.0150  aluminium blank gean. aluminium bulk

adaptorring (2) 2010.366.0151  chr. & epoxy RAL aluminium bulk

chr=gechromateerd, * met middensteun alle raambreedtes goedgekeurd, ** steen in aanvraag
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ramenSecubar doorvalbeveiliging twiSt aluminium

zie tabel

montage idd in hout

montage idd in steenbuis manchet nok

montage idd in aluminium

montage odd in hout

80

10x60

50

M16x3836

10x60

10x70

70

ø48 ø41ø40

25

6

M16

• goedgekeurd voor lange overspanningen  
idd >1500mm, odd >2000mm

• goedgekeurde doorvalbeveiliging volgens NEN6707

• montage in de dag 

• buis ø40x4mm max. vrije overspanning 2000mm

• buis ø40x10mm max. vrije overspanning 2500mm (Heavy Duty)

• buis aluminium gechromateerd & geëpoxeerd (chr, in tabel),  
of geanodiseerd (blank of in kleur)

• steun uit 2 delen: montagenok en manchet

• slechts 1 verborgen montagepunt per kozijnkant

• montagemateriaal bijgeleverd voor hout (andere kozijnsoorten 
apart bestellen)

• voor (zee)gebieden met zware milieubelasting wordt RVS montage 
materiaal geadviseerd (niet standaard meegeleverd)

• maatwerk mogelijk

informatie
• inmeten: stanglengte is dagmaat -52mm
• montage met plug bij toepassing in steen (niet meegeleverd)
• pas dit type toe als de overspanningen >2000mm zijn

• zie product overzicht op pag. 99  t/m 102



type artikel
nummer 

dag
maat
(mm)

materiaal/
afwerking

diameter 
(mm)

kleur NEN6702
max. over
span. (mm)

kozijn
soorten

Slimline incl. steunen 2010.369.050 1006 chr. & epoxy ø20x2 wit 1300 hout

Slimline incl. steunen 2010.369.060 1300 chr. & epoxy ø20x2 wit 1300 hout

Slimline excl. steunen 2010.369.112 1006 chr. & epoxy ø20x2 wit 1300 hout

Slimline excl. steunen 2010.369.113 1300 chr. & epoxy ø20x2 wit 1300 hout

Slimline maatwerk 2010.369....  chr. & epoxy ø20x2 wit 1300 hout

Slimline excl. steunen 2010.369.122 1006 geanodiseerd ø20x2 gean. 1300 hout

Slimline excl. steunen 2010.369.123 1300 geanodiseerd ø20x2 gean. 1300 hout

Slimline maatwerk 2010.369....  geanodiseerd ø20x2 gean. 1300 hout

Slimline excl. steunen 2010.369.132 1006 chr. & epoxy ø20x2 RAL 1300 hout

Slimline excl. steunen 2010.369.133 1300 chr. & epoxy ø20x2 RAL 1300 hout

Slimline maatwerk 2010.369....  chr. & epoxy ø20x2 RAL 1300 hout

Slimline steunen (2) 2010.369.010 geanodiseerd gean. 1300 hout

Slimline steunen (2) 2010.369.013 chr. & epoxy wit 1300 hout

Slimline steunen (2) 2010.369.015 chr. & epoxy RAL 1300 hout

chr.=gechromateerd, i.a.= in aanvraag, gean.=blank geanodiseerd
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• goedgekeurde doorvalbeveiliging volgens NEN6702

• voldoet voor montage in hout 

• montage in de dag

• plaatsing binnen of buiten 

• buis slechts ø20x2mm(!) max. vrije overspanning 1300mm

• ideaal voor beschermde stadsgezichten (ivm kleine diameter)

• buis en steunen aluminium gechromateerd (chr, in tabel)  
of geanodiseerd

• in steunen geschroefd draadeind (M12 RVS) zorgt voor  
trekverbinding tussen de steunen

• epoxycoating buis in buitenkwaliteit

• montagemateriaal bijgeleverd

• voor (zee)gebieden met zware milieubelasting wordt RVS montage 
materiaal geadviseerd (niet standaard meegeleverd)

• maatwerk mogelijk

• zie product overzicht op pag. 99  t/m 102

• dunste goedgekeurde doorval
beveiliging verkrijgbaar

• buislengte is dagmaat: 35mm 
(draadeind 6mm)

• zie overzicht alle modellen pag. 4  
t/m 7

Secubar doorvalbeveiliging Slimline in De Dag

zie tabel36

4x40

ø5
0

4x40

36

ramen

ø20mm en toch NEN6702 doordat draadeind geschroefd wordt in 
steunen
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