
Max. 150mm

Max. 150mm

Max. 150mm

Max. 150mm

Max. 150mm

Overspanning max. 1000mm/1300mm
 of SecuBar Connect gebruiken

ODD: op de dag montageIDD: in de dag montage
4039

SecuBar raambeveiliging
SecuBar is een uitgebreid programma beveilingsproducten voor bovenlichtjes, ramen, val ramen, 

schuifpuien en lichtkoepels. Vrijwel alle modellen zijn eenvoudig te monteren en pasklaar.  

De doorvalbeveiliging is een veiligheidsproduct. Het voorkomt uit het raam vallen. 

SecuBar Projectline
Mocht een standaard oplossing niet passen, dan kunnen vrijwel alle producten naar specificatie 

worden vervaardigd. Afwijkende kleuren, afmetingen en zelfs afwijkende modellen. 

Vluchtwegen
Gebruik SecuBar nooit bij vluchtwegen zoals slaapkamer ramen.

‘Doorkruip’ norm
In de tabellen van de tralie-beveiligingen slaat de kolom ‘hoogte’ op de fysieke hoogte van het 

model. Bij deze maat mag 300mm opgeteld worden (2 x 150mm = norm PKVW®/SKG). 

Bij toepassing van één stang is de maximale hoogte de stang-diameter+2x150mm.

Montagewijze

plus lichtkoepelbeveiliging
doMe lichtkoepelbeveiliging

projectline
connect
h-bar

deco glasbeveiliging

basic schuifpuibeveiliging
plus schuifpuibeveiliging

doorvalbeveiliging

doorvalbeveiliging



type	 artikel-
nummer		

lengte	
(mm)

kleur max.	gekeurde	
vrije	oversp.	(mm)

keuringen	
kozijnsoorten

Twist	stang 2010.357.100 990 wit	epoxy	 1000 **	 ja hout,	steen	&	
kunststof	(odd)

Twist	stang 2010.357.150 1490 wit	epoxy	 1000 ** ja hout,	steen	&	
kunststof	(odd)

Twist	stang 2010.357.200 1990 wit	epoxy	 1000 ** ja

Twist	HeavyDuty	 2010.358.495 990 wit	epoxy 1300 ** - hout,	steen	&	
kunststof	(odd)

Twist	HeavyDuty 2010.358.500 1490 wit	epoxy 1300 ** - hout,	steen	&	
kunststof	(odd)

1990

op maat

1490

1490

990

990

ø21,3x2

ø21x3,2

41 42

•	 als	het	raam	langer/breder	is	dan	
1300mm	en	moet	voldoen	aan	
het	PKVW®,	combineer	Twist	
stangen	dan	met	het			Connect	
systeem	(zie	pag.	49)

•	 plaatsing	van	een	draadeind	als	
anti-doorzaagrol	voorkomt	door-
zagen	(niet	nodig	voor	PKVW®)

•	 voordelen	barrière-stangen:	veilig	
ventileren,	voordelig,	preventief,	
eenvoudig	installeren

•	 in	de	dag	ook	goedgekeurd	tbv	
montage	in	steen.	hiervoor	deug-
delijke	plug	tbv	houtdraadbout	
8x70mm	gebruiken

•	 voorkomt	doorklimmen	inbrekers

•	 toepassing:	bovenlichtjes,	klap-,	toilet-	en	andere	ramen

•	 losse	stang	(zie	tabel)	of	set	van	stang	en	steunen 
(zie pag. 45 t/m 48)

•	 staal	voorzien	van	poedercoating

•	 2	modellen:	standaard	of	HeavyDuty

•	 standaard	model:	ø21,3x2mm	
 maximaal goedgekeurde vrije overspanning 1000mm

•	 HeavyDuty	model:	ø21x3,2mm
 maximaal goedgekeurde vrije overspanning 1300mm

•	 inkortbaar	of	op	maat	leverbaar	

•	 geschikt	voor	binnen-montage	(niet	in	vochtige	ruimtes)

•	 bij	montage	buiten	(of	vochtige	ruimtes):	kies	thermisch	verzinkte	
uitvoering	(maatwerk)	of	RVS	barrière-stang

Twist	nokken	idd
zie pag. 45

montage Twist stang icm:

Twist	nokken	odd
zie pag. 47

Connect tussen-spijl
zie pag. 49 

Twist

Twist HeavyDuty

Twist en Twist HeavyDuty maatwerk

secubar twist inkortbare stalen barrière-stang bovenlichten en andere raMen



type	 artikel
nummer	

lengte	
(mm)

kleur max.	gekeurde	
oversp.	(mm)

keuringen	
kozijnsoorten

Twist	Combi 2010.357.105 970 wit	epoxy 1000 ** - hout,	steen	&	
kunststof	(odd)

Twist	Combi	
HeavyDuty

2010.358.515 1470 wit	epoxy 1300 ** - hout,	steen	&	
kunststof	(odd)

970

1470

HeavyDuty model

Standaard model

ø2
1,3

x2
ø2

1x
3,

2

80
80

43 44

•	 voorkomt	doorklimmen	inbrekers

•	 toepassing:	bovenlichtjes,	klap-,	toilet-	en	andere	ramen

•	 losse	stang	(zie	tabel)	of	set	van	stang	en	steunen	 
(zie pag. 45 t/m 48)

•	 staal	voorzien	van	poedercoating

•		 speciaal	voor	ramen	met	hoge	combi	uitzetter	uitzetter	>150mm
  
•	 leverbaar	als	2	modellen:	standaard	of	HeavyDuty

•		 standaard	model:	ø21,3x2mm,	
 maximaal goedgekeurde overspanning 1000mm

•		 HeavyDuty	model:	ø21x3,2mm,	
 maximaal goedgekeurde overspanning 1300mm

•	 inkortbaar	of	op	maat	leverbaar	

•		 geschikt	voor	binnen-montage	(niet	in	vochtige	ruimtes)

•		 bij	montage	buiten	(of	vochtige	ruimtes):	kies	thermisch	verzinkte	
uitvoering	(maatwerk)	of	RVS	barrière-stang

•	 toepassing	model	in	de	dag	alleen	
vanaf	dagmaat	370mm

•	 in	de	dag	ook	goedgekeurd	
tbv	montage	in	steen.	hiervoor	
	deugdelijke	plug	tbv	houtdraad-
bout	8x70mm	gebruiken

montage Combi Twist stang icm:

Twist	nokken	Combi	idd
zie pag. 45

Twist	nokken	odd
zie pag. 47

secubar twist combi inkortbare stalen barrière-stang bovenlichten en andere raMen



type	 artikel-
nummer		

lengte	
(mm)

kleur max.	gekeurde	
vrije	oversp.	(mm)

keuringen	
kozijnsoorten

Twist	nokken	in	de	
dag	(set	van	2)

2010.365.100 - wit	epoxy 1000 ** ja hout	&	steen

Twist	nokken	in	de	
dag	(set	van	2)	voor	
Twist	Combi	stang

2010.365.211 - wit	epoxy 1000 ** - hout	&	steen

Twist	set:	stang	incl.	
Twist	steunen	(2)	idd

2010.365.300 990 wit	epoxy 1000 ** ja hout	&	steen

Twist	Combi	set:	
stang	incl.	Twist	idd	
nokken	(set	van	2)

2010.365.320 970 wit	epoxy 1000 ** - hout	&	steen

ø2
1,5

ø2
1,5

ø2
6x

2
ø2

6x
2

50

50

25

25

M8 x 70

M8 x 70

45 46

•	 in	de	dag	ook	goedgekeurd	
tbv	montage	in	steen.	hiervoor	
	deugdelijke	plug	tbv	houtdraad-
bout	8x70mm	gebruiken

•	 voordelen	barrière-stangen:	veilig	
ventileren,	voordelig,	preventief,	
eenvoudig	installeren

•	 stanglengte	is	dagmaat:	-63mm
•	 Twist	Combi	nokken	uitgevoerd	

met	extra	schroefgat/inbusschroef	
om	draaien	stang	te	voorkomen

•	 steunen	voor	montage	van	wit	geëpoxeerde	SecuBar	 
barrière-stangen	

•	 staal	voorzien	van	poedercoating

•	 één	montagepunt	per	kozijnkant

•	 zaagsnede	stang	afgedekt	door	manchet

•	 losse	nokken	of	set	van	stang	en	nokken

•	 geschikt	voor	binnen-montage	(niet	in	vochtige	ruimtes)

•	 bij	montage	buiten	(of	vochtige	ruimtes):	kies	thermisch	 
verzinkte	uitvoering	(maatwerk)	of	RVS	barrière-stang/steunen

montagemateriaal voor hout in de dag
 2 houtdraadbout 8x70mm
 2 inbusboutje M5x6mm
 2 ring 20x1,5mm
	 2	M5x4mm	(bij	Twist	Combi)

secubar twist in de dag nokken

in de dag: Twist stang

in de dag: Twist Combi stang

bovenlichten en andere raMen

Twist	nokken	en	Twist	stang Twist	nokken	en	Twist	Combi	stang



type	 artikel
nummer	

lengte	
(mm)

kleur max.	gekeurde	
oversp.	(mm)

keuringen	
kozijnsoorten

Twist	nokken	op	de	
dag	(set	van	2)	
mont.	mat.	hout

2010.365.120 - wit	epoxy - ** - hout	&	
kunststof

mont.	mat.	voor	Twist	
odd	voor	ku	kozijnen

1010.049.005 - 8x	zelfborend	
plaatschroef	
4,8x45mm

- ** - kunststof

Twist	nokken	op	de	
dag	(set	van	2)	voor	
Twist	Combi	stang

2010.365.213 - wit	epoxy - ** - hout	&	
kunststof

Twist	set:	stang	incl.	
Twist	steunen	(2)	odd	
mont.	mat.	voor	hout

2010.365.310 990 wit	epoxy 1000 ** - hout	&	
kunststof

Twist	Combi	set:
stang	incl.	Twist	odd	
nokken	(set	van	2)

2010.365.340 970 wit	epoxy 1000 ** - hout	&	
kunststof

mont.	mat.	voor	Twist	
odd	voor	ku	kozijnen

1010.049.005 8x	zelfborend	
plaatschroef	
4,8x45mm

** - kunststof

9026

30 31

52

1192

47 48

•	 voordelen	barrière-stangen:	veilig	
ventileren,	voordelig,	preventief,	
eenvoudig	installeren

•	 stanglengte	is	dagmaat:		
hout:	+48mm,

	 kunststof:	afhankelijk	van	plaats	
stalen	kern	in	kozijn

•	 Twist	Combi	nokken	uitgevoerd	
met	extra	schroefgat/inbusschroef	
om	draaien	stang	te	voorkomen

•	 steunen	voor	montage	van	wit	geëpoxeerde	SecuBar	barrière-stangen	

•	 staal	voorzien	van	poedercoating

•	 zaagsnede	stang	afgedekt	door	manchet

•	 losse	nokken	of	set	van	stang	en	nokken

•	 geschikt	voor	binnen-montage	(niet	in	vochtige	ruimtes)

•	 bij	montage	buiten	(of	vochtige	ruimtes):	kies	thermisch	verzinkte	
uitvoering	(maatwerk)	of	RVS	barrière-stang/steunen

montagemateriaal voor twist op de dag
 8 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop
 2 inbusboutje M5x6mm
	 2	M5x4mm	(bij	Twist	Combi)

secubar twist op de dag nokken

op de dag: Twist nok en Twist Combi nok

bovenlichten en andere raMen

Twist	nokken	en	Twist	stang Twist	nokken	en	Twist	Combi	stang



type	 artikel
nummer	

lengte	
(mm)

kleur max.gekeurde	
oversp.	(mm)

kozijnsoorten

Connect	staal	enkel 2010.365.510 wit	epoxy zie	tekening ** afh.	van	type	
steun

Connect	staal	dubbel 2010.365.520 wit	epoxy zie	tekening ** afh.	van	type	
steun

Bestel Connect in combinatie met:

Twist	stang 2010.357.100 990 wit	epoxy	 **	 ja afh.	van	type	
steun

Twist	stang 2010.357.150 1490 wit	epoxy	 ** ja afh.	van	type	
steun

Twist	stang 2010.357.200 1990 wit	epoxy	 ** ja

Twist	nokken	in	de	
dag	(set	van	2)

2010.365.100 wit	epoxy ** ja hout

Twist	nokken	op	de	
dag	(set	van	2)	

2010.365.120 wit	epoxy ** - hout	&	
kunststof

294

50 50

ø26

150 50

22 2222

2250

122

ma
x.

 3
20

ma
x.

 3
20

ma
x.

 4
90

ma
x.

 4
90

max. 3000

max. 2000

49 50

•	 verbindings-spijlen	voor	ramen,	zijlichten	van	1000-3000mm

•	 	toepassing	alleen	icm	Twist	stang	en	Twist	nokken

•	 pasklaar	-	geen	maatwerk	nodig

•	 staal	voorzien	van	poedercoating

•	 geschikt	voor	binnen-montage	(niet	in	vochtige	ruimtes)

•	 bij	montage	buiten	(of	vochtige	ruimtes):	kies	thermisch	verzinkte	
uitvoering	(maatwerk)	of	RVS	barrière-stang

	 Let	op:	Connect	is	alleen	de	verbindings-spijl.	Het	traliewerk	stelt	
u zelf verder samen. 

•	 hulp	nodig?	bel	Secu,	geef	de
	 dagmaten	op	en	wij	adviseren.
	 tel.	0252	-	620901	

•	 afhankelijk	van	model	is	montage	
op	kleine	kozijnen	niet	mogelijk.	
kijk	voor	een	overzicht	op			
www.secu.nl/connect	of	neem	
contact	met	ons	op

secubar connect verbindings-spijl zijlichten en andere lange raMen

 Connect
	 Twist	stang
	Twist	kozijn	

 nokken

Twist	nokken,	Twist/Flex	Stang	
en Connect verbindings-spijl

Connect geeft verticale ver-
steviging bij overspanningen, 
langer dan 1000mm



type	 artikel
nummer

uitschuifbaar	
van…tot	(mm)	

kleur keuringen	
kozijnsoorten

Single 2010.356.014 400-600 wit	epoxy ** hout

Single 2010.356.011 600-1100 wit	epoxy ** hout

Single 2010.356.015 1000-1800 wit	epoxy hout

30

45

uitschuifbaar van-tot: zie tabel

90

45

9025

25 20

20

51 52

•	 voorkomt	doorklimmen	inbrekers

•	 toepassing:	bovenlichtjes,	klap-,	toilet-	en	andere	ramen

•		 uitschuifbaar	–	past	altijd	(inkorten	zoals	bij	Twist	niet	nodig)

•		 vierkant	model	met	aangelaste	steunen

•	 staal	voorzien	van	poedercoating

•		 geschikt	voor	binnen-montage	(niet	in	vochtige	ruimtes)

•		 bij	montage	buiten	(of	vochtige	ruimtes):	kies	thermisch	verzinkte	
uitvoering	(maatwerk)	of	RVS	barrière-stang

montagemateriaal
 8 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop
 1 borgschroef 4,8x19mm (plaatschroef)
 afdekdopjes/ringetjes

•	plaatsing	op	de	dag	mogelijk
	 (voldoet	dan	niet	aan	PKVW®)

•	voordelen	barrière-stangen:
	 veilig	ventileren,	voordelig,	
	 preventief,	eenvoudig	installeren

secubar single uitschuifbare stalen barrière-stang bovenlichten en andere raMen



type	 artikelnummer uitschuifbaar	
van…tot	(mm)	

kleur keuringen	
kozijnsoorten

Duo 2010.356.010 310-550 wit	epoxy - -

uitschuifbaar van-tot: 310-550

30

9025

25 20

20

53 54

•	 voorkomt	doorklimmen	inbrekers

•	 toepassing:	toilet-	en	andere	ramen

•		 uitschuifbaar	–	past	altijd	(voor	kleinere	ramen)

•		 vierkant	model	met	aangelaste	steunen

•	 staal	voorzien	van	poedercoating

•		 geschikt	voor	binnen-montage	(niet	in	vochtige	ruimtes)

montagemateriaal
 8 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop
 afdekdopjes/ringetjes

•		voordelen	barrière-stangen:
	 veilig	ventileren,	voordelig,	
	 preventief,	eenvoudig	installeren

secubar duo uitschuifbare stalen barrière-stang toilet- en andere kleine raMen



type	 artikelnummer uitschuifbaar	
van…tot	(mm)	

kleur keuringen	
kozijnsoorten

Combi 2010.356.0124 400-480 wit	epoxy ** hout

Combi 2010.356.0126 490-600 wit	epoxy ** hout

Combi 2010.365.0127 600-680 wit	epoxy ** hout

Combi 2010.356.012 680-870 wit	epoxy ** hout

Combi 2010.356.0122 870-1000 wit	epoxy ** hout

30

45

uitschuifbaar van-tot: zie tabel

80

45

9025

25 20

20

55 56

•	 voorkomt	doorklimmen	inbrekers

•	 toepassing:	bovenlichtjes,	klap-,	toilet-	en	andere	ramen

•		 speciaal	voor	ramen	met	hoge	combi	uitzetter	>150mm

•	 staal	voorzien	van	poedercoating

•		 geschikt	voor	binnen-montage	(niet	in	vochtige	ruimtes)

montagemateriaal
 8 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop
 2 borgschroef 4,8x19mm (plaatschroef)
 afdekdopjes/ringetjes

•	 plaatsing	op	de	dag	mogelijk
	 (voldoet	niet	aan	PKVW®)

•	 voordelen	barrière-stangen:		
veilig	ventileren,	voordelig,		
preventief,	eenvoudig	installeren

secubar combi uitschuifbare stalen barrière-stang bovenlichten en andere raMen



type	 artikel
nummer	

diameter	
(mm)

montage-maat	
van	…tot	(mm)	

kleur keuringen	
kozijnsoorten

Combi4	in	de	dag 2010.356.001 massief	ø10 360-950 wit	
epoxy

** ja hout	&	
kunststof

Combi4	op	de	dag 2010.356.003 massief	ø10 280-950 wit	
epoxy

** ja hout	&	
kunststof

montagemateriaal		
tbv	kunststof	
kozijnen	op	de	dag

1010.049.002 zelfborende	
plaatschroeven
4,8	x	45mm	(12)

** kunststof

20
0

45

75

1414 100105

115

30

130

925

57 58

•		bij	een	raam	vanaf	H300mm		
moeten	normaal	2	rechte	bar-
rièrestangen	worden	toegepast.	
Bij	een	raam	tot	H400mm	is	1	
Combi4	voldoende

•		voldoet	ook	aan	PKVW®	bij	
kunststof	kozijnen	(montage	
materiaal	apart	bestellen)

•		voordelen	barrière-stangen:		
veilig	ventileren,	voordelig,	pre-
ventief,	eenvoudig	installeren

•	 voorkomt	doorklimmen	inbrekers

•	 toepassing:	bovenlichtjes,	klap-,	toilet-	en	andere	ramen

•		 sierlijkere	barrière-stang

•		 speciaal	voor	ramen	met	hoge	combi	uitzetter	>150mm

•	 staal	voorzien	van	poedercoating

•		 geschikt	voor	binnen-montage	(niet	in	vochtige	ruimtes)

	•		 voldoet	aan	PKVW®	bij	raamhoogte	tot	400mm	 
(‘rechte’	wit	stalen	stang	voldoet	tot	320mm)

montagemateriaal voor hout
 16 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop in de dag
 12 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop op de dag
 afdekdopjes/ringetjes

secubar combi 4 inkortbare stalen barrière-stang bovenlichten en andere raMen



type	 artikel
nummer

breedte	uitschuif-
baar	van...tot	(mm)

kleur keuringen	
kozijnsoorten

Valraambeveiliging	in	de	dag	 2010.356.132 250-350 wit	epoxy - -

Valraambeveiliging	op	de	dag	 2010.356.1321 250-350 wit	epoxy - -

Valraambeveiliging	in	de	dag	 2010.356.133 350-600 wit	epoxy - -

Valraambeveiliging	op	de	dag	 2010.356.1331 350-600 wit	epoxy - -

Valraambeveiliging	in	de	dag	 2010.356.013 600-900 wit	epoxy - -

Valraambeveiliging	op	de	dag	 2010.356.0131 600-900 wit	epoxy - -

Valraambeveiliging	in	de	dag	 2010.356.134 900-1450 wit	epoxy - -

Valraambeveiliging	op	de	dag	 2010.356.1341 900-1450 wit	epoxy - -

24
24

ø1
2

ø1
2

ø1
6

ø1
6

uitschuifbaar van-tot: zie tabel

uitschuifbaar van-tot: zie tabel45 45

180

135

op de dag

in de dag

59 60

•	 voorkomt	doorklimmen	inbrekers	door	valramen

•		 uitschuifbaar	–	past	altijd

•	 staal	voorzien	van	poedercoating

•		 geschikt	voor	binnen-montage	(in-	of	op	de	dag)

•		 op	plaats	oude	valijzers	wordt	nieuwe	valraambeveiliging	
 gemonteerd

montagemateriaal
 2 1toers 4,8x25mm
 6 1toers 4x35mm

•	 als	het	valraam	moet	voldoen	
aan	PKVW®,	pas	dan	RVS		
barrière-stang	toe	aan	de	buiten-
kant	van	de	woning	(in-	of	op	de	
dag	gemonteerd)

secubar valraam beveiliging

model in de dag model op de dag oude onveilige valijzers

valraMen



type	/	aantal	stangen artikel
nummer	

lengte	
(mm)

kleur keuringen	
kozijnsoorten

Fix	'n	Go	5	stangen* 2010.402.100 990 wit	epoxy ** - hout

Fix	'n	Go	8	stangen* 2010.402.105 1490 wit	epoxy ** - hout

Fix	'n	Go	11	stangen* 2010.402.110 1990 wit	epoxy ** - hout

Fix	‘n	Go	steun	tbv	tussenspijl	(2) 2010.402.120 - wit	epoxy ** - hout

Fix	‘n	Go	tussenspijl 2010.402.121 990 wit	epoxy ** - hout

Fix	‘n	Go	tussenspijl 2010.402.125 1490 wit	epoxy ** - hout

Fix	‘n	Go	tussenspijl 2010.402.130 1990 wit	epoxy ** - hout

Twist	stang 2010.357.100 990 wit	epoxy ** ja hout

Twist	stang 2010.357.150 1490 wit	epoxy ** ja hout

Twist	stang 2010.357.200 1990 wit	epoxy ** ja hout

Twist	stang	Heavy	Duty 2010.358.500 1490 wit	epoxy ** - hout

*	aantal	stangen	is	aantal	Twist	stangen	die	meebesteld	moeten	worden

zie tabel

middensteun tbv tussenspijlFix ‘n Go tussenspijl

Fix ‘n Go

zie tabel

22

22

25

35 3543

25
15

9,5

60

61 62

•	 systeem	van	losse	stangen	en	steunen	voor	het	opplussen	van	
ramen en lichtkoepels

•	 geschikt	voor	woningen,	bedrijfspanden,	enz.	

•	 staal	voorzien	van	poedercoating

•	 bestaat	uit	standaard	Twist	stangen	en	steunen	in	de	dag

•	 stang	en	steunen	zijn	inkortbaar

•	 ideaal	om	snel	elementen	op	te	plussen	naar	SKG®/PKVW®			
(bijv. na een inbraak)

•	 permanente	beveiliging:	niet	verwijderbaar	(kies	voor	verwijder-
bare tralie-beveiliging SecuBar Plus, zie pag. 89)

montagemateriaal
 spaanplaatschroef torx 6x50mm bolkop
 afdekdopjes

secubar Fix ‘n go Modulaire tralie raMen en lichtkoepels

steunen	Fix	‘n	Go	en	Twist	
stangen 

bij	overspanningen	>1000mm	
tussenspijlen toepassen

•	 bij	overspanningen	>1000mm	
tussenspijl	toepassen

•	 Fix	‘n	Go	bestaat	uit	de	steunen	
en	standaard	SecuBar	Twist	
stangen	(steunen	en	stangen	los	
bestellen,	zie	tabel)	

•	 verschroeving	door	de	voor-
gestanste	steunen,	worden	afge-
dekt	met	meegeleverde	dopjes	

•	 nooit	toepassen	bij	vluchtwegen	
zoals	slaapkamerramen



type	 artikel
nummer	

lengte	
(mm)

diameter
(mm)

max.gekeurde	
vrije	oversp.	(mm)

keuringen	
kozijnsoorten

RVS	stang 2010.355.002 990 ø16 1000 **	 ja afh.	van	type	
steun

RVS	stang 2010.355.003 1490 ø16 1000 **	 ja afh.	van	type	
steun

RVS	stang 2010.355.004 1990 ø16 1000 **	 ja afh.	van	type	
steun

RVS	stang 2010.355.001 3000 ø16 1000 **	 ja afh.	van	type	
steun

RVS	onderhouds-
spray	50ml

2010.070.01

990

1490

1990

3000

op maat

ø16

63 64

•	 raam	groter	dan	1000mm,	kies	
voor	RVS	maatwerk	(pag.	81)		
of	Connect	RVS	(pag.	75)

•	 inkorten	RVS:	met	een	slijpschijf	
geschikt	voor	RVS	(pas	op	voor	
kleur	verandering	door	hitte)	of	
handzaag	vzv	zaagblad		
(geschikt	voor	RVS).

•	 kort	altijd	haaks	in	en	ontbraam

•		goedkeuring	PKVW®	vereist	een	
door	SKG	gecertificeerde	RVS	
stang.	Alle	RVS	stangen	van	
Secu	voldoen	hieraan

•	 in	de	dag	ook	goedgekeurd	tbv	
montage	in	steen.	hiervoor	deug-
delijke	plug	tbv	houtdraadbout	
8x70mm	gebruiken

•	 voorkom	oppervlakte	corrosie	
met	RVS	onderhoudsspray

•	 voorkomt	doorklimmen	inbrekers

•	 toepassing:	bovenlichtjes,	klap-,	toilet-	en	andere	ramen

•	 losse	stang	(zie	tabel)	of	set	van	stang	en	steunen 
(zie pag. 67 t/m 74)

•		 massief,	Ø16mm,	kwaliteit	304,	passing	H9,	geslepen

•		 geschikt	voor	montage	binnen	of	buiten

•		 inkortbaar	of	op	maat	leverbaar	(ontbraamd)

•		 gecertificeerd	SKG	icm	SecuBar	montage	accessoires

montage RVS stang icm: 

secubar rvs stang inkortbare rvs barrière-stang bovenlichten en andere raMen

twist	nok	
zie pag. 69

snap huls 
zie pag. 71

alu steun
zie pag. 73

connect verbindings-spijlen
zie pag. 75

rozet
zie pag. 67



type	 artikel
nummer	

lengte	
(mm)

diameter
(mm)

keuringen	
kozijnsoorten

RVS	Combi	stang 2010.355.0015 950 ø16 ** - afh.	van	
steun

RVS	onderhoudsspray	50ml 2010.070.01

950

ø1
6

75

65 66

•	 voorkomt	doorklimmen	inbrekers

•	 toepassing:	bovenlichtjes,	klap-,	toilet-	en	andere	ramen

•		 speciaal	voor	ramen	met	hoge	combi	uitzetter	>150mm)

•	 losse	stang	(zie	tabel)	of	set	van	stang	en	steunen 
(zie pag. 67 t/m 75)

•	 massief,	ø16mm,	kwaliteit	304,	passing	H9,	geslepen

•	 geschikt	voor	montage	binnen	of	buiten

•	 inkortbaar	of	op	maat	leverbaar	(ontbraamd)

•	 gecertificeerd	SKG	icm	SecuBar	steunen

•		raam	groter	dan	1000mm	kies	
voor	RVS	maatwerk	(pag.	81)	

	 of	Connect	RVS	(pag.	75)
•	 in	de	dag	ook	goedgekeurd	tbv	

montage	in	steen,	hiervoor	deug-
delijke	plug	tbv	houtdraadbout	
8x70mm	gebruiken	

•		inkorten	RVS:	met	een	slijpschijf	ge-
schikt	voor	RVS	(pas	op	voor	kleur	
verandering	door	hitte)	of	handzaag	
vzv	zaagblad	(geschikt	voor	RVS).	
Kort	altijd	haaks	in	en	ontbraam

•		toepassing	vanaf	dagmaat	350mm
•		goedkeuring	PKVW®	vereist	een	

door	SKG	gecertificeerde	RVS	
stang.	Alle	RVS	stangen	van	Secu	
voldoen	hieraan

•	 in	de	dag	ook	goedgekeurd	tbv	
montage	in	steen.	hiervoor	deug-
delijke	plug	tbv	houtdraadbout	
8x70mm	gebruiken

•	 voorkom	oppervlakte	corrosie	met	
RVS	onderhoudsspray

•	 Twist	Combi	nokken	uitgevoerd	
met	extra	schroefgat/inbusschroef	
om	draaien	stang	te	voorkomen

secubar rvs combi inkortbare rvs barrière-stang bovenlichten en andere raMen

twist	nok	tbv	Combi	Stang
zie pag. 69

alu steun
zie pag. 73

montage RVS Combi stang icm:



type	 artikelnummer keuringen	kozijn	soorten

RVS	rozetten	in	de	dag	(set	van	2) 2010.355.006 ** hout

RVS	onderhoudsspray	50ml 2010.070.0116

90

29

67 68

•		 basismodel

•		 montage	icm	RVS	stang	ø16mm

•		 langere	montage-tijd

•		 ingeboorde	montage	in	het	kozijn

•		 rozet	werkt	boorgat	af	en	voorkomt	uithakken	stang

montagemateriaal
 4 RVS 4x40mm 1toersschroef

•		goedkeur	voor	bevestiging		
binnen	en	buiten	(bijv.	naar		
binnen	draaiende	valramen)

•		voordelen	barrière-stangen:
	 veilig	ventileren,	voordelig,	

	preventief,	eenvoudig	installeren
•		stanglengte	is	dagmaat	+	50mm
	 ivm	inboren	in	kozijn
•	 voorkom	oppervlakte	corrosie	

met	RVS	onderhoudsspray

secubar rvs rozetten bovenlichten en andere raMen




