
Deuren, vaak een ‘makkie’!
Deuren zijn het meest populair bij inbrekers. Geen wonder – met een schroeven-
draaier wrikt ‘ie de ruimte tussen deur en kozijn in een oogwenk open. Een goed 
slot alleen is dan niet voldoende. Gelukkig is er SecuStrip. Het systeem bestaat 
uit 2 hardstalen profi elen die u snel en makkelijk monteert. Deur dicht en de 
profi elen grijpen in elkaar: een ijzersterke barrière tegen inbraak. Geen inbreker 
die er meer tussenkomt. Een SecuStrip heeft een bewezen preventieve werking 
en wordt al jaren aanbevolen!

Waarom een SecuStrip?
Alle deuren hebben een slot. Goed beveiligd, zou je denken. Maar dat klopt niet. 
Zelfs de duurste sloten zijn geen garantie tegen inbraak. Een SecuStrip voorkomt 
openbreken, openfl ipperen (met plastic kaart) en werkt preventief. Bovendien 
voldoet  SecuStrip aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Een veilig idee!

4. Monteer het deurprofi el nu ook.

1. Plaats profi el op deur en teken af. 2. Boor de gaten voor.

3. Houdt het kozijn deel op de 
juiste plaats. Teken de gaten af 
en boor deze voor.

Eenvoudige montage

Een SecuStrip had dit kunnen voorkomen.
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• basismodel, voordeligste 
uitvoering

• montage ook op kromme 
deuren/kozijnen

• plaatsingsbreedte op deur: 
22mm

• schroeven zichtbaar (1-toers)
• afdekkapjes meegeleverd 

(bij wit/bruin)

• voor standaard achterdeuren
 die 4-6mm terugliggen t.o.v. 

kozijn
• schroeven zichtbaar (1-toers)
• afdekkapjes meegeleverd

(bij wit/bruin)
• ook leverbaar voor deuren die 

geheel vlak liggen.

boven: type 3,
links: type 3 gelijkliggend 

• allround model (ook voor 
kromme deuren/kozijnen)

• slanke vormgeving
• plaatsingsbreedte op deur: 

14mm
• schroeven niet zichtbaar

links: montage op schuifpui

• halfronde vormgeving
• toepasbaar aan slot- én 

scharnierzijde
• plaatsingsbreedte op deur: 

21mm
 (i.c.m. veiligheidsbeslag: 0mm)
• schroeven niet zichtbaar

links: montage scharnierzijde

• topmodel 
(dubbele inbraakwering)

• plaatsingsbreedte op deur: 
15mm

• schroeven niet zichtbaar
• alleen geschikt voor rechte 

deuren/kozijnen

• alternatief standaard  type 3 
én voor deuren met een grote 
terugligging.

• schroeven deels zichtbaar 
(1-toers)/deels onzichtbaar 

• meet terugligging en kies 
juiste model 3T0, 3T5(3-5mm), 
3T10(8-10mm), 3T15(13-15mm), 
3T20(18-20mm), 3T25(23-
25mm) 3T30(28-30mm)

• afdekkapjes meegeleverd
(bij wit/bruin)

Zie ook productoverzicht op pag. 14 & 15

• een SecuStrip past bijna altijd. Houdt rekening met de montagebreedte 
en let op de standaard lengte van de strip. Deze is voor voordeuren 205cm 
en voor achterdeuren 211,5cm. Is uw deur korter? Dan kunt u de SecuStrip 
makkelijk inkorten. Bij een langere deur maakt een te korte strip voor de 
inbraakwering niets uit. Voor het mooie zijn er wel Secu Strips op langere 
lengte leverbaar. (Zie productoverzicht vanaf pag. 14)

• het overschilderen van een SecuStrip gaat vrij makkelijk. Schuur de 
strip dof op, breng een primer aan (kunststof primer op gekleurde strips, 
metaalprimer op ongekleurde strips) en schilder in de gewenste kleur. 

Voordeur Achterdeur
Type 1

Type 1 Duo 

Type 2 Special

Type 2 Twin Plus

Type 3

Type 3T
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