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  te beveiligen toegang tot de woning toe te passen produkt PKVW®/SKG® functie pagina
bewegend deel naar buitendraaiend SecuStrip buitendraaiend nee beschermt ‘openliggende’ sluitnaad 30-32

SecuBar barrière-stangen ja voorkomt inbraak via raamopening, ventileren blijft mogelijk. 40-74
SecuMax slot 806 ja hermetische vergrendeling van raam 114
SecuMax raamuitzetter 720 nee afsluitbare raamuitzetter, voorkomt insluiping/openen raam door kinderen (uitvallen) 112

bewegend deel naar bi/bu draaiend 
(kunststof) SecuBar barrière-stangen ja beveiliging aan de binnen/buitenzijde, ventilatie mogelijk. ‘bedienings’com-

fort hoog. 36

raam draai/kiep

bewegend deel naar binnendraaiend SecuMax 816 (op sluit en scharnier 
zijde) nee hermetisch vergrendeling van raam 118

SecuBar barrierestangen rvs idd 
(montage buitenzijde) voorkomt inbraak via raamopening, ventileren blijft mogelijk 58-74

schuifraam (aluminium/hout/kunststof)
SecuBar Schuifpui en Schuifraam-
beveiliging Basic ja fi xatie van bi/bu schuivend deel 90

SecuMax slot 806 nee fi xatie van bi/bu schuivend deel 114
SecuMax slot 854 nee fi xatie van bi/bu schuivend deel 122

bovenlicht (buitendraaiend hout)
SecuStrip buitendraaiend nee voorkomt toegang tot sluitnaad 30-32
SecuBar barrière-stangen ja beveiliging aan de binnenzijde, ventilatie mogelijk. ‘bedienings’comfort hoog.40-74
SecuMax slot 806 ja hermetische vergrendeling van raam. bedieningscomfort matig 114
SecuMax slot 802 nee hermetische vergrendeling van raam. bedieningscomfort matig 120
Secumax slot 854 nee hermetische vergrendeling van raam. bedieningscomfort matig 122

bovenlicht (buitendraaiend kunststof)
SecuBar barrière-stangen ja beveiliging aan de binnenzijde, ventilatie mogelijk. ‘bedienings’comfort hoog. 36

valraam (naar binnen vallend)
SecuBar barrière-stangen RVS 
 (montage in de dag) ja beveiliging aan de buitenzijde, ventilatie mogelijk. ‘bedieningscomfort’ hoog 58-74

SecuBar valraambeveiliging nee basisbeveiliging van raam in geopende toestand, ventilatie blijft mogelijk 56
SecuMax slot 806 (kozijnmontage) nee hermetische vergrendeling van raam. bedieningscomfort matig 114
SecuMax slot 807 nee hermetische vergrendeling van raam. bedieningscomfort matig 116

zolder/dakraam (o.a. Velux)
SecuBar barrière-stangen ja beveiling van raam, ventileren blijft mogelijk 40-74
SecuBar Plus raam- en lichtkoepel 
beveiliging ja beveiliging van raam, verwijderbaar, ventileren blijft mogelijk 84

SecuMax slot 806 nee hermetische vergrendeling van raam 114
SecuMax slot 816 nee hermetische vergrendeling van raam 118

lichtkoepel (klein)
SecuBar barrière-stangen ja permanente beveiliging, reinigen lastig 40-74

Oplossingswijzer
  te beveiligen toegang tot de woning toe te passen product PKVW®/SKG® functie pagina
voordeur (naar binnendraaiend)
slotzijde SecuStrip binnendraaiend ja voorkomt toegang tot sluitnaad en openfl ipperen m.b.v. credit card 22-28

SecuMax penslotschilden nee verstevigt deur bij toepassing pensloten 102
scharnierzijde SecuStrip type 1 Duo nvt voorkomt toegang tot hangnaad 24
glasdeel in deur SecuBar Deco siertralie nvt voorkomt inbraak via glasdeel in deur (vaak enkelglas) 78
glaslatten SecuMax 1toersschroeven ja voorkomt verwijdering van glaspaneel 100

brievenbus (horizontaal) SecuMax Postkeeper nvt voorkomt openhengelen van oplegsot en vangt post op 96
SecuMax Brievenbusbeveiliging nvt voorkomt openhengelen van oplegslot 98

zijlicht (naast voordeur)
glaspaneel SecuBar Deco nvt voorkomt inbraak via glasdeel (vaak enkelglas) 78

glaspaneel SecuBar barrière-stangen i.c.m. 
SecuBar Connect ja voorkomt inbraak via glasdeel (vaak enkelglas) 46/72

tuin-, keuken-, en balkondeur (buitendraaiend)
slotzijde SecuStrip buitendraaiend ja beschermt ‘openliggende’ sluitnaad 30-32

SecuMax slot 806 ja bijzetslot, bediening van binnenuit 114
SecuMax penslotschilden nee verstevigt deur bij toepassing van pensloten 102

glasdeel in deur SecuBar Deco siertralie nvt voorkomt inbraak via glasdeel in deur (vaak enkelglas) 24

box/bergings deur 
slotzijde SecuStrip bi/bu draaiend ja voorkomt toegang tot sluitnaad 22-32

SecuMax penslotschilden nee verstevigt deur bij toepassing pensloten 102
scharnierzijde SecuStrip type 1 Duo bi draaiend nvt voorkomt toegang tot hangnaad 24

box/bergings raam 
glaspaneel SecuBar Deco siertralie nvt voorkomt inbraak via glas 78

SecuBar Basic tralie-beveiliging nee semi permanente beveiliging, kan geopend worden 80
SecuBar tralie-beveiliging nee verwijderbare beveiliging, kan geopend worden 82
SecuShield glasfi lm nvt zorgt voor ‘ruggengraat’ van glas 130
SecuShield Clearguard nvt glasvervanging (polycarbonaat) 132

raam algemeen
glaspaneel SecuShield glasfi lm nvt voorkomt inbraak via glas 130
glaspaneel SecuShield Clearguard nvt glasvervanging (polycarbonaat) 132
bewegend deel naar binnendraaiend SecuStrip binnendraaiend nee beschermt toegang tot sluitnaad 22-28

SecuBar barrierestangen rvs idd 
(montage buitenzijde) ja voorkomt inbraak via raamopening, ventileren blijft mogelijk 58-74

SecuMax slot 806 nee hermetische vergrendeling van raam 114



6 7

  te beveiligen toegang tot bedrijfspand toe te passen product PKVW®/SKG® functie pagina
entree deur (binnendraaiend)
slotzijde SecuStrip ja beveiliging van sluitnaad 22-28
scharnierzijde SecuStrip type 1 Duo bi draaiend nee beveiliging van hangnaad 24

entree
glasdelen SecuShield glasfi lm professioneel (300Mu) nvt voorkomt inbraak via glas 130

glasgevel
totale gevel SecuPost anti ramzuilen nvt voorkomt ramkraak 136-146

scheidingsdeuren computer/kantoor/magazijn
SecuGuard mechanische codesloten nvt toegangscontrole 126

vlucht deuren
slotzijde SecuStrip ja beveiling van sluitnaad, geen belemmering toepassing i.c.m. panieksloten 30-32

overhead deuren 
SecuMax sectionaal garagedeurbeveiliging ja blokkeert sectionaaldeur, bediening aan bu en/of bi-zijde van het magazijn 110
SecuPost anti-ram zuilen nvt voorkomt ramkraak 136-146

lichtkoepel- en straten
SecuBar barrière-stangen ja permanente beveiliging van koepelopening 40-74
SecuBar Plus raam- en lichtkoepel-
beveiliging ja beveiliging van koepelopening, verwijderbaar, reinigen makkelijk 84

SecuBar Dome ja koepelvormige beveiliging, te openen, reinigen makkelijk 86

glasopeningen in magazijn
SecuBar barrière-stangen ja permanente beveiliging van koepelopening, reinigen lastig 40-74
SecuBar Plus raam- en lichtkoepel-
beveiliging ja beveiliging van glasdeel, verwijderbaar, glas is te reinigen 84

glaspaneel SecuShield glasfi lm nvt zorgt voor ‘ruggengraat’ 130
glaspaneel SecuShield Clearguard nvt glasvervanging (polycarbonaat) 132

  veiligheid in huis toe te passen product PKVW®/SKG® functie pagina
ramen op verdiepingen

uitvalbeveiliging SecuMax raamuitzetter 720 (bu 
draaiend hout) nee afsluitbare raamuitzetter, voorkomt insluiping/openen raam door kinderen 

(uitvallen) 112

doorvalbeveiliging SecuBar doorvalbeveiliging 
(NEN6072) ja,SKG goedgekeurde doorvalbeveiliging, montage binnen- of buitenzijde 76

glasdelen in binnendeuren
doorvalbeveiliging SecuShield glasfi lm nee voorkomt letsel bij doorvallen 130

SecuShield Clearguard nee glasvervanging (polycarbonaat) 132

  te beveiligen toegang tot de woning toe te passen product PKVW®/SKG® functie pagina
lichtkoepel (rond)

SecuBar barrière-stangen RVS 
i.c.m.alu steunen odd ja permanente beveiliging, reinigen lastig 58/70

SecuBar Plus raam- en lichtkoepel-
beveiliging odd ja beveiliging van koepelopening, te openen, reinigen makkelijk 84

lichtkoepel (groot)
SecuBar barrière-stangen ja permanente beveiliging van koepelopening, reinigen lastig 40-74
SecuBar Plus raam- en lichtkoepel 
beveiliging ja beveiliging van koepelopening, verwijderbaar, reinigen aan de binnenzijde 84

SecuBar Dome ja koepelvormige beveiliging, te openen, reinigen makkelijk 86

schuifpui (hout/alu/kunststof)
schuiframen zie bij ramen

SecuStrip type 2 Special nvt beveiliging van sluitnaad (buitenzijde) 26
SecuBar schuifpuibeveiliging nee fi xatie van bi/bu schuivend deel van schuifpui, voorzien van ventilatiestand 88
SecuBar schuifpui- en schuifraam-
beveiling Basic ja fi xatie van bi/bu schuivend deel van schuifpui 90

SecuBar schuifpuibeveiliging Plus ja fi xatie van bi/bu schuivend deel van de schuifpui, opklapbaar, 
voorzien van ventilatiestand 92

SecuMax slot 807 ja fi xatie van bi/bu schuivend deel schuifpui, bedieningscomfort matig 
(plaatsing boven en onder) 116

  te beveiligen toegang tot de garage toe te passen product PKVW®/SKG® functie pagina
garage kantel deur
metaal SecuMax garagedeurbeveiliging nee blokkeert deur, bediening aan buitenzijde van de garage 104

SecuMax P3 garagedeurbeveiling ja blokkeert kantelmechanisme, bediening alleen aan de binnenzijde 
van de garage 108

SecuMax Plus garagedeurbeveiliging ja blokkeert deur, bediening aan buiten en binnenzijde van de garage 106
hout SecuMax Plus garagedeurbeveiliging nee blokkeert deur, toepassing soms mogelijk (i.v.m. max. schootuitslag 25 mm) 106

loopdeur in garage kantel deur
geen oplossing nvt

garage rol deur (Polynorm)
geen oplossing nvt

garage sectionaal deur
SecuMax sectionaal garagedeur 
beveiliging ja blokkeert sectionaaldeur. Bediening aan buiten en/of binnenzijde van de 

garage. 110

loopdeur in garage sectionaal deur 
geen oplossing nvt

beveiliging parkeerplaats
parkeerplek SecuPost anti-parkeer voorzieningen beschermt parkeerplek tegen wildparkeren 148-154
voertuig SecuPost anti-ramzuilen voorkomt diefstal voertuig 136-146

Oplossingswijzer
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Pagina 124-127
toegangscontrole voor deuren

Pagina 34-93
bovenlicht, valraam, -raam, -schuifpui,
glaspaneel en lichtkoepelbeveiliging

doorvalbeveiliging

Pagina 134-155
barrière-voorzieningen

SecuProducts BV:         marktleider in aanvullende  beveiligingsproducten
De start. Secu werd opgericht in 1987. Het begon allemaal met 
de introductie van de SecuStrip anti inbraakstrips, toen nieuw en 
revolutionair. Inmiddels is SecuStrip een begrip in Nederland. 
Het programma werd begin jaren ’90 verder uitgebreid. Door 
 concentratie op ‘aanvullende mechanische beveiligingsproducten’ 
heeft Secu een vrij unieke plaats in de markt ingenomen. Er is geen 
andere aanbieder zoals Secu.

Compleet. Secu biedt oplossingen voor álle gevel elementen.  
Van de voordeur tot de schuifpui, lichtkoepel en bovenlicht tot aan 
de garagedeur. Het programma biedt zelfs meerdere oplossingen  
voor één element. Zo is er voor iedere situatie een passende 
 aanvullende beveiligingsoplossing.

Waarom Secu? Vrijwel alle producten zijn van buitenaf goed 
zichtbaar en werken dus erg preventief. Daarnaast is de montage  
vrijwel altijd eenvoudig en snel uit te voeren. Een groot voordeel bij 
serie-montage.
Prijstechnisch vallen de producten van Secu ook gunstig uit. 
 Toepassing van barrière-stangen is voordelig. Bovendien: zo´n stang 
plust ieder bovenlicht op tot PKVW® niveau, terwijl bij het alternatief  
oplegsloten én nieuwe scharnieren geplaatst moeten worden. 
Tenslotte zijn Secu producten lekker praktisch. Een SecuStrip kun je 
eenvoudig niet vergeten ´op slot´ te doen. Veilig ventileren kan dag 
en nacht door toepassing van een barrière-stang. En een SecuPost 
anti-ramzuil is telescopisch en dus overdag onzichtbaar. 

Voor wie? Producten van Secu worden succesvol ingezet bij 
de beveiliging van woningen, (winkel)panden en de utiliteitsbouw. 
Ze worden toegepast door consumenten en in de bouw (bijvoorbeeld  
door woningbouwverenigingen). Voorschrijvers en beveiligings-
 adviseurs spelen een belangrijke rol in het voor-traject. Ook voor 
hen is deze catalogus handig. 

Pagina 128-133
glasbeveiliging

Pagina 94-123
beveiligingsproducten voor deuren en 
garagedeuren en oplegsloten

Pagina 16-33
anti inbraakstrips voor deuren en ramen
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Projectline
Op maat gemaakt 
Uniek is dat vrijwel alle producten naar wens op maat gemaakt 
kunnen  worden. Deze Projectline is een volwaardig alternatief 
voor onze standaard modellen. Het maatwerk begint bij 1 stuks. 
De meerprijs is laag (wij zien de Projectline als service), de meer-
waarde richting uw klant hoog. Wij bieden een op maat gemaakte 
oplossing, tot in detail. Zo worden bij afwijkende kleuren SecuStrip 
zelfs de dopjes in een bijpassende kleur geleverd. Houdt rekening  
met een langere leveringstermijn. Deze varieert van 1,5 tot  maximaal 
6 weken.

Aan het eind van ieder hoofdstuk vindt u meer informatie over de 
mogelijkheden. Kijk bij Projectline. Per product-pagina wordt ook 
aangegeven of maatwerk mogelijk is. 

Afwijkende afmetingen
Meestal gaat het bij maatwerk om afwijkende afmetingen en lengtes. 
Bijvoorbeeld het op maat leveren van barrière-stangen. Dat scheelt 
heel veel kostbare tijd in het werk en voorkomt fouten, die weer 
extra tijd en geld kosten. Bovendien wordt bij maatwerk altijd eerst 
gezaagd en pas daarna geëpoxeerd, waardoor de zaagsnede niet 
blootligt. Een andere voorbeeld is het op de juiste lengte leveren 
van Secu Strips of schuifpui-beveiligingen. 

Afwijkende kleuren
Secu heeft tientallen kleuren in RAL poedervorm op voorraad. Het 
op afwijkende kleur aanleveren van producten kan al vanaf 1 stuks. 
Ideaal indien het gevel-element een afwijkende kleur heeft en een 
bijpassende kleur dan net het verschil maakt. 

Afwijkende modellen
Soms past een standaard oplossing gewoon niet. Gelukkig kan 
Secu dan meestal wél een passende oplossing maken. Met behulp  
van hypermoderne productie-middelen is vrijwel alles mogelijk. 
Denk hierbij aan afwijkende steunen voor een barrière-stang, 
 afwijkende constructies om een SecuStrip toch passend te krijgen 
 (bijvoorbeeld. op aluminium deuren) en toepassing van producten 
op kunststof kozijnen. 

 Aanpak
Na ontvangst van een detaillering bedenken onze specialisten 
de beste oplossing, tekenen deze in en kunnen deze in sommige 
 gevallen zelfs laten goedkeuren bij SKG. De uitvoering, eventueel 
na bemonstering, vindt plaats in overleg met onze klanten. Er zijn 
talloze praktijkvoorbeelden, waarmee het succes van de Projectline 
onderstreept wordt. Laat maatwerk ook voor ú werken en neem 
contact op met Secu voor meer informatie.

Politiekeurmerk Veilig Wonen® en garantie
Bestaande bouw (SKG®)
Sinds de start heeft Secu het belang ingezien van het Politie-
keurmerk Veilig Wonen®. Secu is aangesloten bij zowel SKG (als 
certificaathouder) als het Beheerinstituut Politiekeurmerk Veilig 
 Wonen® (dat sinds 1 januari 2005 valt onder het CCV en het CB&V, 
een samenwerkingsverband van SKG, SKH en SHR). 
De kern van het programma voldoet aan het keurmerk. De produc-
ten voldoen dan aan SKG®* (3 minuten inbraakwering) of SKG®** 
(5 minuten inbraakwering). 
Secu ontwikkelt zelf en in samenwerking met fabrikanten van 
gevel-elementen producten die voldoen aan het keurmerk. Voor 
fabrikanten heeft die samenwerking het voordeel dat hun gevel-
elementen met eenvoudige (voordelige) middelen ‘opgeplust’ 
kunnen worden naar het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. 

Nieuwbouw (SKH)
SKH is een certificerings-instituut voor nieuwbouw en bestaande 
bouw. Het stelt timmerfabrikanten in staat complete hout gevel-
elementen goedgekeurd te leveren.
Sinds kort zijn enkele types SecuBar barrière-stangen goed gekeurd 
door SKH voor toepassing op nieuwbouw gevelelementen. Zo 
kunnen  timmerfabrikanten deze producten af fabriek leveren. 
Voordelen: voordelig alternatief, snelle en eenvoudige montage, 
praktisch voor bewoner en opdrachtgever.
Zie op de productvergelijking (pagina 38-39) welke producten aan 
SKH weerstandsklasse 2 voldoen.

Garantie
Alle producten worden periodiek extern door het onafhankelijke SKG 
gecontroleerd op constante productie kwaliteit, inbraak werendheid 
en montage gemak. Daarnaast zijn alle producten voorzien van 2 
jaar kwaliteitsgarantie tegen productie-fouten en dergelijke. Secu 
hanteert een soepele garantie-politiek.
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POS-materialen
Point of sale (demo-materiaal)
Een product uitleggen aan de hand van een verpakking of brochure 
is lastig. Niets werkt beter dan een iets tastbaars. Daarom heeft 
Secu een aantal point of sale middelen ontwikkeld die u helpen 
de producten beter ´aan de man´ te brengen. Hieronder getoonde 
 producten zijn standaard. In overleg is soms ook maatwerk mogelijk. 
Naast productmonsters zijn er ook duidelijke brochures, voor de 
consument en de vakman. 

Demo bord acryl, 45 x 55cm 
art.nr. 1010.080.05

Demo blokje acryl
art.nr. 1010.080.03 Voorbeeld demo bord 

Videoband en CD-Rom PKVW 
art.nr. 1010.080.10

SecuPost 
demo standaard 

art.nr. 4010.000.70

Verkoopdisplay SecuBar 
art.nr. 1010.080.12

SecuPost 
demo standaard 
art.nr. 4010.000.60

Winkelconcepten
Winkelconcepten 
Een goede presentatie stimuleert de verkoop enorm. Meer en meer 
winkeliers kiezen er daarom voor het concept van Secu op een 
professionele manier in de winkel te tonen. Secu helpt u hierbij met 
3 uitgekiende concepten waarin alle hardlopers worden gepresen-
teerd. Plaats het naast andere beveiligingsconcepten en u creëert 
meeromzet omdat Secu producten áánvullen.
Naast de getoonde presentaties is ook een presentatie op maat 
mogelijk. Samen met u bepalen wij dan welke producten voor u, 
in uw omgeving, zinvol zijn. De presentaties worden door Secu in 
overleg gratis aangevuld met allerhande Point of Sale, zoals product 
monsters, demo borden, video banden, folders en dergelijke.

Verpakkingen
Alle verpakkingen zijn full colour bedrukt. Op de verpakkingen staat 
welk gereedschap nodig is voor montage en er staat een duidelijke 
stap-voor-stap montageinstructie op.



Art.nr. Omschrijving Afmeting Kleur Prijs ex. btw SKG® PKVW

2010.366.02 Doorval beveiliging L 990mm wit RAL9010 38,00* goedkeur nvt

2010.366.04 Doorval beveiliging L 1300mm wit RAL9010 45,00* goedkeur nvt

2010.366.06 Doorval beveiliging afw. lengte wit RAL9010 n.n.b. goedkeur nvt

* Dit product is leverbaar vanaf medio mei. De bruto prijs is een indicatie. 

Secu introduceert een geheel nieuwe serie doorvalbeveiligers. Door SKG 

getest en goedgekeurd voor de bestaande bouw en nieuwbouw. 

Uniek aan het systeem is de verborgen montage. Hiermee komt een eind 

aan ontsierende steunen voor dit soort beveiligingen. 

• goedgekeurd: tot 1300mm vrije overspanning

  voor nieuw- en bestaande bouw

  voor alle houtsoorten

• geringe inboordiepte in de dag d.m.v. ´rampa´ inserts 20mm.

• montage binnen of buiten

• stangen aluminium, Ø40x4mm., eenvoudig in te korten

• afwerking: geanodiseerd en v.z.v. epoxycoating buitenkwaliteit

• standaard leverbaar in wit, ook afwijkende kleuren snel leverbaar

• maatwerk mogelijk

Wilt u zien hoe uniek die montage dan wel niet is? 

Kijk dan op www.doorvalbeveiliging.info

SECUBAR DOORVALBEVEILIGING
PATENT PENDING

14 15

www.ramkraak.nl

Secu besteedt veel aandacht en geld aan het creëren van vraag 
voor de producten. Zo zijn we sponsor van de populaire televisie-
programma’s Eigen Huis & Tuin (RTL4) en Klussen en Wonen 
(SBS6). Wekelijks bekeken door meer dan twee miljoen mensen. 
In deze programma’s worden producten getoond én geïnstalleerd 
door de presentatoren. 

Daarnaast participeert Secu regelmatig in advertenties in lokale of 
regionale media. Hiervoor bestaan diverse mogelijkheden, waarbij 
Secu soms een deel van de advertentie-kosten voor haar rekening 
neemt. Vraag ons naar de mogelijkheden voor gezamenlijk ad-
verteren. 

Op onze interactieve internet sites www.secu.nl en www.ramkraak.nl 
vindt u meer informatie over alle producten. Ook kunt u montage-
handleidingen van alle producten downloaden, producten in 3D 
bekijken en installatie-filmpjes downloaden. 

Reclame & internet 

Om onze relaties op de hoogte te houden van nieuwe producten 
verstuurt Secu 2-maandelijkse mailingkaartjes, waarin nieuwe 
 producten kort en bondig worden getoond. Handig om te ontvangen.  
Laat ons uw adres-gegevens weten, en u ontvangt deze mailings-
kaartjes. Naast de mailing ontvangt u dan ook automatisch nieuwe 
catalogi. 

www.secu.nl



SecuStrip is een anti-inbraakstrip, bestaande uit 2 profielen. 
Deze worden op de deur en het kozijn gemonteerd. Bij 
het sluiten van de deur wordt de toegang tot de sluit-
naad afgedekt. SecuStrip voorkomt het openbreken van 
deuren of ramen door middel van koevoet of schroeven-
draaier en wordt ook toegepast als ‘anti-flipper’ profiel. 
SecuStrip trekt kromme deuren enigszins recht en werkt 
tocht-werend. 
Er zijn diverse types voor voordeuren (naar binnen draaiend) 
en achterdeuren (naar buiten draaiend). Daarnaast kan 
SecuStrip ook toegepast worden op ramen, loopdeuren, 
garagedeuren en schuifpuien. Standaard wordt SecuStrip 
vervaardigd in 2 kwaliteiten: gegalvaniseerd bandstaal 
en RVS, kwaliteit 304. Type 2 Special kan zelfs geleverd 
 worden in messing of chroom gepolijst. 

Productvergelijking
Gebruik de matrix op pagina 20-21 voor een overzichte-
lijke vergelijking van alle types.

SecuStrip deurbeveiliging

Waarschuwing ongecoate modellen
Als SecuStrip wordt toegepast op deuren die dagelijks 
veel worden gebruikt, wordt geadviseerd geëpoxeerde 
types te kiezen. Ongecoate SecuStrips kunnen scherp 
zijn. Deze dienen bij veelgebruik overgeschilderd of ont-
braamd te worden.

SecuStrip projectline
Naast het standaard programma bestaan zeer veel 
 mogelijkheden voor afwijkende kleuren, lengtes en zelfs 
afwijkende modellen. Kijk hiervoor op pagina’s 18-19.
Voor project-matige toepassing biedt Secu producten 
aan in bulk bij minimale afname-hoeveelheden. Er is een 
prijsvoordeel ten opzichte van de producten ‘per stuk’.

17



✓

A B

18 19

Uithokken Type 1 Uithokken Type 2 Special

beige 
geel

oranje rood blauw groen grijs grijs bruin
wit 

zwart 
alu

1013 2002 3000 5001 6001 7000 7031 8014 9001

1014 2004 3001 5002 6005 7001 7032 8019 9002

1015 2008 3002 5003 6009 7003 7035 9003

1018 2009 3003 5004 6011 7004 7036 9004

1021 2011 3005 5005 6012 7009 7037 9005

1023 3009 5008 7012 7038 9006

1028 3011 5010 7015 7039 9010

1033 3020 5011 7016 7040 9011

5012 7021 7042

5015 7022 7043

5017 7030 7044

7047

SecuStrip projectline

A

variabel
sprong

variabel

opdekdeur: A < 15mm

standaard
kozijnprofiel

uitgehokt 
deurprofiel

standaard
kozijnprofiel

uitgehokt 
deurprofiel

B

opdekdeur: A > 15mm

variabel

variabel

variabel

A

B

Hieronder vindt u een overzicht van afwijkende modellen. Naar wens 
kan bijna iedere aanpassing aan de profielen worden uitgevoerd. 
Neem hiervoor contact op met Secu. Om leverings-fouten te voor-
komen ontvangen wij graag de maatvoeringen van kozijn/deur. De 
levertijd voor geëpoxeerde modellen bedraagt maximaal 6 weken, 
voor modellen in gegalvaniseerd maximaal 3 weken.

afwijkende modellen die veel voorkomen
Opdekdeuren

Afwijkende kleuren 
SecuStrip wordt geleverd in RAL kleuren. De standaard kleuren  zijn 
RAL9010 (wit) en RAL8014 (bruin). Naar wens kan vrijwel  iedere 
 afwijkende RAL kleur geleverd worden, vanaf 1 set tegen een 
 minimale meerprijs.

Wijziging in voorraad-kleuren voorbehouden. Niet vermeldde  kleuren 
op aanvraag leverbaar. 

Afwijkende lengtes
Secu levert uit voorraad de afwijkende lengtes L2115mm en L2500mm 
in wit epoxy voor alle modellen. Deze kunnen tot de gewenste lengte 
worden ingekort (nabehandelen met primer/lakkleur).
Alle types SecuStrip kunnen ook op iedere afwijkende lengte worden 
geleverd. De meeste types tot 3500mm (RVS tot L2500mm). 
Toepassingen voor afwijkende lengtes: afwijkende deur-lengtes, voor 
ramen, als kort anti-flipper model. 

SecuStrip i.c.m. meerpuntssluiting
SecuStrip kan in sommige gevallen gemonteerd worden i.c.m. een 
meerpuntsvergrendeling. Belangrijk is dat de verschroeving niet 
plaatsvindt in de slotkasten en/of de bedieningsstaaf. 

Bij de oudere types vergrendeling staat de bedieningsstaaf haaks op 
de bevestigingsplaat (zie tekening A). Hier is de bevestiging van een 
SecuStrip meestal niet mogelijk. Bij de nieuwere types vergrendeling 
is dit wel mogelijk (zie tekening B).
Bij een achterdeur met vergrendeling kan de montage-flap van de 
SecuStrip verbreed worden, waardoor deze goed verschroefd kan 
worden. 

Type opdekdeur. Geleverde type is afhankelijk van aantal millimeters 
opdek. Om de juiste uitvoering te leveren, hebben wij maat A en B 
nodig.

Afwijkende flap t.b.v.  Diverse afwijkingen
meerpuntsvergrendeling Type 1

Afwijkende sprong Afwijkende terugligging

Uithokken t.b.v. veiligheidsbeslag
als de SecuStrip niet tussen kozijn en veiligheidsbeslag past, kunnen 
Type 1 en Type 2 Special worden uitgehokt ter hoogte van het beslag 
(als alternatief kan Type 1 Duo worden toegepast. Dit model past 
bijna altijd tussen kozijn en beslag).



20 21

voordeur achterdeur
type 1 1 Duo 2 Special 2 Twin Plus 3 3T

Zie pagina 22 24 26 28 30 32

Materiaal specificatie sendzimir verzinkt bandstaal of RVS kwaliteit 304

Politiekeurmerk Veilig Wonen®/SKG®** (****) ** ** ** **

Prijs-range (1=laag, 5=hoger) 1 1 2 2 3 4

Standaard lengte (mm) 2050 2050 2050 2050 2115 2115

Afwijkende lengtes op voorraad (mm) 2115/2500 2115/2500 2115/2500 2115/2500 2500 2500

Min. benodigde ruimte kozijn en beslag (mm) 22 0 13 15 past altijd past altijd

Montage-gemak (1=makkelijk, 5=moeilijker) 1 2 2 3 2 2

Soort schroef 1toers spaanplaat spaanplaat spaanplaat 1toers 1toers/sp.pl.

Aanbevolen

   voor deuren oud/krom * * * *

   voor appartementsdeuren/nieuwbouw * * * * * *

   voor bergingsdeuren * * * *

Toepasbaar

   hout * * * * * *

   kunststof/aluminium/staal* * * * * * *

   opdekdeur** *

   i.c.m. veiligheidsbeslag ruimte <13mm *

   i.c.m. meerpuntsvergrendeling*** * * * * * *

   als scharnierbeveiliging *

   op schuifpui (andersom monteren) * *

Leverbaar in

   RVS (kwaliteit 304) * * * *

   RVS (kwaliteit 304) F1 geborsteld/chroom *

   volmessing *

Maatwerk (ProjectLine)

   afwijkende lengte * * * * * *

   afwijkend model * *

   afwijkende kleur (RAL) * * * * * *

* soms afwijkend model, altijd afwijkend montagemateriaal (niet meegeleverd)
** afwijkend model
*** afh. van type meerpuntsvergrendeling
**** i.c.m. hoofdslot en bijzetslot SKG®*

Type 1 Type 1 duo

Type 2 special Type 2 twin plus

Type 3

Type 3T

Voordeur Achterdeur

Productvergelijking



DEUR/RAAM

KOZIJN

20mm

20mm

44mm

18mm

8mm

22 23

 

• voor het projectmatig toepassen 
heeft dit type als voordeel, dat 
de bewoner voor het monteren 
niet thuis hoeft te zijn (monteren 
met gesloten deur)

• voor het toch passend maken in 
lastige situaties kan de hoeklijn 
door Secu (projectline) of in het 
werk aangepast worden

• gebruik een bit met overzethuls 
(bijv. Makita) om het wegglijden 
op de 1toersschroef en bescha-
diging lak te voorkomen

• zie pag. 20-21 voor vergelijking 
met andere types

• zie pag. 18 voor alle afwijkende 
modellen

• detaillering op basis van 2mm 
gegalvaniseerd staal. RVS 
1,5mm niet afgebeeld

type artikelnummer lengte (mm) kleur PKVW SKG

Type 1 1010.010.01 2050 gegalvaniseerd - -

Type 1 1010.010.02 2050 wit epoxy - -

Type 1 1010.010.03 2050 bruin epoxy - -

Type 1 1010.010.010 2115 gegalvaniseerd - -

Type 1 1010.010.020 2115 wit epoxy - -

Type 1 1010.010.030 2115 bruin epoxy - -

Type 1 1010.011.020 2500 wit epoxy - -

Type 1 RVS 1010.012.01 2050 blank RVS - -

Type 1 RVS 1010.012.02 2050 wit epoxy - -

Type 1 RVS 1010.012.03 2050 bruin epoxy - -

Standaard lengte is 2050mm. Daarnaast zijn lengtes 2115mm en 2500mm ook uit voorraad leverbaar

voordeur beveiliging

montagemateriaal
44 1-toers 4x35mm

SecuStrip type 1

• basismodel 

• voordelige uitvoering

• eenvoudige montage

• ruime tolerantie bij montage (ook geschikt voor 
krommere deuren/kozijnen)

• ééntoersschroeven en dopjes (bij wit en bruin)



DEUR/RAAM

KOZIJN

19mm

16mm

15mm
15,7mm

24 25

type artikelnummer lengte (mm) kleur PKVW SKG

Type 1 Duo 1010.015.01 2050 gegalvaniseerd - -

Type 1 Duo 1010.015.02 2050 wit epoxy - -

Type 1 Duo 1010.015.03 2050 bruin epoxy - -

Type 1 Duo 1010.015.010 2115 gegalvaniseerd - -

Type 1 Duo 1010.015.020 2115 wit epoxy - -

Type 1 Duo 1010.015.030 2115 bruin epoxy - -

Type 1 Duo 1010.016.020 2500 wit epoxy - -

Standaard lengte is 2050mm. Daarnaast zijn lengtes 2115mm en 2500mm ook uit voorraad leverbaar

• waarom op scharnierzijde? 
Oogt fraaier. Toepassing van 
dieveklauwen werkt weliswaar 
goed, maar niet preventief, 
waardoor het element bescha-
digd bij poging tot inbraak. Type 
1 Duo werkt wél preventief en 
voorkomt schade

• zie pag. 20-21 voor vergelijking 
met andere types

• zie pag. 18-19 voor alle af-
wijkende modellen

SecuStrip type 1 Duo 

voordeur beveiliging

• afgerond design

• schroeven verdekt

• toepassing op zowel slot- als scharnierzijde deur 

• past bijna áltijd tussen kozijn en veiligheidsbeslag 
door onderbroken montage

montagemateriaal
44 spaanplaat 4x40mm, verz.kop

Past 
vanaf 0mm

O
nderbroken 
m

ontage

Strip onder

Strip boven

slotzijde schanierzijde

Onderbroken montage scharnierzijde deur dicht scharnierzijde deur openPast altijd icm dit type 
veiligheidsbeslag



DEUR/RAAM

KOZIJN

27mm
27mm

13mm

12,5mm

32
m

m

26 27

De met een ✓en ** gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®**

type artikelnummer lengte (mm) kleur PKVW SKG

Type 2 Special 1010.020.01 2050 gegalvaniseerd ✓ **

Type 2 Special 1010.020.02 2050 wit epoxy ✓ **

Type 2 Special 1010.020.03 2050 bruin epoxy ✓ **

Type 2 Special 1010.020.010 2115 gegalvaniseerd ✓ **

Type 2 Special 1010.020.020 2115 wit epoxy ✓ **

Type 2 Special 1010.020.030 2115 bruin epoxy ✓ **

Type 2 Special Silverline 1010.020.23 2115 RAL 9006 (NF licht) ✓ **

Type 2 Special 1010.021.020 2500 wit epoxy ✓ **

Type 2 Special RVS 1010.022.01 2050 blank RVS ✓ **

Type 2 Special RVS 1010.022.02 2050 wit epoxy ✓ **

Type 2 Special RVS 1010.022.03 2050 bruin epoxy ✓ **

Type 2 Special RVS F1 1010.022.011 2050 RVS F1 gepolijst ✓ **

Type 2 Special RVS 
chroom gepolijst

1010.022.012 2050 RVS chroom 
gepolijst

✓ **

Type 2 Special 
volmessing

1010.022.00 2050 vol messing 
ongelakt

✓ **

Standaard lengte is 2050mm. Daarnaast zijn lengtes 2115mm en 2500mm ook uit voorraad leverbaar
Goedkeur types RVS in overleg met keurmeester

• zie pag. 20-21 voor vergelijking 
met andere types

• zie pag. 18-19 voor alle af-
wijkende modellen

• detaillering op basis van 2mm 
gegalvaniseerd staal. RVS 
1,5mm niet afgebeeld

• universeel type – past bijna altijd

• slimline design 

• ruime tolerantie bij montage (ook geschikt voor 
krommere deuren/kozijnen)

• ook toepasbaar op schuifpuien (zie inzetje)

• schroeven verdekt

montagemateriaal
44 spaanplaat 4x40mm, verz.kop.

voordeur beveiliging

SecuStrip type 2 Special

messing RVS kwal. 304 RVS hoogglans 
gepolijst (chroom)

RVS F-1 geborsteldop schuifpui



DEUR/RAAM

KOZIJN

26mm
26mm
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14,5mm

14,5mm
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De met een ✓en ** gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®**

• zie pag. 20-21 voor vergelijking 
met andere types

• zie pag. 18-19 voor alle af-
wijkende modellen

• de precieze sluiting maakt dit tot 
de beste anti inbraakstrip, maar 
daardoor niet geschikt voor 
montage op kromme deuren/ko-
zijnen. Ook duurt de montage 
van dit type wat langer

type artikelnummer lengte (mm) kleur PKVW SKG

2 Twin Plus 1010.025.01 2050 gegalvaniseerd ✓ **

2 Twin Plus 1010.025.02 2050 wit epoxy ✓ **

2 Twin Plus 1010.025.03 2050 bruin epoxy ✓ **

2 Twin Plus 1010.025.010 2115 gegalvaniseerd ✓ **

2 Twin Plus 1010.025.020 2115 wit epoxy ✓ **

2 Twin Plus 1010.025.030 2115 bruin epoxy ✓ **

2 Twin Plus 1010.026.020 2500 wit epoxy ✓ **

Standaard lengte is 2050mm. Daarnaast zijn lengtes 2115mm en 2500mm ook uit voorraad leverbaar

• beste inbraakwering door Twin profielen 

• schroeven verdekt 

• geschikt voor nieuwbouw/galerij/appartementsdeuren 

montagemateriaal
30 spaanplaat 4x40mm, verz.kop

voordeur beveiliging

SecuStrip type 2 Twin Plus



DEUR/RAAM

23mm

16,5mm25mm

10mm

KOZIJN
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De met een ✓en ** gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®**

type artikelnummer lengte (mm) kleur PKVW SKG

Type 3 (4-6mm terugligging) 1010.030.01 2115 gegalvaniseerd ✓ **

Type 3 (4-6mm terugligging) 1010.030.02 2115 wit epoxy ✓ **

Type 3 (4-6mm terugligging) 1010.030.03 2115 bruin epoxy ✓ **

Type 3 (4-6mm terugligging) 1010.030.020 2500 wit epoxy ✓ **

Type 3 gelijkliggend 
(0mm terugligging)

1010.029.01 2115 gegalvaniseerd ✓ **

Type 3 gelijkliggend 
(0mm terugligging)

1010.029.02 2115 wit epoxy ✓ **

Type 3 gelijkliggend 
(0mm terugligging)

1010.029.03 2115 bruin epoxy ✓ **

Type 3 gelijkliggend 
(0mm terugligging)

1010.029.020 2500 wit epoxy ✓ **

Standaard lengte is 2115mm. Daarnaast is de lengte 2500mm ook uit voorraad leverbaar

• type gelijkliggend ook toepas-
baar op garage-loopdeuren

• zie voor deuren v.z.v. een meer-
puntsvergrendeling pag. 19

• zie voor opdekdeuren, pag. 18
• gebruik een bit met overzethuls 

(bijv. Makita) om het wegglijden 
op de ééntoersschroeven en 
beschadiging lak te voorkomen

• zie pag. 20-21 voor vergelijking 
met andere types

• zie pag. 18-19 voor alle af-
wijkende modellen

• type 3 in RVS wordt geleverd 
als model 3T

• detaillering op basis van 2mm 
gegalvaniseerd staal. RVS 
1,5mm niet afgebeeld

achterdeur beveiliging

SecuStrip type 3

montagemateriaal
44 1-toers 4x35mm

• uitvoeringen: terugligging 4-6mm (meest gangbaar) 
en gelijkliggend 0mm terugligging

• past altijd

• dicht grote sluitnaad af, voorkomt doorzagen schoten 
meerpuntsvergrendeling

• eenvoudige montage

• ééntoersschroeven en dopjes (wit/bruin)

Type 3 gelijkliggend Type 3 (4 - 6mm)
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type artikelnummer lengte (mm) kleur PKVW SKG

Type 3T0 1010.039.01 2115 gegalvaniseerd ✓ **

Type 3T0 1010.039.02/020 2115/2500 wit epoxy ✓ **

Type 3T5 (3-5) 1010.040.01 2115 gegalvaniseerd ✓ **

Type 3T5 (3-5) 1010.040.02/020 2115/2500 wit epoxy ✓ **

Type 3T10 (8-10) 1010.033.01 2115 gegalvaniseerd ✓ **

Type 3T10 (8-10) 1010.033.02/03 2115 wit/bruin epoxy ✓ **

Type 3T10 (8-10) 1010.033.020 2500 wit epoxy ✓ **

Type 3T15 (13-15) 1010.034.01 2115 gegalvaniseerd ✓ **

Type 3T15 (13-15) 1010.034.02/03 2115 wit/bruin epoxy ✓ **

Type 3T15 (13-15) 1010.034.020 2500 wit epoxy ✓ **

Type 3T20 (18-20) 1010.035.01 2115 gegalvaniseerd ✓ **

Type 3T20 (18-20) 1010.035.02/03 2115 wit/bruin epoxy ✓ **

Type 3T20 (18-20) 1010.035.020 2500 wit epoxy ✓ **

Type 3T25 (23-25) 1010.036.01 2115 gegalvaniseerd ✓ **

Type 3T25 (23-25) 1010.036.02/03 2115 wit/bruin epoxy ✓ **

Type 3T25 (23-25) 1010.036.020 2500 wit epoxy ✓ **

Type 3T30 (28-30) 1010.037.01 2115 gegalvaniseerd ✓ **

Type 3T30 (28-30) 1010.037.02/03 2115 wit/bruin epoxy ✓ **

Type 3T5 RVS 1010.032.01 2115 blank RVS ✓ **

Type 3T5 RVS 1010.032.02/03 2115 wit/bruin epoxy ✓ **

Type 3T10 RVS (8-10) 1010.033.11 2115 blank RVS ✓ **

Type 3T10 RVS (8-10) 1010.033.12/13 2115 wit/bruin epoxy ✓ **

Type 3T15 RVS (13-15) 1010.034.11 2115 blank RVS ✓ **

Type 3T15 RVS (13-15) 1010.034.12/13 2115 wit/bruin epoxy ✓ **

Type 3T20 RVS (18-20) 1010.035.11 2115 blank RVS ✓ **

Type 3T20 RVS (18-20) 1010.035.12/13 2115 wit/bruin epoxy ✓ **

Type 3T25 RVS (23-25) 1010.036.11 2115 blank RVS ✓ **

Type 3T25 RVS (23-25) 1010.036.12/13 2115 wit/bruin epoxy ✓ **

Type 3T30 RVS (28-30) 1010.037.11 2115 blank RVS ✓ **

Type 3T30 RVS (28-30) 1010.037.12/13 2115 wit/bruin epoxy ✓ **

Standaard lengte is 2115mm. Daarnaast is de lengte 2500mm ook uit voorraad leverbaar. Bij sommige 
types staan op 1 regel 2 art.nrs, gescheiden door een schuine streep (/). Van het 2e artikelnummer 
worden alleen de laatste 2 of 3 cijfers getoond. Goedkeur types RVS in overleg met keurmeester.

• bij afwijkende terugliggingen, 
uitvullen met een aluminium 
strip onder kozijnprofiel. Als 
alternatief kunt u iedere terug-
ligging op maat bestellen. 
(Projectline, zie pag. 18-19)

• zie voor deuren v.z.v. een meer-
puntsvergrendeling pag. 19

• zie voor opdekdeuren, pag. 18
• zie pag. 20-21 voor vergelijking 

met andere types
• gebruik een bit met overzethuls 

(bijv. Makita) om het wegglijden 
op de ééntoersschroeven en 
beschadiging lak te voorkomen

• detaillering op basis van 2mm 
gegalvaniseerd staal. RVS 
1,5mm niet afgebeeld

• zie pag. 18-19 voor alle af-
wijkende modellen

achterdeur beveiliging

SecuStrip type 3T

montagemateriaal
22 spaanplaat 4x40mm, verz.kop
22 1-toers 4x35mm

• voor achterdeuren van 0-30mm terugligging (zie tabel)

• past altijd in standaard situaties

• dicht grote sluitnaad af, voorkomt doorzagen schoten 
meerpuntsvergrendeling

• deels ééntoersschroeven (dopjes meegeleverd bij wit/
bruin), deels verdekte schroeven

De met een ✓en ** gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®**



Secu is marktleider met haar SecuBar programma: een 
uitgebreide serie beveiligers voor bovenlichtjes, ramen, 
valramen, schuifpuien en lichtkoepels. Vrijwel alle model-
len zijn eenvoudig te monteren en pasklaar, bijvoorbeeld 
omdat ze uitschuifbaar zijn. De toepassing van barrière-
stangen is erg populair. Logisch, want een stang maakt 
veilig ventileren mogelijk, is meestal prijs gunstiger dan 
toepassing van oplegsloten, is praktisch en kan snel ge-
monteerd worden. 

SecuBar projectline
Mocht de standaard oplossing niet passen, dan kunnen 
vrijwel alle producten naar specificatie worden vervaar-
digd. Afwijkende kleuren, afmetingen en zelfs afwijkende 
modellen. Al bij 1 stuks, tegen een minimale meerprijs 
ten opzichte van standaard prijzen. Voor project-matige 
toepassing biedt Secu producten aan in bulk bij minimale 
afname-hoeveelheden. Er is dan een groot prijsvoordeel 
ten opzichte van de producten ‘per stuk’.

Binnen/buiten toepassing barrière-stangen bij 
Politiekeurmerk Veilig Wonen® 
Zie de afbeelding hieronder voor de mogelijkheden 
(bovenaanzicht).

ODD

IDD

SecuBar bovenlicht-, valraam-, raam-, schuifpui-, 
lichtkoepel- en doorvalbeveiliging

IDD = montage in de dag
ODD = montage op de dag

Productvergelijking
Gebruik de matrix op pagina 38-39 voor een overzichte-
lijke vergelijking van alle types barrière-stangen. 

‘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®). Bij toepassing van één stang is de maximale 
hoogte de stang-diameter+2x150mm (zie afbeeldingen).

Max. 150mm

Max. 150mm

Max. 150mm

Max. 150mm

Max. 150mm

Overspanning max. 1000mm 
tenzij i.c.m. Connect tussenspijlen

✓

✓
✓

Montage aan de buitenkant

Montage aan de binnenkant

35
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Maatwerk is voor vrijwel alle modellen SecuBar mogelijk. 
Voorbeelden hiervan zijn:

Afwijkende kleur
Ten een lage meerprijs kunnen vrijwel alle modellen 
in een afwijkende RAL kleur geleverd worden. Dat is 
 natuurlijk wel zo mooi als het raam een afwijkende kleur 
heeft (niet voor RVS). Zie pagina 19 voor een overzicht 
van de RAL kleuren op voorraad.

Verzinken
Standaard zijn alle wit geëpoxeerde modellen geschikt 
voor binnengebruik in droge ruimtes. Vrijwel alle wit 
geëpoxeerde barrière-stangen en montage-accessoires 
kunnen worden verzinkt. Het staal wordt eerst verzinkt en 
vervolgens geëpoxeerd om een maximale roestwering te 
bereiken. De modellen zijn dan ook buiten toepasbaar. 

Afwijkend model 
Voor afwijkende kozijnconstructies zijn allerlei aan-
passingen aan de bestaande modellen mogelijk.  
We  hebben het hier over afwijkende steunen, 
 bijvoorbeeld t.b.v. smalle kozijnen of kozijnen met 
een afwijkende vorm. Ook kunnen combinaties van 
verschillende steunen gemaakt worden. Vrijwel  alles 
is mogelijk. Indien haalbaar kan een afwijkende 
steun zelfs door Secu bij SKG gekeurd worden ten 
behoeve van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® 
en SKG®*

SecuBar projectline 
Afwijkende lengtes
Waarom tijd verspillen om een barrière-stangen in het 
werk in te korten. Wij kunnen dit tegen lage kosten doen. 
Als het gaat om geëpoxeerde stangen, wordt de stang 
eerst ingekort en pas dan geëpoxeerd. Zo is de zaag snede 
niet zichtbaar en dus ook beter beschermd. Natuurlijk 
kunnen ook RVS stangen ingekort worden. De levertijd 
bedraagt dan slechts één werkweek. 

Voordelen: tot op de 10e millimeter nauwkeurig, 
 ontbraamd, geen zaagsnede zichtbaar, voorkomt fouten 
tijdens inkorten in het werk, prijsgunstig. 

Hieronder worden enkele voorbeelden getoond, maar 
daarnaast zijn vele andere uitvoeringen mogelijk. 

Kunststof ramen
Speciaal voor renovatie projecten in de bestaande bouw 
heeft Secu goedgekeurde barrière-stangen voor kunst-
stof elementen. Zo zijn renovatie-specialisten, maar 
ook fabrikanten in staat elementen eenvoudig en tegen 
 relatief lage kosten op te plussen naar SKG®*. 

De basis vormen bestaande producten uit het Secu 
 assortiment. Het standaard meegeleverde montage-
materiaal (voor hout) is echter niet geschikt. Daarom 
dient apart montagemateriaal bijvoorbeeld kunststof 
meebesteld te worden. Het gaat hier om zelfborende 
plaatschroeven 4,8x45mm. De verschroeving dient 
volledig in de staalversterking plaats te vinden. Het is 
ook belangrijk dat de draadgang volledig in de stalen 
ver stevigingskern van het kunststof kozijn plaatsvindt. 
Voor niet fabrikanten adviseren wij contact op te nemen 
met de leverancier van het kunststof kozijn in verband 
met de garantie en de verschroeving in de stalen kern.

SecuBar Combi4
in de dag
zie pag. 54

SecuBar Combi4
op de dag
zie pag. 54

SecuBar Twist
op de dag
zie pag. 44

SecuBar Holland 100
in de dag
zie pag. 42

SecuBar alu steunen
op de dag
zie pag. 70

SecuBar alu steunen
in de dag
zie pag. 70

Advies nodig? Bel met Secu. Wij helpen 
u graag met elke specifieke oplossing. 
Tel. 0252 - 620901
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types RVS (binnen- en buitengebruik) RVS RVS twist RVS snap aluminium disc

rozet steunen nokken hulzen steunen nokken

Zie pagina 60 62 66 68 70 74

Stang en steunen apart of als set geleverd apart apart apart apart apart set

PKVW®/SKG®* - bestaande bouw (*) * * * * *

PKVW®/SKH - nieuwbouw * * *

Prijs-range (1=laag, 5=hoger) 1 2 4 3 4 3

Toepasbaar

   binnen * * * * * *

   buiten/vochtige ruimtes * * * * * *

   hout * * * * * *

   goedkeur kunststof*** *

   i.c.m. combi uitzetter hoger dan 150mm

   in de dag (inbouwmaat in mm) 29 25 21,3 26 42 42

   op de dag (opbouwmaat in mm) 25 42

Dagmaat 1000-3000mm (mont.i.c.m. Connect systeem) * * * *

Aantal montage-punten per kant 2 2 1 0 4/5 5

Inkortbaar

Uitschuifbaar (inkorten niet nodig)

Max H/B raam bij plaatsing 1 product (SKG®) (in mm) 316 316 316 316 316 316

Maatwerk (ProjectLine)

   afwijkende lengte * * * * * *

   afwijkend model 

   afwijkende kleur (RAL)

* goedkeur voor plaatsing buiten (in de dag montage)
** model wordt verzinkt geleverd (ProjectLine)
*** afwijkend montagemateriaal apart bestellen

types wit geëpoxeerd staal (binnen gebruik) flex flex twist twist twist single combi combi4

smal plat hout kunststof

Zie pagina 42 42 44 44 44 48 52 54

Stang en steunen apart of als set geleverd apart apart apart apart apart set set set

PKVW®/SKG®* - bestaande bouw (*) * * * * * * *

PKVW®/SKH - nieuwbouw  * *

Prijs-range (1=laag, 5=hoger) 1 1 2 2 1 3 4 4

Toepasbaar

   binnen * * * * * * * *

   buiten/vochtige ruimtes *(**)

   hout * * * * * * *

   goedkeur kunststof*** * *

   i.c.m. combi uitzetter hoger dan 150mm * *

   in de dag (inbouwmaat in mm) 30 30 26 45 45 25

   op de dag (opbouwmaat in mm) 45 42 30 30 30 42

Dagmaat 1000-3000mm (mont.i.c.m. Connect systeem) * * * * *

Aantal montage-punten per kant 5 2 2 4 1 5 5 6/8

Inkortbaar * * * *

Uitschuifbaar (inkorten niet nodig) * * *

Max H/B raam bij plaatsing 1 product (SKG®) (in mm) 320 320 320 320 320 320 325 400

Maatwerk (ProjectLine)

   afwijkende lengte * *

   afwijkend model * * * * * * *

   afwijkende kleur (RAL) * * * * * * *

* goedkeur voor plaatsing buiten (in de dag montage)
** model wordt verzinkt geleverd (Stang moet apart verzinkt worden)
*** afwijkend montagemateriaal apart bestellen

Productvergelijking
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De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

type artikelnummer lengte (mm) kleur PKVW SKG

Twist/Flex stang Ø21,3mm 2010.357.100 990 wit epoxy ✓ *

Twist/Flex stang Ø21,3mm 
silverline

2010.357.103 990 RAL 9006 
(NF licht)

✓ *

Twist/Flex stang Ø21,3mm 2010.357.150 1490 wit epoxy - -

Twist/Flex stang Ø21,3mm 2010.357.200 1990 wit epoxy - -

Maximale overspanning PKVW® en SKG®* L1000mm, tenzij montage i.c.m. Connect pag. 46

• als het raam langer/breder is 
dan 1000mm en moet voldoen 
aan het PKVW®/SKG®*, combi-
neer Flex dan met het Connect 
systeem (zie pag. 46)

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

• zie pag. 38 voor vergelijking met 
andere types

• zie pag. 37 voor alle afwijkende 
modellen

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

inkortbare stalen stang, 
voor bovenlichtjes en andere ramen

SecuBar twist/flex

• basismodel (ø 21,3x2mm) 

• montage i.c.m. Twist nokken of Flex steunen (zie pag….)

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

Twist nokken odd
pag. 44

Twist nokken odd
kunststof pag. 44

Connect 
pag. 46

Montage i.c.m.:

Twist nokken idd
pag. 44

Flex steunen 
pag. 42
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De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

type artikelnummer kleur PKVW SKG

Flex kozijnensteunen smal in de dag (set van 2) 2010.357.002 wit epoxy ✓ *

Flex kozijnensteunen plat in de dag (set van 2) 2010.357.003 wit epoxy

Flex kozijnensteun t.b.v. kunststof (Holland 100) 2010.360.01 wit epoxy ✓ *

• zie pag. 38 voor vergelijking 
met andere types

• Flex op de dag is vervangen 
door Twist odd

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

• stanglengte is dagmaat:
 smal: -12mm
 plat: -12mm
 kunststof: -12mm

SecuBar flex steunen
bovenlichtjes en andere ramen

montagemateriaal
Type smal: 10 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop in de dag
Type plat: 4 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop
Type Holland 100: 10 zelfborende plaatschroef 4,8x45mm
afdekdopjes/ringetjes 

• basismodel

• montage in de dag i.c.m. Twist/Flex stang

• montage op de dag, zie pag. 44

• langere montagetijd

• ook leverbaar t.b.v. kunststof kozijn (type Holland 100)

Steun smal

Steun plat

Steun Holland 100

Steun smalSteun Holland 100 (t.b.v. kunststof)

Steun plat
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type artikelnummer kleur PKVW SKG SKH

Twist staal nokken in de 
dag (set van 2)

2010.365.100 wit epoxy ✓ * *

Twist staal nokken silverline 
in de dag (set van 2)

2010.365.103 RAL 9006 (NF licht) ✓ * *

Twist nokken op de dag 
hout (set van 2)

210.365.110 wit epoxy ✓ *

Twist nokken op de dag 
kunststof (set van 2)

210.365.120 wit epoxy ✓ (voor 
kunststof)

* (voor 
kunststof)

• zie pag. 38 voor vergelijking met 
andere types

• zie pag. 36 voor meer informatie 
over toepassing op kunststof 
kozijnen

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

• stanglengte is dagmaat:
 in de dag: -62mm
 op de dag (hout): n.n.b.
 op de dag (kunststof): afhankelijk 

van plaats stalen kern in kozijn

De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

Voldoet aan SKH weerstandsklasse 2 voor nieuwbouw (model in de dag, hout) (zie SKH publicatie 98-08)

bovenlichtjes en andere ramen

SecuBar twist nokken (staal)

montagemateriaal
voor hout in de dag
2 houtdraadbout 8x70mm
2 inbusboutje M5x6mm
2 ring 20x1,5mm
voor hout op de dag
4 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop
voor kunststof op de dag
8 zelfborende plaatschroeven 4,8x45mm 

• montage i.c.m. Twist/Flex stang

• kortere montagetijd

• montage in- of op de dag

• bus is elektrolytisch verzinkt

• zaagsnede stang wordt afgedekt door manchet

In de dag

Op de dag (hout)

Op de dag (kunststof)

Montage idd Montage odd, 
hout

Montage odd, 
kunststof
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De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

type artikelnummer kleur PKVW SKG

Connect staal enkel (1 verbindingsgat) 2010.365.510 wit epoxy ✓ *

Connect staal dubbel (2 verbindingsgaten) 2010.365.520 wit epoxy ✓ * • hulp nodig? Bel Secu. Geef de 
dagmaten op en wij adviseren.

 Tel. 0252 - 620901

• de maximale afstand tussen 
kozijn en connect of connect 
onderling is 1000mm

bovenlichtjes en andere ramen

SecuBar connect 
tussenspijlen staal 

• tussenspijlen voor ramen, zijlichten van 1000-3000mm

• toepassing alleen i.c.m. Twist/Flex stang en 
Twist nokken of Flex steunen 

• pasklaar - geen maatwerk nodig

Max. 
490mm

M
ax

. 3
00

0m
m

Max. 
320mm

M
ax

. 3
00

0m
m

Max. 
490mm

M
ax

. 2
00

0m
m

Max. 
320mm

M
ax

. 2
00

0m
m

Let op: Connect is alleen de tussenspijl. 
Het traliewerk stelt u zelf verder samen. 
Bestel-lijstje: 
• Connect (enkel of dubbel)
• Twist/Flex stang(en) horizontaal
• Twist/Flex stang(en) verticaal
• Twist kozijn nokken
I.p.v. Twist nokken kunnen ook Flex 
steunen gebruikt worden.

Connect 
Twist/Flex stang 

Twist kozijn nokken 
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De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

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

• montage 5e schroef achter 
stang is niet meer nodig bij 
PKVW®

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

type artikelnummer uitschuifbaar van…tot (mm) kleur PKVW SKG

Single 2010.356.011 600-1100 wit epoxy ✓ *

Single 2010.356.0140 600-1100 bruin epoxy ✓ *

Single 2010.356.015 1000-1800 wit epoxy - -

Single 2010.356.0152 1000-1800 bruin epoxy - -

bovenlichtjes en andere ramen

SecuBar single 
uitschuifbare stalen stang

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

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

• vierkant model met opgelaste steunen

• geschikt voor binnen-montage (niet in vochtige ruimtes)
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• voordelen barrière-stangen: 
veilig ventileren, voordelig, pre-
ventief, eenvoudig installeren

type artikelnummer uitschuifbaar van…tot (mm) kleur PKVW SKG

Duo 2010.356.010 310-550 wit epoxy - -

toilet- en andere kleinere ramen

SecuBar duo 
uitschuifbare stalen stang

montagemateriaal 
8 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop
afdekdopjes/ringetjes

• uitschuifbaar – past altijd (voor kleinere ramen)

• vierkant model met opgelaste steunen

• geschikt voor binnen-montage (niet in vochtige ruimtes)
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De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

type artikelnummer lxb buis (mm) 
bi.buis/bu.buis

uitschuifbaar 
van…tot (mm) 

kleur PKVW SKG

Combi 2010.356.0124 20 x 20/25 x 25 420-500 wit epoxy ✓ *

Combi 2010.356.0126 20 x 20/25 x 25 490-600 wit epoxy ✓ *

Combi 2010.356.012 20 x 20/25 x 25 680-870 wit epoxy ✓ *

Combi 2010.356.0121 20 x 20/25 x 25 680-870 bruin epoxy ✓ *

Combi 2010.356.0122 20 x 20/25 x 25 870-1000 wit epoxy ✓ *

Combi 2010.356.0123 20 x 20/25 x 25 870-1000 bruin epoxy ✓ *

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

• montage 5e schroef achter 
stang is niet meer nodig bij 
PKVW®

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

bovenlichtjes en andere ramen

SecuBar combi 
uitschuifbare stalen stang

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

• toepassen op ramen met combi uitzetter hoger 15cm

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



105mm

100mm

30mm

75mm45mm 14mm

115mm

14mm

930mm

130mm
400mm

410mm

215mm

54 55

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

• voldoet (idd en odd) ook aan 
PKVW®/SKG®* bij kunststof 
kozijnen (montage materiaal 
apart bestellen)

• zie voor meer info pag. 36
• voordelen barrière-stangen: 

veilig ventileren, voordelig, pre-
ventief, eenvoudig installeren

type artikelnummer diameter staf montagemaat 
van...tot (mm)

kleur PKVW SKG/
SKH

Combi4 in de dag 2010.356.001 massief ø10 360-970 wit 
epoxy

✓ *

Combi4 in de dag 2010.356.002 massief ø10 360-970 bruin 
epoxy

✓ *

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

✓ *

Combi4 op de dag 2010.356.004 massief ø10 280-950 bruin 
epoxy

✓ *

Montagemateriaal 
t.b.v. kunststof 
kozijnen in de dag

1010.049.001 zelfborende 
plaatschroeven 
4,8x45mm (16)

✓ *

Montagemateriaal 
t.b.v. kunststof ko-
zijnen op de dag

1010.049.002 zelfborende 
plaatschroeven 
4,8x45mm (12)

✓ *

bovenlichtjes en andere ramen

SecuBar combi4 
inkortbare stalen stang

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

• sierlijkere barrière-stang

• toepassen indien combi uitzetter hoger is dan 150mm

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

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

op de dag in de dag

De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

Voldoet aan SKH weerstandsklasse 2 voor nieuwbouw (model in de dag, hout) (zie SKH publicatie 98-08)
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type artikelnummer breedte uitschuif-
baar van...tot (mm)

kleur PKVW SKG

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 - -

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

valramen

SecuBar valraambeveiliging 
uitschuifbaar

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

• uitschuifbaar – past altijd

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

• op plaats oude valijzers wordt nieuwe beveiliging 
gemonteerd

oude onveilige valijzers

In de dag

Op de dag
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De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

type artikelnummer lengte (mm) diameter (mm) PKVW SKG

RVS stang Ø16mm 2010.355.002 990 ø16 ✓ *

RVS stang Ø16mm 2010.355.003 1490 ø16 ✓ *

RVS stang Ø16mm 2010.355.004 1990 ø16 ✓ *

RVS stang Ø16mm 2010.355.001 3000 ø16 ✓ *

Maximale overspanning PKVW® en SKG®* L1000mm, tenzij montage i.c.m. Connect pag. 72

• als het raam langer/breder is 
dan 1000mm en moet voldoen 
aan het PKVW®/SKG®*, combi-
neer RVS rondstaf dan met het 
Connect systeem (zie pag. 72)

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

• goedgekeurd bij bevestiging 
aan buitenzijde woning indien 
montage in de dag (bijv. voor 
beveiliging naar binnen draai-
ende valramen)

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

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

bovenlichtjes en andere ramen

SecuBar RVS inkortbare 
barrière-stang (RVS rondstaf)

• Ø16mm, kwaliteit 304, passing H9, geslepen

• geschikt voor montage binnen of buiten 
(binnen in kustgebied) 

• inkortbaar of op maat leverbaar (ontbraamd)

• gecertificeerd SKG i.c.m. SecuBar montage accessoires 

Montage i.c.m.:

RVS steun (niet 
PKVW®) pag. 62

Twist nok
pag. 66

Snap huls
pag. 68

Alu steun
pag. 70

Connect tussenspijl
pag. 72

Rozet pag. 60
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De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

• goedgekeurd bij bevestiging 
aan buitenzijde woning (bijv. 
voor beveiliging naar binnen 
draaiende valramen)

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

• stanglengte is dagmaat + 50mm 
i.v.m. inboren in kozijn

type artikelnummer PKVW SKG

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

montagemateriaal
4 RVS 4x40mm 1toersschroef 

bovenlichtjes en andere ramen

SecuBar RVS rozetten

• basismodel 

• montage i.c.m. RVS stang ø16mm

• langere montage-tijd 

• ingeboorde montage in het kozijn

• rozet werkt boorgat af en voorkomt uithakken stang

• afwerking RVS geborsteld

ingeboorde montage met borgschroef
(niet meegeleverd)
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• voordelen barrière-stangen: 
veilig ventileren, voordelig, 
preventief, eenvoudig installeren

• kwaliteit RVS 304
• stanglengte is dagmaat:
 in de dag: +0mm
 op de dag: +50mm
 middensteun: nvt

type artikelnummer PKVW SKG

RVS-steunen op de dag (set van 2) 2010.355.005 - -

RVS-steunen in de dag (set van 2) 2010.355.007 - -

RVS middensteun op de dag (1 stuk) 2010.355.008 - -

montagemateriaal
4 spaanplaatschroef 5x50mm verz.kop
(2x voor middensteun)
4 zwart kunststof afdekkapje in/op de dag 
(2x voor middensteun)

bovenlichtjes en andere ramen

SecuBar RVS steunen

• basismodel

• montage i.c.m. RVS stang

• inboren in kozijn niet nodig 

• leverbaar als in de dag, op de dag en middensteun 

In de dag

Op de dag

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

• stanglengte is dagmaat +50mm 
i.v.m. inboren in kozijn

type artikelnummer PKVW SKG

RVS Duo 2010.355.0011 - -

toilet- en andere kleinere ramen

SecuBar RVS Duo

montagemateriaal
8 RVS 1toersschroeven 4x40mm cil.kop

• 2x RVS barrière-stang ø14mm

• geleverd incl. RVS rozetten en RVS montagemateriaal

• voor ingeboorde montage in het kozijn
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• goedgekeurd bij bevestiging 
aan buitenzijde woning (bijv. 
voor beveiliging naar binnen 
draaiende valramen)

• pas voor ramen >1000mm 
 SecuBar Connect RVS toe. 
Zie pag. 72

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

• stanglengte is dagmaat - 60mm

type artikelnummer PKVW SKG/SKH

Twist RVS nokken in de dag (set van 2) 2010.355.010 ✓ *

bovenlichtjes en andere ramen

SecuBar twist nokken (RVS)

montagemateriaal
2 houtdraadbout 8x70mm
2 inbusboutje M5x6mm

• montage i.c.m. RVS stang

• kortere montagetijd

• slechts 1 montage-punt per kozijnkant (spaart tijd en 
kozijn)

• montage d.m.v. houtdraadbout (6 mm. voorboren)

• geschikt voor binnen- en buitengebruik

De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

Voldoet aan SKH weerstandsklasse 2 voor nieuwbouw (model in de dag, hout) (zie SKH publicatie 98-08)bevestig houtdraad
bout/nok in kozijn

manchet over
stang

vasttrekken met 
inbusbout
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• goedgekeurd bij bevestiging 
aan buitenzijde woning (bijv. 
voor beveiliging naar binnen 
draaiende valramen)

• verbeterde uitvoering model 
2005 (sterkere, hogere veer-
kracht van de Snap-lip)

• recht en braamloos inkorten 
RVS stang is belangrijk

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

• materiaal: nylon met glasvezel 
versterking

• stanglengte is dagmaat + 38mm 
i.v.m. inboren in kozijn

type artikelnummer kleur PKVW SKG/SKH

Snap in de dag (set van 2) 
incl. montage-vork

2010.355.100 grijs ✓ *

Set van 1 RVS barrierestang L 990 mm 
incl. Snap (2) en montage-vork (‘Snap Set’)

2010.355.300 grijs ✓ *

montagemateriaal
montagevork voor snel en makkelijk meten en inslaan 
meegeleverd per set hulzen

bovenlichtjes en andere ramen

SecuBar snap 
zelfborgende hulzen

• montage i.c.m. RVS stang

• zelfborgende hulzen, volledig schroefloos

• alleen felsrandje zichtbaar

• razendsnelle ingeboorde montage in het kozijn

• voordelig en fraai

1: schuif stang in 
voorgeboord gat 

ø 22mm

2: schuif huls in 
kozijn

3: schuif stang 
terug

4: huls borgt. Stang 
is aan weerszijden 

opgesloten

montagevork De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

Voldoet aan SKH weerstandsklasse 2 voor nieuwbouw (model in de dag, hout) (zie SKH publicatie 98-08)
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type artikelnummer kleur/materiaal PKVW SKG

Alu steunen in de dag (set van 2) 2010.355.065 blank geanodiseerd ✓ *

Alu steunen op de dag (set van 2) 2010.355.066 blank geanodiseerd ✓ *

Alu steun middensteun op de dag 
(1 stuk)

2010.355.067 ✓ *

Mont.mat. t.b.v. kunststof kozijnen 
alu idd

1010.049.003 zelfborende plaatschroeven 
4,8x45mm (10) 

✓ *

Mont.mat. t.b.v. kunststof kozijnen 
alu odd

1010.049.004 zelfborende plaatschroeven 
4,8x45mm (8)

✓ *

• versie in de dag goedgekeurd 
bij bevestiging aan buitenzijde 
woning (bijv. voor beveiliging 
naar binnen draaiende valramen)

• pas voor ramen >1000mm 
SecuBar Connect RVS toe. 
Zie pag. 72

• voldoet (idd en odd) ook aan 
PKVW®/SKG®* bij kunststof 
kozijnen (montage materiaal 
apart bestellen) Zie voor meer 
info pag. 36

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

• stanglengte is dagmaat:
 idd - 7mm

odd + 40mm

montagemateriaal 
voor hout
10 spaanplaat 5x50mm verz.kop in de dag 
8 spaanplaat 5x50mm verz.kop op de dag 
4 spaanplaat 5x50mm verz.kop middensteun
afdekdopjes

bovenlichtjes en andere ramen

SecuBar aluminium steunen

• montage i.c.m. RVS stang

• aluminium blank geanodiseerd 

• inboren in kozijn niet nodig 

• leverbaar als in de dag, op de dag en middensteun 
In de dag

Op de dag

Middensteun

Middensteun

In de dag

Op de dag

De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

Voldoet aan SKH weerstandsklasse 2 voor nieuwbouw (model in de dag, hout) (zie SKH publicatie 98-08)



72 73

De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

type artikelnummer PKVW SKG

Connect RVS enkel (1 verbindingsgat) 2010.355.610 ✓ *

Connect RVS dubbel (2 verbindingsgaten) 2010.355.620 ✓ * • hulp nodig? Bel Secu. Geef de 
dagmaten op en wij adviseren.

 Tel. 0252 - 620901

• de maximale afstand tussen 
kozijn en connect of connect 
onderling is 1000mm

bovenlichtjes en andere ramen

SecuBar connect 
tussenspijlen RVS

• tussenspijlen voor ramen, zijlichten van 1000-3000mm

• toepassing alleen i.c.m. RVS stang en 
Twist RVS nokken of aluminium steunen

• pasklaar – geen maatwerk nodig

Max. 
490mm

M
ax
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0m
m

Max. 
320mm

M
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. 3
00
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m

Max. 
490mm

M
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Max. 
320mm

M
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Let op: Connect is alleen de tussenspijl. 
Het traliewerk stelt u zelf verder samen. 
Bestel-lijstje: 
• Connect (enkel of dubbel)
• RVS stang(en) horizontaal
• RVS stang(en) verticaal
• Twist kozijn nokken
I.p.v. Twist nokken kunnen ook 
aluminium steunen gebruikt worden.

Connect RVS 
RVS stang 

Twist RVS kozijn nokken 
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De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

• goedgekeurd bij bevestiging 
aan buitenzijde woning (bijv. 
voor beveiliging naar binnen 
draaiende valramen)

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

type artikelnummer lengte (mm) PKVW SKG

Disc RVS set van 5 
(exclusief montage materiaal):

2010.355.520 ✓ *

  - 5x holle RVS stang Ø16mm., 
    v.z.v. anti doorzaagrol

990

  - 5x Disc RVS nokken 
    incl. afdekkapje (set van 2)

bovenlichtjes en andere ramen

SecuBar disc inkortbare 
barrière-stang incl. nokken

montagemateriaal
niet meegeleverd (pas spaanplaatschroeven 
4,5x45mm toe)
conisch gevormde afdekdoppen

• zeer voordelige variant

• set van holle RVS stang (Ø16mm), anti doorzaagrol en 
set (2) nokken

• montage in de dag

• door conische vorm nokken zijn schroeven makkelijk te 
monteren
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• toepassing als ballustrade en 
op franse balkons is ook 
goedgekeurd

• voldoet aan DIN6702
• op de dag versie leverbaar 

vanaf medio november 2005
• voor meer informatie 

en een montagefilm, zie 
www.doorvalbeveiliging.info

1: boor 20mm diep voor 2: bevestig rampa-moer 3: bevestig nok links 4: kort stang in

5: zet nok en inbus in 6: duw inbus terug 7: zet stang op nok links 8: lijn met rampa rechts

9: draai inbusbout in 10: vastgezet 11: schuif ringen over nok 12: bevestig afdekkapje

type artikelnummer afmeting kleur PKVW SKG

Doorval beveiliging 2010.366.02 L 990mm wit RAL9010 nvt goedkeur
Doorval beveiliging 2010.366.03 L 1190mm wit RAL9010 nvt goedkeur
Doorval beveiliging 2010.366.04 L 1300mm wit RAL9010 nvt goedkeur
Doorval beveiliging 2010.366.06 afw. lengte wit RAL9010 nvt goedkeur

ramen (voorkomt uitvallen)

SecuBar doorvalbeveiliging

• unieke verborgen montage

• goedgekeurd door SKG® tot 1300mm vrije overspanning

• goedgekeurd voor nieuwbouw en bestaande bouw

• toepassing in alle houtsoorten 

• montage in de dag d.m.v. rampa insert 20mm

• montage binnen of buiten

• stangen aluminium, diameter 40x4mm

• afwerking: geanodiseerd en v.z.v. epoxycoating buitenkwaliteit

• standaard leverbaar in wit, ook afwijkende RAL kleuren 
snel leverbaar

• maatwerk mogelijk

montagemateriaal
2 rampa-moer ø16x20mm
2 x inbusbout M8x50mm
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• steeds meer inbraken vinden 
plaats door glasdelen in bui-
tendeuren omdat de deur zelf 
steeds beter beveiligd wordt. 
Daarom is het belangrijk dit 
soort gevoelige delen ook te 
beveiligen

• rondom maximaal 150mm vrije 
ruimte

type artikelnummer afmeting (mm) toepassing PKVW SKG

Deco 2010.600.100 540x525 onderpaneel voordeur, idd

glas valt 
nog buiten 

PKVW

-

Deco 2010.600.110 540x525 onderpaneel voordeur, odd -

Deco 2010.600.150 250x825 zijlicht naast deur, idd -

Deco 2010.600.160 250x825 zijlicht naast deur, odd -

Deco 2010.600.200 540x1034 paneel achterdeur en voordeur, idd -

Deco 2010.600.210 540x1034 paneel achterdeur en voordeur, odd -

SecuBar deco

• siertralie voor glasdelen in deuren of ramen

• alternatief voor standaard rechte tralies 

• eigentijds ontwerp

• montage in de dag of op de dag

• uitgevoerd in zwart geëpoxeerd staal

• geschikt voor binnenmontage (niet in vochtige ruimtes)

glasdelen in/naast buitendeuren

Montage in de dag 
(uitschuifbaar)

Montage op de dag 
(uitschuifbaar)

AchterdeurVoordeur en zijlicht

montagemateriaal
alle onderdelen meegeleverd
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type artikelnummer hoogte 
model (mm)

uitschuifbaar 
van…tot (mm) 

kleur PKVW SKG

Basic 2 2010.924.420 230 610-1070 wit epoxy - -

Basic 3 2010.152.442 380 610-1070 wit epoxy - -

Basic 4 2010.212.442 530 610-1070 wit epoxy - -

Bij de hoogte mag 300mm opgeteld worden (2x150mm) i.v.m. maximale ruimte tussen kozijn en tralie 

• afgebeeld model is type 
2010.152.442

ramen algemeen

SecuBar basic semi-
permanente traliebeveiliging

montagemateriaal
8 spaanplaat 5x50mm verz.kop

• basis raambeveiliging bijvoorbeeld kelder, zolder, 
 vakantiehuisje e.d.

• kan geopend en gesloten worden d.m.v. bijgeleverd hangslot

• uitschuifbaar – past altijd

• geschikt voor binnen-montage in- of op de dag 
(niet in vochtige ruimtes)
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type artikelnummer hoogte 
model(mm)

uitschuifbaar 
van…tot (mm) 

kleur PKVW SKG

Verwijderbaar 2010.122.440 300 610-1010 verzinkt staal - -

Verwijderbaar 2010.182.440 430 610-1010 verzinkt staal - -

Verwijderbaar 2010.123.660 300 910-1520 verzinkt staal - -

Verwijderbaar 2010.183.660 430 910-1520 verzinkt staal - -

Gelijksluitend afh. van aantal leverbaar

Bij de hoogte mag 300mm opgeteld worden (2x150mm) i.v.m. maximale ruimte tussen kozijn en tralie 

• afgebeeld model is type 
2010.122.440

ramen algemeen

SecuBar verwijderbare 
traliebeveiliging

montagemateriaal
8 spaanplaat 4x25mm cil.kop 

• basis raambeveiliging 

• snel verwijderbaar d.m.v. 2 cilinderslotjes

• uitschuifbaar – past altijd

• geschikt voor binnen-montage in- of op de dag 
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De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

type artikelnummer hoogte 
model(mm)

uitschuifbaar 
van…tot (mm) 

kleur PKVW SKG

Plus 1 2010.400.100 380 550-700 wit epoxy ✓ *

Plus 2 2010.400.200 545 690-900 wit epoxy ✓ *

Plus 3 2010.400.300 710 825-1200 wit epoxy ✓ *

Plus 4 2010.400.400 710 990-1500 wit epoxy ✓ *

Plus 5 2010.400.500 1040 850-1200 wit epoxy ✓ *

Plus 6 2010.400.600 545 990-1500 wit epoxy ✓ *

Plus gelijksluitend afh. van aantal leverbaar

Plus, acc. montage 
op de dag 1

2010.400.810 nvt wit epoxy ✓ *

Plus, acc. montage 
op de dag 2&6

2010.400.820 nvt wit epoxy ✓ *

Plus, acc. montage 
op de dag 3&4

2010.400.830 nvt wit epoxy ✓ *

Plus, acc. montage 
op de dag 5

2010.400.840 nvt wit epoxy ✓ *

Bij de hoogte mag 300mm opgeteld worden (2x150mm) i.v.m. maximale ruimte tussen kozijn en tralie 

 

• voor ronde koepels en koepels 
kleiner dan het kleinste type: 
kies montage op de dag 

• lichtkoepels kunnen als alter-
natief ook met barrière-stangen 
beveiligd worden

 

• afgebeeld model 2010.400.300

lichtkoepels en ramen algemeen

SecuBar plus verwijderbare 
traliebeveiliging

montagemateriaal
aantal afh. van model 
houtdraadbouten 6x50mm
slot(en) incl. 2 sleutels

• geschikt voor (dak)ramen en lichtkoepels

• verwijderbaar d.m.v. cilinderslot 

• zeer solide uitvoering

• uitschuifbaar – past altijd

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

• montage op de dag d.m.v. apart leverbare 
montage-accessoire 

eenvoudig verwijderbaar montage op de dageenvoudige montage
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De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

• lichtkoepels kunnen als alter-
natief ook met barrière-stangen 
beveiligd worden

 

• afgebeeld model 2010.400.300

type artikelnummer breedte 
model (mm)

uitschuifbaar 
van…tot (mm) 

kleur PKVW SKG

Dome 1 2010.401.100 380 1080-1600 wit epoxy ✓ *

Dome 2 2010.401.200 380 1580-2050 wit epoxy ✓ *

Dome 3 2010.401.300 380 2030-2450 wit epoxy ✓ *

Bij de breedte mag 300mm opgeteld worden (2x150mm) i.v.m. maximale ruimte tussen kozijn en tralie 

lichtkoepels

SecuBar dome traliebeveiliging

montagemateriaal
8 spaanplaat 5x50mm

• semi-permanent (kan geopend worden d.m.v. 
 cilinderslot)

• uitschuifbaar – past altijd

• geschikt voor binnen-montage in de dagkant 
van de koepel

gesloten open d.m.v. slot en 
inschuiven stangen
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type artikelnummer overspanning van…tot (mm) kleur PKVW SKG

Schuifpuibeveiliging 2010.370.01 710-1220 wit epoxy - -

De overspanning is de ruimte waarin de beveiliging gemonteerd wordt • geschikt voor smalle delen door 
geringe inbouwmaat

schuifpuien

SecuBar schuifpuibeveiliging

montagemateriaal
4 parker 5x15mm
4 boutjes M4, moertjes en ringetjes

• eenvoudige beveiliging voor puien en schuiframen

• afsluitbaar d.m.v. vergrendeling

• v.z.v. vergrendelbare ventilatie-stand

• geschikt voor bi/bu schuivend

vergrendelbare
ventilatie-stand

deur open - beveiliging 
niet in zicht

bevestiging kan hoger 
(voor gebruiksgemak)
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De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

type artikelnummer overspanning 
maximaal (mm)

kleur PKVW SKG

Schuifpui-en schuifraam-
beveiliging Basic silverline

2010.380.02 930 RAL 9006 
(NF licht)

✓ *

Schuifpui-en schuifraam-
beveiliging Basic silverline

2010.380.03 1430 RAL 9006 
(NF licht)

✓ *

Schuifpui-en schuifraam-
beveiliging Basic silverline

2010.380.04 1930 RAL 9006 
(NF licht)

✓ *

Montage accessoire voor 
buiten schuivende delen

2010.380.12 nvt aluminium 
geanodiseerd

✓ *

De overspanning is het deel waarin de beveiliging gemonteerd wordt 

 

• door de smalle uitvoering ook 
geschikt voor alu schuifpuien en 
schuiframen

• PKVW® en SKG®* voor hout, 
alu en kunststof puien

schuifpuien

SecuBar schuifpui- en 
schuifraambeveiliging basic

montagemateriaal 
2 sluitpot t.b.v. kozijn

• eenvoudig inkortbaar

• geschikt voor horizontale/verticale schuiframen en alle 
soorten schuifpuien (bi/bu schuivend) 
(voor bu. schuivend los accessoire bestellen)

• geïntegreerd slot (cross key) voor snelle bediening

• slimline design, past dus ook op smalle kozijnen 
(bijvoorbeeld. aluminium)

Binnen schuivendInkorten stang Buiten schuivend

montage-accesoire 
buiten schuivend



92 93

De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

• hét voordeel van montage is 
dat de beveiliger met slechts 
4 montagepunten in het kozijn 
vastgezet wordt. Er hoeft niet 
in de rails geboord te worden, 
zoals bij sloten. Ook is er maar 
1 bedieningspunt, in tegenstel-
ling tot oplegsloten boven en 
onderin de pui

• toepassing SecuStrip type 2 
Special werkt preventief, voor-
komt schade bij inbraakpoging

• voldoet voor alle soorten schuif-
puien (hout, alu, kunststof) naar 
binnen- en naar buiten schuivend

type artikelnummer overspanning 
van…tot (mm)

kleur PKVW SKG

Schuifpuibeveiliging Plus 2010.370.04 890-1280 wit epoxy ✓ *

Schuifpuibeveiliging Plus 
silverline

2010.370.041 890-1280 RAL 9006 
(NF licht)

✓ *

Schuifpuibeveiliging Plus 2010.370.05 890-1280 bruin epoxy ✓ *

Schuifpuibeveiliging Plus 2010.370.02 1120-1800 wit epoxy ✓ *

Schuifpuibeveiliging Plus 
silverline

2010.370.023 1120-1800 RAL 9006 
(NF licht)

✓ *

Schuifpuibeveiliging Plus 2010.370.03 1120-1800 bruin epoxy ✓ *

Schuifpuibeveiliging Plus 2010.370.021 1800-3000 wit epoxy ✓ *

Schuifpuibeveiliging Plus 2010.370.031 1800-3000 bruin epoxy ✓ *

De overspanning is de ruimte waarin de beveiliging gemonteerd wordt 

• telescopisch balkslot

• geschikt voor alle soorten puien (bi en bu schuivend)

• v.z.v. afsluitbare ventilatie-stand

• v.z.v. wandhouder – wegklappen 
beveiliging indien niet in gebruik

• solide uitvoering

schuifpuien

SecuBar 
schuifpuibeveiliging plus

montagemateriaal 
voor hout
10 spaanplaat 4x40mm cil.kop

SecuStrip op schuifpuiafsluitbare ventilatiestandwegklapbaar in wandhouder



SecuMax, slimme beveiligings-oplossingen

SecuMax is een verzamelnaam voor allerlei slimme 
 beveiligings-oplossingen. De mogelijkheden voor maat-
werk zijn beperkt. De groep biedt producten voor: 

Deuren
• Postkeeper postopvanger en brievenbusbeveiliging ineen
• Brievenbusbeveiliging
• SecuMax penslotschilden

Garagedeuren
• Garagedeurbeveiliging voor kanteldeuren
• Plus garagedeurbeveiliging voor kanteldeuren 

(en soms houten deuren)
• P3 garagedeurbeveiliging voor kanteldeuren

Ramen
• 816 raamgrendel voor draai/kiepramen
• 720 afsluitbare raam uitzetter
• 806 universeel slot voor naar bu draaiende delen
• 802 universeel slot voor naar bu draaiende delen
• 854 universeel slot voor naar bu draaiende 

(schuif)delen

Schuifpuien
• 807 universeel slot voor schuifpuien hout/alu/kunststof

95
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type artikelnummer kleur/materiaal

Postkeeper 3010.010.01 plaat crème (RAL9001), crème katoenen zak

deuren

SecuMax postkeeper 

montagemateriaal
4 spaanplaat 4x30mm bolkop
2 ring ø12mm

• vangt post op

• past op horizontale brievenbussen

• voorkomt inbraak door de brievenbus

• geen post op de grond

• werkt tochtwerend

• post makkelijk grijpbaar 
(bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers en ouderen)
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type artikelnummer past op… kleur

Brievenbusbeveiliging 3010.015.01 alle horizontale brievenbussen crème (RAL9001)

Brievenbusbeveiliging 3010.015.02 alle horizontale brievenbussen zilver (RAL9006)

SecuMax brievenbusbeveiliging 

montagemateriaal
3 spaanplaat 4x30mm bolkop

• voorkomt manipuleren van oplegslot of deurklink

• past op alle horizontale brievenbussen

• past ook over tochtwering indien al aanwezig

deuren



35mm

4mm
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type artikelnummer omschrijving

ééntoersschroeven 2510.030.01 22 ééntoersschroeven (incl. kapjes wit)

ééntoersschroeven 2510.030.02 22 ééntoersschroeven (incl. kapjes bruin)

• ideaal voor glaslatten, tuinverlichting en dergelijke

• gegalvaniseerde ééntoersschroeven en kunststof afdek-
dopjes 

• set van 22

• maat 4x35mm

deuren

SecuMax ééntoersschroeven



50 mm

13 mm

10 mm

2 mm

94 mm

20 mm

30 mm
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type artikelnummer toepassing materiaal PKVW SKG

RVS penslotschilden 2510.020.01 buitendeuren (hout) RVS geborsteld - -

deuren

SecuMax penslotschilden

• montage i.c.m. penslot

• bevestiging door-en-door

• brengt sterkte terug in deur

• asymmetrisch ovaal sleufgat: eenvoudige montage (ook 
i.c.m. SecuStrip)

• geborsteld RVS (kwal. 304)
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type artikelnummer materiaal PKVW SKG

Garagedeurbeveiliging 2510.010.01 kunststof v.z.v. glasvezel - -
• maximale deurdikte 4mm
• alleen verschillend sluitend 

leverbaar
• bijzetslot voor kanteldeuren van metaal

• basisbeveiliging

• bediening van buitenaf d.m.v. radiaalslot

• zorgt voor vaste verbinding tussen deur en garagevloer 
d.m.v. draaiarm

garage(kantel)deuren

SecuMax garagedeurbeveiliging

montagemateriaal
3 5x47mm spaanplaat cil.kop
3 vloerplug
overige benodigdheden worden meegeleverd



340mm

1315mm

41mm

47mm

47mm

61mm
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De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

type artikelnummer past op... (mm) materiaal PKVW SKG

Plus 2510.010.06 kanteldeuren (max. 
breedte 2780 mm)

staal ✓ *

Plus verlengingsset 2510.010.07 max. breedte deur 
5380mm

staal ✓ *

Verlengde blinde sleutel 
stiftlengte L75mm

2510.010.09 bij gebruik houten 
deuren

• niet geschikt voor toepassing 
garagedeur met loopdeur

• geschikt voor o.a. Hörmann en 
Novoferm deuren

• past soms ook op andere 
(houten)garagedeuren. 
Hiervoor verlengde blinde 
sleutel bestellen• bijzetslot voor kanteldeuren van metaal

• bediening van binnenuit en buitenaf

• geleverd met 3 ‘cross-key’ sleutels

• eenvoudige ‘blinde’ montage (nauwelijks zichtbaar aan 
buitenkant)

• uitslag schoten bij slotbediening aan elke kant 25mm

garage(kantel)deuren

SecuMax plus 
garagedeurbeveiliging

montagemateriaal
20 parker 4,2x19mm
overige benodigdheden worden meegeleverd

buiten: alleen kapje t.b.v. 
sleutel zichtbaar

binnen: eenvoudige 
bevestiging in deurprofiel
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De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

• indien aanwezig dient loopdeur 
apart beveiligd te worden

• toepassing op andere gara-
gedeuren is ook mogelijk, 
mits rails aanwezig zijn (geen 
PKVW® en SKG®*)

type artikelnummer past op... (mm) materiaal PKVW SKG

P3 2510.010.05 kanteldeuren breedte 
2080 - 4000

gegalvaniseerd staal 
met RVS pennen

✓ *

• vergrendeling voor kanteldeuren van metaal

• uitschuifbare vergrendeling (past altijd)

• wordt in de rails achter de geleide-rollen geplaatst

• bediening van binnenuit

• montage niet nodig (garagedeur blijft intact)

• voordeligste oplossing om deur op te plussen naar 
PKVW®.

garage(kantel)deuren

SecuMax P3 
garagedeurbeveiliging

beveiliging blokkeert wieltjes van rails,
montage niet nodig
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• voorbereid voor mechanisch 
ontkoppelen van garage-
deuraandrijving (let op: is (nog) 
niet inbraakwerend)

• schootuitslag 65-85mm
• bij cilinderbediening buiten 

cilinder is 55mm bij deurblad-
dikte 40mm

• microswitch werkt als schoot-
standmelder 

• voor (industrie)deuren>2750mm 
adviseren wij 2 sloten toe te 
passen

type artikelnummer past op... (mm) materiaal PKVW SKG

Sectionaal 2510.015.02 alle sectionaaldeuren staal ✓ **

Microswitch 2510.015.04 t.b.v. elektrische deuren - - • mogelijkheden bediening: 
 binnen knop/buiten blind
 binnen knop/buiten cilinder

• ontwikkeld voor sectionaal deuren (dikte 20-45mm)

• bediening van binnenuit en buitenaf, zie tips

• enkelzijdige montage en vergrendeling

• compacte en snelle montage

• links/rechts toepasbaar

• uitwisselbaar met bestaande europrofielcilinder in 
garagedeur (niet meegeleverd)

• eenvoudige verwisseling cilinder

sectionaal garagedeuren

SecuMax sectionaal 
garagedeurbeveiliging

montagemateriaal
3 houtdraadbout 8x50
3 vlakke sluitring 8mm
3 muurplug 10x60
6 plaatparker 6,3x15
6 plaatparker 6,3x35
2 flensmoer M8
2 slotbout M8x16 De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®**aanzicht binnen aanzicht buitendoorsnede slot en deur
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• deze raamuitzetter is ideaal 
voor hoger gelegen ramen om 
te voorkomen dat kinderen uit 
het raam vallen (niet getest als 
doorvalbeveiliging)

type artikelnummer sluiting kleur PKVW SKG

720-12 2510.720.12 speciale sleutel wit - -

720-22 2510.720.22 speciale sleutel bruin - -

720-72 2510.720.72 speciale sleutel zilvergrijs - -

• past op naar buiten draaiende ramen van hout

• zet raam in maximale ventilatiestand van 75mm 
(in drie stappen)

• raam kan weer geheel open m.b.v. meegeleverde 
 ‘sleutel’

• voorkomt insluiping

• voorkomt dat kinderen uit raam vallen

naar buiten draaiende ramen

SecuMax afsluitbare 
raamuitzetter slot 720

montagemateriaal
5 3x26mm parker, verz.kop
overige benodigdheden worden meegeleverd

ventilatiestand raam gesloten



Maatvoeringen in mm
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De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

• eenvoudige montage sluitplaatje

• PKVW® en SKG®* naar buiten 
draaiende houten deuren en 
ramen

• PKVW® en SKG®* montage 
altijd i.c.m. overzet-beugeltje 

• ook toepasbaar op smalle ko-
zijnen (bijv. kunststof of alu). 
Voldoet dan niet aan PKVW® en 
SKG®*

• wordt standaard gelijksluitend 
geleverd (sleutel nummer 
D210). Andere sleutelnummers 
bestelbaar

type artikelnummer sluiting kleur PKVW SKG

805-12 2510.805.12 pijpsleutel (niet afgeb.) wit ✓ *

805XL met verlengde 
schoot +19mm

2510.805.XL pijpsleutel (niet afgeb.) wit

806-12 2510.806.12 cilinderslot wit ✓ *

806-22 2510.806.22 cilinderslot bruin ✓ *

806-52 2510.806.52 cilinderslot zilvergrijs ✓ *

Onderlegplaatje 2510.805.121 nvt wit - -

Onderlegplaatje 2510.805.221 nvt bruin - -

• universeel slot voor bovenlichtjes, ramen, 
schuiframendeuren, 

• slimline design

• voordelig

• sluiten: indrukken schuif. Openen: sleutel-bediening

• ook leverbaar met verlengde schoot +19mm

bovenlichtjes, (dak)ramen, 
schuiframen, deuren

SecuMax universeel slot 806

montagemateriaal 
voor hout
2 spaanplaat 3,5x40mm, verz.kop (slot)
2 spaanplaat 4x40mm, cil.kop (overzetbeugeltje 
 t.b.v. PKVW®)
2 spaanplaat 4x40mm, verz.kop (sluitplaatje)
1 sleutel
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De met een ✓en * gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®*

• PKVW® en SKG®* alleen voor 
schuifpuien van hout, alu en 
kunststof

• wordt standaard gelijksluitend 
geleverd (sleutel nummer 
D210). Andere sleutelnummers 
bestelbaar

type artikelnummer sluiting kleur PKVW SKG

807-12 2510.807.12 cilinderslot wit ✓ *

807-22 2510.807.22 cilinderslot bruin ✓ *

807-52 2510.807.52 cilinderslot zilvergrijs ✓ *

• zeer geschikt voor montage op 
schuifpuien door de lange stift

• universeel slot voor schuifpuien, bovenlichtjes, 
(Velux dak)ramen, deuren

• slechts 2 montage-punten (snellere montage)

• sluiten: indrukken schoot, openen: sleutel-bediening

• meedraaiende stift voorkomt doorzagen

bovenlichtjes, (dak)ramen, deuren, 
schuifpuien

SecuMax universeel slot 807

montagemateriaal 
voor hout
4 spaanplaat 4x40mm, verz.kop
voor aluminium
2 parkerschroef 4x25mm
2 sleutels

Maatvoeringen in mm
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type artikelnummer sluiting kleur PKVW SKG

raamgrendel excl. slot 2510.920.12 - wit - -

raamgrendel incl. slot 2510.920.121 slotje wit - -

slot incl. sleutel 2510.920.122 slotje wit - -

onderlegplaatje 2mm 2510.920.125 - wit - -

• nauwkeurige uitvulling slotje 
dmv onderlegplaatje (1 meege-
leverd). Uitvullen vleugel d.m.v. 
kapjes 2-9mm.(meegeleverd)

• voor: draai/kiepramen en dakramen
 kunststof/hout/alu

• links/rechts toepasbaar en afsluitbaar

• uitvullen d.m.v: kapjes 2-9mm (meegeleverd)
 stapelbare onderlegplaatjes 2mm (niet meegeleverd)

• vergrendelbaar of afsluitbaar d.m.v. slotje 
(zie productoverzicht)

draai/kiepramen, dakramen

SecuMax raamgrendel 816

montagemateriaal 
2 plaatschroef 4,8 x 19mm

• voor montage in holle elementen 
kunnen als alternatief holle-wand -
pluggen (bijv. Fischer) worden 
toegepast

stand rechts makkelijk uitvullen door onderlegplaatjes 
en opvuldopjes (onder vleugel)

stand middenstand links
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type artikelnummer sluiting kleur PKVW SKG

802-12 2510.802.12 cilinderslot wit - -

802-22 2510.802.22 cilinderslot bruin - - • wordt standaard gelijksluitend 
geleverd (sleutel nummer 
D210). Andere sleutelnummers 
bestelbaar• voordelige basisbeveiliging

• geschikt voor diverse draai- en schuiframen

• bij sluiten raam vergrendelt het slot zichzelf 
Openen: sleutel-bediening

• slimline design – past ook op smalle kozijnen 
(bijvoorbeeld kunststof, alu)

bovenlichtjes, (dak)ramen, schuiframen

SecuMax universeel slot 802

montagemateriaal
4 parkerschroef 4x25mm
afdekdopjes
1 sleutel Maatvoeringen in mm



122 123

type artikelnummer sluiting kleur PKVW SKG

854-12 2510.854.12 cilinderslot wit - -

854-22 2510.854.22 cilinderslot bruin - - • wordt standaard gelijksluitend 
geleverd (sleutel nummer 
D210). Andere sleutelnummers 
bestelbaar• voordelige basisbeveiliging

• geschikt voor diverse draai- en schuifelementen

• vergrendeld automatisch zodra raam sluit. Openen: 
sleutel-bediening

• slimline design – past ook op smalle kozijnen 
(bijvoorbeeld. kunststof, alu)

bovenlichtjes, schuiframen, 
(dak)ramen, schuifpuien

montagemateriaal
4 parkerschroef 4x25mm
afdekdopjes
1 sleutel

SecuMax universeel slot 854



SecuGuard codesloten dienen als beveiliging en 
 toegangscontrole van alle mogelijke ruimtes. Het is een 
prima alternatief voor plaatsen waar niet iedereen  een 
sleutel mag hebben of snelle toegang tot een ruimte  
 nodig is. Het slot werkt mechanisch en werkt dus 
 onafhankelijk van het stroomnet. Het systeem bestaat 
uit een behuizing en druktoets paneel, waarop de code 
 ingevoerd wordt. 

SecuGuard, veiligheid zonder sleutels
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• doornmaat 58mm, minimale 
deurdikte 33mm, maximale 
deurdikte 51mm, toepassing 
altijd als bijzetslot

• niet geschikt voor opdekdeuren

type artikelnummer specificatie kleur PKVW SKG

Mechanisch 
codeslot

5010.011.00 standaard handle grijsbruin - -

Mechanisch 
codeslot

5010.011.01 standaard handle 
met holdback

grijsbruin - -

Mechanisch 
codeslot

5010.011.02 paddle handle met 
holdback

zilver - -

Mechanisch 
codeslot

5010.011.07 paddle handle met 
holdback

zwart (RAL9005) - -

deuren

SecuGuard codeslot

montagemateriaal
2 4x31mm, verz.kop (schoot)
2 M4x60mm, cilkop (slotkast)

• mechanisch codeslot

• toepassing als toegangscontole

• code snel te wijzigen door gebruiker

• fraai afgerond design

• slagvaste (kunststof) behuizing

• spatwaterdicht, ook geschikt voor buiten

• eerste codetoets voorkomt ‘kraken’ code 

• geschikt voor stompe deuren

Code snel wijzigenPaddle handleStandaard handle



Voor de beveiliging van glas bestaat er een prima alter-
natief voor tralies en andere zichtbare oplossingen. Secu 
introduceert SecuShield. Volledig onzichtbaar, maar ijzer-
sterk. Ideaal voor inbraakgevoelige glasdelen in woning-
en (bijvoorbeeld deuren voorzien van glas) maar ook 
 geschikt voor glasdelen in bedrijfspanden en dergelijke. 
Naast inbraakwering wordt SecuShield ook toegepast 
als doorvalbeveiliging. Zo wordt voorkomen dat kinderen 
door glas vallen (bijvoorbeeld in kinderdagverblijven).  
SecuShield voldoet aan de europese normering die 
hiervan.  Er zijn 2 product-groepen:

Glasfilm
deze film wordt aan de binnenzijde van gladde glas-opper-
vlaktes aangebracht. Ideaal om bestaand glas inbraak-
werend te maken. De glasfilm is er in 2 soorten. Dit soort 
films worden al jarenlang toegepast door kinderdag-
verblijven, banken en juweliers. Secu heeft de film nu 
ook toepasbaar gemaakt voor de prof en de consument.

Clearguard
dit is een polycarbonaat dat als voorzet-beglazing kan 
worden toegepast of als vervanging van het bestaande  
glas. Het wordt geleverd in verschillende diktes en is 
liefst 250x sterker dan glas! Een perfect onzichtbaar 
pantser. Clearguard is UV bestendig en kraswerend. 
Het verkleurd niet en blijft dus door de jaren heen 
 gegarandeerd helder.

SecuShield projectline
SecuShield kan in een professionele kwaliteit geleverd  
worden. Deze voldoet aan de verzekerings-norm 
DIN52290. De dikte van deze film is 300Mu. Die film is 
uniek in Nederland. Vanwege de dikte van dit materiaal 
wordt de film door professionals opgebracht.

SecuShield, transparante veiligheid
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• ook geschikt ter voor koming van 
glasletsel (kindveiligheid)

• bij het inmeten van de glasde-
len dient rondom rekening te 
worden gehouden met 2mm 
ruimte tussen film en kozijn. Dit 
om het vocht na het opbrengen 
te kunnen verwijderen (m.b.v. 
bijgeleverde rakel). Op de aan-
vraag/opdracht dient te worden 
vermeld welke afmeting geme-
ten is (bijv. de strakke dagmaat)

type artikelnummer afmeting (mm) toepassing PKVW SKG

Glasbeveiligings-
film

2010.310.01 680x1520 voordeur/achterdeur/
zijlicht

- -

Glasbeveiligings-
film

2010.320.01 750x1000 diverse ramen (o.a. 
keuken of toilet)

- -

Glasbeveiligings-
film

2010.330.01 750x650 klein raam/onderste 
glasdeel deur

- -

ramen 

SecuShield glasfilm

• transparant en zelfklevend

• geeft glas onzichtbare ‘ruggengraat’

• aanbrengen dmv water- en zeepoplossing

• standaard maten kunnen op maat gesneden worden
d.m.v. bijgeleverd mesje

• ook geschikt om letselschade te voorkomen 

• glas moet volledig vlak zijn

hamerbestendigmet filmzonder filmmesje en rakel 
meegeleverd
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• toepassing als glasvervanging: 
bij het inmeten van de glasdelen 
dient rekening te worden ge-
houden met uitzetting en krimp 
van het polycarbonaat (ca. 3mm 
per meter). Plaats Clearguard 
in schone sponningen, gebruik 
goede beglazingsband en voor-
geschreven siliconenkit

• toepassing als voorzetbegla-
zing: werk met een aluminium 
U-profiel rondom (v.z.v. boorga-
ten) of doorboor de plaat met 
een 4mm boortje en zet om de 
100mm. vast met zo groot mo-
gelijke houtschroeven

type artikelnummer afmeting (mm) toepassing PKVW SKG

Glasvervanging 3 mm 2010.340.01 500 x 700 onderraam voordeur - -

Glasvervanging 4 mm 2010.340.02 1100 x 700 bovenraam voordeur - -

Glasvervanging 5 mm 2010.340.03 1750 x 700 raam achterdeur - -

Glasvervanging 5 mm 2010.340.04 1400 x 700 raam achterdeur - -

Glasvervanging 5 mm 2010.340.05 900 x 1250 raam algemeen - -
• transparant polycarbonaat

• geleverd op standaard maten 
eenvoudig in te korten 

• 250x sterker dan glas

• als glasvervanging of voorzetbeglazing

ramen

SecuShield clearguard 
glasvervanging 

250 keer sterker 
dan glas



Deze groep omvat 2 typen producten: anti-ramzuilen en 
anti-parkeervoorzieningen.

Anti ramzuilen: 
Het ramkraken is inmiddels een bekend fenomeen. Jaar-
lijks vinden ca. 1000 ramkraken plaats en deze veroor-
zaken voor tientallen miljoenen euro’s aan schade. De 
emotionele schade is niet eens in geld uit te drukken. 
Een heel effectieve oplossing is het plaatsen van anti-
ramzuilen. Deze zuilen vangen de klap op, voorkomen 
een ramkraak en dus ook schade aan het pand. De zuilen 
werken telescopisch en zijn dus overdag geen obstakel. 
Verder is het belangrijk dat SecuPost nagenoeg onder-
houdsvrij is en dat alle onderdelen snel vervangbaar zijn 
in geval van storing. 

Niet voor niets wordt SecuPost aanbevolen door de 
politie en verplicht gesteld door diverse verzekerings-
maatschappijen. SecuPost zuilen worden toegepast bij 
winkels, kantoren, magazijnen en op opritten en parkeer-
havens. Secu is marktleider in Nederland met haar serie 
ramzuilen. 

Meer informatie over de serie anti ramzuilen vindt u 
in de apart verkrijgbare SecuPost brochure of op de 
speciale website www.ramkraak.nl.

Anti-parkeervoorzieningen:
Wildparkeren is hét probleem van deze tijd. Gelukkig 
biedt Secu een passende oplossing. Het gaat hierbij om 
een serie paaltjes en beugels, die eenvoudig geïnstalleerd  
kunnen worden. De paaltjes en beugels kunnen boven-
gronds of ondergronds verankerd worden. Deze serie 
biedt hoogwaardige oplossingen tegen een aantrekkelijk 
prijsniveau.

SecuPost projectline
SecuPost barrière-zuilen zijn leverbaar in afwijkende 
uitvoeringen zoals afwijkende RAL kleuren, afwijkende 
lengtes en zelfs vormen.

SecuPost, anti-ramzuilen en anti-parkeervoorzieningen
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• kijk op www.ramkraak.nl voor 
meer informatie en montage 
advies

• alle modellen worden geleverd 
met reflectiestrepen, 10 pins 
radiaalslot met 2 sleutels, 
ontgrendelingshendel, gegal-
vaniseerde behuizing en zuil 
gegalvaniseerd of RVS, draina-
gesleuven en dempingsrubbers

• gelijksluitend leverbaar

type artikelnummer materiaal/kleur uitvoering hoogte (bo-
ven straatni-
veau in mm)

wanddik-
te (mm)

uittilge-
wicht 
(kg)

Heavy duty 
telescopisch

4010.010.05 thermisch 
verzinkt

vierkant 
90x90mm

670 6,2 18

Heavy duty 
telescopisch

4010.010.06 thermisch 
verzinkt

rond 
ø101mm

670 8,2 16

Heavy duty 
telescopisch

4010.013.00 thermisch 
verzinkt zwart 
nylon coating

rond 
ø101mm

670 8,2 16

Heavy duty 
telescopisch

4010.013.04 RVS geborsteld 
kwal. 304

rond 
ø114mm

670 6,2 16

Nylon coating 
zuil

4010.018.05 vrijwel elke 
kleur mogelijk

alleen voor 4010.010.05 en 4010.010.06

anti ramzuilen

SecuPost telescopisch 

 • meest toegepaste uitvoering

• telescopisch, dus overdag verzonken in de grond (geen 
obstakel)

• leverbaar in vierkante of ronde uitvoering

• wordt ś avonds omhoog getrokken en vergrendeld 
d.m.v. slot

• alle onderdelen snel en makkelijk te vervangen indien 
nodig

• nagenoeg onderhoudsvrij
4010.010.06 4010.013.044010.010.05 4010.013.00
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• kijk op www.ramkraak.nl voor 
meer informatie en montage 
advies

• de lift assist gasveer gaat ca. 
30 maanden mee en dient dan 
vervangen te worden. Dat gaat 
snel en makkelijk

• alle modellen worden geleverd 
met reflectiestrepen, 10 pins 
radiaalslot met 2 sleutels, (evt. 
gelijksluitend), ontgrende-
lingshendel, gegalvaniseerde 
behuizing, zuil gegalvaniseerd 
of RVS, drainagesleuven, dem-
pingsrubbers en gasveer

• gelijksluitend leverbaar

type artikelnummer materiaal/
kleur

uitvoering hoogte (bo-
ven straatni-
veau in mm)

wanddik-
te (mm)

uittilge-
wicht 
(kg)

Heavy duty 
telescopisch 
lift assist

4010.011.00 thermisch 
verzinkt

vierkant 
90x90mm

670 6,2 8

Heavy duty 
telescopisch 
lift assist

4010.011.01 RVS gebor-
steld kwal. 
304

rond 
ø114mm

670 8,2 8

Nylon coating 
zuil (niet voor 
RVS)

4010.018.05 vrijwel elke 
kleur mogelijk

• telescopisch, dus overdag verzonken in de grond (geen 
obstakel)

• wordt ś avonds omhoog getrokken en vergrendeld 
d.m.v. slot

• bediening ca. 50% lichter door interne gasveer 

• alle onderdelen snel en makkelijk te vervangen indien 
nodig

• nagenoeg onderhoudsvrij

anti ramzuilen 

SecuPost 
telescopisch lift assist 

4010.011.014010.011.00
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type artikelnummer materiaal/
kleur

uitvoering hoogte (bo-
ven straatni-
veau in mm)

wanddik-
te (mm)

uittilge-
wicht 
(kg)

Heavy duty 
verwijderbaar

4010.020.03 thermisch 
verzinkt

rond 
ø101mm

670 8,2 16

Heavy duty 
verwijderbaar

4010.020.04 thermisch 
verzinkt

vierkant 
90x90mm

670 6,2 18

Nylon coating 
zuil

4010.018.05 vrijwel elke 
kleur mogelijk

• kijk op www.ramkraak.nl voor 
meer informatie en montage 
advies

• de ramkraakwering van dit 
model is standaard minder door 
de geringe installatiediepte. Wij 
adviseren extra beton toe te 
passen

• alle modellen worden geleverd 
met reflectiestrepen, 10 pins 
radiaalslot met 2 sleutels, 
ontgrendelingshendel, gegalva-
niseerde behuizing en zuil

• gelijksluitend leverbaar

• zuil wordt geheel uit grondpot gehaald (bijvoorbeeld 
voor winkelpui) en elders in meegeleverde 2e grondpot 
geplaatst (bijvoorbeeld naast winkelpui)

• geringere installatiediepte (45cm), ideaal als er veel ka-
bels en leidingen in de grond liggen en telescopisch niet 
geïnstalleerd kan worden

• leverbaar in vierkante of ronde uitvoering

• alle onderdelen snel en makkelijk te vervangen indien 
nodig

• nagenoeg onderhoudsvrij

anti ramzuilen

SecuPost verwijderbaar 

4010.020.03 4010.020.04
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type artikelnummer materiaal/kleur uitvoering hoogte (bo-
ven straatni-
veau in mm)

wanddik-
te (mm)

uittilge-
wicht 
(kg)

Heavy duty 
statisch

4010.030.06 thermisch 
verzinkt

vierkant 
90x90mm

670 6,2 nvt

Heavy duty 
statisch

4010.030.05 thermisch 
verzinkt

rond 
ø101mm

670 8,2 nvt

Heavy duty 
statisch

4010.030.03 RVS geborsteld 
kwal. 304

rond 
ø114mm

670 6,2 nvt

Nylon coating 
zuil (niet 
voor RVS)

4010.018.05 vrijwel elke 
kleur mogelijk

• kijk op www.ramkraak.nl voor 
meer informatie en montage 
advies

• de ramkraakwering van dit 
model is standaard minder door 
de geringe installatiediepte. Wij 
adviseren extra beton toe te 
passen

• alle modellen worden geleverd 
met reflectiestrepen, gegal-
vaniseerde zuil of RVS zuil en 
betonankers

• wordt vast in grond geplaatst

• ideaal waar permanente beveiliging gewenst is en geen 
doorgang nodig is

• leverbaar in vierkante of ronde uitvoering in 
gegalvaniseerd of RVS

• ook leverbaar met fraaie afgeschuinde top voor een 
fraaier uiterlijk

anti ramzuilen 

SecuPost statisch 

4010.030.034010.030.06 4010.030.05
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• kijk op www.ramkraak.nl voor 
meer informatie en montage 
advies

• model wordt geleverd met re-
flectiestreep, gegalvaniseerde 
behuizing, drainagesleuven, 
intern hydraulisch systeem, 
1 afstandsbediening, kabels

type artikelnummer materiaal/
kleur

uitvoering hoogte (boven 
straatniveau in mm)

wanddik-
te (mm)

Heavy duty hydrau-
lic (incl. 2 afstands-
bedieningen)

4010.000.00 verzinkt 
staal, zwart 
geepoxeerd

rond 
ø114mm

800 5

SecuPost hydraulic
anti ramzuilen 

• hydraulische aandrijving 
(afstands-, knop-, of kaartbediening)

• plug-and-play-techniek: eenvoudige installatie

• compacte inbouw in de grond mogelijk. 

• systeem kan uitgebreid worden met diverse bedienings-
functies en ´loop´

• geschikt als anti ramzuil

• geschikt voor veelgebruik
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• kijk op www.ramkraak.nl voor 
meer informatie en montage 
advies

• model wordt geleverd met 
reflectiestrepen, 10 pins radi-
aalslot met 2 sleutels, gegalva-
niseerde behuizing, zuil RVS, 
drainagesleuven, controlekast, 
1 afstandsbediening, kabels 
(van zuil naar controlekast) 
en grondbuizen (van zuil naar 
controlekast)

type artikelnummer materiaal/
kleur

uitvoe-
ring

hoogte (bo-
ven straatni-
veau in mm)

wanddik-
te (mm)

uittilge-
wicht 
(kg)

Automatic 
(incl. 1 afstands-
bediening)

4010.012.01 RVS ge-
borsteld 
kwal. 304

rond 
ø114mm

670 5 nvt

• bediening d.m.v. radiografische afstandsbediening 

• zwakstroom, dus eenvoudige installatie

• uitgevoerd met diverse beveiligingsfeatures (zoals nood-
stroomaccu, overrride die beschadiging auto voorkomt)

• zeer geschikt als terreinbeveiliging of om diefstal auto 
te voorkomen

• niet geschikt als anti-ramzuil (zie model hydraulisch, pag. 144)

• niet geschikt voor veelgebruik (bijv. parkeerterrein) 
(zie model hydraulisch, pag. 144)

terrein afzetting, 
parkeerplaats/voertuigbeveiliging

SecuPost automatic 

 controlekast afstandbediening voertuig beveiligd
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• kies als extra accessoire het 
grondanker als montage op 
straatniveau niet mogelijk is

• model 4010.000.10 wordt ge-
leverd incl. europrofielcilinder 
verschillend sluitend

• rubber dop op zuiltje voorkomt 
beschadiging na omklappen

type artikelnummer sluiting uitvoe-
ring

materiaal/
kleur

hoogte (bo-
ven straatni-
veau in mm)

afmeting 
(mm)

Klap zuil Basic 4010.000.22 hangslot 
(niet mee-
geleverd)

opbouw thermisch 
verzinkt/wit 
epoxy

1000 vierkant 
70x70mm

Klap zuil Basic 4010.000.10 europr.cil. 
meegele-
verd)

opbouw thermisch 
verzinkt/wit 
epoxy

1000 vierkant 
70x70mm

Grondanker 4010.000.35 nvt inbouw thermisch 
verzinkt

nvt nvt

• vierkant en omklapbaar

• thermisch verzinkt wit epoxy v.z.v. reflectiestrepen

• geleverd met hangslot-voorbereiding of europrofielcilinder

• standaard montage opbouw

• verankering in de grond mogelijk 
(d.m.v. grondanker accessoire)

anti-parkeervoorzieningen

SecuPost basic

grondanker omklapbaar
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• kies type 4010.000.32 als 
montage op straatniveau niet 
mogelijk is. Deze wordt geleverd 
inclusief grondanker

type artikelnummer sluiting uitvoering materi-
aal/kleur

hoogte (bo-
ven straatni-
veau in mm)

afmeting 
(mm)

Klap zuil 
Plus

4010.000.30 europrofielcilin-
der 60mm (niet 
meegeleverd)

opbouw thermisch 
verzinkt/
wit epoxy

1000 rond 
ø60mm

Klap zuil 
Plus

4010.000.32 europrofielcilin-
der 60mm (niet 
meegeleverd)

inbouw thermisch 
verzinkt/
wit epoxy

1000 rond 
ø60mm

• rond en omklapbaar

• thermisch verzinkt wit epoxy v.z.v. reflectiestrepen

• kunststof kap voorkomt beschadiging paaltje bij 
omklappen 

• voorbereiding voor europrofielcilinder (60mm)

• verankering in de grond mogelijk 
(d.m.v. grondanker accessoire)

anti-parkeervoorzieningen

SecuPost plus

  4010.000.32 inbouw omklapbaar
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type artikelnummer sluiting uitvoering materi-
aal/kleur

hoogte (boven 
straatniveau in 
mm)

breedte 
(mm)

Parkeerbeugel 
Basic

4010.000.12 hangslot 
(meegeleverd)

opbouw thermisch 
verzinkt

440 750

• parkeerbeugel omklapbaar

• thermisch verzinkt v.z.v. reflectiestrepen

• geleverd met hangslot 

• alleen opbouw mogelijk

anti-parkeervoorzieningen

SecuPost basic 

   middenarm is
   telescopisch
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• kies als extra accessoire het 
grondanker als montage op 
straatniveau niet mogelijk is

type artikelnummer sluiting uitvoering materi-
aal/kleur

hoogte (boven 
straatniveau in 
mm)

breedte 
(mm)

Parkeerbeugel 
Plus

4010.000.16 cilinderslot 
(meegele-
verd)

opbouw thermisch 
verzinkt

450 750

Grondanker 4010.000.35 nvt inbouw thermisch 
verzinkt

nvt nvt

SecuPost plus 
anti-parkeervoorzieningen

• parkeerbeugel omklapbaar

• thermisch verzinkt v.z.v. reflectiestrepen

• geleverd met cilinderslot

• verankering in de grond mogelijk 
(d.m.v. grondanker accessoire)

  grondanker omklapbaar



Leveringen vinden plaats volgens algemene voorwaarden, verkrijgbaar bij Secu.

Onder voorbehoud van eventuele zetfouten, model-wijzigignen en afwijkingen. Alle voorgaande documentatie 
komt hiermee te vervallen.

SecuProducts BV, SecuStrip, SecuBar, SecuMax, SecuGuard, SecuShield en SecuPost zijn gedeponeerde handelsmerken. 
www.secu.nl en www.ramkraak.nl zijn geregistreerde domeinen.


