
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’.
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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
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• 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
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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
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26mm
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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
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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®**


