
VEILIG THUIS GIDS

INBRAAKKANS
95% LAGER!

BOORDEVOL TIPS!

NIEUWE PRODUCTEN!



Dus bij u is nog nooit ingebroken. En?
Of we het leuk vinden of niet, inbraak is de gewoonste zaak van 
de wereld geworden. Slaat u er de krant maar op na. Achter al 
die artikelen schuilen de verhalen en emoties van getroffenen. 
Ze zeggen allemaal hetzelfde: “We dachten altijd dat inbraak óns 
nooit zou overkomen. Maar nu het eenmaal is gebeurd,hebben 
we spijt dat we ons huis niet eerder hebben beveiligd.”
 De politie heeft haar handen vol aan gevallen van inbraak. 
Geen wonder: iedere 3 minuten is het raak. De meest recente 
cijfers tonen aan dat de misdaadcijfers weer stijgen. Inbrekers 
gaan vandaag de dag anders te werk dan u denkt. Ze gaan 
steeds vaker overdag op pad en slaan hun slag als bewoners 
even weg zijn. Naast deuren zijn ramen en bovenlichtjes steeds 
populairder. En vergeet de garagedeur niet. Kortom: kijk eens 
kritisch naar de zwakke plekken in uw huis.
 De kans dat ’t een inbreker lukt om binnen te komen in 
een goed beveiligd huis, is minder dan 5%!
 Beveiligingsproducten worden steeds ingewikkelder. 
Maar daardoor ook steeds moeilijker te monteren en onder-
houdsgevoeliger. SecuProducts biedt simpele, effectieve 
oplossingen. Niet voor niets worden onze producten aanbe-
volen door politie, verzekeringsmaatschappijen en beveiligings-
specialisten.



Voorkom ongewenst bezoek 
met Secu anti-inbraakproducten!
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SECU. . .  een veilig gevoel
De meeste producten van Secu voldoen aan het Politiekeur-

merk Veilig Wonen® en zijn getest volgens de onafhankelijke 

SKG® standaard. Tegenwoordig zijn ook diverse producten 

goedgekeurd door SKH (ook onafhankelijk) voor toepassing 

in nieuwbouw woningen. Alle goedkeuren vindt u achterin bij 

het artikeloverzicht. Alle artikelen hebben 2 jaar kwaliteits-

garantie en worden zonder kosten omgeruild als ze niet aan 

de hoge kwaliteitseisen voldoen 

(fabricagefouten). Secu is markt -

leider op het gebied van ‘aanvul-

lende beveiligingen’ – daar weten 

we echt alles vanaf. 

Stap-voor-stap montage
Alle producten zijn makkelijk te monteren met behulp van de 

meegeleverde stap-voor-stap montagehandleiding. Het montage-

materiaal wordt bij elk product meegeleverd. Op de verpakkingen 

ziet u welk gereedschap u nodig heeft, meestal niet meer dan 

een schroevendraaier of boormachine.

Kijk eens op onze website
Het kiezen van producten en vinden van verkoopadressen gaat 

makkelijk op onze website. Ook vindt u er montage instructies, 

handige tips tegen inbraak en meer tech-

nische informatie. Heeft u nog vragen 

waarop deze brochure geen antwoord 

geeft? Kijk dan op www.secu.nl of bel 

0252-620901.
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Deuren, vaak een ‘makkie’!
Deuren zijn het meest populair bij inbrekers. Geen wonder – met een schroeven-
draaier wrikt ‘ie de ruimte tussen deur en kozijn in een oogwenk open. Een goed 
slot alleen is dan niet voldoende. Gelukkig is er SecuStrip. Het systeem bestaat 
uit 2 hardstalen profi elen die u snel en makkelijk monteert. Deur dicht en de 
profi elen grijpen in elkaar: een ijzersterke barrière tegen inbraak. Geen inbreker 
die er meer tussenkomt. Een SecuStrip heeft een bewezen preventieve werking 
en wordt al jaren aanbevolen!

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

4. Monteer het deurprofi el nu ook.

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

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

Eenvoudige montage

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

• montage ook op kromme 
deuren/kozijnen

• plaatsingsbreedte op deur: 
22mm

• schroeven zichtbaar (1-toers)
• afdekkapjes meegeleverd 

(bij wit/bruin)

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

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

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

geheel vlak liggen.

boven: type 3,
links: type 3 gelijkliggend 

• allround model (ook voor 
kromme deuren/kozijnen)

• slanke vormgeving
• plaatsingsbreedte op deur: 

14mm
• schroeven niet zichtbaar

links: montage op schuifpui

• halfronde vormgeving
• toepasbaar aan slot- én 

scharnierzijde
• plaatsingsbreedte op deur: 

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

links: montage scharnierzijde

• topmodel 
(dubbele inbraakwering)

• plaatsingsbreedte op deur: 
15mm

• schroeven niet zichtbaar
• alleen geschikt voor rechte 

deuren/kozijnen

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

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

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

• afdekkapjes meegeleverd
(bij wit/bruin)

Zie ook productoverzicht op pag. 14 & 15

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

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

Voordeur Achterdeur
Type 1

Type 1 Duo 

Type 2 Special

Type 2 Twin Plus

Type 3

Type 3T
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Twist nokken

Connect

Veel frisse lucht in huis is natuurlijk heerlijk. 
Maar al die ramen zijn voor inbrekers een regel-
rechte uitnodiging. Bovenlichtjes en wc-raampjes 
lijken te klein voor een inbreker. Maar juist door dit 
soort ramen wordt het meest ingebroken. 
Een opening groter dan 15cm is volgens de politie al 
genoeg! 

De oplossing
Hoe houdt u inbrekers dán tegen? Gewoon met 
SecuBar barrière-stangen. Veel praktischer dan een 
slot, want het raam kan dag en nacht open kan blij-
ven om veilig te ventileren. Bijna alle modellen vol-
doen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Niet 
voor niets beveelt de politie barrière-stangen van 
Secu aan! 

Twist in de dag

Twist op de dag

• te gebruiken bij ramen langer 
dan 100cm of hoger dan 30cm

• Connect is alleen het koppel-
stuk, werkt i.c.m. Flex / Twist 
buis en Flex of Twist steunen 

• Voor meer informatie, kijk op 
onze website www.secu.nl/
connectstaal

• systeem van (los leverbare) 
stang en montage-nokken

• leverbare modellen: 
in/op de dag

• model op de dag goedgekeurd 
voor houten en kunststof 
kozijnen

o e c e zo geope dBovenlichten: zo geopend

• kies voor ‘bouwpakket’ van losse stang 
(zelf inkorten) + losse nokken óf kies voor 
uitschuifbaar incl. steunen (zagen niet nodig). 

• kies in de dag of op de dag uitvoering. 
In de dag is mooier, maar niet altijd mogelijk 
(smal kozijn, hor of jalouzie).

• voor ramen langer/hoger dan 100 x 30cm. 
kies voor  Connect systeem

• voor kunststof ramen: Combi4 of Twist op  dag

• RVS stangen kiezen bij montage buiten of in 
vochtige ruimtes
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Max. 15cm

Max. 15cm

Combi uitzetter

• volgens de politie mag de 
maximale afstand tussen kozijn 
en stang 15cm zijn. Als 1 barriere-
stang hiervoor niet voldoende is, 
kunt u er 2 plaatsen. 

• uitschuifbaar – past altijd
 zagen niet nodig
• montage i.c.m. combi uitzetter 

hoger dan 15cm
• voorzien van steunen

• uitschuifbaar – past altijd
 zagen niet nodig
• voorzien van steunen 

• voor naar binnen draaiende 
‘valramen’

• vervanging van oude onveilige 
valijzers

• uitschuifbaar – past altijd
• voorzien van steunen
• leverbare modellen: in/op de 

dag

• uitschuifbaar – past altijd
• voor kleine vierkante raampjes 

(bijv. wc)
• voorzien van steunen

• als combi, maar sierlijker 
• makkelijk in te korten
• leverbare modellen: 

in/op de dag
• voorzien van steunen
• toepasbaar op houten en 

kunststof kozijnen

Single 

Combi 

Combi 4 

Duo

Valraam

Zie ook productoverzicht op pag. 15 & 16
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• Is een barrière-stang voor u een te ingrijpende oplossing? Kijk dan naar 
onze oplegsloten voor ramen, schuiframen en bovenlichtjes op pagina 11

• massief Ø 16mm, 
 kwaliteit 304
• diverse lengtes leverbaar
• inkortbaar
• montage i.c.m. alle modellen 

op deze pagina (behalve T-Cross)

• fraaie verborgen bevestiging 
(opbouw) 

• makkelijke montage d.m.v. 
één schroef per kozijn 

• ook leverbaar als combi, voor 
ramen met uitzetters, hoger 
dan 15 cm

links: Combi RVS

• razendsnelle ingeboorde 
montage: 1-2-3-klaar! 

• zelfborgende inboorhulzen
• hulzen van ijzersterk composiet 

materiaal
• vrijwel onzichtbare bevestiging
• montage zonder schroeven

• voor ramen groter dan 
100x30cm

• Connect is alleen het 
koppelstuk, werkt RVS stang 
en alu steunen of Twist RVS 
nokken

• Voor meer informatie, 
kijk op onze website 
www.secu.nl/connectrvs

• inboren niet nodig
• leverbare modellen: 

op de dag en in de dag

Bovenlichten

Snap hulzen

Twist RVS nokken

RVS stang

Aluminium steunen 

Connect RVS

Alu steunen 
in de dag

Alu steunen 
op de dag

• kies de juiste lengte (inkortbare) stang 

• kies in de dag of op de dag uitvoering. In de 
dag is mooier, maar niet altijd mogelijk (hor)

• voor ramen groter 100 x 30cm. kies Connect

• voor kunststof ramen: altijd alu steunen

• RVS stangen ook voor montage buiten en 
vochtige ruimtes

• systeem van los leverbare
 T-stang en montage-accessoires 

(Aluminium steunen of Twist 
RVS nokken)

• voor lange, smalle wc raampjes 
en dergelijke

• geschikt voor montage binnen 
én buiten

• boren in liggend kozijndeel, 
buiten niet nodig door montage 
punten aan zijkant

T-Cross RVS

Zie ook productoverzicht op pag. 16
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Nieuwe producten voor meer veiligheid

Deco

Politie-onderzoek toont het aan: steeds meer inbre-
kers komen binnen door glas. Logisch, want deuren 
worden steeds beter beveiligd. Inbrekers kiezen dus 
voor het volgende zwakke punt in de schakel: glas. 
Een steen erdoorheen en ze zijn binnen. 
De oplossing? SecuBar Deco, een even fraaie als 
 veilige oplossing. 

De makers van barriere-stangen waken vanaf nu ook
over uw veiligheid. De doorvalbeveiliging voorkomt, 
het woord zegt het al, doorvallen uit het raam. Dit 
soort beveiligingen zijn verplicht bij alle ramen met 
een lage borstwering (vensterbank) waar je door-
heen zouden kunnen vallen.
Grofweg geldt die verplichting voor ramen met een 
borstwering lager dan 85cm. De normering 
(NEN6702) geldt zowel voor vaste ramen als ramen 
die open kunnen (nieuwbouw én bestaande bouw). 
De normering geldt dus alleen voor doorvallen en 
voorkomt niet het klauteren van kinderen (kies in 
dat geval beter de SecuMax 720, zie pagina 11).
Wilt u weten of een doorvalbeveiliging in uw situatie 
verplicht is, kijk dan op www.doorvalbeveiliging.info

Zie ook productoverzicht op pag. 17

• kiest u liever voor onzichtbare beveiliging van glas, kijk dan naar 
SecuShield, op pagina 12

• voor glasdelen in voor- achterdeur en zijlichten
• fraai ontwerp 
• leverbare modellen: in/op de dag
• geschikt voor binnenmontage
• ook geschikt voor andere ramen en lichtkoepels
• 3 modellen leverbaar in zwart epoxy
• uitschuifbaar - past altijd

• unieke verborgen montage
• goedgekeurd volgens NEN6702 
• voorkomt niet het uitklauteren van kinderen
• toepassing in alle houtsoorten en steen
• montage binnen en buiten in nieuwbouw en bestaande bouw
• afwerking: gechromateerd v.z.v. epoxycoating
• afwijkende lengtes en kleuren mogelijk
• geen steunen meer in het zicht

Doorvalbeveiliging

7



Ook ramen waar je niet bij stil staat zijn een makke-
lijke prooi voor inbrekers: kelder- box- bergings- en 
zolderramen. Speciaal hiervoor ontwikkelde Secu 
tralie-beveiligingen. 

‘Vergeten’ ramene ge e a eVergeten  ramen
Heeft u een lichtkoepel, dan moet u extra alert op 
de beveiliging zijn. Politie-ervaring leert dat deze 
meestal simpelweg losgeschroefd worden! 
Inbrekers staan binnen enkele seconden binnen. 
Ook voor dit probleem hebben wij een passende op-
lossing die het inbrekers wel érg lastig maakt.

Lichtkoepels

• solide beveiliging
• uitschuifbaar, past altijd
• te openen en af te sluiten m.b.v. 

slot
• gebogen vormgeving 

• basis beveiliging
• afsluitbaar m.b.v. hangslot 

(meegeleverd) 
• montage in/op de dag
• uitschuifbaar - past altijd

• solide beveiliging
• uitschuifbaar, past altijd
• verwijderbaar en afsluitbaar 

(d.m.v. slot)
• montage in/op de dag 

(op de dag = optie)
• voor lichtkoepels en ramen

• verwijderbaar en afsluitbaar 
(slot)

• uitschuifbaar - past altijd
• montage in/op de dag

• alternatieve tralie-beveiligingen
Vindt u een traliebeveiliging te ingrijpend of ontsierend? Denk dan eens 
aan SecuShield Clearguard. Dat is onzichtbaar, 250 x sterker dan glas (zie 
pag. 12) en voorkomt inbraak door glas. U kunt ClearGuard ook gebruiken 
als voorzetbeglazing bij lichtkoepels.
Het openbreken van het raam en kozijn voorkomt u met SecuMax 
sloten (zie pag. 11).

Plus

Dome Verwijderbaar

Basic
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Basismodel

Beveiliging voor schuifpuien en -ramen
Hoe solide een schuifpui er ook uitziet - meestal is 
het slecht gesteld met de sloten. Inbrekers breken ’m 
met gemak open of tillen de pui doodleuk uit de rails. 
Zelfs de bekende bezemsteel in de rails is niet meer 
afdoende. Inbrekers wippen ’m er razend  snel uit door 
van buitenaf een gaatje door de pui te boren.

Speciaal voor heel smalle kozijnen is er de nieuwe 
SecuBar Basic. Deze beveiliging is zo smal, dat ‘ie al-
tijd wel een plekje vindt op het kozijn. Bijkomend 
voordeel is dat de beveiliging bijna niet zichtbaar is. 
Mooi meegenomen!

• is een schuifpuibeveiliging voor 
u een te ingrijpende oplossing, kijk 
dan naar het SecuMax schuifpuislot, 
type 807 (zie pag. 11). 

• eenvoudige vergrendeling
• montage m.b.v. verschroefde 

U-profi elen 
• ideaal voor aluminium 

schuiframen
• kan hoog of laag in de pui 

gemonteerd worden

• solide
• uitschuifbaar – past altijd
• afsluitbaar (slot)
• v.z.v. handige wandhouder en 

afsluitbare ventilatie-stand
• zeer snelle montage
• goedgekeurd voor hout, alu, 

kunststof puien
• goedgekeurd voor binnen 

en buiten schuivend

 

• voor schuifpuien en schuifra-
men (horizontaal en vertikaal)

• past altijd, ook op smalle kozij-
nen (hout, alu en kunststof)

• geleverd met ingebouwd slot 
(cross key) voor snelle bedie-
ning

Basic

Plus 
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Garagedeuren, nog zo’n gevoelig punt. Iedere inbreker weet: de meeste zijn 
slecht beveiligd. Meestal stelt het niet meer voor dat een paar schuiven. En dan 
te bedenken wat er allemaal in de garage ligt opgeslagen… Zorg daarom voor 
extra beveiliging. Secu biedt oplossingen voor kanteldeuren (dunwandig) en 
sectionaal deuren (schuimgevuld). Zo komt geen inbreker uw garage in.

Wie denkt aan de garagedeuWie denkt aan de garagedeuWie denkt aan de garagedeu

• uitschuifbare railblokkering
• borging d.m.v. draaiknop
• geschikt voor alle deuren 

v.z.v. rails (goedgekeurd voor 
metalen kanteldeuren)

• bediening alleen van binnenuit
 

• balkslot voor stalen kanteldeuren
• bediening van binnenuit en 

buitenaf
• eenvoudige montage 
• geleverd met 3 ‘cross key’ 

sleutels
• niet geschikt voor montage 

i.c.m. loopdeur

 Sectionaal deuren

• voor elektrisch aangedreven sectionaal garagedeuren is de microswitch 
een handige uitbreiding. Deze voorkomt doorbranden van de motor bij 
bediening van de nog afgesloten deur. 

Kijk op www.secu.nl/sectionaal voor meer informatie en een 
montage-fi lm.

• voor sectionaal/overhead 
deuren (dikte 20-45mm)

• bediening van binnenuit en 
buitenaf

• bediening d.m.v. 
europrofi elcilinder 
(gelijksluitend te maken met 
uw andere sloten)

• enkelzijdige montage en 
vergrendeling (dus ook 
toepasbaar i.c.m. loopdeur)

• compacte en snelle montage P3  (kanteldeuren)

Plus  (kanteldeuren)

Zie ook productoverzicht op pag. 19 & 20
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Denkt u ook nog even aan de brievenbus? 
Van buitenaf een ijzerdraadje er doorheen en de 
voordeur is open. Okee, het touwtje van vroeger 
mag dan verdwenen zijn, maar dieven nemen hun 
eigen ‘gereedschap’ wel mee. Zó gemakkelijk wilt u 
ze het toch niet maken om binnen te dringen?

Brievenbus
Als u liever een minder opvallende beveiliging 
wilt, kiest u voor één van de sloten. Hiermee kunt 
u bijvoorbeeld bovenlichtjes, keukenramen en 
schuifpuien beveiligen. Voordeel van de serie van 
Secu: voordelig en past altijd door slimline design.

Opzetsloten

 Brievenbus 
beveiliging

• maximale bescherming tegen 
‘openhengelen’ 

• past op alle horizontale 
brievenbussen

 806
• slimline oplegslot voor 

(schuif)ramen, deuren en 
schuifpuien

• v.z.v. cilinderslotje 
• universeel toepasbaar 
• voordelige oplossing

720
• beveiligde raam-uitzetter
• voorkomt inbraak en voorkomt 

dat (kleine) kinderen het raam 
kunnen openen

• m.b.v. speciale sleutel kan raam 
weer helemaal open

• geschikt voor naar buiten 
draaiende ramen

 Postkeeper
• voorkomt inbraak door de 

brievenbus
• vangt post op
• past op alle horizontale 

brievenbussen
• nooit meer bukken - uitkomst 

voor ouderen
• post onbereikbaar voor hond

• stop gaatjesboorders!
De meeste draairamen worden vergrendeld met raamboompjes. Inbrekers 
maken daar handig gebruik van. Ze boren eerst 2 gaatjes in het raam. 
Dan worden de raamboompjes razendsnel van buitenaf geopend met 
een simpel ijzerdraadje... Met SecuMax sloten kunt u dat simpelweg 
voorkomen! 

 920
• voor: draai/kiepramen en 

dakramen kunststof/hout/alu
• links/rechts toepasbaar en 

afsluitbaar
• perfect uitvullen met 

meegeleverde dopjes
• leverbaar met of zonder slotje.

 807
• robuust oplegslot
• geschikt voor schuifpuien, 

deuren en ramen 
• voordelige oplossing

Zie ook productoverzicht op pag. 19 & 20
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Een ruit is zó ingetikt. Inbraken vinden steeds vaker overdag plaats en 
niemand schrikt meer op van het geluid van brekend glas. 
Denk vooral aan glas in of naast de deur of het keukenraam. U kunt dat 
nu zelfs onzichtbaar beveiligen! Extra voordeel is dat het raam ook meteen 
beveiligd is tegen doorvallen en zo wordt letselschade voorkomen.

Glasgerinkel? Waar?

• transparante fi lm, 
basisbeveiliging

• geeft glas ‘ruggegraat’ (glas 
barst, maar blijft bij elkaar)

• zeer geschikt om enkel glas te 
beveiligen

• voor glasdelen in deuren, 
zijlichten en keukenramen

• voorkomt letselschade (door het 
raam vallen van bijvoorbeeld 
kinderen).

Zonder SecuShield:
glas breekt snel

• Stap 2: fi lm besproeien en 
opbrengen

• Stap 3: overtollig water 
wegvegen

 De glasfi lm bestaat uit een 
aantal minuscule laagjes 
polyester die gezamenlijk één 
ijzersterk geheel vormen. 
Een van die laagjes is voorzien 
van een speciale lijm die 
geactiveerd wordt door het 
besproeien met water. 
Dat maakt het aanbrengen 
van de fi lm uiterst eenvoudig 
en u heeft geen speciaal 
gereedschap nodig. Zelfs een 
mesje voor het op maat snijden 
en een opbreng-rakel voor het 
makkelijk aanbrengen krijgt u 
er bij!

SecuShield glasfi lm
 Het opbrengen van SecuShield 

gaat gemakkelijker dan u 
misschien denkt. 

• Stap 1: ruit schoonmaken en 
besproeien met water/zeep 
oplossing

 250x sterker dan glas!
• transparant polycarbonaat
• 250x sterker dan glas - 
 praktisch onbreekbaar
• UV-bestendig en kraswerend
• makkelijk op maat te zagen
• ook toepasbaar als 

voorzetbeglazing
• goed alternatief voor traliewerk

Hoe brengt u secuShield op?

Clearguard glasvervanging

Met SecuShield:
glas barst, maar breekt niet
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Wildparkeren is echt ’n probleem van deze tijd. Eindelijk bezit u een eigen 
parkeerplaats en dan bezet iemand anders úw plekje! Geen nood: voortaan 
kunt u uw parkeerplaats- of zelfs terrein – simpel en effectief afzetten 
met SecuPosts. Deze anti-parkeerpaaltjes zijn omklapbaar en roestwerend 
(verzinkt) uitgevoerd.

Blokkeer uw parkeerplaats

• Secu levert ook een serie zwaardere 
zuilen. Die worden gebruikt om 
ramkraken te voorkomen en om 
parkeerplaatsen te beveiligen. 
Meer weten? Kijk op www.
ramkraak.nl

• vierkant en omklapbaar
• leverbaar met hangslot 

voorbereiding of 
europrofi elcilinder

• standaard opbouw montage 
(inbouw d.m.v. los leverbare 
grondanker)

Zie ook productoverzicht op pag. 21

• voor inbouwmontage 
in de grond 

• i.c.m. anti parkeerpaaltje Basic 
en anti parkeerbeugel Plus

• rond en omklapbaar 
• 60mm euro-profi elcilinder 

voorbereid, dus gelijksluitend 
te maken met bestaande 
(deur)sloten

• leverbaar als in- of opbouw 
variant 

Basic anti-parkeerzuil

• omklapbaar
• solide uitvoering
• standaard opbouw montage 

(inbouw d.m.v. los leverbare 
grondanker)

• geleverd met cilinderslot

• omklapbaar
• geleverd met hangslot
• montage alleen opbouw

Grondanker

Basic anti-parkeerbeugel

Plus anti-parkeerzuil Plus anti-parkeerbeugel

13



Minimale montage ruimte bij montage:

in de dag (idd) op de dag (odd)

Productoverzicht
Alle artikelgegevens onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Deze lijst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij geen aansprakelijkheid 
accepteren voor eventuele fouten / weglatingen. Afwijkende lengtes, modellen en kleuren zijn soms mogelijk. Prijzen op aanvraag bij uw leverancier. 

Zie onze website www.secu.nl voor de meest recente (prijs)informatie en maatvoeringen van alle producten. 

Afstand tussen de pijltjes 
is de minimale montage 

ruimte voor SecuStrips

Voorbeelden van montage:

in de dag (idd) op de dag (odd)

Montage: (de afbeeldingen 
verklaren de montage-ruimtes uit 
de tabel SecuStrip en SecuBar)

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

NB: De vet gedrukte artikelen hebben een 
langere lengte dan standaard (langere deuren). 
Deze kunnen eenvoudig ingekort worden tot 
de exacte deurlengte. De SecuStrip wordt per 
set in een buisfolie geleverd (vzv sticker) in 
plaats van in de gele consumenten-verpakking. 

type 1 Duo slotkant type 1 Duo scharnierkant type 2 special type 2 Twin Plustype 1

SecuStrip voordeur
✓ type artikelnummer kleur lengte min.montage ruimte adv.pr.excl. adv.pr.incl.

type 1 1010.010.01 gegalvaniseerd 205cm 22mm 32,26 38,39

type 1 1010.010.02 / 03 wit / bruin epoxy 205cm 22mm 40,20 47,83

type 1 1010.010.010 gegalvaniseerd 211,5cm 22mm 38,74 46,10

type 1 1010.010.020 / 030 wit / bruin epoxy 211,5cm 22mm 48,44 57,64

type 1 1010.011.020 wit epoxy 250cm 22mm 62,96 74,93

type 1 Duo 1010.015.01 gegalvaniseerd 205cm

2mm i.c.m. 
veiligheidsbeslag
(zie afb. van 
deur met pijlen 
hierboven)

32,26 38,39

type 1 Duo 1010.015.02 / 03 wit / bruin epoxy 205cm 40,20 47,83

type 1 Duo 1010.015.010 gegalvaniseerd 211,5cm 38,74 46,10

type 1 Duo 1010.015.020 / 030 wit / bruin epoxy 211,5cm 48,44 57,64

type 1 Duo 1010.016.020 wit epoxy 250cm 62,96 74,93

•         type 2 Special 1010.020.01 gegalvaniseerd 205cm 13mm 44,98 53,53

•       type 2 Special 1010.020.02 / 03 wit / bruin epoxy 205cm 13mm 50,31 59,87

•          type 2 Special 1010.020.010 gegalvaniseerd 211,5cm 13mm 50,06 59,57

•          type 2 Special 1010.020.020 / 030 wit / bruin epoxy 211,5cm 13mm 55,71 66,29

•         type 2 Special 1010.021.020 wit epoxy 250cm 13mm 67,81 80,70

• type 2 Special,silverline 1010.020.23 RAL9006 (NF licht) 211,5cm 13mm 72,66 86,46

• type 2 Twin Plus 1010.025.01 gegalvaniseerd 205cm 15mm 44,98 53,53

•         type 2 Twin Plus 1010.025.02 / 03 wit / bruin epoxy 205cm 15mm 50,31 59,87

•          type 2 Twin Plus 1010.025.010 gegalvaniseerd 211,5cm 15mm 50,06 59,57

•          type 2 Twin Plus 1010.025.020 / 030 wit / bruin epoxy 211,5cm 15mm 55,71 66,29

•          type 2 Twin Plus 1010.026.020 wit epoxy 250cm 15mm 67,81 80,70

NB: De vet gedrukte artikelen hebben een langere lengte 
dan standaard (langere deuren). Deze kunnen eenvoudig 
ingekort worden tot de exacte deurlengte. De SecuStrip 
wordt per set in buisfolie geleverd (vzv sticker)  in plaats van 
in de gele consumenten-verpakking. 

type 3 (4-6mm terugligging) type 3 gelijkliggend type 3T

SecuStrip achterdeur
✓ type artikelnummer kleur lengte min.montage ruimte

•          type 3 (4-6mm terugligging) 1010.030.01 gegalvaniseerd 211,5cm past altijd 40,42 48,10

•          type 3 (4-6mm terugligging) 1010.030.02 / 03 wit / bruin epoxy 211,5cm past altijd 47,53 56,56

Kijk voor de meest 
actuele prijsinformatie 
op www.secu.nl

Kijk voor de meest 
actuele prijsinformatie 
op www.secu.nl
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•          type 3 (4-6mm terugligging) 1010.030.020 wit epoxy 250cm past altijd 72,66 86,46

•          type 3 gelijkliggend 1010.029.01 gegalvaniseerd 211,5cm past altijd 45,76 54,45

•          type 3 gelijkliggend 1010.029.02 / 03 wit / bruin epoxy 211,5cm past altijd 49,22 58,58

•          type 3 gelijkliggend 1010.029.020 wit epoxy 250cm past altijd 72,66 86,46

•          type 3T0mm 1010.039.01 gegalvaniseerd 211,5cm past altijd 43,23 51,44

•          type 3T0mm 1010.039.02 wit epoxy 211,5cm past altijd 50,15 59,68

•          type 3T0mm 1010.039.020 wit epoxy 250cm past altijd 72,66 86,46

•         type 3T5mm 1010.040.01 gegalvaniseerd 211,5cm past altijd 45,82 54,53

•          type 3T5mm 1010.040.02 wit epoxy 211,5cm past altijd 52,45 62,42

•          type 3T5mm 1010.040.020 wit epoxy 250cm past altijd 72,66 86,46

•          type 3T 8-10 mm 1010.033.01 gegalvaniseerd 211,5cm past altijd 48,87 58,16

•          type 3T 8-10 mm 1010.033.02 / 03 wit / bruin epoxy 211,5cm past altijd 55,40 65,93

•          type 3T 8-10 mm 1010.033.020 wit epoxy 250cm past altijd 77,51 92,23

•          type 3T 13-15 mm 1010.034.01 gegalvaniseerd 211,5cm past altijd 48,87 58,16

•          type 3T 13-15 mm 1010.034.02 / 03 wit / bruin epoxy 211,5cm past altijd 55,40 65,93

•          type 3T 13-15 mm 1010.034.020 wit epoxy 250cm past altijd 77,51 92,23

•          type 3T 18-20 mm 1010.035.01 gegalvaniseerd 211,5cm past altijd 53,53 63,70

•          type 3T 18-20 mm 1010.035.02 / 03 wit / bruin epoxy 211,5cm past altijd 60,05 71,45

•          type 3T 18-20 mm 1010.035.020 wit epoxy 250cm past altijd 82,35 97,99

•          type 3T 23-25 mm 1010.036.01 gegalvaniseerd 211,5cm past altijd 53,53 63,70

•          type 3T 23-25 mm 1010.036.02 / 03 wit / bruin epoxy 211,5cm past altijd 60,05 71,45

•          type 3T 23-25 mm 1010.036.020 wit epoxy 250cm past altijd 82,35 97,99

•          type 3T 28-30 mm 1010.037.01 gegalvaniseerd 211,5cm past altijd 58,18 69,23

•          type 3T 28-30 mm 1010.037.02 / 03 wit / bruin epoxy 211,5cm past altijd 64,70 77,00

         Vrijwel alle SecuStrip modellen zijn ook in RVS leverbaar. (m.u.v. Type 1 Duo, type 2 Twin Plus, type 3 (kies dan type 3T5mm. RVS) 
        Kijk op onze website www.secu.nl voor artikelinformatie en prijzen. 

Single Duo Combi Combi4 idd Combi4 odd

SecuBar wit-stalen uitschuifbare barrière-stangen
✓ type artikelnummer kleur lengte (uitschuifbaar) min. montage ruimte

•          Single 2010.356.011 wit epoxy 60-110cm 46mm idd / 31mm odd 33,07 39,35

Single 2010.356.015 wit epoxy 100-180cm 46mm idd / 31mm odd 37,86 45,06

Duo 2010.356.010 wit epoxy 31-55cm 31mm idd 37,86 45,06

•          Combi 2010.356.0124 wit epoxy 42-50cm 46mm idd / 31mm odd 37,86 45,06

•          Combi 2010.356.0126 wit epoxy 49-60cm 46mm idd / 31mm odd 37,86 45,06

•          Combi 2010.356.012 wit epoxy 68-87cm 46mm idd / 31mm odd 37,86 45,06

•          Combi 2010.356.0121 bruin epoxy 68-87cm 46mm idd / 31mm odd 37,86 45,06

•          Combi 2010.356.0122 wit epoxy 87-100cm 46mm idd / 31mm odd 42,74 50,86

•          Combi 2010.356.0123 bruin epoxy 87-100cm 46mm idd / 31mm odd 42,74 50,86

•/•• Combi4 montage in de dag 2010.356.001 wit epoxy 36-95cm 31mm idd 43,60 51,89

•/•• Combi4 montage in de dag 2010.356.002 bruin epoxy 36-95cm 31mm idd 43,60 51,89

•/•• Combi4 montage op de dag 2010.356.003 wit epoxy 28-95cm                    46mm odd 43,60 51,89

•/•• Combi4 montage op de dag 2010.356.004 bruin epoxy 28-95cm                    46mm odd 43,60 51,89

De met een •• gemerkte artikelen voldoen aan SKH weerstandsklasse 2 
voor nieuwbouw (zie SKH publicatie 98-08)

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

Kijk voor de meest 
actuele prijsinformatie 
op www.secu.nl

Kijk voor de meest 
actuele prijsinformatie 
op www.secu.nl
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SecuBar wit-stalen inkortbare barrière-stangen 
✓ type artikelnummer kleur lengte (inkortbaar) / montage min. montage ruimte

• Twist / Flex barrière-stang 2010.357.100 wit epoxy 99cm 9,99 11,89

• Twist / Flex barrière-stang silverline 2010.357.103 RAL9006 (NF licht) 99cm 11,62 13,82

• Twist / Flex barrière-stang 2010.357.150 wit epoxy 149cm 13,99 16,65

• Twist / Flex barrière-stang 2010.357.200 wit epoxy 199cm 18,00 21,42

• Flex steunen i.d.d. (model ‘smal’) (2) 2010.357.002 wit epoxy montage in de dag 31mm idd / 46mm odd 15,99 19,03

Flex steunen i.d.d. (model ‘plat’ (2) 2010.357.003 wit epoxy montage in de dag 30mm idd 14,04 16,71

• Flex steunen Holland 100 t.b.v. kunststof (2) 2010.360.01 wit epoxy montage in de dag 30mm idd / 55mm odd 24,04 28,61

•/•• Twist staal nokken (set van 2) tbv Twist buis 2010.365.100 wit epoxy montage in de dag 27mm idd 17,39 20,69

•/•• Twist, set v. nokken (2), incl. stang wit epoxy L99cm 2010.365.300 wit epoxy montage in de dag 27mm idd 29,37 34,95

• Twist staal nokken  (2) silverline 2010.365.103 RAL9006 (NF licht) montage in de dag 27mm idd 19,33 23,00

• Twist nokken o.d.d. 2010.365.120 wit epoxy op de dag 45mm odd 22,24 26,47

• Connect staal enkel (1 verbindingsgat) 2010.365.510 wit epoxy icm Flex steunen/Twist nokken 16,30 19,39

• Connect dubbel (2 verbindingsgaten) 2010.365.520 wit epoxy icm Flex steunen/Twist nokken 20,20 24,04

SecuBar RVS barrière-stangen
✓ type artikelnummer kleur lengte (inkortbaar)/montage min. montage ruimte

• massief RVS barrière-stang ø16mm/L99 cm 2010.355.002 blank RVS 99cm 21,59 25,69

• massief RVS barrière-stang ø16mm/L149 cm 2010.355.003 blank RVS 149cm 30,99 36,87

• massief RVS barrière-stang ø16mm/L199 cm 2010.355.004 blank RVS 199cm 40,39 48,06

• Disc, set van 5 (10x nok, 5xbuis incl. bi rol) 2010.355.520 blank RVS 99cm, montage in de dag 43mm idd 100,21 119,25

• RVS Combi 2010.355.0015 blank RVS 91cm 34,31 40,83

• Twist RVS nokken in de dag (2) voor RVS 2010.355.011 blank RVS montage in de dag 21,4mm. idd

T-Cross RVS 2010.354.100 blank RVS 49x29cm

T-Cross RVS 2010.354.150 blank RVS 99x29cm

•/•• Twist RVS nokken in de dag (2) 2010.355.010 blank RVS montage in de dag 21,4mm idd 15,94 18,97

•/•• Snap zelfborgende hulzen in de dag, (2) 2010.355.100 grijs composiet montage in de dag 27mm idd 10,60 12,61

•/•• Snap, set v. hulzen (2), incl. stang L99cm 2010.355.300 grijs composiet montage in de dag 27mm idd 34,16 40,65

• RVS rozetten in dag (2) 2010.355.006 blank RVS ingeboorde montage in de dag 30mm idd 6,90 8,21

RVS steunen i.d.d. (2) 2010.355.007 blank RVS montage in de dag 26mm idd 9,81 11,67

RVS steunen o.d.d. (2) 2010.355.005 blank RVS montage op de dag 26mm odd 9,81 11,67

RVS middensteun o.d.d. (1) 2010.355.008 blank RVS montage op de dag 26mm odd 6,04 7,19

RVS Duo ø14mm.,L2x48cm (2) 2010.355.0011 blank RVS montage in de dag 30mm idd 29,43 35,02

•/•• aluminium steun in de dag/2 2010.355.065 aluminium geanod. montage in de dag 43mm idd 17,13 20,38

•/•• aluminium steunen op de dag/2 2010.355.066 aluminium geanod. montage op de dag 43mm odd 19,39 23,08

• aluminium middensteun/1 2010.355.067 aluminium geanod. montage op de dag 43mm odd 9,91 11,79

• Connect RVS enkel (1 verbindingsgat) 2010.355.610 blank RVS montage icm Disc /  Twist /  alu steunen 15,52 18,46

• Connect RVS (2 verbindingsgaten) 2010.355.620 blank RVS montage icm Disc /  Twist /  alu steunen 20,69 24,62

Twist odd 
hout & kunst.

Connect enk. Connect dub.Flex st. smal Twist staalTwist/Flex stang Flex st. plat

RVS stang Disc Twist RVS Snap Rozet RVS steun odd

RVS steun mid. Duo Alu steun idd Alu steun odd Alu steun mid. Connect enk. Connect dub.

T-Cross rvsRVS Combi

De met een •• gemerkte artikelen voldoen aan SKH weerstandsklasse 2 
voor nieuwbouw (zie SKH publicatie 98-08)

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

Kijk voor de meest 
actuele prijsinformatie 
op www.secu.nl

Kijk voor de meest 
actuele prijsinformatie 
op www.secu.nl
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in de dag op de dag

SecuBar Valraambeveiliging
✓ type artikelnummer kleur breedte uitschuifbaar min. montage ruimte

valraambeveiliging in de dag 2010.356.132 wit epoxy 25-35cm past altijd 26,79 31,88

valraambeveiliging in de dag 2010.356.133 wit epoxy 35-60cm past altijd 26,79 31,88

valraambeveiliging in de dag 2010.356.013 wit epoxy 60-90cm past altijd 26,79 31,88

valraambeveiliging in de dag 2010.356.134 wit epoxy 90-125cm past altijd 31,34 37,29

valraambeveiliging op de dag 2010.356.1321 wit epoxy 25-35cm 46mm odd 29,08 34,60

valraambeveiliging op de dag 2010.356.1331 wit epoxy 35-60cm 46mm odd 29,08 34,60

valraambeveiliging op de dag 2010.356.0131 wit epoxy 60-90cm 46mm odd 29,08 34,60

valraambeveiliging op de dag 2010.356.1341 wit epoxy 90-125cm 46mm odd 33,61 39,99

doorvalbeveiliging in de dag

afwijkende lengtes en kleuren leverbaar. Model op de dag leverbaar 
vanaf 1ste kwartaal 2007.
De prijzen van dit artikel kunnen fluctueren. Neem contact op met 
Secu of kijk voor actuele prijzen op www.doorvalbeveiliging.info

SecuBar doorvalbeveiliging
✓ type artikelnummer kleur afmeting toepassing

doorvalbeveiliging in de dag 2010.366.02 wit epoxy L99cm NEN6702 35,30 42,01

doorvalbeveiliging in de dag 2010.366.03 wit epoxy L119cm NEN6702 39,02 46,44

doorvalbeveiliging in de dag 2010.366.04 wit epoxy L130cm NEN6702 42,74 50,86

2010.600.200/210 montage op de dagmontage in de dag2010.600.100/110/150/160

SecuBar Deco
✓ type artikelnummer montage afmeting toepassing

Deco decoratieve tralie-beveiliging 2010.600.100 in de dag 54x52,5cm onderpaneel voordeur 50,82 60,48

Deco decoratieve tralie-beveiliging 2010.600.110 op de dag 54x52,5cm onderpaneel voordeur 50,82 60,48

Deco decoratieve tralie-beveiliging 2010.600.150 in de dag 25x82,5cm zijlicht naast deur 46,52 55,35

Deco decoratieve tralie-beveiliging 2010.600.160 op de dag 25x82,5cm zijlicht naast deur 46,52 55,35

Deco decoratieve tralie-beveiliging 2010.600.200 in de dag 54x103,4cm paneel achter/voordeur 94,75 112,75

Deco decoratieve tralie-beveiliging 2010.600.210 op de dag 54x103,4cm paneel achter/voordeur 94,75 112,75

Basic, semi-permanent bar verwijderbare tralie-beveiliging

SecuBar raambeveiliging
✓ type artikelnummer kleur hoogte* / uitschuifbaar van-tot min. montage ruimte

Basic, semi-permanent 2 bar 2010.924.420 wit epoxy 23cm / 61-107cm 27mm 39,71 47,25

Basic, semi-permanent 3 bar 2010.152.442 wit epoxy 38cm / 61-107cm 27mm 50,15 59,68

verwijderbare tralie-beveiliging 2010.122.440 verzinkt staal 30cm / 61-101cm 42mm 83,16 98,96

verwijderbare tralie-beveiliging 2010.182.440 verzinkt staal 43cm / 61-101cm 42mm 91,94 109,41

* bij de opgegeven hoogte mag u 2x15cm optellen om een model te kiezen (veilige ruimte boven en onder tralie)

onderpaneel voordeur paneel achter/voordeur zijlicht

Kijk voor de meest 
actuele prijsinformatie 
op www.secu.nl

Kijk voor de meest 
actuele prijsinformatie 
op www.secu.nl

Kijk voor de meest 
actuele prijsinformatie 
op www.secu.nl

Kijk voor de meest 
actuele prijsinformatie 
op www.secu.nl
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Plus raam- en lichtkoepelbeveiliging dome

SecuBar raam/lichtkoepelbeveiliging
✓ type artikelnummer kleur hoogte* / uitschuifbaar van-tot min. montage ruimte

•/•• Plus raam- en lichtkoepelbeveiliging 1 2010.400.100 wit epoxy 38cm / 55-70cm 41mm 158,51 188,62

•/•• Plus raam- en lichtkoepelbeveiliging 2 2010.400.200 wit epoxy 54,5cm / 69-90cm 41mm 181,22 215,65

•/•• Plus raam- en lichtkoepelbeveiliging 3 2010.400.300 wit epoxy 71cm / 82,5-120cm 41mm 203,92 242,67

•/•• Plus raam- en lichtkoepelbeveiliging 4 2010.400.400 wit epoxy 71cm / 99-150cm 41mm 226,63 269,70

•/•• Plus raam- en lichtkoepelbeveiliging 5 2010.400.500 wit epoxy 104cm / 85-120cm 41mm 290,17 345,30

•/•• Plus raam- en lichtkoepelbeveiliging 6 2010.400.600 wit epoxy 54,5cm / 99-150cm 41mm 192,65 229,26

•/•• montage-set op de dag tbv Plus 1 2010.400.810 wit epoxy 37cm 31mm 31,34 37,29

•/•• montage-set op de dag tbv Plus 2 & 6 2010.400.820 wit epoxy 53,5cm 31mm 42,16 50,17

•/•• montage-set op de dag tbv Plus 3 & 4 2010.400.830 wit epoxy 71cm 31mm 42,16 50,17

•/•• montage-set op de dag tbv Plus 5 2010.400.840 wit epoxy 103cm 31mm 50,38 59,95

• Dome 1 2010.401.100 wit epoxy 38cm (breedte) / 108-160cm 33mm 204,38 243,21

• Dome 2 2010.401.200 wit epoxy 38cm (breedte) / 158-205cm 33mm 224,82 267,54

• Dome 3 2010.401.300 wit epoxy 38cm (breedte) / 203-245cm 33mm 249,79 297,26

* bij de opgegeven hoogte mag u 2x15cm optellen om een model te kiezen (veilige ruimte boven en onder tralie)

schuifpuibeveiliging 
Basic schuifpui- en 

schuifraambeveiliging Plus schuifpuibeveiliging

SecuBar schuifpuibeveiliging (tbv naar binnen of buiten schuivende puien)
✓ type artikelnummer kleur past op overspanning* min. montage ruimte

schuifpuibeveiliging 71-122cm 2010.370.01 wit epoxy 71-122cm 26mm 34,17 40,66

• Basic schuifpui- en schuifraambeveiliging 2010.380.02 silverline RAL9006 93cm 20mm 37,13 44,19

• Basic schuifpui- en schuifraambeveiliging 2010.380.03 silverline RAL9006 143cm 20mm 41,37 49,24

• Basic schuifpui- en schuifraambeveiliging 2010.380.04 silverline RAL9006 193cm 20mm 44,56 53,02

• montage accessoire voor buiten schuivende delen 2010.380.12 blank RVS 2,4x4,0cm 9,50 11,30

• Plus Schuifpuibeveiliging 112-180cm 2010.370.02 wit epoxy 112-180cm 30mm 67,99 80,91

• Plus Schuifpuibeveiliging 180-300cm 2010.370.021 wit epoxy 180-300cm 30mm 80,41 95,69

• Plus Schuifpuibeveiliging 180-300cm 2010.370.031 bruin epoxy 180-300cm 30mm 80,41 95,69

• Plus Schuifpuibeveiliging 112-180cm silverline 2010.370.023 RAL9006 (NF licht) 112-180cm 30mm 72,66 86,46

• Plus Schuifpuibeveiliging 112-180cm 2010.370.03 bruin epoxy 112-180cm 30mm 67,99 80,91

• Plus Schuifpuibeveiliging 89-128cm 2010.370.04 wit epoxy 89-128cm 30mm 67,99 80,91

• Plus Schuifpuibeveiliging 89-128cm 2010.370.05 bruin epoxy 89-128cm 30mm 67,99 80,91

• Plus Schuifpuibeveiliging 89-128cm silverline 2010.370.041 RAL9006 (NF licht) 89-128cm 30mm 67,99 80,91

* de overspanning is het gedeelte waar de beveiliging gemonteerd wordt, dus tussen het vaste en het schuivende deel van de pui

De met een •• gemerkte artikelen voldoen aan SKH weerstandsklasse 2 
voor nieuwbouw (zie SKH publicatie 98-08)

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

Kijk voor de meest 
actuele prijsinformatie 
op www.secu.nl

Kijk voor de meest 
actuele prijsinformatie 
op www.secu.nl
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sectionaal slotPlus garagedeurbeveiliginggaragedeurbev. P3 garagedeurbeveiliging

SecuMax garagedeurbeveiliging
✓ type artikelnummer kleur maximale breedte deur

• P3 garagedeurbeveiliging 2510.010.05 staalgrijs 400cm 62,27 74,10

• Plus garagedeurbeveiliging 2510.010.06 zwart gecoat 278cm 90,89 108,16

stangenverlengingsset (voor plus) 2510.010.07 nvt 538cm 22,69 27,01

SecuMax sectionaal garagedeurbeveiliging
✓ type artikelnummer dikte deur bediening toepassing

• sectionaal garagedeurbeveiliging 2510.015.02 20-45mm. buitenaf en binnenuit sectionaal deuren 130,25 155,00

microswitch 2510.015.04 nvt buitenaf en binnenuit schootstandmelder 22,95 27,31

dopje1-toer schroef

SecuMax 1-toersschroeven
✓ type artikelnummer kleur dopjes afmeting

anti-inbraakschroeven, set van 22, incl. dopjes 2510.030.01 wit 4x35mm 2,90 3,45

anti-inbraakschroeven, set van 22, incl. dopjes 2510.030.02 bruin 4x35mm 2,90 3,45

brievenbusbeveiligingpostkeeper 

SecuMax deurbeveiliging
✓ type artikelnummer kleur

postkeeper 3010.010.01 ecru 25,51 30,36

brievenbusbeveiliging 3010.015.01 ecru 16,75 19,93

brievenbusbeveiliging 3010.015.02 zilvergrijs 16,75 19,93

RVS schilduniverseel slot 807slot 805/806uitzetter 720raamslot 802raamslot 854 raamslot 920

SecuMax oplegsloten 
✓ type artikelnummer kleur sluiting toepassing

802 raamslot 2510.802.12 wit cilinderslot
draairamen, 
schuiframen, 
bovenlichtjes

11,32 13,47

802 raamslot 2510.802.22 bruin cilinderslot 11,32 13,47

854 raamslot 2510.854.12 wit cilinderslot 11,01 13,10

854 raamslot 2510.854.22 bruin cilinderslot 11,01 13,10

720 afsluitbare raamuitzetter 2510.720.12 wit
speciale sleutel 
(meegeleverd)

naar buiten 
draaiende 
houten ramen

15,30 18,21

720 afsluitbare raamuitzetter 2510.720.22 bruin 15,30 18,21

720 afsluitbare raamuitzetter 2510.720.72 zilvergrijs 15,30 18,21

De met een • gemerkte artikelen zijn voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®**
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• 805 universeel slot (B17xH78mm) 2510.805.12 wit pijpsleutel

ramen, 
bovenlichtjes,
deuren,
schuifpuien

13,41 15,96

• 806 universeel slot (B17xH78mm) 2510.806.12 wit cilinderslot 13,41 15,96

• 806 universeel slot (B17xH78mm) 2510.806.22 bruin cilinderslot 13,41 15,96

• 806 universeel slot (B17xH78mm) 2510.806.52 zilvergrijs cilinderslot 13,41 15,96

• 807 universeel slot (B27xH78mm) 2510.807.12 wit cilinderslot 14,97 17,81

• 807 universeel slot (B27xH78mm) 2510.807.22 bruin cilinderslot 14,97 17,81

• 807 universeel slot (B27xH78mm) 2510.807.52 zilvergrijs cilinderslot 14,97 17,81

920 raamgrendel (hout/alu/kunststof) 2510.920.12 wit grendel excl. slot incl. dopjes
draai/kiepramen, 
dakramen, 
opdekdeuren

12,43 14,79

920 raamgrendel (hout/alu/kunststof) 2510.920.121 wit grendel incl. slot incl. dopjes 16,00 19,04

920 raamgrendel (hout/alu/kunststof) 2510.920.122 wit los slotje incl. sleuteltje 4,01 4,77

920 raamgrendel (hout/alu/kunststof) 2510.920.125 wit onderlegplaatje 2mm. 1,34 1,59

RVS veiligheidsschilden (tbv pensloten) 2510.020.01 blank RVS monteren icm penslotschilden deuren 6,58 7,83

glasfilm Clearguard

SecuShield glas-beveiliging
✓ type artikelnummer kleur afmetingen

glas-beveiligingsfilm 2010.310.01 transparant 68x152cm 49,12 58,45

glas-beveiligingsfilm 2010.320.01 transparant 75x100cm 39,19 46,63

glas-beveiligingsfilm 2010.330.01 transparant 75x65cm 26,80 31,90

glas-beveiligingsfilm (op maat)* 2010.306.01 transparant op maat (maximaal 150x150cm) per m2 61,50 73,19

Clearguard glasvervanging 3mm 2010.340.01 transparant 50x70cm 10,24 12,19

Clearguard glasvervanging 4mm 2010.340.02 transparant 70x110cm 25,92 30,85

Clearguard glasvervanging 5mm 2010.340.03 transparant 70x175cm 56,01 66,65

Clearguard glasvervanging 5mm 2010.340.04 transparant 70x140cm 45,77 54,46

Clearguard glasvervanging 5mm 2010.340.05 transparant 90x125cm 51,40 61,17

* de geleverde afmeting kan enkele milimeters afwijken van de opgegeven maat. 

grijsbruin zilver zwart draaiknop paddlehandle

SecuGuard mechanische codesloten
✓ type artikelnummer kleur specifi caties

Standaard draaiknop 5010.011.00 grijsbruin standaard draaiknop 114,07 135,75

Standaard draaiknop met holdback 5010.011.01 grijsbruin standaard draaiknop met holdback 120,53 143,43

Paddle handle met holdback 5010.011.02 zilver paddle handle met holdback 142,05 169,03

Paddle handle met holdback 5010.011.07 zwart RAL9005 paddle handle met holdback 142,05 169,03
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anti-parkeerbeugel
4010.000.12

anti-parkeerbeugel
4010.000.16

klapzuiltje
4010.000.10

klapzuiltje
4010.000.22

klapzuiltje
4010.000.30

klapzuiltje
4010.000.32

grondanker t.b.v. 
4010.000.10/22/16

SecuPost anti-parkeervoorzieningen
✓ type artikelnummer kleur afmeting toepassing

klapzuiltje, thermisch verzinkt, europrofielcilinder** 4010.000.10 wit epoxy 70x70mm, H1000mm opbouw 146,00 173,74

klapzuiltje, thermisch verzinkt, hangslot* 4010.000.22 wit epoxy 70x70mm, H1000mm opbouw 118,45 140,95

klapzuiltje, thermisch verzinkt, europrofielcilinder* 4010.000.30 wit epoxy ø60mm, H1000mm opbouw 127,63 151,88

klapzuiltje, thermisch verzinkt, europrofielcilinder* 4010.000.32 wit epoxy ø60mm, H1000mm inbouw 146,00 173,74

grondanker tbv klap-zuiltje/10/22, inbouw 4010.000.35 staalgrijs diepte 400mm inbouw 18,31 21,79

anti-parkeerbeugel, hangslot** 4010.000.12 staalgrijs B750xH440mm opbouw 68,87 81,96

anti-parkeerbeugel, cilinderslot** 4010.000.16 staalgrijs B950xH450mm opbouw 182,74 217,46

grondanker tbv anti parkeerbeugel/16, inbouw 4010.000.35 staalgrijs diepte 400mm inbouw 21,99 26,17

* niet meegeleverd       ** meegeleverd 

4010.013.00 4010.010.06 4010.013.04 4010.010.054010.013.00 4010.010.06 4010.013.04 4010.010.05 4010.011.00 4010.011.01 4010.020.03 4010.020.04 4010.014.01

Kijk voor meer 
informatie op 

www.ramkraak.nl

SecuPost barrière-zuilen
✓ type artikelnummer kleur afmeting hoogte boven straat

telescopisch 4010.010.05 thermisch verzinkt vierkant 90x90mm 670mm 542,72 645,84

telescopisch (heavy duty anti ramzuil) 4010.010.06 thermisch verzinkt rond ø101mm 670mm 625,31 744,12

telescopisch (heavy duty anti ramzuil) 4010.013.00 staal, zwart epoxy rond ø101mm 670mm 625,31 744,12

telescopisch lift assist (heavy duty anti ramzuil) 4010.011.00 thermisch verzinkt vierkant 90x90mm 670mm 775,00 922,25

telescopisch lift assist (heavy duty anti ramzuil) 4010.011.01 geborsteld RVS rond ø114mm 670mm 900,00 1071,00

statisch (heavy duty anti ramzuil) 4010.030.06 thermisch verzinkt vierkant 90x90mm 670mm 205,00 243,95

statisch (heavy duty anti ramzuil) 4010.030.05 thermisch verzinkt rond ø101mm 670mm 275,00 327,25

statisch (heavy duty anti ramzuil) 4010.030.04 geborsteld RVS rond ø114mm 670mm 580,00 690,20

verwijderbaar (heavy duty anti ramzuil) 4010.020.04 thermisch verzinkt vierkant 90x90mm 670mm 542,72 645,84

verwijderbaar (heavy duty anti ramzuil) 4010.020.03 thermisch verzinkt rond ø101mm 670mm 625,31 744,12

hydraulisch zwart (heavy duty anti ramzuil) 4010.014.01 thermisch verzinkt rond ø101mm 800mm v.a. 2900,00 v.a. 3451,00

epoxy coating zuil (niet voor hydraulisch) 4010.018.05 nylon coating RAL niet voor RVS 67,60 80,44

epoxy coating kap 4010.018.06 nylon coating RAL niet voor RVS 46,80 55,69

afdekkap (zonder slot) 4010.016.01 voor verzinkte modellen vierkant 90x90mm rood epoxy 153,38 182,52

afdekkap (zonder slot) 4010.016.02 voor verzinkte modellen rond blank aluminium 153,38 182,52

slot incl. 2 sleutels 4010.018.02 46,72 55,60

Kijk voor de meest 
actuele prijsinformatie 
op www.secu.nl
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Heeft u vragen of zoekt u een verkoopadres in uw omgeving? 

Bel de Secu consumentenlijn: 0252 – 62 09 01
of bezoek onze website

Producten van Secu zijn te koop bij bouwmarkten, ijzerwarenzaken,
beveiligingsbedrijven en sleutelspecialisten. Is het product van uw keuze 

niet op voorraad, dan kan het meestal besteld worden bij Secu. 

Uw beveiligingsspecialist


