INFORMATIE EN KEUZEHULP

Niet gevonden
wat u zocht?

5 redenen om
SecuStrip te kiezen

Zit uw gewenste oplossing er niet bij.

Gezien op TV
Montage is een eenvoudig karweitje
De montage duurt ca. 20 minuten. Alles wat u nodig

Secu biedt een oplossing voor bijna elke deur

1. Voorkomt belangrijkste vorm van inbraak

heeft is een schroefmachine, schroevendraaier en

door middel van maatwerk.

2. Eenvoudige montage

rolmaat (in sommige gevallen een ijzerzaag). SecuStrip

3. Aanbevolen door de Politie

wordt geleverd inclusief montagemateriaal en, waar

Enkele maatwerk mogelijkheden in de
SecuStrip Plus serie:

(middels het Politiekeurmerk Veilig Wonen®)
4. Al meer dan 1.000.000 keer verkocht!

PAK
MEE!

nodig, met inschroefhulp voor ééntoersschroeven.
Kijk voor montage video’s op ons Youtube kanaal.

5. Past op alle deuren
afwijkende kleur,
lengte,
afwijkend model (bijv. dubbele openslaande

1. Meet de lengte van uw deur op. SecuStrip wordt

De levertijd is ca. 4 weken. Vraag ernaar bij uw dealer

op standaard lengtes geleverd en is inkortbaar

of kijk op go.secu.nl/maatwerk

met een ijzerzaag.

Beveilig ook uw ramen!

2. Bij voordeuren en naar binnen draaiende box-,
bergings-, en schuurdeuren: meet de afstand
1

Daarnaast zijn er ook SecuStrips voor ramen

tussen beslag en kozijn op en vergelijk deze

verkrijgbaar. Kijk op secu.nl voor het volledige

met de maat met een in de maattekening van

assortiment en verkooppunten.

het gekozen model SecuStrip.

SecuStrip!
Dé oplossing
tegen inbraak.

3. Bij achterdeuren en naar buiten draaiende deuren:
meet de ‘terugligging’. Dit is de afstand tussen
2

voorkant kozijn en deur .
Uw dealer:

1

Bovenaanzicht

kozijn

2

Bovenaanzicht

deur

naar binnen
draaiend

kozijn

1010.075.01V03

Allemaal leverbaar vanaf 1 stuk, tegen meerprijzen.

Dit is wat u moet weten voordat
u een SecuStrip koopt

8 714199 510210

tuindeuren, opdekdeuren, enz).

deur/raam
naar buiten
draaiend

beslag
afstand
kozijn/beslag

Getest en goedgekeurd

terugligging

Alle SecuStrips voldoen aan het Politiekeurmerk
Veilig Wonen® en zijn onafhankelijk getest door
SKG®. De Plus modellen zijn zelfs veel sterker
dan de norm voorschrijft. Een veilig gevoel.

SecuProducts BV
Luzernestraat 29 • 2153 GM Nieuw-Vennep
tel.: 0252-620901 e-mail: info@secu.nl
www.secu.nl
facebook.com/secuproducts
twitter.com/secuproducts: @secuproducts

www.secu.nl

Waarom SecuStrip?

Welke SecuStrip past bij mij?

Maar liefst 2/3 van alle inbraken
gaat via deuren

1

De meeste inbraken vinden plaats via de deur. In veel
gevallen via de achterdeur, maar ook vaak via de
voordeur. 80% Van het ‘dievengilde’ bestaat uit

Kies model

Beste inbraakwering

Design model

Box-, bergings- en schuurdeuren

Voor- en achterdeuren

Voor- en achterdeuren

• verzinkt staal met standaard

• verzinkt staal met premium

• geanodiseerd aluminium

• 2 jaar garantie

epoxy coating

gelegenheidsinbrekers. Ze komen binnen door de

• 5 jaar garantie

epoxy coating

• 2 jaar garantie

• ideaal voor kustgebieden

deur of het raam open te wrikken met een schroevendraaier of koevoet.

1

Ook populair: het ‘openflipperen’

2

van de deur met

een hard stuk plastic. En dat gaat snel: het kost ze
gemiddeld slechts 30 seconden om in te breken en

2

Kies type deur

Binnendraaiende deur

Buitendraaiende deur

Voordeur

Achterdeur

Voordeur

Achterdeur

vervolgens vijf minuten om de woning leeg te halen.

2

deur

kozijn
kozijn

deur

18

terugligging 4-6mm

44

De oplossing: SecuStrip

25

11,5

deur
21

kozijn

deur

sprong

terugligging

max. 16

deur

terugligging

14,5

16

27

22

Een SecuStrip bestaat uit 2 stalen profielen die op de

15

kozijn

terugligging

14,5

kozijn

deur/raam

12,5

22

20

32

kozijn

26

1

40

49

deur en het kozijn worden gemonteerd. Bij het sluiten van
de deur grijpen ze in elkaar en vormen zo een ijzersterke
barrière tegen inbraak.

3

Kies lengte indien van toepassing, anders stap 5.
205 cm

4

211,5 cm

5

230 cm

211,5 cm

230 cm

215 cm

250 cm

215 cm

250 cm

Kies terugligging alleen van toepassing bij buitendraaiende en achterdeuren.
4-6 mm

SecuStrip
dekt de
sluitnaad
tussen deur
en kozijn
hermetisch af

205 cm

Kies kleur indien van toepassing.

RAL 9010
Wit

Controleer of deze afstand tussen het
beslag en het kozijn van uw deur past.

0-6 mm

7-13 mm

Alle lengtes

14-20 mm

21-27 mm

3-5 mm

6-8 mm

18-20 mm 21-23 mm 24-26 mm

Alleen voor lengte 230 cm

RAL 7021
Zwart grijs

RAL 9010
Wit

RAL 8014
Bruin

RAL 9001
Crème

RAL 3005
Rood

RAL 5011
Blauw

RAL 6012
Groen

RAL 7012
Grijs

RAL 7040
Grijs

RAL 9007
Grijs

RAL 8015
Bruin

RAL 9005
Zwart

ALUMINIUM
Grijs

