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Aanvullende beveiliging

SecuMax beveiligingsproducten bieden maximale bescherming tegen inbraak. Deze uitge-
kiende productgroep is een verzameling van oplossingen voor deuren, garagedeuren, ramen 
en schuifpuien. Alles wat u niet vindt in de SecuStrip en SecuBar sectie, vindt u bij SecuMax. 

Binnen de groep deur-oplossingen bieden we allerlei oplossingen aan rondom de voordeur: 
postopvanger, brievenbusbeveiliging, kierstandhouder (voorkomt overvallen en babbel-trucs),  
anti-manipulatie plaat en een brievenbusklep-beveiliging (houdt de brievenbus stevig dicht, 
ideaal voor woningcorporaties als in leegstaande woningen geen post gewenst is en om in-
gooien van vuurwerk te voorkomen). 

De meeste garagedeuren zijn heel slecht beveiligd, in woonhuizen, maar zeker ook bij bedrijven. 
Secu biedt drie oplossingen voor kantel- en sectionaal deuren die de boel wél goed beveiligen. 
Elk slot heeft z’n eigen features, allemaal passen ze op de meeste merken en types garage-
deuren.

Voor ramen zijn er diverse grendels en sloten die uit het raam vallen van kinderen en/of in-
braak voorkomen. Het voordeel van de sloten is dat ze passen op smalle kozijnen en prijs-
gunstig zijn. 

Speciaal voor schuifpuien is er een robuust slot, dat met twee montagepunten toch met ge-
mak voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en SKG®. Het slot is uitgevoerd met een 
lange schoot, waardoor montage en bediening eenvoudig zijn.

De SecuMax anti klimbeveiliging zorgt ervoor dat muurtjes, hekken, dakranden en regenpijpen 
onneembaar worden voor inbrekers. Het systeem is van kunststof, lichtgewicht, en door de 
losse onderdelen van elk 500mm. makkelijk te verwerken. Het is een voordelige oplossing,  
die nog vriendelijk oogt, maar zeer effectief is. 

Binnen de SecuMax productgroep is voor sommige producten maatwerk leverbaar.  
Neem contact met ons op indien u een maatwerk-vraag hebt. Wij helpen u graag!

alle maten zijn in millimeters, tenzij anders vermeld
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TIPS

beveiliging wordt eenvoudig over de brievenbus gemonteerd

type artikelnummer toepassing RAL kleur

brievenbusbeveiliging 3010.015.01 alle horizontale brievenbussen 9001 crème

brievenbusbeveiliging 3010.015.02 alle horizontale brievenbussen 9006 zilvergrijs

 ¹ voor een PKVW gekeurde 
oplossing kies de Plus brieven-
busbeveiliging, pag. 104

Productkenmerken
• voorkomt manipuleren van oplegslot of deurklink  

(van buitenaf door brievenbus hengelen)
• past op vrijwel alle horizontale brievenbussen
• uitgevoerd in geëpoxeerd staal

Montagemateriaal
• 3 spaanplaatschroeven 4x30mm bolkop

voordeur beveiliging
SecuMax Brievenbusbeveiliging

beschermt tegen ‘hengelen’
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TIPS

geen post meer op de grond

beschermt tegen ‘hengelen’

post is makkelijk te grijpen en is bovendien buiten bereik van 
huisdieren

type artikelnummer omschrijving RAL kleur

Postvanger 3010.010.01 set: plaat, veer en zak 9001 crème

 ¹ houdt post ook buiten bereik 
van huisdieren

 ¹ maak de postvanger brand-
vertragend met impregneer

Productkenmerken
• vangt post op
• past op horizontale brievenbussen
• voorkomt inbraak door de brievenbus
• geen post op de grond
• werkt tochtwerend
• post makkelijk grijpbaar (bijvoorbeeld voor rolstoel-

gebruikers en ouderen)
• plaat uitgevoerd in geëpoxeerd staal
• de postzak is wasbaar
• complete set met brievenbusbeveiliging en postvanger

Montagemateriaal
• 4 spaanplaatschroeven 4x30mm bolkop
• 2 ringen ø20mm

voordeur beveiliging
 SecuMax Postvanger

brievenbusbeveiliging en postvanger
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TIPS

type artikelnummer RAL kleur

brievenbusbeveiliging Plus 3010.016.01 9001 crème !

brievenbusbeveiliging Plus 3010.016.03 9006 zilvergrijs !

Postvanger (veer + zak) tbv brievenbusbeveiliging Plus 3010.016.00 crème !

Productkenmerken
• voorkomt manipuleren van oplegslot of deurklink   

(van buitenaf door brievenbus hengelen)
• SKG getest en goedgekeurd
• past op alle horizontale brievenbussen
• past ook over tochtwering indien al aanwezig
• uitgevoerd in geëpoxeerd staal
• uit te voeren met postopvang zak (optie)

Montagemateriaal
• 4 spaanplaatschroeven 5x40mm bolkop
• 4 afdekdopjes

voordeur beveiliging
 SecuMax Brievenbusbeveiliging Plus 
brievenbusbeveiliging en postvanger

geen post meer op de grondpost is makkelijk te grijpen en is bovendien buiten bereik van 
huisdieren (zak is optioneel)

 ¹ maak de postvanger brand-
vertragend met impregneer

beschermt tegen ‘hengelen’

ook verkrijgbaar in zilvergrijs
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TIPS

voordeur beveiliging
 SecuMax Brievenbusklep-beveiliging

verwijderbare vergrendeling

Productkenmerken
• vergrendelt brievenbusklep 
• ideaal voor oud- en nieuw (voorkomt vuurwerk in huis) 
• voorkom opstapeling van reclame bij leegstaande woningen 

en bedrijven
• geschikt voor alle soorten brievenbuskleppen 
• geen schroeven nodig voor bevestiging, dus geen 

 permanente ontsiering van de deur
• voor binnen- en buitenkleppen

Montagemateriaal
• geen montagemateriaal nodig

type artikelnummer materiaal toepassing

Brievenbusklep-beveiliging 2510.100.01 RVS brievenbus

buiten aanzichtbuiten aanzicht ook voor binnendraaiende brievenbusseneenvoudig van binnenuit te bevestigen én te verwijderen

 ¹ voorkomt stapels post tijdens 
vakantie 
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TIPS

voordeur / achterdeur beveiliging
SecuMax Kierstandhouder

Productkenmerken
• voorkomt woningovervallen
• toepassing op voor- en achterdeuren en ramen
• geborsteld RVS 
• uithouder (los accessoire) zet deur of raam op kierstand
• 2 jaar garantie

Montagemateriaal binnendraaiende (voor)deuren
• 7 spaanplaatschroeven 4 x 40mm
• 4 spaanplaatschroeven 4 x 50mm
• 5 Ophoogplaatjes

Montagemateriaal buitendraaiende (achter)deuren
• 7 spaanplaatschroeven 4 x 40mm 
• 10 balletjes t.b.v. onklaar maken van schroefkop
• 3 ophoogplaatjes

 ¹ de kierstandhouder zorgt er-
voor dat de deur of raam alleen 
op een kier kan worden geopend

 ¹ voorkomt het binnendringen 
van ongewenste personen

 ¹ veilig ventileren van de slaap-
kamer

type artikelnummer afwerking toepassing

Kierstandhouder binnendraaiend 2510.130.0 RVS F1 geborsteld voordeur !

Kierstandhouder buitendraaiend 2510.130.1 RVS F1 geborsteld achterdeur !

uithouder rubber 2510.130.2 zwart rubber

veilig ventileren met uithouder rubber, voorkomt dichtslaan 
tijdens bij tocht

houdt indringers buiten

eenvoudig te openen
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montagewijze

TIPS
 ¹ Door het PKVW® wordt per 

woning minimaal één vluchtweg 
vriendelijke deur aanbevolen. 
Dit kan door toepassing van een 
draaiknopcilinder.  
Als deze draaiknop cilinder niet 
voldoet aan het PKVW®/SKG®êê 
is deze manipuleerbaar vanaf de 
buitenzijde.  
Oplossing is het plaatsen van 
een SecuMax antimanipulatie-
plaat

Productkenmerken
• voorkomt manipulatie knopcilinder van buitenaf (gaatjes-

boorders)
• plaatsing: aan binnenzijde deur, klemmend onder beslag 
• buitenmaat patentbouten bepaalt sparingsmaat
• als de deur is voorzien van een horizontale brievenbus ook 

de SecuMax brievenbusbeveiliging (Plus) plaatsen
• links/rechts toepasbaar
• vervaardigd van geborsteld RVS, kwaliteit 304
• ook leverbaar in andere uitvoeringen (bijvoorbeeld kort 

schild en voor situaties zonder glas)
• verplicht bij niet goedgekeurde draaiknopcilinder

Montagemateriaal
• geen montagemateriaal nodig. antimanipulatieplaat wordt 

vastgeklemd onder deurbeslag 

voordeur beveiliging
SecuMax anti-manipulatieplaat

type artikelnummer materiaal sparing (mm)

anti-manipulatieplaat 3010.017.15 RVS F1 geborsteld 35 x 225 !

anti-manipulatieplaat 3010.017.16 RVS F1 geborsteld 35 x 240 !
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ook voor regenpijpen en 
 andere ronde oppervlaktes

buigzaam in lengte én 
 breedte

te monteren op hout, steen, metaal, enz.

TIPS
 ¹ makkelijker te verwerken en 

voordeliger dan alternatieven 
van staal

 ¹ handzaam - lichtgewicht en 
geleverd in strips van 500mm 
lengte

 ¹ kan niet roesten

 ¹ oogt vriendelijker dan stalen 
punten

 ¹ buigzaam in lengte en breed-
te, ideaal voor smalle muurtjes, 
hekken en regenpijpen

 ¹ Pro: enkele strip (plat of on-
der een hoek te bevestigen)

 ¹ voor extra stevigheid, voeg in 
de Pro roller een draadeind van 
M12 toe

hekken, muren, regenpijpen en dakrand beveiliging
SecuMax Anti-klimstrip

flexibele anti-klimstrips en -rollers

type artikelnummer afmeting (mm) aantal in verpakking kleur

anti-klimstrip 3010.100.01 45x500 8 grijs

anti-klimstrip 3010.100.02 45x500 8 terra

anti-klimstrip XL 3010.100.51 100x500 4 grijs

anti-klimstrip XL 3010.100.52 100x500 4 terra

Pro anti-klimstrip 3010.100.90 50x500 1 zwart

Pro anti-klimroller 3010.100.91 500 1 zwart

steun t.b.v. Pro anti-klimroller 3010.100.92 nvt 1 zwart

Productkenmerken
• geschikt voor bevestiging op vrijwel elke ondergrond   

(steen, hout, metaal, etc.)
• buigzaam in lengte en breedte
• ideaal voor hekken, muurtjes en regenpijpen
• bevestiging: schroeven en spijkeren (gaten al voorgeboord)
• gemaakt van duurzaam kunststof (onderhoudsvrij)
• voorzien van solide punten, die opklimmen vrijwel 

 onmogelijk maken
• standaard uitvoering leverbaar in 2 breedtes en 2 kleuren 
• Pro uitvoering met extra scherpe punten, zowel als platte 

strip en als  roller te gebruiken
• ook toepasbaar om dieren te weren
• voordelige oplossing
• alle modellen eenvoudig inkortbaar
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TIPS

garage beveiliging
SecuMax Garagedeurbeveiliging Basic 

kantel- en sectionaaldeuren

Productkenmerken
• Solide afsluitbare railblokkering voor stalen garagekantel-

deuren en sectionale garagedeuren (inkortbaar)
• Bediening alleen van binnenuit
• Eenvoudige montage
• Geintegreerd slot (stersleutel) voor snelle bediening
• Verwijderbaar

type artikelnummer max. deurbreedte materiaal RAL kleur

Garagedeurbeveiliging Basic 2510.010.20 2430mm staal 9006 zilvergrijs êê !

Garagedeurbeveiliging Basic 2510.010.25 2930mm staal 9006 zilvergrijs êê !

 ¹ ook voor sectionale garage-
deuren goedgekeurd

 ¹ geschikt voor o.a. Hörmann 
en kanteldeuren

 ¹ Beveilig een aanwezige 
 loopdeur apart

 ¹ gebruik 2 gereedschaps-
klemmen om de  beveiliging 
makkelijk op te bergen tijdens 
gebruik van garagedeur

gesloten toestandbediening van binnenuit

zie tabel 30

20

20
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TIPS

type artikelnummer toepassing materiaal

garagedeurbeveiliging Plus 2510.010.06 kanteldeuren (max. breedte 2780mm) staal êê !

verlengingsset Plus 2510.010.07 max. breedte deur 5380mm staal êê !

verlengde blinde sleutel 
 stiftlengte L75mm 2510.010.09 bij toepassing op houten deuren

2 gelijksluitende sloten  
inclusief 6 sleutels 2510.010.12 om garagedeur sloten gelijksluitend  

te maken

 ¹ past soms ook op andere 
(houten)garagedeuren. Hier-
voor verlengde blinde sleutel 
bestellen

 ¹ maximale deurdikte: stan-
daard sleutel 20mm, verlengde 
sleutel 45mm

 ¹ niet geschikt voor toepassing 
garagedeur met loopdeur

 ¹ geschikt voor o.a. Hörmann 
en Novoferm deuren

Productkenmerken
• bijzetslot voor kanteldeuren van metaal
• bediening van binnenuit en buitenaf
• geleverd met 3 ‘cross-key’ sleutels
• standaard verschillend sluitend geleverd
• eenvoudige ‘blinde’ montage  

(nauwelijks zichtbaar aan buitenkant)
• uitslag schoten bij slotbediening aan elke kant 25mm

Montagemateriaal
• 20 parkerschroeven 4,2x19mm

binnen: eenvoudige bevestiging in deurprofiel buiten: alleen kapje tbv 
 sleutel zichtbaar

garage beveiliging
SecuMax Garagedeurbeveiliging Plus 

voor kanteldeuren
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TIPS
 ¹ bij het plaatsen van een 

cilinderslot adviseren wij een 
kerntrekveilige cilinder

 ¹ schootuitslag 65-85mm

 ¹ kijk op de website voor bepa-
ling cilinderlengte ivm deurdikte

 ¹ microswitch werkt als schoot-
standmelder (uitschakelen 
elektrische deuraandrijving)

 ¹ vanaf deurbreedte 3000mm:  
slot toepassen aan beide zijden aanzicht buitenaanzicht binnen: montage hoekbeugel op  geleide-rails is ook 

mogelijk

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

- cilinder (binnen en buiten) 
- cilinder (buiten), knop (binnen)

• enkelzijdige montage en vergrendeling
• compacte en snelle montage
• links/rechts toepasbaar
• solide, verstelbare schootplaat
• toepassing met europrofielcilinder (niet meegeleverd)
• eenvoudige verwisseling cilinder 
• maximale deurbreedte 3000mm

Bevestiging slot
• 6 parkerbouten 6,3x35
• 2 inbusbouten binnenzeskant M6x50mm

Bevestiging sluitplaat
• 3 houtdraadbouten M8x50mm
• 4 slotbouten M8x20mm
• 3 pluggen S10
• 4 sluitringen M10
• 3 sluitringen M8
• 4 moeren M8
• 4 tandveerringen M8 buitenvertanding

garage beveiliging
SecuMax Garagedeurbeveiliging Sectionaal

voor sectionaal deuren

type artikelnummer toepassing bediending

Garagedeurbeveiliging Sectionaal 2510.015.02 sectionaal garagedeuren cilinder (buiten), knop (binnen) êê !

Garagedeurbeveiliging Sectionaal 2510.015.03 sectionaal garagedeuren cilinder (binnen en buiten) êê !

microswitch (schootstandmelder) 2510.015.04
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TIPS

type artikelnummer toepassing kleur

Raamuitzetter (buitendraaiend) 2510.720.12 buitendraaiende ramen wit

Raamuitzetter (binnendraaiend) 2510.721.12 binnendraaiende ramen wit

ventilatiestand buitendraaiende ramen ventilatiestand binnen-
draaiende ramen

 ¹ deze raamuitzetter is ideaal 
voor hoger gelegen ramen om te 
voorkomen dat kinderen uit het 
raam klauteren en vallen

 ¹ raamuitzetters worden 
aanbevolen door Consument & 
Veiligheid 

Productkenmerken
• voor ramen, draai/kiepramen en bovenlichtjes van bijvoor-

beeld slaapkamers
• zet raam in maximale ventilatiestand van 75mm  

(in drie stappen)
• raam kan weer geheel open mbv meegeleverde ‘sleutel’
• voorkomt insluiping
• voorkomt dat kinderen uit raam vallen
• er is een model voor naar buiten (2510.720.12) en  

naar binnen draaiende ramen (2510.721.12)
• links/rechts toepasbaar

Montagemateriaal binnendraaiend
• 4 spaanplaatschroeven 3x30mm, verzonken kop 

Montagemateriaal buitendraaiend
• 5 spaanplaatschroeven 3x30mm, verzonken kop

ramen beveiliging
SecuMax Raamuitzetter

vergrendelbare raamuitzetter

binnendraaiend

bevestiging / grendel
bevestiging 
buitendraaiend

bevestiging 
binnendraaiend

buitendraaiend
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TIPS

toepassingsvoorbeeld

bovenlichten, schuif- en (dak)ramen en deuren beveiliging
SecuMax Raamslot 806

type artikelnummer sluiting kleur gekeurd voor
kozijnsoort

806 blister per stuk 2510.806.12 cilinderslot (incl. 1 sleutel) wit hout ê !

806 blister per stuk 2510.806.22 cilinderslot (incl. 1 sleutel) bruin hout ê !

806 blister per stuk 2510.806.52 cilinderslot (incl. 1 sleutel) zilvergrijs hout ê !

806 bulk pre pack 25 stuks 2510.806.13 cilinderslot (incl. 1 sleutel) wit hout ê !

reserve sleutel 2510.591.56

onderlegplaatje 2mm 2510.805.121 wit

onderlegplaatje 2mm 2510.805.221 bruin 

 ¹ uitstekend toepasbaar op 
smalle kozijnen (bijvoorbeeld 
kunststof of aluminium).  
Voldoet dan niet aan PKVW®  
en SKG®ê

 ¹ wordt standaard gelijksluitend 
geleverd (sleutel nummer D210)

 ¹ ook toepasbaar op Velux 
ramen

Productkenmerken
• raamslot  voor bovenlichtjes, ramen, schuiframen en deuren 
• PKVW® en SKG®ê naar buiten draaiende houten deuren  

en ramen
• slimline design
• voordelig
• sluiten: indrukken schuif 

openen: sleutel-bediening

montagemateriaal voor hout
•  2 spaanplaatschroeven 3,5x40mm, verzonken kop (slot)
•  2 spaanplaatschroeven 4x40mm, cilinderkop  

(overzetbeugeltje  tbv SKG®ê)
•  2 spaanplaatschroeven 4x40mm, verzonken kop  

(sluitplaatje)
•  1 sleutel

onderleg plaatje, 2mm dik

sluitplaatje

overzetbeugel schootplaatje
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TIPS

toepassingsvoorbeeld voor extra beveiliging past u 
een SecuStrip Plus toe

schuifpuien beveiliging
SecuMax Schuifpui Slot 807 

type artikelnummer sluiting kleur

807 blister per stuk 2510.807.12 cilinderslot (incl. 2 sleutels) wit ê !

807 blister per stuk 2510.807.22 cilinderslot (incl. 2 sleutels) bruin ê !

807 blister per stuk 2510.807.52 cilinderslot (incl. 2 sleutels) zilvergrijs ê !

reserve sleutel 2510.591.56

onderlegplaatje 3mm 2510.807.77 wit

onderlegplaatje 3mm 2510.807.78 bruin 

 ¹ zeer geschikt voor montage 
op schuifpuien door de lange 
stif t

 ¹ wordt standaard gelijksluitend 
geleverd (sleutel nummer D210)

Productkenmerken
• universeel slot voor schuifpuien, bovenlichtjes, ramen
• slechts 2 montage-punten (snellere montage)
• sluiten: indrukken schoot, openen: sleutel-bediening
• meedraaiende stift voorkomt doorzagen
• PKVW® en SKG®ê voor binnen schuivende schuifpuien van 

hout en aluminium

Montagemateriaal voor hout
• 4 spaanplaatschroeven 4x40mm, verzonken kop

Montagemateriaal voor aluminium
• 2 parkerschroeven 4x25mm
• 2 sleutels
• 2 insteekdopjes
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TIPS

draai- /kiepramen beveiliging
SecuMax Raamslot 

afsluitbare raamgrendel

 ¹ brievenbus afsluiting voor-
komt ingooien vuurwerk of post 
bij  tijdelijke leegstand woning

 ¹ wordt gelijksluitend geleverd 
(sleutelnummer D210)

ook toepasbaar als brieven-
busafsluiter

toepassingsvoorbeeld

type artikelnummer toepassing kleur

afsluitbare raamgrendel 2510.832.12 draai-/kiepramen wit

afsluitbare raamgrendel 2510.832.22 draai-/kiepramen bruin

reservesleutel 2510.591.56
Productkenmerken

• voor: draai/kiepramen 
• links/rechts toepasbaar 
• minimale opdek 17mm
• maximale opdek 22mm
• geleverd met 3 uitvuldopjes: 1,5mm, 2,5mm en 5mm
• afsluitbaar d.m.v. slot

Montagemateriaal
• 2 spaanplaatschroeven 4x40mm
• 1 sleutel


