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 SecuStrip 

Anti-inbraakstrips

SecuStrip
SecuStrip voorkomt het openbreken van deur of raam. Het systeem bestaat uit 2 profielen, 
die de sluitnaad hermetisch afdekken. De kracht van SecuStrip is dat het een eenvoudige, 
effectieve en preventieve oplossing tegen inbraak is. En daarbij kan iedereen een SecuStrip 
monteren. Recente tests door SKG bewijzen de pure kracht van de stalen strips en is een 
Secu Strip eenmaal gemonteerd, dan gaat een inbreker liever een deur of raam verder.  
Secu Strip is uniek. Het heeft een vaste plaats ingenomen tussen andere inbraakwerende 
middelen en is sterker dan ooit, de recente SKG tests bewijzen het.

Voor elke deur en raam een sluitende oplossing
Met de introductie van drie nieuwe model-lijnen is de keuze voor het juiste type veel makkelijker 
geworden. Kijk op de productpagina’s voor meer informatie.
Basic: voor box, -berging, -en schuurdeuren, verzinkt staal voorzien van epoxy coating
Plus: voor ramen, voor- en achterdeuren, verzinkt staal voorzien van premium epoxycoating
Style: voor voor- en achterdeuren, geanodiseerd aluminium, fraai design

Normering
Op iedere productpagina staan klokjes afgebeeld. Hieronder leest u de uitleg ervan: De SKG® 
norm voor anti inbraakstrips is drie minuten inbraakwering. Tests bewijzen dat de SecuStrip 
(Plus serie) de norm verslaat. De klokjes geven per model-lijn en type weer hoeveel keer de 
strip aan de standaard-norm voldoet. De tests hebben plaatsgevonden op een goedgekeurde 
meerpuntsvergrendeling van 2 punten. Bij de Plus serie zat er na drie minuten nog steeds 
geen beweging in waardoor er uiteindelijk een koevoet van 70cm aan te pas kwam. Dit terwijl 
het gebruik van zo’n zware koevoet helemaal niet verplicht is voor de testprocedure. 

Maatwerk
Binnen de Plus serie is bijna alles mogelijk op het gebied van maatwerk. Denk aan afwijkende 
kleuren, lengtes en zelfs modellen. Dit alles is leverbaar vanaf 1 stuk, tegen een lage meer-
prijs. Secu levert al sinds 1992 maatwerk, er zijn al tienduizenden strips op maat geleverd. 

alle maten zijn in millimeters, tenzij anders vermeld

SecuStrip Basic SecuStrip Plus
achterdeur

SecuStrip Plus
voordeur

SecuStrip Style



kozijn

deur
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deur
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deur
deur

deur

schuifpui
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kozijn
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kozijn

kozijn

Baanpasbaar

C C

max. 10º

B

A

 1

 2

A

opdekkozijn A<15mmdeur voorzien van profilering C>15mm

kozijn met schuine zijde

schuifpui

C=5 tot14mm

hoeklijn uitgehoktopdekkozijn A>15mm

Afhankelijk van maat A wordt 
het bovenste of onderstaan-
de model geleverd.
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 SecuStrip 
anti-inbraakstrip

Maatwerk
naar binnen draaiende deuren / ramen

Maatwerk SecuStrip binnendraaiend
Secu levert al circa 25 jaar SecuStrips op maat. Inmiddels zijn 
dat er duizenden per jaar. Door onze ervaring bedenken wij 
voor vrijwel elk probleem een sluitende oplossing. 

Het bestel- en leveringsproces verloopt vlekkeloos. De lever-
tijd is 3 weken. De meerprijzen zijn minimaal (in vergelijking 
met de productie- en administratieve handelingen) omdat wij 
 vinden dat maatwerk service is. Uniek: het kan al vanaf 1 stuk.

Al het maatwerk wordt uitgevoerd op de SecuStrip Plus 
 modellen. Bijna alles is mogelijk door een hypermoderne 
vol-automatische zetbank.

Op deze pagina’s voorbeelden van naar binnen draaiende 
 deuren en ramen: uithokken t.b.v. veiligheidsbeslag (in geval 
de SecuStrip niet past), verbreed kozijnprofiel, opdekkozijnen, 
oplossingen voor aluminium deuren.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij helpen u 
graag.  Zie contactgegevens rechtsonder bij tips.

Afwijkende lengtes 
Secu levert uit voorraad de volgende standaard lengtes: 
1500mm, 2050/2115mm en 2300mm. Daarnaast kan iedere 
gewenste lengte worden geleverd. Toepassingen voor afwij-
kende lengtes: afwijkende deurlengtes, voor ramen, als kort 
anti-flipper model. 

Naar binnen draaiende alu-
minium deur met 15mm of 
meer montage-ruimte tus-
sen beslag en uiteinde deur 
(maat C). Gebruik SecuStrip 
Plus Achterdeur, terugligging 
0-6mm

In sommige gevallen is het 
kozijn schuin. Alsnog kan 
hier SecuStrip Plus Voordeur 
op gemonteerd worden. 

SecuStrip Plus Voordeur kan 
ook op schuifpuien worden 
toegepast. Voordelen: voor 
een lage prijs beschermd 
u een dure schuifpui tegen 
inbraakschade, strip kan ook 
toegepast worden om be-
staande schade af te dekken.

uithokken t.b.v. veiligheids-
beslag

met veiligheidsbeslag opdekkozijnen standaard oplossingen bij bijzondere situatiesverbreed kozijnprofiel aluminium deur/kozijn

 ¹ voor alle situaties geldt: eerst 
passen, daarna pas monteren

 ¹ wij adviseren graag in welke 
situatie welk model toegepast 
moet worden, met behulp één 
deze formulieren:  
secu.nl/secustrip-maatwerk 
of neem contact op met onze 
afdeling verkoop voor meer 
info: telefoon 0252-620901 of 
e-mail: verkoop@secu.nl

TIPS
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 SecuStrip 
anti-inbraakstrip

Maatwerk
naar buiten draaiende deuren / ramen

Maatwerk SecuStrip buitendraaiend
Secu levert al circa 25 jaar SecuStrips op maat. Inmiddels zijn 
dat er duizenden per jaar. Door onze ervaring bedenken wij 
voor vrijwel elk probleem een sluitende oplossing. 

Het bestel- en leveringsproces verloopt vlekkeloos. De lever-
tijd is 3 weken. De meerprijzen minimaal (in vergelijking met 
de productie- en administratieve handelingen) omdat wij 
 vinden dat maatwerk service is. Uniek: het kan al vanaf 1 stuk.

Al het maatwerk wordt uitgevoerd op de SecuStrip Plus 
 modellen. Bijna alles is mogelijk door een hypermoderne 
vol-automatische zetbank.

Op deze pagina’s voorbeelden van naar buiten draaiende deuren 
en ramen: afwijkende terugligging, bredere montage-flap, 
oplossingen voor opdekdeuren en dubbele openslaande tuin-
deuren, zelfs SecuStrips speciaal aangepast voor kunststof 
en aluminium deuren. 

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij helpen u 
graag.  Zie contactgegevens rechtsonder bij tips.

Afwijkende lengtes 
Secu levert uit voorraad de volgende standaard lengtes: 
1500mm, 2115mm en 2300mm. Daarnaast kan iedere 
 gewenste lengte worden geleverd. Toepassingen voor af-
wijkende lengtes: afwijkende deur-lengtes, voor ramen, als 
kort anti-flipper model.

afwijkende sprong opdekdeur A<15mm dubbele deur Plus Achterdeur uithokken 
t.b.v. veiligheidsbeslag

uithokken t.b.v. veiligheids-
beslag

aluminium deur en kozijn  
(Plus Achterdeur 0-6mm)

dubbele deur met strip op 
opdeklat <15mm

dubbele deur met strip op 
opdeklat >15mm

dubbele deur met strip over 
opdeklat >15mm

dubbele deur aluminium 
deurnaald

opdekdeur A>15mmafwijkende terugligging  
(max. 48mm)

afwijkende montageflap

aluminium deur/kozijnmet veiligheidsbeslagdubbele deurenopdekdeuren  
hout of kunststofdiversen

 ¹ voor alle situaties geldt: eerst 
passen, daarna pas monteren

 ¹ wij adviseren graag in welke 
situatie welk model toegepast 
moet worden, met behulp één 
deze formulieren:  
secu.nl/secustrip-maatwerk 
of neem contact op met onze 
afdeling verkoop voor meer 
info: telefoon 0252-620901 of 
e-mail: verkoop@secu.nl

TIPS
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 SecuStrip Basic 
box, berging, schuur anti-inbraakstrip

SecuStrip Basic
naar binnen draaiende deuren

Productkenmerken
• basismodel
• voor naar binnen draaiende box,- berging,- en schuurdeuren
• laagste prijsniveau
• verzinkt staal
• wit epoxy RAL9010
• renovatie-lengte 2050mm
• geen maatwerk mogelijk (zie plus modellen voor maatwerk)
• 2 jaar garantie
• PKVW/SKG: 3 minuten = normering
• ook goedgekeurd als anti flipper-profiel 

Montagemateriaal
• 44 ééntoersschroeven 4x35mm
• 44 afdekdopjes, wit
• schroefhulpje om van schroef afglijden en  

beschadigingen aan de SecuStrip te voorkomen 

type artikelnummer lengte (mm) RAL kleur

Basic binnendraaiend 1010.110.02 2050 9010 wit ê ! !

 ¹ door laag prijsniveau meest 
geschikt voor box,- berging,- en 
schuurdeuren

 ¹ kan zelfs bij gesloten deur 
gemonteerd worden, ideaal voor 
seriematige  montage

 ¹ gebruik meegeleverde in-
schroefhulp om het wegglijden 
op de ééntoersschroef en be-
schadiging lak te voorkomen

 ¹ het SKG vinkje geeft aan dat 
dit type ook goedgekeurd is als 
anti flipper profiel

 ¹ voor uitleg klokje/norm,  
zie pag. 18

TIPS

voor naar binnen draaiende box,- berging,- en schuurdeuren meegeleverde inschroefhulp 
maakt montage eenvoudig
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 SecuStrip Basic 
box, berging, schuur anti-inbraakstrip

SecuStrip Basic
naar buiten draaiende deuren

Productkenmerken
• basismodel
• voor naar buiten draaiende box,- berging,- en schuurdeuren
• terugligging 4-6mm.
• laagste prijsniveau
• verzinkt staal
• wit epoxy RAL9010
• renovatie-lengte 2115mm
• geen maatwerk mogelijk (zie plus modellen voor maatwerk)
• 2 jaar garantie
• PKVW/SKG: 3 minuten = normering
• ook goedgekeurd als anti flipper-profiel

Montagemateriaal
• 44 ééntoersschroeven 4x35mm
• 44 afdekdopjes, wit
• schroefhulpje om van schroef afglijden en  

beschadigingen aan de SecuStrip te voorkomen 

 ¹ geschikt voor deuren met terug-
ligging 4-6mm, gebruik voor 
andere terugliggingen model 
Plus buitendraaiend

 ¹ gebruik meegeleverde in-
schroefhulp om het wegglijden 
op de ééntoersschroef en be-
schadiging lak te voorkomen

 ¹ het SKG vinkje geeft aan dat 
dit type ook goedgekeurd is als 
anti flipper profiel

 ¹ voor uitleg klokje/norm,  
zie pag. 18

TIPS

type artikelnummer lengte (mm) RAL kleur

Basic buitendraaiend 1010.130.02 2115 9010 wit ê ! !

voor naar buiten draaiende box,- berging,- en schuurdeuren meegeleverde inschroefhulp 
maakt montage eenvoudig
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 SecuStrip Plus 
woning anti-inbraakstrip

SecuStrip Plus 
voordeur

Productkenmerken
• hart van het programma
• voor voordeuren en naar binnen draaiende ramen
• verzinkt staal
• premium epoxycoating: wit RAL9010, bruin RAL8014 en 

zwartgrijs fijnstructuur RAL7021 (exclusieve kleur/structuur)
• renovatie-lengte 2050mm en nieuwbouw-lengte 2300mm, 

ook leverbaar in raamlengte 1500mm (zie pag. 32)
• smal model, past bijna altijd tussen kozijn en beslag
• ook toepasbaar op schuifpuien (zie inzetje)
• schroeven onzichtbaar
• PKVW/SKG 11 minuten (=3,5x normering)
• ook goedgekeurd als anti flipper-profiel
• 5 jaar garantie

Montagemateriaal
• 44 spaanplaatschroeven 4x40mm, verz.kop

Maatwerk
• zie pag. 20 t/m 23 voor het volledige maatwerkprogramma
• keuze uit veel RAL kleuren (zie pag. 8)

montage wijze uitgehokt 
model

toepasbaar op schuifpuien

standaard kleuren: wit, bruin,  
en zwartgrijs fijnstructuur

 ¹ ook toepasbaar op schuif-
puien

 ¹ smal, past vrijwel altijd 
 tussen kozijn en deur

 ¹ uitgebreide mogelijkheden 
maatwerk, zie pag. 20 t/m 23

 ¹ het SKG vinkje geeft aan dat 
dit type ook goedgekeurd is als 
anti flipper profiel

 ¹ voor uitleg klokje/norm,  
zie pag. 18

TIPS

type artikelnummer lengte (mm) RAL kleur

Plus Voordeur 1010.141.02 2050 9010 wit ê ! !

Plus Voordeur 1010.141.03 2050 8014 bruin ê ! !

Plus Voordeur 1010.141.04 2050 7021 zwartgrijs* ê ! !

Plus Voordeur 1010.142.02 2300 9010 wit ê ! !

Plus Voordeur 1010.142.03 2300 8014 bruin ê ! !

Plus Voordeur 1010.142.04 2300 7021 zwartgrijs* ê ! !

*RAL 7021, zwartgrijs is uitgevoerd in luxe fijnstructuur, voor raamlengtes zie pag. 32

op bestelling keuze uit veel 
RAL kleuren

voor voordeuren en naar  binnen draaiende deuren
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woning anti-inbraakstrip
SecuStrip Plus 

achterdeur

 SecuStrip Plus 

Productkenmerken
• hart van het programma
• voor achterdeuren 
• verzinkt staal
• voor terugliggingen van 0 t/m 27mm (verdeeld over 4 maten)
• schuin deurprofiel valt over sluitplaatje heen en voor-

komt per ongeluk inschroeven in bestaande meerpunts-
vergrendeling

• premium epoxycoating: wit RAL9010, bruin RAL8014 en 
zwartgrijs fijnstructuur RAL7021 (exclusieve kleur/structuur)

• renovatie-lengte 2115mm en nieuwbouw-lengte 2300mm, 
ook leverbaar in raamlengte 1500mm (zie pag. 34)

• PKVW/SKG 6 minuten (=2x normering)
• ook goedgekeurd als anti flipper-profiel
• 5 jaar garantie

Montagemateriaal
• 22 ééntoerschroeven 4x35mm
• 22 spaanplaatschroeven 4x40mm, vlakkop
• 22 afdekdopjes, in corresponderende kleur
• schroefhulpje om van schroef afglijden en  

beschadigingen aan de SecuStrip te voorkomen 

Wat is terugligging?
de terugligging is de afstand tussen voorkant deur en voor-
kant kozijn, zie afbeelding.

Maatwerk
• zie pag. 20 t/m 23 voor het volledige maatwerkprogramma
• keuze uit veel RAL kleuren (zie pag. 8)

 ¹ voordelen schuine deurprofiel 
• nooit meer per ongeluk schroeven 
in meerpuntsvergrendeling 
• schuine profiel valt over uit-
stekende sluitplaatje 
• fraaier uiterlijk

 ¹ uitgebreide mogelijkheden 
maatwerk, zie pag. 20 t/m 23

 ¹ het SKG vinkje geeft aan dat 
dit type ook goedgekeurd is als 
anti flipper profiel

 ¹ voor uitleg klokje/norm,  
zie pag. 18

TIPS

type terugligging artikelnummer lengte (mm) RAL kleur

Plus Achterdeur 0-6mm 1010.160.02 2115 9010 wit ê ! !

Plus Achterdeur 0-6mm 1010.160.03 2115 8014 bruin ê ! !

Plus Achterdeur 0-6mm 1010.160.04 2115 7021 zwartgrijs* ê ! !

Plus Achterdeur 0-6mm 1010.170.02 2300 9010 wit ê ! !

Plus Achterdeur 0-6mm 1010.170.03 2300 8014 bruin ê ! !

Plus Achterdeur 0-6mm 1010.170.04 2300 7021 zwartgrijs* ê ! !

Plus Achterdeur 7-13mm 1010.161.02 2115 9010 wit ê ! !

Plus Achterdeur 7-13mm 1010.161.03 2115 8014 bruin ê ! !

Plus Achterdeur 7-13mm 1010.171.02 2300 9010 wit ê ! !

Plus Achterdeur 7-13mm 1010.171.03 2300 8014 bruin ê ! !

Plus Achterdeur 14-20mm 1010.162.02 2115 9010 wit ê ! !

Plus Achterdeur 14-20mm 1010.162.03 2115 8014 bruin ê ! !

Plus Achterdeur 14-20mm 1010.172.02 2300 9010 wit ê ! !

Plus Achterdeur 14-20mm 1010.172.03 2300 8014 bruin ê ! !

Plus Achterdeur 21-27mm 1010.163.02 2115 9010 wit ê ! !

Plus Achterdeur 21-27mm 1010.163.03 2115 8014 bruin ê ! !

Plus Achterdeur 21-27mm 1010.173.02 2300 9010 wit ê ! !

Plus Achterdeur 21-27mm 1010.173.03 2300 8014 bruin ê ! !

*RAL 7021, zwartgrijs is uitgevoerd in luxe fijn-structuur voor raamlengtes zie pag. 34

standaard kleuren: wit, bruin,  
en zwartgrijs fijnstructuur

op bestelling keuze uit veel 
RAL kleuren

deurprofiel valt over 
 sluitplaatje

evert
beeld heeft voldoende resolutie
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woning anti-inbraakstrip
SecuStrip Plus 

naar binnen draaiende ramen

Productkenmerken
• voor naar binnen draaiende ramen
• verzinkt staal
• premium epoxycoating: wit RAL9010, bruin RAL8014 en 

zwartgrijs fijnstructuur RAL7021 (exclusieve kleur/structuur)
• leverbaar in raamlengte 1500mm (zie pag. 28 voor deurlengtes)
• smal model, past bijna altijd
• schroeven onzichtbaar
• 5 jaar garantie

Montagemateriaal
• 34 spaanplaatschroef 4x40mm, verzonken kop

Maatwerk
• zie pag. 20 t/m 23 voor het volledige maatwerkprogramma
• keuze uit veel RAL kleuren (zie pag. 8)

 ¹ smal, past vrijwel altijd in 
kozijn

 ¹ uitgebreide mogelijkheden 
maatwerk, zie pag. 20 t/m 23

 ¹ voor de geldende normering 
van de inbraakwering van 
 SecuStrip op raamkozijnen, 
neem contact op met Secu

TIPS

type artikelnummer lengte (mm) RAL kleur

Plus Raam, binnendraaiend 1010.140.02 1500 9010 wit

Plus Raam, binnendraaiend 1010.140.03 1500 8014 bruin

Plus Raam, binnendraaiend 1010.140.04 1500 7021 zwartgrijs*

*RAL 7021, zwartgrijs is uitgevoerd in luxe fijn-structuur, voor deurlengtes zie pag. 28

standaard kleuren: wit, bruin,  
en zwartgrijs fijnstructuur

op bestelling keuze uit veel 
RAL kleuren

geschikt voor raamkozijnen

 SecuStrip Plus 
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woning anti-inbraakstrip
SecuStrip Plus 

naar buiten draaiende ramen

Productkenmerken
• hart van het programma
• voor naar buiten draaiende ramen
• verzinkt staal
• voor terugliggingen van 0 t/m 27mm (verdeeld over 4 maten)
• premium epoxycoating: wit RAL9010, bruin RAL8014 en 

zwartgrijs fijnstructuur RAL7021 (exclusieve kleur/structuur)
• leverbaar in raamlengte 1500mm, zie pag. 30 voor deurlengtes
• ook goedgekeurd als anti flipper-profiel
• 5 jaar garantie

Montagemateriaal
• 17 ééntoerschroef 4x35mm
• 17 spaanplaatschroef 4x40mm, vlakkop
• 17 afdekdopjes, in corresponderende kleur
• schroefhulpje om van schroef afglijden en  

beschadigingen aan de SecuStrip te voorkomen 

Wat is een terugligging?
de terugligging is de afstand tussen voorkant raam en 
 voorkant kozijn, zie afbeelding.

Maatwerk
• zie pag. 20 t/m 23 voor het volledige maatwerkprogramma
• keuze uit veel RAL kleuren (zie pag. 8)

 ¹ uitgebreide mogelijkheden 
maatwerk, zie pag. 20 t/m 23

 ¹ voor de geldende normering 
van de inbraakwering van 
 SecuStrip op raamkozijnen, 
neem contact op met Secu

TIPS

type terugligging artikelnummer lengte (mm) RAL kleur

Plus Raam, buitendraaiend 0-6mm 1010.150.02 1500 9010 wit

Plus Raam, buitendraaiend 0-6mm 1010.150.03 1500 8014 bruin

Plus Raam, buitendraaiend 0-6mm 1010.150.04 1500 7021 zwartgrijs*

Plus Raam, buitendraaiend 7-13mm 1010.151.02 1500 9010 wit

Plus Raam, buitendraaiend 7-13mm 1010.151.03 1500 8014 bruin

Plus Raam, buitendraaiend 14-20mm 1010.152.02 1500 9010 wit

Plus Raam, buitendraaiend 14-20mm 1010.152.03 1500 8014 bruin

Plus Raam, buitendraaiend 21-27mm 1010.153.02 1500 9010 wit

Plus Raam, buitendraaiend 21-27mm 1010.153.03 1500 8014 bruin

*RAL 7021, zwartgrijs is uitgevoerd in luxe fijn-structuur, voor deurlengtes zie pag. 30

 SecuStrip Plus 

standaard kleuren: wit, bruin,  
en zwartgrijs fijnstructuur

op bestelling keuze uit veel 
RAL kleuren

geschikt voor raamkozijnen
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woning anti-inbraakstrip
SecuStrip Style 

voordeur

 SecuStrip Style 

Productkenmerken
• design model
• geschikt voor naar binnen draaiende voordeuren
• aluminium geanodiseerd
• leverbaar in renovatie-lengte 2150mm  

en over lengte 2500mm
• geen maatwerk mogelijk (zie plus modellen voor maatwerk)
• PKVW/SKG: 3 minuten = normering
• montage schroeven onzichtbaar
• 2 jaar garantie

Montagemateriaal
• 15 RVS spaanplaatschroeven 4,5x35mm bolkop
• 11 RVS spaanplaatschroeven 4x40mm 

 verzonken kop

 ¹ zeer geschikt voor montage 
in kustgebieden

 ¹ SecuStrip Style past mooi bij 
aluminium deurbeslag

 ¹ het SKG vinkje geeft aan dat 
dit type ook goedgekeurd is als 
anti flipper profiel

 ¹ voor uitleg klokje/norm,  
zie pag. 18

TIPS

type artikelnummer lengte (mm) kleur

Style voordeur 1010.181.01 2150 blank geanodiseerd ê ! !

Style voordeur 1010.181.10 2500 blank geanodiseerd ê ! !

voor voordeuren en naar binnendraaiende deuren
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woning anti-inbraakstrip
SecuStrip Style 

achterdeur 
terugligging 3 t/m 8mm

 SecuStrip Style 

Productkenmerken
• design model
• geschikt voor naar buiten draaiende achterdeuren
• aluminium geanodiseerd
• zie tabel voor terugliggingen
• leverbaar in renovatie-lengte 2150mm  

en over lengte 2500mm
• geen maatwerk mogelijk (zie plus modellen voor maatwerk)
• PKVW/SKG: 3 minuten = normering
• montage schroeven onzichtbaar door slim afdekproefiel
• 2 jaar garantie

Montagemateriaal
• 15 RVS spaanplaatschroeven 4,5x35mm bolkop
• 15 RVS spaanplaatschroeven 4x40mm  

verzonken kop
• 3 inbusboutjes M5x6mm

Wat is terugligging?
de terugligging is de afstand tussen voorkant deur en voor-
kant kozijn, zie afbeelding

 ¹ zeer geschikt voor montage 
in kustgebieden

 ¹ SecuStrip Style past mooi bij 
aluminium deurbeslag

 ¹ het SKG vinkje geeft aan dat 
dit type ook goedgekeurd is als 
anti flipper profiel

 ¹ voor uitleg klokje/norm,  
zie pag. 18

TIPS

type terugligging artikelnummer lengte (mm) kleur

Style achterdeur 3-5mm 1010.182.01 2150mm blank geanodiseerd ê ! !

Style achterdeur 3-5mm 1010.182.11 2500mm blank geanodiseerd ê ! !

Style achterdeur 6-8mm 1010.182.02 2150mm blank geanodiseerd ê ! !

Style achterdeur 6-8mm 1010.182.12 2500mm blank geanodiseerd ê ! !

voor achterdeuren en naar buitendraaiende deuren



1x
norm

kozijn deur
naar buiten draaiend

21

11

sprong max. 10mm

terugligging
zie tabel

40

9

40 41

 SecuStrip Style 
woning anti-inbraakstrip

SecuStrip Style 
achterdeur 

terugligging 18 t/m 26mm

Productkenmerken
• design model
• geschikt voor naar buiten draaiende achterdeuren
• aluminium geanodiseerd
• zie tabel voor terugliggingen
• leverbaar in renovatie-lengte 2150mm  

en over lengte 2500mm
• geen maatwerk mogelijk (zie plus modellen voor maatwerk)
• PKVW/SKG: 3 minuten = normering
• montage schroeven onzichtbaar door slim afdekproefiel
• 2 jaar garantie

montagemateriaal
• 15 RVS spaanplaatschroeven 4,5x35mm bolkop
• 15 RVS spaanplaatschroeven 4x40mm verzonken kop
• 3 inbusboutjes M5x6mm

Wat is terugligging?
de terugligging is de afstand tussen voorkant deur en 
 voorkant kozijn, zie afbeelding

 ¹ zeer geschikt voor montage 
in kustgebieden

 ¹ SecuStrip Style past mooi bij 
aluminium deurbeslag

 ¹ het SKG vinkje geeft aan dat 
dit type ook goedgekeurd is als 
anti flipper profiel

 ¹ voor uitleg klokje/norm,  
zie pag. 18

TIPS

type terugligging artikelnummer lengte (mm) kleur

Style achterdeur 18-20mm 1010.182.13 2150mm blank geanodiseerd ê ! !

Style achterdeur 18-20mm 1010.182.03 2500mm blank geanodiseerd ê ! !

Style achterdeur 21-23mm 1010.182.14 2150mm blank geanodiseerd ê ! !

Style achterdeur 21-23mm 1010.182.04 2500mm blank geanodiseerd ê ! !

Style achterdeur 24-26mm 1010.182.15 2150mm blank geanodiseerd ê ! !

Style achterdeur 24-26mm 1010.182.05 2500mm blank geanodiseerd ê ! !

voor achterdeuren en naar buitendraaiende deuren


