
Algemeen
• SecuStrip heeft een kwaliteitsga-

rantie van 2 jaar (fabricage fouten).

• SecuStrip te lang? Deze kunt u 
inkorten met een ijzerzaag. 

• Standaard lengtes: (voordeur en 
achterdeur) 215 cm of 250 cm 

• Kunststof of aluminium kozijn? 
Montage hierop is soms mogelijk 
met afwijkend montage materiaal 
(montagemateriaal mee geleverd 
voor hout).

• SecuStrip is meestal ook toepas-
baar op ramen en schuifpuien.

• Corrosie dient voorkomen te worden 
door zorg te dragen dat de anodi-
seer laag niet beschadigd raakt 
en regelmatig gereinigd wordt. De 
reinigingsfrequentie is afhankelijk 
van plaatselijke omstandigheden. 
Tevens dient te worden voorkomen 
dat ‘vreemde’ deeltjes zich hechten 
aan het oppervlak bijv. door slijpbe-
werkingen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Voordeur

Voldoet aan  (anti-fl ipperprofi el)

Voldoet aan  en plust een bestaande 
situatie op naar Politie Keurmerk Veilig 
Wonen niveau, mits de deur voorzien is 
van een hoofd- en bijzetslot, waarvan 
het bijzetslot voldoet aan  (plaat-
sing bijzet slot onder het hoofdslot).

Achterdeur

Voldoet aan  (anti-fl ipperprofi el)

Voldoet aan  en plust een  bestaande 
situatie op naar Politie Keurmerk Veilig 
Wonen niveau, mits de deur voorzien is 
van een  hoofd slot,of een hoofdslot 
en een  bijzetslot.

Zie visuele instructie ‘Politiekeurmerk 
Veilig Wonen’ op achterkant.

Voor meer informatie en tips, 
kijk op www.secu.nl

Montage-handleiding (vervolg)
Bepaal de benodigde lengte van 
Secu Strip en zaag deze op maat 
m.b.v. een metaalzaag.

1. Plaats deurprofi el. Zorg voor 3 mm 
ruimte tussen profi el en kozijn (zie 
tekening). Bevestig voorlopig op 
3 punten (boven, midden, onder). 
Gebruik de 4 x 40 mm vlakkop.

2. Monteer kozijnprofi el. Zorg voor 1 
mm speling tussen beide profi elen 
(zie tekening) en bevestig ook voor-
lopig op 3 punten.

3. Om goede werking te controleren, 
deur of raam sluiten.

4. Boor de rest van de gaten voor en 
plaats de bijbehorende schroeven.

Benodigd voor montage

boor 2 mm voor vuren, grenen ed.
boor 3 mm voor hardhout
inbussleutel 2,5mm
ijzerzaag nodig bij inkorten strip

volgens norm Politie-
keurmerk Veilig Wonen

Lengte 215 of 250cm 

incl. spaanplaatschroeven:
deur-profiel: 11st. 4x40mm (vlakkop)
kozijn-profiel: 15st. 4,5x35mm (bolkop)

inbraakwering

1x
norm

SecuStrip Style
Voordeur
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Let op: kijk op de 
verpakking welk type 

u gaat monteren. 
Lees voor montage de 
gehele instructie door 

Algemene montage-handleiding
• De SecuStrip wordt geplaatst aan de 

sluitzijde.

• Boor altijd voor. Zo verbetert de 
 inbraakwering en gaat het indraaien 
van de schroeven makkelijker. 
Bij hardhout 3mm. Bij vuren, grenen 
ed. 2mm.

• Meet dikte deur i.v.m. maat schroeven

• Houdt bij montage wat ruimte i.v.m 
werking deur/kozijn.

• Bij bestaande sloten: nooit schroeven 
in de slotkasten. 

• Bij MeerPuntsVergrendeling (MPV): 

1. Vergrendeling uit deur halen
2. ‘Proef’ schroeven
3. Vergrendeling terugplaatsen
4. Controleer goede werking
5. SecuStrip verder bevestigen

6. Zorg ervoor dat u op voldoende 
afstand voorboort/schroeft van de 
bedieningsstang van de MPV. 
Nooit schroeven/bevestigen ter 
hoogte van de slotkasten/sluit-
kommen van de MPV.

7. Als alternatief kunt u navraag doen 
bij de leverancier of fabrikant van uw 
type MPV

• SecuStrip te lang? Inkorten met 
ijzerzaag.

• Veiligheid: zorg er tijdens montage 
en dagelijks gebruik voor dat vingers 
niet bekneld raken bij het sluiten van 
deur/raam. Wij adviseren het gebruik 
van een demp-opvanger (bijv. van het 
merk Dictator). Draag bij montage 
een veiligheidsbril en bescherm uw 
handen.

• Vervolg de montage-instructie van uw 
specifi eke SecuStrip.
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sluitnaad max. 4mm

kozijn-profi el deur-profi el

11mm
21mm

kozijn

terugligging

deur
naar 
buiten 
draaiend

Montage-handleiding
Bepaal de benodigde lengte van 
 SecuStrip en zaag deze op maat m.b.v. 
een metaalzaag.

Het monteren van de deurprofi el 
afdekstrip wordt bemoeilijkt wanneer 
er boven de naar buiten draaiende 
deur zich een balkon, afdakje of iets 
der gelijks bevindt. Indien dit het geval 
is kunt u de meegeleverde bolkop-
schroeven vervangen door RVS één-
toersschroeven (vraag uw leverancier 
naar deze schroeven). Ook is het 
mogelijk om de scharnieren van de deur 
los te halen en het profi el te plaatsen 
op de gemonteerde deur.

1. Pas de profi elen eerst voor de hand. 
Draai de drie inbusboutjes in het 
deurprofi el iets los en verwijder de 
afdekstrip.

2. Plaats kozijnprofi el, gelijk met de 
binnenzijde van de sponning. Zorg er 
voor dat het lipje van het profi el naar 
de deur gericht is. Bevestig voorlopig 
op 3 punten (boven, midden, onder). 
Gebruik de 4 x 40 vlakkop. 

3. Bevestig deurprofi el zodanig dat het 
uiteinde van de haak gelijk loopt met 
de buitenzijde van het U-profi el. Be-
vestig voorlopig op 3 punten (boven, 
midden, onder). Gebruik de 4,5 x 35 
bolkop.

4. Om de goede werking te controleren, 
deur of raam sluiten.

5. Boor de rest van de gaten voor en 
plaats de bijbehorende schroeven.

6. Schuif de afdekstrip in deurprofi el en 
zet deze vast met de 3 inbusboutjes.

Terugligging
De terugligging is de afstand die de 
deur verdiept ligt in het kozijn. Voor 
iedere mogelijke terugligging is er een 
SecuStrip die u van de optimale veilig-
heid voorziet. 

Verkrijgbare terugliggingen:
3-5mm 6-8mm 
18-20mm 21-23mm 24-26mm 

U kunt de terugligging het eenvoudigst 
opmeten met een schuifmaat.

SecuStrip Style
Achterdeur

volgens norm Politie-
keurmerk Veilig Wonen

Lengte 215 of 250cm 

incl. spaanplaatschroeven:
deur-profiel: 15st. 4,5x35mm (bolkop)
kozijn-profiel: 11st. 4x40mm (vlakkop)

inbraakwering

1x
norm

of

Situatie voldoet aan PKVW 
(3 minuten inbraakbestendig)

Bestaande situatie voldoet niet aan PKVW

hoofdslot

Situatie:
Achterdeur

bijzetslot

hoofdslot

1x
norm

SecuStrip 
Style

Situatie:
Voordeur

SecuStrip
ijzersterk de beste

Bij terugligging van 3 t/m 8mm
model: 3-5mm en 6-8mm
De ruimte tussen kozijn en gesloten deur 
(sluitnaad) mag maximaal 4mm zijn.

Bij terugligging van 18 t/m 26mm
model: 18-20mm, 21-23mm en 24-28mm
De afstand tussen het voorste gedeelte 
van het kozijn en de gesloten deur (sprong) 
mag maximaal 10mm zijn.

11mm

21mmkozijn

terugligging
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buiten 
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kozijn-profi el deur-profi el

sprong max. 10mm
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