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SECUBAR INNOVATIES
De SecuBar familie producten blijft groeien. Compleet wordt completer met innovaties
die mensen binnen én inbrekers buiten houden.



VIER NIEUWE VOORDEUR-OPLOSSINGEN
Secu introduceert maar liefst vier nieuwe voordeur-oplossingen. Gericht
op het veiliger maken van de meest kwetsbare toegang tot de woning.
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• stevige stalen vergrendeling

• wordt onderaan de deur bevestigd d.m.v.
schroeven

• deur kan in iedere openingsstand en op

ieder moment 'vergrendeld' worden, door

op voetplaat te trappen

• voetplaat zet deur muurvast op de grond:

indringers krijgen deur niet verder open

• voorzien van stevige schakels

• deur gaat max. lcm open voor aan bellers

• binnendringen vrijwel onmogelijk door

extra sterke schakelketting

• sleutelhouders (bijv. familie of verplegers)
kunnen wel naar binnen door slimme slot-

constructie van buitenaf te bedienen

• deur kan helemaal open door zorgketting

te ontgrendelen

• voorkomt gaatjesboren direct naast beslag

• plaatje wordt klemmend bevestigd achter

beslag

• aan binnenzijde bevestigen

• voorkomt van buitenaf gaatje boren en

deur openhengelen

• wordt voorgeschreven door Politiekeur-

merk Veilig Wonen

• aanbevolen door CB&V, geboren uit de

praktijk!
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• voorkomt open hengelen van de deur

• optioneel voorzien van post uit lip, waarin

uitgaande post geklemd wordt

• leverbaar in zilvergrijs, creme en antraciet

• ook leverbaar als Postkeeper variant die de

post opvangt
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ANTI KLIMSTRIP
Niet voor niets wordt opk/imbaarheid genoemd in de regels omtrent het
Politiekeurmerk Veilig Wonen. Secu heeft nu een simpele oplossingen, die
inbrekers veel (hoofd)pijn zal bezorgen.

• geschikt voor bevestiging op vrijwel elke ondergrond (steen, hout, enz)

• kan zowel geschroefd als verlijmd worden

• gemaakt van duurzaam kunststof (onderhoudsvrij)
• voorzien van ijzersterke pinnen, die opklimmen vrijwel onmogelijk maken

• leverbaar in 2 breedtes en 2 kleuren

• ook leverbaar in Pro uitvoeringen met extra scherpe punten (niet afgebeeld)


