ACHTERDEURBEVEILIGING ANTI-INBRAAKSTRIP
Achterdeuren zijn erg populair bij inbrekers. Met een simpele schroevendraaier
of koevoet wrikt een inbreker de ruimte tussen de deur en het kozijn in een
oogwenk open. Een andere populaire methode is het ‘flipperen’ van de deur
(die niet op slot is gedraaid), waarbij de inbreker binnen 30 seconden binnen
staat door enkel het gebruik van een plastic kaartje. Een anti-inbraakstrip werkt
sterk inbraak vertragend en tevens preventief tegen beide methoden.
Anti-inbraakstrip
De anti-inbraakstrip bestaat uit 2 profielen die op de deur en het kozijn
worden gemonteerd. Bij het sluiten van de deur grijpen ze in elkaar en
vormen zo een ijzersterke barrière tegen inbraak. Het is tevens een
preventieve manier van beveiligen; inbrekers zien de anti-inbraakstrip
en proberen het niet eens meer. SecuStrip voldoet aan het
Politiekeurmerk Veilig Wonen en zijn onafhankelijk getest door SKG.

Montage
De montage duurt ca. 20 minuten. Alles wat u nodig heeft is een schroefmachine, schroevendraaier en rolmaat (in sommige gevallen een ijzerzaag). SecuStrip wordt geleverd, inclusief
montagemateriaal.
Wat u moet weten voordat u een anti-inbraakstrip koopt
Bepaal of u een naar binnen of naar buiten draaiende deur wilt beveiligen
en meet de lengte van uw deur op. Meet de eventuele ‘terugligging’ op,
dit is de afstand tussen de voorkant van het kozijn en de deur (zie afb.).
Met deze gegevens weten ze in de winkel precies welke anti-inbraakstrip
geschikt is voor uw deur.
Afwijkende kleuren en maatwerk
De anti-inbraakstrip past bijna altijd. Maar wilt u er een in geel,
paars of één van de zestig andere kleuren? Wilt u een SecuStrip
met een andere lengte dan standaard? Of heeft u een speciale
deur, zoals een opdekdeur of deur met dubbele tuindeur? Dan is
er het maatwerk programma. Leverbaar vanaf 1 stuk, tegen
opvallend lage meerprijzen.
Bekijk de website www.secu.nl/secustrip-maatwerk voor de
mogelijkheden.

Deze informatie wordt u door de partner van de Nationale Inbraakpreventie
Weken aangeboden

