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altijd een veilig gevoel!
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C= 100 ; M= 100
C= 100 ; M= 30
C= 100 ; Y= 100
C= 40 ; Y= 100
M= 10 ; Y= 100
M= 60 ; Y= 100
M= 100 ; Y= 100
M= 40; C= 20; Y=20; K=100

Jaarlijks gebeuren er duizenden ongelukken met senioren in en om de woning.
De gevolgen kunnen dramatisch zijn.
Producten van SecuCare verhogen de veiligheid in en om het huis, verhogen de
zelfredzaamheid en maken langer zelfstandig wonen mogelijk. In deze brochure
introduceren wij onze zorgproducten voor senioren.

“Jaarlijks moeten duizenden ouderen naar een ziekenhuis
als gevolg van een ongeval thuis of in het verkeer.
Een val is verreweg het meest voorkomende ongeluk!”
Bron: Consument & Veiligheid

15%

Belangrijkste oorzaken:

vaste trap

• uitglijden
11% woonkamer

43% overige locaties

• evenwichtsverlies
8% slaapkamer

• van de trap vallen
3%
toilet

Bron: Stichting Consument & Veiligheid

5%

8%

keuken

tuin

8%

badkamer, douche

altijd een veilig idee!
Percentage spoed eisende hulp na een val in of om het

•
•
•
•
•

ergonomisch
comfort verhogend
stijlvol
sterk
prijsgunstig

K= 90
K= 75
K= 50
K= 35
K= 25
K= 45

Behalve voor senioren is SecuCare ook geschikt
voor
K= 70
mindervaliden, mensen met een functiebeperking (zoals
reumatische aandoeningen), mensen die revalideren en
langdurig zieken.
SecuCare producten worden ontwikkeld met veel
aandacht voor ontwerp, sterkte en geldende normeringen.
Elementen als goede ergonomie, modulariteit en glow in
the dark dragen bij aan de uitstraling en functionaliteit.
Maak kennis met een nieuwe kijk op zorgproducten.
Maak kennis met SecuCare!

altijd een veilig gevoel!

huis bij 55-plussers, naar locatie van de val.
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C= 100 ; M= 100
C= 100 ; M= 30
C= 100 ; Y= 100
C= 40 ; Y= 100
M= 10 ; Y= 100
M= 60 ; Y= 100
M= 100 ; Y= 100

wandbeugels

M= 40; C= 20; Y=20; K=100

De wandbeugels van SecuCare zijn beter in alle opzichten. Zo is de greep plat
ovaal, een meer ergonomische vorm dan rond. De stang wordt geleverd in
standaard lengtes, maar kan ook eenvoudig door u zelf ingekort worden.
Door alleen hoogwaardige materialen toe te passen zijn de beugels overal
toepasbaar: in de badkamer, buiten (bij de voordeur) en natuurlijk binnen,
K= 90
bijvoorbeeld in de woonkamer, bij de trap,
in de gang, enz.
K= 75
K= 50

K= 35
Deze wandbeugels voldoen
aan alle wettelijke normeringen,
K= 25
hebben een kwaliteitsgarantie
van 5 jaar en zijn getest door
K= 45
SKG, een onafhankelijk
K= 70keurmerk instituut.

• NEN-EN 12182
• Richtlijn Medische hulpmiddelen
93/42/EEG
•
TIP: Bekijk de montage online:
op een ‘massieve’ wand: go.secu.nl/ehet
op een ‘holle’ wand: go.secu.nl/hollewand
(geen www. gebruiken maar deze ‘adressen’
in uw browserbalk invullen)
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C= 100 ; M= 100
C= 100 ; M= 30
C= 100 ; Y= 100
C= 40 ; Y= 100
M= 10 ; Y= 100

opties:

M= 60 ; Y= 100

• maatwerk
• coating greep in afwijkende RAL kleuren,
leverbaar vanaf 40 stuks
• niet schroeven in de wand? Gebruik dan de RVS plaatjes
die met lijm bevestigd worden (voor 40cm modellen)
• aluminium renovatie plaatje dekt gaten andere
wandbeugels af (bij vervanging)

M= 100 ; Y= 100

wandbeugels:

specificaties en uitvoeringen
Makkelijk zelf
in te korten

Renovatie plaatje, dekt gaten andere
wandbeugels af (bij vervanging)
art.nr 8010.005.02

De SecuCare wandbeugels zijn er in verschillende lengtes, kleuren en
uitvoeringen. Uniek is dat u ze zelf eenvoudig in kunt korten, daardoor is voor
elke situatie een geschikte beugel leverbaar. Prijzen vanaf € 36,17 incl. btw.
•
•
•
•

Verschillende toepassingen:
woning
artikel nr.
zorginstelling
8010.400.01
openbare
8010.401.01
gelegenheden
8010.400.10
ziekenhuis

kap hoogglans wit

Lijmbevestiging voor 40cm wandbeugels door middel van
los verkrijgbare RVS muur-plaatjes (art.nr.: 8010.005.03

kap mat wit

Veilig en handig: ook goed zichtbaar in het donker
met glow in the dark strip van hoogwaardig aluminium
5

M= 40; C= 20; Y=20; K=100

kap hoogglans wit,
greep RAL7021

K= 45zwartgrijs, fijnstructuur

8010.401.10

40cm

8010.500.01
8010.501.01
8010.600.01
8010.601.01
8010.700.01

K= 70

kleur afdekkap
wit hoogglans
wit mat
wit hoogglans

RAL7021
zwartgrijs, fijnstructuur

wit mat

50cm
50cm
60cm
60cm
70cm

geanod. alu
geanod. alu
geanod. alu
geanod. alu
geanod. alu

wit hoogglans
wit mat
wit hoogglans
wit mat
wit hoogglans

8010.701.01
8010.005.02

70cm

geanod. alu

wit mat

8010.005.03

montage alleen
i.c.m. 40cm modellen

8055.015.01

glow in the dark strip

lengte K= 90greep
40cm K= 75geanod. alu
K= 50
40cm K= 35geanod. alu
40cm K= 25RAL7021

renovatieplaatje (2)
RVS muurplaatjes voor
lijmbevestiging (2)
glow in the dark strip

standaard compleet geleverd met: montagemateriaal voor montage
in steen en hout, stap-voor-stap montage-instructie.
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C= 100 ; M= 100
C= 100 ; M= 30
C= 100 ; Y= 100
C= 40 ; Y= 100
M= 10 ; Y= 100
M= 60 ; Y= 100
M= 100 ; Y= 100
M= 40; C= 20; Y=20; K=100

hoekwandbeugels 45° en 90°
Eigenschappen:
• hoek 45° is geschikt voor plaatsing in bad en naast toilet
• hoek 90° is geschikt voor plaatsing in bad en douche
• diagonale of verticale greep geeft steun tijdens het staan
en de horizontale greep zorgt voor veiligheid tijdens het
oprichten vanuit zitpositie
90
• door het bouwpakket is het mogelijkK=om
de wandbeugels
K= 75
links of rechts samen te stellen
K= 50
K= 35de greep
• ergonomisch door plat ovale vorm van
K= 25
• maximale belasting 150kg
K= 45
K= 70

RAL7021, fijnstructuur

7

artikel nr.
8010.109.10

lengte*
60 x 30cm

8010.109.11

60 x 30cm

8010.109.15

60 x 30cm

8010.109.16

60 x 30cm

8010.135.10

30 x 30cm

8010.135.11

30 x 30cm

8010.135.15

30 x 30cm

8010.135.16

30 x 30cm

hoek

90°
90°
90°
90°
45°
45°
45°
45°

materiaal/RAL kleur
blank geanodiseerd aluminium

kleur afdekkap
wit glans

blank geanodiseerd aluminium

wit mat

7021 zwartgrijs **

wit glans

7021 zwartgrijs **

wit mat

blank geanodiseerd aluminium

wit glans

blank geanodiseerd aluminium

wit mat

7021 zwartgrijs **

wit glans

7021 zwartgrijs **

wit mat

* inkortbaar ** RAL 7021, zwartgrijs is uitgevoerd in luxe fijn-structuur. Basismateriaal is ook blank geanodiseerd
aluminium. Alle uitvoeringen zijn links en rechts toe te passen.
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C= 100 ; M= 100
C= 100 ; M= 30
C= 100 ; Y= 100
C= 40 ; Y= 100
M= 10 ; Y= 100
M= 60 ; Y= 100
M= 100 ; Y= 100

wandbeugel Basic

M= 40; C= 20; Y=20; K=100

Basic Vario 2

•
•
•
•
•
•

vervaardigd van slagvast ABS
voorzien van ribbels voor extra grip
3 maten leverbaar, diameter 35mm
toepassing: badkamer, toilet
max. belasting: 110kg
voordelig - prijzen vanaf ca. €13,40 incl. btw.

artikel nr.
8010.900.30
8010.900.45
8010.900.60

lengte
30cm
45cm
60cm

kleur
wit
wit
wit

lengte
51cm

kleur
wit

lengte
51cm

kleur
wit

K= 90
K= 75

wandbeugel Basic Vario 2
K= 50

Basic Vario 2

K= 35
K= 25

•
•
•
•
•
•

voor douche, toilet, bad
inkortbaar
2 grepen van 51cm
hoek is traploos verstelbaar
voordelig - prijs €36,17 incl. btw.
max. belasting: 110kg

K= 45
K= 70

artikel nr.
8010.900.02

Basic Vario 2

wandbeugel Basic Vario 3

Basic Vario 3
9
7

•
•
•
•
•

voor douche
3 grepen van 51cm
inkortbaar
voordelig - prijs €46,52 incl. btw.
max. belasting: 110kg

artikel nr.
8010.900.03
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C= 100 ; M= 100
C= 100 ; M= 30
C= 100 ; Y= 100
C= 40 ; Y= 100
M= 10 ; Y= 100
M= 60 ; Y= 100
M= 100 ; Y= 100

modulaire drempelhulp
M= 40; C= 20; Y=20; K=100

De nieuwe SecuCare drempelhulp is gemaakt van duurzame kunststof
onderdelen, die snel en makkelijk in elkaar gezet kunnen worden. Precies
op maat voor elke drempel, voor binnen- en buitendeuren. Het systeem is
sterk, onderhoudsvrij en overal inzetbaar.
Zo komt u makkelijk iedere drempel over!

K= 90
K= 75

• modulair - losse onderdelen, eenvoudig inK=
elkaar
te zetten.
50
K= 35
• flexibel en veilig - binnen en buiten toepasbaar,
K= 25
geïntegreerde antislip noppen, in stappen in
hoogte aanpasbaar
K= 45
• 4 standaard sets - geschikt voor de meesteK=drempels
70
• ook op maat leverbaar - bijv. zijwaartse op/afrit, afwijkende breedte en hoogte
• lichtgewicht en sterk - slijtvast, UV bestendig kunststof, maximale belasting 850kg
• duurzaam - 95% recyclebaar, onderhoudsarm
• stijlvol - past in ieder huis door vorm, materiaal en kleur
• 5 jaar garantie
Toepassingen: rollator, scootmobiel, rolstoel		
fiets, scooter, grasmaaier, motor, enz.
TIP:
bekijk online hoe makkelijk het is de
drempelhulp in elkaar te zetten: go.secu.nl/ehet
(geen www. gebruiken maar dit ‘adres’ in uw
browserbalk invullen)
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uitvoeringen modulaire drempelhulp

Veilig vastmaken aan de ondergrond:
De drempelhulp moet natuurlijk niet gaan schuiven. Om dat te voorkomen worden schroeven en
dopjes meegeleverd voor schroef- of plakbevestiging aan vrijwel iedere ondergrond. Voor situaties
met tapijt kan aan de drempel zelf bevestigd
worden. Een veilig gevoel!

Er zijn 4 standaard sets die alle standaard situaties oplossen. Voor een
perfecte aansluiting op de drempel is iedere set in hoogte aanpasbaar. In de
meeste gevallen passen de standaard set. Prijzen vanaf €36,17 incl. btw.
Voor zijwaarts oprijden in krappe situaties zijn er ook oplossingen, kijk
daarvoor op pagina 15 en 16.

set uitvoering
Set 1 laags
set is voor één zijde: in de meeste
gevallen heeft u twee sets nodig.
Breedte 84cm (standaard deurbreedte)
Diepte 21cm
Hoogte 2cm,
aanpasbaar naar 1,5cm of 1cm
Hellingshoek: 5°
Verbredingset naar 108cm
(bijv. schuifpui of bredere deuren)

set uitvoering

verbredingsset
breidt standaard set
uit met 24cm
13

Set 2 laags
set is voor één zijde: in de meeste
gevallen heeft u twee sets nodig.
Breedte 84cm (standaard deurbreedte)
Diepte 33cm
Hoogte 4cm,
aanpasbaar naar 3,5cm, 3cm of 2,5cm
Hellingshoek: 9,5°
Verbredingset naar 108cm
(bijv. schuifpui of bredere deuren)

Optioneel:
antislip doppen
artikel nummer 8025.010.01
(14 stuks)
artikel nummer

8025.010.10

8025.050.10

artikel nummer

8025.010.20

8025.050.20

Optioneel:
vuldoppen grijs - artikel nummer 8025.010.02 (14 st.)
vuldoppen bruin - artikel nummer 8025.010.03 (14 st.)

set uitvoering
Set 3 laags
set is voor één zijde: in de meeste
gevallen heeft u twee sets nodig.
Breedte 84cm (standaard deurbreedte)
Diepte 45cm
Hoogte 6cm,
aanpasbaar naar 5,5cm, 5cm of 4,5cm
Hellingshoek: 9,5°
Verbredingset naar 108cm
(bijv. schuifpui of bredere deuren)

set uitvoering
Set 4 laags
set is voor één zijde: in de meeste
gevallen heeft u twee sets nodig.
Breedte 84cm (standaard deurbreedte)
Diepte 57cm
Hoogte 8cm,
aanpasbaar naar 7,5cm, 7cm of 6,5cm
Hellingshoek: 9,5°
Verbredingset naar 108cm
(bijv. schuifpui of bredere deuren)

artikel nummer

8025.010.30

8025.050.30

artikel nummer

8025.010.40

8025.050.40
14

zij-oprit uitvoeringen modulaire drempelhulp
standaardset 4

Woont u op een smalle flat galerij, dan is zijwaarts afrijden dé oplossing. De sets zijn
leverbaar met een schuinte aan één of beide zijkanten. U kunt de standaard sets 2,3 & 4
eenvoudig uitbreiden naar 2-zijdig oprijdbaar (midden + links óf rechts) of 3-zijdig (midden
+ links én rechts).
set uitvoering

2-zijdig, links oprijdbaar

Set 2 laags
8025.053.20

standaardset 4

Uitbreiding Set 2 laags, 2-zijdig
Deze set maakt standaardset 2, 2-zijdig
oprijdbaar (links óf rechts).
Breedte totaal 105cm
Uitbreiding Set 2 laags, 3-zijdig
Deze set maakt standaardset 2, 3-zijdig
oprijdbaar (links én rechts).
Breedte totaal 125cm
set uitvoering

Set 3 laags
8025.053.30

standaardset 4

3-zijdig,
links én rechts oprijdbaar

Uitbreiding Set 3 laags, 2-zijdig
Deze set maakt standaardset 3, 2-zijdig
oprijdbaar (links óf rechts).
Breedte totaal 116cm
Uitbreiding Set 3 laags, 3-zijdig
Deze set maakt standaardset 3, 3-zijdig
oprijdbaar (links én rechts).
Breedte totaal 149cm
set uitvoering

Set 4 laags
8025.053.40

2-zijdig, rechts oprijdbaar

15

Uitbreiding Set 4 laags, 2-zijdig
Deze set maakt standaardset 4, 2-zijdig
oprijdbaar (links óf rechts).
Breedte totaal 128cm
Uitbreiding Set 4 laags, 3-zijdig
Deze set maakt standaardset 4, 3-zijdig
oprijdbaar (links én rechts).
Breedte totaal 173cm

artikel nummer
8025.052.20

8025.053.20

artikel nummer
8025.052.30

8025.053.30

artikel nummer
8025.052.40

8025.053.40
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C= 100 ; M= 100
C= 100 ; M= 30
C= 100 ; Y= 100
C= 40 ; Y= 100
M= 10 ; Y= 100
M= 60 ; Y= 100
M= 100 ; Y= 100

maatprogramma drempelhulp
M= 40; C= 20; Y=20; K=100

De SecuCare drempelhulp rekent af met alle drempel-ergernissen!
Voor alle situaties die niet met standaard sets opgelost kunnen worden, kunt u de
SecuCare drempelhulp op maat bestellen. De drempelhulp wordt dan helemaal
‘pasklaar’ gemaakt voor uw persoonlijke situatie.

Woont u op een smalle flat galerij, dan is zijwaarts afrijden dé
90
oplossing. De sets zijn K=
leverbaar
met een schuinte aan één of
K= 75
beide zijkanten.
K= 50
K= 35
K= 25
De drempelhulp kan uitgevoerd
worden met een plateau
K= 45
(standaard is schuin). Dit
is met name comfortabel als u in een
K= 70
rolstoel of scootmobiel zit. U staat dan horizontaal voor de deur
zodat u die makkelijk kunt ontgrendelen en openen! De plateau’s
zijn optioneel te voorzien van los leverbare antislip- of vuldoppen.

De hoogste standaard drempelhulp (set 4) is 8cm. Heeft u een
situatie waar de drempel hoger is? Geen probleem. Wij maken de
set zo hoog als nodig is! Veilig, zonder verlies van sterkte.

Extra TIP:
Ga naar www.secu.nl/drempel-calculator, vul uw drempelgegevens in, en u ziet direct de verkoopprijs!
17
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C= 100 ; M= 100
C= 100 ; M= 30
C= 100 ; Y= 100
C= 40 ; Y= 100
M= 10 ; Y= 100
M= 60 ; Y= 100
M= 100 ; Y= 100

drempelvervanger

drempelhulp aluminium

Voorkom struikelen en vallen in huis door de bestaande drempels te vervangen
door een drempelvervanger. Zo kunt u gemakkelijk bewegen binnenshuis zonder
het gevaar van vallen. De drempelvervanger kan ook als drempelhulp bij kleinere
drempels toegepast worden.

Maak de entree van uw woning makkelijk toegankelijk met deze drempelhulp van
lichtgewicht aluminium. De drempelhulp is kant en klaar en kan direct in gebruik
genomen worden. Voor elk hoogteverschil is er een juiste drempelhulp.
• met gemak de drempel over
• overbruggen van hoogteverschil tot 15cm
• gemaakt van aluminium met ribbels tegen uitglijden
• maximale belasting 150kg
K= 90
• voordelige oplossing
K= 75
vanaf €25,82 incl. btw.
K= 50

M= 40; C= 20; Y=20; K=100

•
•
•
•
•
•

toepassing bij binnendrempels
dekt weggehaalde drempels netjes af
vervaardigd van geanodiseerd aluminium
snel en makkelijk inkortbaar
leverbaar in 2 kleuren en 2 breedte maten
bevestiging door: lijmen, kitten, dubbelzijdig tape 		
of schroeven
• vanaf €23,75 incl. btw.

blank geanodiseerd

omschrijving

breedte

lengte *

artikelnr.

Drempelvervanger aluminium

11cm

95cm

8020.100.01

Drempelvervanger donker brons

11cm

95cm

8020.100.02

Drempelvervanger aluminium

11cm

190cm

8020.100.06

Drempelvervanger donker brons

11cm

190cm

8020.100.07

Drempelvervanger aluminium

14cm

95cm

8020.100.11

Drempelvervanger donker brons

14cm

95cm

8020.100.12

Drempelvervanger aluminium

14cm

190cm

8020.100.16

Drempelvervanger donker brons

14cm

190cm

8020.100.17

donker brons geanodiseerd
19

K= 35
K= 25
K= 45

Drempelhulp
aluminium
K= 70
met epoxy poedercoating
in RAL7021 fijn structuur

type 1 bij een achterdeur

type 3 bij een voordeur

omschrijving

breedte

hoogte
van/tot

artikelnr.

Drempelhulp type 1

78cm

0 - 3cm

8025.005.01

Drempelhulp type 2

78cm

3 - 7cm

8025.005.02

Drempelhulp type 3

78cm

5 - 15cm

8025.005.03

Drempelhulp ral 7021 type 1

78cm

0 - 3cm

8025.005.06

Drempelhulp ral 7021 type 2

78cm

3 - 7cm

8025.005.07

Drempelhulp ral 7021 type 3

78cm

5 - 15cm

8025.005.08

Pas op met regen en ijs voor uitglijden. Kies dan onze modulaire
drempelhulp (vanaf pag. 11).

* inkortbaar
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C= 100 ; M= 100
C= 100 ; M= 30
C= 100 ; Y= 100
C= 40 ; Y= 100
M= 10 ; Y= 100
M= 60 ; Y= 100
M= 100 ; Y= 100

drempelhulp Heavy Duty

drempelbrug aluminium

Maak de entree van uw woning makkelijk toegankelijk voor zware scootmobielen
met deze extra sterke (heavy duty) drempelhulp van aluminium. De drempelhulp
is kant en klaar en kan direct in gebruik genomen worden. Voor elk hoogteverschil
is er een juiste drempelhulp.

Maak de drempels in uw woning tijdelijk makkelijk toegankelijk met deze
drempelbrug van aluminium. De drempelbrug is kant en klaar en kan direct in
gebruik genomen worden. Voor elk hoogteverschil is er een juiste drempelhulp.

•
•
•
•
•
•
•

M= 40; C= 20; Y=20; K=100

met gemak de drempel over
voorzien van gebruiksvriendelijk handvat
gemaakt van aluminium met ribbels tegen uitglijden
maximale belasting 300kg
geschikt voor scootmobiel
veilig door opstaande rand
vanaf €101,38 incl. btw.

type 2 bij een voordeur

•
•
•
•
•
•

met gemak de drempel over
voorzien van gebruiksvriendelijk handvat
K= 90
gemaakt van aluminium
met ribbels tegen uitglijden
K= 75
maximale belasting
150kg
K= 50
K= 35
praktisch, alleen gebruiken
wanneer nodig
K= 25
voordelige oplossing,
vanaf €56,87 incl. btw.
K= 45
K= 70

type 3 bij een achterdeur

Drempelhulp aluminium
Heavy Duty type 2

type 1 bij een achterdeur
21

Drempelbrug aluminium type 1

omschrijving

breedte

hoogte
van/tot

artikelnr.

Drempelhulp aluminium
Heavy Duty type 1
Drempelhulp aluminium
Heavy Duty type 2

75cm

0 - 7cm

8025.005.10

75cm

7 - 15cm

8025.005.11

Pas op met regen en ijs voor uitglijden. Kies dan onze modulaire
drempelhulp (vanaf pag. 11).

type 2 bij een achterdeur

omschrijving

breedte

hoogte tot

artikelnr.

Drempelbrug aluminium type 1

78cm

2cm

8025.005.20

Drempelbrug aluminium type 2

78cm

4cm

8025.005.21

Drempelbrug aluminium type 3

78cm

6cm

8025.005.22

Pas op met regen en ijs voor uitglijden. Kies dan onze modulaire
drempelhulp (vanaf pag. 11).
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C= 100 ; M= 100
C= 100 ; M= 30
C= 100 ; Y= 100
C= 40 ; Y= 100
M= 10 ; Y= 100
M= 60 ; Y= 100
M= 100 ; Y= 100

comfortabele douchezitjes
M= 40; C= 20; Y=20; K=100

Veiligheid en comfort gaan samen in een serie douchezitjes en wandbeugels
voor op het toilet. De producten zijn vervaardigd van hoogwaardig kunststof en
aluminium. Geschikt voor een vochtige omgeving en eenvoudig te reinigen.
Basismodellen kunnen worden uitgebreid met comfort verhogende accessoires
zoals rugleuning en armleggers.
De vrijstaande douche-zitjes zijn ideaal voor als boren in de wand niet gewenst is,
K= 90
of als u zich in de badkamer zittend wil afdrogen
en aankleden.
K= 75
Prijzen vanaf €48,15 incl. btw.
K= 50
K= 35
K= 25
comfortabel - veilig
zittend douchen
K= 45
uitbreidbaar - voorK=extra
comfort
70
duurzaam en hoogwaardig - stevig kunststof en aluminium
kan niet roesten - door gebruik van geanodiseerd aluminium
en kunststof
• fraai design - past in iedere badkamer
• laaggeprijsd

•
•
•
•
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comfortabele oplossingen
De Quattro douchekrukjes en stoelen zijn ideaal voor douches waar een
gemonteerde douchestoel niet mogelijk is. U kunt ze ook in de badkamer of op
iedere andere plek in huis gebruiken.
De Quattro serie is voordelig, prijzen vanaf €46,52 incl. btw.
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omschrijving

max.
belasting

afmeting
in cm

artikelnr.

Douchekrukje Quattro
verstelbaar van 39cm tot 54cm

150kg

30,5 x 30,5

8045.100.01

omschrijving

max.
belasting

afmeting
in cm

artikelnr.

Douchestoel Quattro
verstelbaar van 39cm tot 54cm

150kg

30 x 50

8045.100.10

omschrijving

max.
belasting

afmeting
in cm

Douchekrukje
4 poten, 45cm hoog

150kg

diam. 37

8045.005.25

Douchekrukje uitschuifbaar
4 poten, 40 - 55cm, uitschuifbaar
in stapjes van ca 3cm

150kg

diam. 37

8045.005.30

omschrijving

max.
belasting
125kg

afmeting
in cm
39 x 30,5

omschrijving

max.
belasting

afmeting
in cm

artikelnr.

Douchestoel
Wandbevestiging, opklapbaar,
diepte opgeklapt 10,5cm,
uitgeklapt 47cm

125kg

47 x 42

8045.005.02

omschrijving

max.
belasting

afmeting
in cm

artikelnr.

Douchestoel
Wandbevestiging, opklapbaar
met pootjes, diepte opgeklapt
13cm, uitgeklapt 47cm

150kg

47 x 42

8045.005.03

Douchezitje
Wandbevestiging, opklapbaar,
diepte opgeklapt 9,5cm,
uitgeklapt 30cm

artikelnr.

artikelnr.
8045.005.01

omschrijving

max.
belasting

afmeting
in cm

artikelnr.

Douchestoel Quattro met
rugleuning
verstelbaar van 39cm tot 54cm
Losse armleuningen (2) t.b.v.
douchestoel

150kg

30 x 50

8045.100.12

Rugleuning
tbv douchestoel en douchezitje,
diepte 5,5cm

nvt

38,5 x 21

8045.001.01

8045.100.15

Armleuning, opklapbaar (2)
tbv douchestoel en douchezitje,
diepte opgeklapt 11cm,
uitgeklapt 45,5cm

90kg

37

8045.001.02
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C= 100 ; M= 100
C= 100 ; M= 30
C= 100 ; Y= 100
C= 40 ; Y= 100
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omschrijving

max.
belasting

afmeting
in cm

artikelnr.

Badzit, verstelbaar met
armleuning
toepasbaar op bad met
binnenmaat van 54-63cm

110kg

hoogte 22
diepte 41

8045.006.05

omschrijving

max.
belasting

hoogte
in cm

artikelnr.

Toiletverhoger, zonder deksel

225kg

6

8045.000.15

Toiletverhoger, zonder deksel

10

8045.000.16

Toiletverhoger, met deksel

6

8045.000.20

Toiletverhoger, met deksel

10

8045.000.21

omschrijving

max. belasting

artikelnr.

Toiletbeugel, 60cm
Wandbevestiging, opklapbaar
Toiletbeugel, 70cm
Wandbevestiging, opklapbaar
Toiletbeugel, 80cm
Wandbevestiging, opklapbaar
toiletrolhouder
Accessoire tbv toiletbeugel

125kg

8045.000.06

125kg

8045.000.07

125kg

8045.000.08

nvt

8045.000.01

omschrijving

afmeting in cm

artikelnr.

Badmat onderkant voorzien van
stevige zuignappen
Douchemat onderkant voorzien
van stevige zuignappen

70 x 40cm

8045.007.01

55 x 55cm

8045.007.10

M= 10 ; Y= 100
M= 60 ; Y= 100
M= 100 ; Y= 100

antislip: nooit meer uitglijden
M= 40; C= 20; Y=20; K=100

Bij maar liefst 23% van alle ongelukken in huis is uitglijden de oorzaak.
De gevolgen kunnen ernstig zijn, denk aan bot- of heupbreuken. Dit komt
vooral voor bij ouderen en kwetsbare mensen. Maar ook jonge kinderen
kunnen lelijk vallen. De antislip stickers van SecuCare voorkomen valpartijen
en zijn eenvoudig aan te brengen op vrijwel iedere ondergrond.
Prijzen vanaf €10,30 incl. btw.
K= 90
Antislip stickers:
K= 75
• veilig - voorkomt uitglijden
K= 50
K= 35in pasklare stroken of ronde stickers,
• praktisch - geleverd
K= 25
inkorten niet nodig
K= 45
• stijlvol - fraai en komt
K= 70 niet los

Toepassing: binnen- en buitentrappen, douche en bad,
badkamer vloer. Meer informatie op pagina 29 en 30.
Antislip traptredes:
• hoogwaardig - aluminium met fraaie afwerking
• veilig - voorkomt uitglijden door antislip ribbels
• praktisch - geleverd op standaard lengte, makkelijk op maat te
zagen. Bevestiging op traptredes: lijmen en/of schroeven
• goed zichtbaar - dag en nacht door hoogwaardige glow in the
dark technologie
Toepassing: binnen- en buitentrappen. Meer informatie op p. 31.
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uitvoeringen antislip stickers
Hieronder vindt u een overzicht van alle antislip stickers van SecuCare.
Kies een type aan de hand van uw toepassing.
Voor bad, douche en badkamer vloer
Antislip sticker rond

aantal in
verpakking

Voor trappen binnen en buiten
artikel
nummer

Antislip sticker langwerpig

aantal in
verpakking

artikel
nummer

Rond, Ø 35mm, transparant

32

8040.000.01

Langwerpig, 1,9 x 60cm, transparant

15

8040.150.01

Rond, Ø 35mm, wit

32

8040.000.02

Langwerpig, 1,9 x 60cm, wit

15

8040.150.02

Langwerpig, 1,9 x 60cm, grijs

15

8040.150.03

Langwerpig, 1,9 x 60cm, zwart

15

8040.150.04

Antislip sticker langwerpig

aantal in
verpakking

artikel
nummer

Langwerpig, 2,5 x 24,5cm, transparant

12

8040.100.01

Langwerpig, 2,5 x 24,5cm, wit

12

8040.100.02

Voor buiten trappen
Antislip tape op rol - Heavy Duty

artikel
nummer

Heavy Duty, op rol, 5,0 x 300cm, transparant

8040.200.01

Heavy Duty, op rol, 5,0 x 300cm, zwart

8040.200.04

Heavy Duty, op rol, 5,0 x 300cm, geel

8040.200.05

Heavy Duty, op rol, 5,0 x 300cm, zwart/geel

8040.200.06

TIP: de Heavy-Duty serie is grof van structuur en zeer geschikt voor
toepassingen buiten. Zorgt voor extra grip en zichtbaarheid waar
nodig. Wordt geleverd op rol, dus ook praktisch en voor de prof die
het product veel toepast.
29
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C= 100 ; M= 100
C= 100 ; M= 30
C= 100 ; Y= 100
C= 40 ; Y= 100
M= 10 ; Y= 100

traptredes

M= 60 ; Y= 100

Zichtbaar en veilig, dat zijn de nieuwe traptrede
profielen van SecuCare. De hoogwaardig aluminium
profielen zijn voorzien van ‘glow in the dark’, dat licht
geeft in het donker (overdag ‘opladen’ met zon- of
kunstlicht). Het geïntegreerde antislip profiel voorkomt
valpartijen van de trap.
Het aluminium profiel wordt geleverd op een lengte
van 100 cm en is eenvoudig inkortbaar.
Prijs: €62,05 incl. btw.
omschrijving

artikel nummer

Traptrede profiel
Breedte 6cm, lengte 100cm (inkortbaar)

8055.010.01

postvanger

Prijs €31,00 incl. btw.
K= 90
K= 75

• nooit meer bukken
de post te pakken
K= om
50
K= 35 mensen die slecht ter been zijn,
• ideaal voor ouderen,
K= 25
mensen in een rolstoel
K= 45
• voorzien van een ‘vakantie’
stand: voorkomt overbelasting
K= 70
tijdens uw vakantie
• wordt geleverd met kunststof briefplaat voorzien van
tocht-borstels
• van grijs semi-transparant kunststof - past in ieder interieur
• past op alle horizontale brievenbussen
• ook ideaal voor bij huisdieren

Eén ‘glow in the dark’ sticker met twee oplossingen:
verlichting van lichtschakelaars en slotranden in het
donker. Op die manier vindt u in het donker altijd
lichtschakelaars of de slotrand rondom de cilinder van
de (buiten)deur.
Prijs: €7,19 incl. btw.
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artikel nummer

Glow in the dark stickers
Voor 3 cilinders en 3 lichtschakelaars

8055.001.01

M= 40; C= 20; Y=20; K=100

Dat is nog ‘ns handig: een postopvanger waarmee bukken tot het
verleden behoort. De postvanger is vervaardigd van kunststof. Door de
vorm en kleur past ‘ie in ieder interieur.
De postvanger is geschikt voor senioren, mensen die slecht ter been zijn
of in een rolstoel zitten.

glow in the dark

omschrijving

M= 100 ; Y= 100

omschrijving

kleur

artikel nummer

Postvanger met tochtborstel

grijs semi transparant

8030.000.01
32

C= 100 ; M= 100
C= 100 ; M= 30
C= 100 ; Y= 100
C= 40 ; Y= 100
M= 10 ; Y= 100
M= 60 ; Y= 100
M= 100 ; Y= 100

veilige oplossingen voor kids
M= 40; C= 20; Y=20; K=100

Jaarlijks gebeuren er duizenden ongelukken met junioren in en om de woning.
De gevolgen kunnen dramatisch zijn.
Als het gaat om junioren is de meest kwetsbare leeftijd 0-4 jaar: in die
leeftijdscategorie is de kans op ongelukken het grootst.
Producten van SecuCare verhogen de veiligheid van
K= 90
junioren in en om
het huis met eenvoudige, betaalbare
K= 75
oplossingen. InK=deze
brochure introduceren wij onze
50
K=
35
zorgproducten voor junioren:

“Kinderen zijn enthousiast, kennen geen risico’s en zien
geen gevaren. Daarom gebeuren er veel ongelukken met
kinderen” Bron: Consument & Veiligheid:
Belangrijkste oorzaken:
• vallen
• beknellen
• elektrocutie

anders / onbekend

4%

vergiftiging

3%

contact
met object

8%

val

K= 25

•
•
•
•

35% verdrinking

11%

K= 45

eenvoudige,
effectieve oplossingen
K= 70
voorkomen ongelukken met kinderen
producten voldoen aan de geldende normeringen
2 jaar kwaliteitsgarantie

SecuCare biedt een compleet assortiment producten,
met oplossingen voor ieder gevaar in huis. Een
veilig idee om te kopen, of cadeau te geven aan een
familielid met jonge kinderen.

27% verstikking
12%
verbranding

Bron: Stichting Consument & Veiligheid

33

Dodelijke slachtoffersvan privé-ongevallen (0-18 jaar),
naar ongevalscenario.

3
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C= 100 ; M= 100
C= 100 ; M= 30
C= 100 ; Y= 100

TIP: om uitglijden van de trap, in bad of douche te voorkomen, zijn er handige anti slip stickers. Kijk op pagina 29 en 30.

C= 40 ; Y= 100
M= 10 ; Y= 100
M= 60 ; Y= 100
M= 100 ; Y= 100
M= 40; C= 20; Y=20; K=100

deurstopper

hoekbeschermers

artnr. 8050.001.19
2 per verpakking

• voorkomt beknelling van vingertjes bij
het dichtklappen van de deur
• voorkomt dat kinderen zichzelf per
ongeluk opsluiten
• geschikt voor elke binnendeur
• blijft stevig zitten
• ook ideaal voor onderweg

kastdeur grendel

artnr. 8050.001.15
1 per verpakking

•
•
•
•

35

kindveilige vergrendeling
beveiligt houten- en vitrine kasten
plak-bevestiging (schroeven niet nodig)
bij openen: ontgrendelen en haak naar
boven duwen

artnr. 8050.001.16
4 per verpakking

• bescherm uw kind tegen scherpe hoeken
• verzacht botsingen tegen scherpe hoeken
van tafels, dressoirs en planken
• makkelijk te plaatsen zonder gereedschap

magneetslot

schuifsluiting

artnr. 8050.001.17
4 per verpakking

• onzichtbare beveiliging
• beveiliging voor kastjes en lades
• voorkomt dat kinderen kastjes of laden
openen

artnr. 8050.001.18
3 per verpakking

• beveiliging voor kastjes
K=•90 voorkomt beknelling van vingertjes
K=•75 Kastjes veilig gesloten voor nieuwsgierige handjes
K= 50
K= 35
K= 25
K= 45
K= 70

koord oproller

stopcontact beveiliger

artnr. 8050.001.20
2 per verpakking

• voorkomt verstrikking in koord van
gordijnen/lamellen
• houdt koord buiten bereik van kinderen
• ook ter bescherming van huisdieren
• montage niet nodig - eenvoudig in gebruik

versie BE:
artnr. 8050.001.43
12 per verpakking

stopcontact plaatjes

artnr. 8050.001.02
6 per verpakking

versie NL: artnr. 8050.001.03, 6 per verpakking

• voorkomt dat kinderen hun vingers of
een voorwerp in het stopcontact steken
• pluggen makkelijk te monteren en
verwijderen
• geschikt voor alle stopcontacten

• voorkomt dat kinderen hun vingers of een
voorwerp in het stopcontact steken
• makkelijk op stopcontact te plakken
• geschikt voor alle NL stopcontacten
36

C= 100 ; M= 100
C= 100 ; M= 30
C= 100 ; Y= 100

TIP: om uitglijden van de trap, in bad of douche te voorkomen, zijn er handige anti slip stickers. Kijk op pagina 29 en 30.

C= 40 ; Y= 100
M= 10 ; Y= 100
M= 60 ; Y= 100
M= 100 ; Y= 100

tv-veiligheidsband

universele afsluiter

artnr. 8050.001.14
2 per verpakking

• voorkomt kantelen van de tv
• beschermt uw kind voor letsel
• eenvoudige bevestiging zonder
gereedschap

artnr. 8050.001.13
3 per verpakking

• beveiligt alles wat open kan
• kan om een hoekje worden bevestigd en
in een ‘rechte’ situatie
• plak-bevestiging (schroeven niet nodig)

garantie en tests

M= 40; C= 20; Y=20; K=100

Van SecuCare mag u zorgvuldigheid en kwaliteit verwachten. Dit waarborgt
SecuCare door een kwaliteitsgarantie van van 2 of zelfs 5 jaar (verschilt per
artikel). Tevens worden alle SecuCare producten onderworpen aan uitgebreide,
onafhankelijke tests. Zo zijn de aluminium wandbeugels getest op een belasting
van maar liefst 150kg en de drempelhulp 850 kg/m2.

waar te koop?

90
SecuCare producten zijn te koop via DHZK=
(web)winkels,
bouwmarkten, de grootK= 75
handel voor de bouw en steeds meer zorgwinkels.
De meeste dealers kunnen
K= 50
K=
35
SecuCare ook bij u thuis monteren.
K= 25
K= 45

veiligheidshaakjes

veiligheidskit - NL of BE
versie BE
artnr. 8050.100.02
26 per verpakking
versie NL
artnr. 8050.100.01
26 per verpakking

artnr. 8050.001.01
12 per verpakking

• beveiliging van kastjes en lades
• voorkomt dat kinderen kastjes of laden
openen
• makkelijk te monteren, eenvoudig in
gebruik
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•
•
•
•
•

8x veiligheidshaakje
4x hoekbeschermer
6x stopcontactbeveiliger, 6x stopcontactplaatje
1x universele afsluiter
1x deurstopper

SecuCare producten kunt u bekijken en kopen
K= 70
bij zo’n 2000 verkooppunten in heel Nederland:
bouwmarkten, DHZ zaken en online winkels. Er is
altijd wel een winkel bij u in de buurt.
Zoek, vind en print de route naar de winkel van
uw keuze... of shop online via de webwinkels die
op onze site staan, www.secu.nl/verkooppunten.

website

Ga naar onze website voor extra informatie zoals
prijslijsten, tips, montage filmpjes en hulp bij het
kiezen van het juiste product: www.secucare.nl
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gevoel!
altijd een veilig gevoel!
zorg- & veiligheids–
producten

veiligheidsproducten
zorg- & veiligheids–
producten SecuCare biedt een compleet

SecuCare biedt een compleet
assortiment producten,
met oplossingen om langer
zelfstandig wonen mogelijk te
maken. Een veilig idee om te
kopen, of cadeau te geven.

assortiment
SecuCare biedt een
compleetproducten, met
oplossingen voor ieder gevaar
assortiment producten,
huis.
Een veilig idee om te
met oplossingeninom
langer
kopen,
of cadeau
te geven
zelfstandig wonen
mogelijk
te
een
familielid
met jonge
maken. Een veiligaan
idee
om
te
kopen, of cadeaukinderen.
te geven.
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