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BEVEILIGINGSCATALOGUS

BEZOEK ONS OP WWW.IVANA.COM

DIVERSE DEURBEVEILIGINGEN  
Bekijk onze veelzijdige producten

HOE VEILIG ZIJN UW DEUREN EN RAMEN? 

OP VAKANTIE?  
GEEF INBREKERS GEEN KANS!
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INBRAAKMETHODEN
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Dat komt neer op bijna 90.000 inbraken per jaar! De meeste inbraken worden door 
gelegenheidsinbrekers gepleegd. Volstrekt willekeurig breken ze in bij slecht beveiligde 
huizen of bedrijfspanden. Ze gebruiken daarbij vaak licht gereedschap. Wist u dat een 
gemiddelde inbraakpoging slechts 2 minuten duurt? En dat bij een onbeveiligde deur 
de inbreker al binnen 30 seconden binnen kan zijn? Woninginbraak is een hardnekkige 
vorm van criminaliteit, waarvan de gevolgen nog wel eens worden onderschat. Voor 
veel mensen is een woninginbraak een traumatische ervaring.

Uit onderzoek van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) blijkt dat de kans op  
een inbraak maar liefst met 90%(!) daalt door uw huis te beveiligen met de juiste veilig-
heidsproducten. Producten met bijvoorbeeld een SKG® keurmerk. Dit keurmerk werkt 
met een sterrenindex. U kunt in het bezit komen van een Politie Keurmerk Veilig  
Wonen als u uw hele pand voorziet van de juiste combinatie van veiligheidsartikelen 
met een SKG® keurmerk. Hierdoor is het ook mogelijk om bij veel verzekeringen  
kortingen te bedingen.

Op de volgende pagina’s leest u meer over de diverse inbraakmethoden en 
wat u er tegen kunt doen.

INBRAAK
ROUTES
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IN NEDERLAND WORDT BIJNA TIEN KEER 
PER UUR ERGENS INGEBROKEN!

1 ster:

Standaard inbraakwerend

(voor aanvullende beveiliging)

2 sterren:

Zwaar inbraakwerend

3 sterren:

Extra zwaar inbraakwerend

Bomen Achter-
deur

Ladders Kliko Bloembak Regenpijp
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BEVEILIGINGSCATALOGUS

INGOOIEN RUIT
Inbrekers gooien met een steen 
(of ander zwaar voorwerp) een 
ruit in.

Voorkomen door: 
Waardevolle spullen uit het zicht 
te halen, zodat een dader minder 
aanleiding ziet een steen door 
een ruit te gooien. Fysiek is deze 
methode natuurlijk moeilijk tegen 
te gaan.

OPENWRIKKEN
Het openwrikken van ramen en 
deuren gebeurt met behulp van 
een koevoet of schroevendraaier. 

Wat kunt u hier tegen doen? 
Overweeg uw ramen te voorzien 
van grendels met sloten, een 
oplegslot en dievenklauwen. En 
voor deuren is het aan te raden 
deze te voorzien van een anti-
inbraakstrip.

INSLUIPEN
Een, vooral in de zomerperiode, populaire manier 
van inbreken is insluipen. Hier kleven relatief weinig 
risico’s voor de inbreker aan omdat hij niets hoeft ‘te 
breken’, hij hoeft alleen maar door te lopen. Wanneer 
hij onverhoeds de bewoner tegen het lijf loopt maakt 
hij zijn excuses, zegt bij het verkeerde huis te zijn, en 
vertrekt weer. Het risico gepakt te worden voor een 
strafbaar feit is minimaal. 

Wat kunt u hiertegen doen? 
Sluit ramen en deuren die u niet in het zicht hebt. 
Ook als u thuis bent. En vergeet niet ramen en de 
deuren te sluiten wanneer u het huis verlaat, al is het 
maar een paar minuten. Want een inbraak plegen is 
een kwestie van seconden.

INBRAAKMETHODEN
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INBREKEN VIA EEN BOVENLICHT
Een bovenlicht is het kleine raam boven een deur of raam. Vaak staat het 
bovenlicht op een kier of is op een heel eenvoudige manier vergrendeld. 
Voor inbrekers is het een fluitje van een cent het bovenlicht te forceren 
en te openen, vooral als een kliko of ladder in de buurt is waar ze op 
kunnen staan. Via het bovenlicht kan de deur of raam worden geopend 
wanneer de sleutel nog in het slot zit. Wanneer het bovenlicht groot is 
of de inbreker klein kan ook nog via het bovenlicht naar binnen worden 
geklommen.

Wat kunt u hiertegen doen? 
Zorg voor een goede afsluiting van het bovenlicht en een SecuBar.

DE BULGAARSE 
METHODE
Een cilinder die uit het slot steekt, 
wordt met een tang afgebroken. 
Voorkomen door: 
Veiligheidsbeslag te plaatsen 
waardoor de cilinder maximaal 
3 mm uitsteekt. De schilden 
mogen alleen van de binnenzijde 
los te schroeven zijn!

CILINDERTREKKEN
Een cilinder wordt uit de deur 
getrokken door er een schroef in 
te draaien en mechanisch druk 
op te bouwen.
Voorkomen door: 
Het plaatsen van veiligheids-
beslag SKG drie sterren® met 
cilindertrekbeveiliging of een 
cilinder SKG drie sterren®.

GAATJESBOORMETHODE
Onder de raamboom wordt een gat geboord. Vervolgens 
wordt met behulp van een geprepareerd voorwerp de 
raamboom open gedraaid.
Voorkomen door: 
Raamboompjes plaatsen die met een sleutel afsluitbaar 
zijn en deze ook consequent afsluiten. Sleutels uit de 
sloten verwijderen.

HENGELEN
Met een stuk 
ijzer(draad) wordt 
door de brievenbus 
de deurklink open 
gehengeld.
Voorkomen door: 
De deur op slot  
te draaien en 
eventueel een 
brievenzak of brie-
venbusafschermer 
te plaatsen.

FLIPPEREN
Met een bankpasje 
wordt aan de bui-
tenkant de schoot 
van het slot terug 
gedrukt.
Voorkomen door: 
De deur altijd op 
slot te draaien of 
een beveiligings-
strip te plaatsen.



6

A

B

C

D

Alternatief voordeurslot: 
Oplegslot Necoloc SKG**

K

BEVEILIGINGSCATALOGUS

KOGELPAUMELLE-VH IVANA SKG***
BIJ NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUR
•  Met ingebouwde dievenpen.
•  Geschikt voor houten buitendeuren 

en zware ramen.
•  Met rechte en ronde hoeken  

leverbaar.
•  Links en rechts verschillend.
•  Leverbaar in rvs en silverline kobalt 

verzinkt.
•  Leverbaar met verbreed bled voor 

deuren die meer dan 90 gr. moeten 
draaien.

INSTEEKBIJZETSLOT 
IVANA SKG**

Met extra lange schoot, voorzien van 
anti-zaag stiften. Rvs voorplaat van 
4 milimeter dik. Slot kan met dezelfde 
sleutel bediend worden als het 
hoofdslot. Indien er slechts 1 bijzet-
slot wordt gebruikt, deze plaatsen 
op kniehoogte. Slot compleet met 
sluitkom en sluitplaat gebruiken. 
Leverbaar met een rechte of ronde 
voorplaat. Doornmaat 50 of 60 mm.

DIEVENKLAUWEN SKG** BIJ NAAR 
BUITEN DRAAIENDE DEUR
Voorkomt het uitlichten van de deur 
of het raam als de scharnierpennen 
worden verwijderd; eenvoudige 
montage. Set à 3 stuks.

IVANA VEILIGHEID- 
SLUITKOM T.B.V. 
BIJZETSLOT SKG***

A

B L I

J

C

D

E
G

H

F
E

VOORDEUR 1
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VEILIGHEIDSROZET PC-GAT 
MET KERNTREK-BEVEILIGING 
ROND 58MM SKG**
Gebruik van dit rozet voorkomt het 
afbreken van de cilinder (Bulgaarse 
inbraakmethode). De anti kerntrek 
voorkomt het cilindertrekken. Ook in 
rechthoekige uitvoering leverbaar.

ROZET MET 
KERNTREK-BEVEILIGING 
VOOR OPLEGSLOT 

Tip!

Anti kerntrek voor-
komt de ‘Bulgaarse 
inbraakmethode’

E H

J

F

I

G

K
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HOOFDVEILIGHEIDS  
SLOT IVANA SKG**
Slot is voorzien 
van stalen anti-zaag 
stiften. Altijd 

gebruiken in combintie met de SKG** 
sluitkom welke in de stijl wordt 
bevestigd met lange schuin gezette 
schroeven. De sluitplaat past er 
overheen en de schoten van de sloten 

zijn haast onbereikbaar voor 
breekijzers, koevoeten en 
schroevendraaiers. Slot is 
leverbaar in diverse uitvoerin-
gen. PC 55 en 72. Doornmaat 
50 en 60 mm.

SLUITKOM SKG** 
T.B.V. HOOFDSLOT

PROFIELCILINDER DUBBEL  
NECOLOC SKG**
Met gehard stalen stift tegen 
doorboren. zonder certificaat dus 
extra sleutels en cilinders zijn 
eenvoudig na te leveren.

PROFIELCILINDER DUBBEL ‘IVANA 
KEER’ SKG** 30/30 MM MET 3 SL 
EN CERTIFICAAT
Optionieel SKG*** met anti 
kerntrekstiften. De cilinder is 
gecertificeerd en gepatenteerd. 
De keer sleutel heeft een optimaal 
bedieningsgemak.

KERNTREK VOORDEUR
GARNITUUR SKG***
Massief veiligheidsbeslag voorkomt 
het afbreken van de cilinder. De  

kerntrekbeveiliging 
voorkomt het uittreken 
van de cilinder. Beslag 
is in diverse modellen 
leverbaar rechthoekig, 
afgerond, ovaal met 
duwer of knop.

DEURSPION
Zien, maar niet gezien worden. 
Extra grote zichthoek. Van buiten kan 
er niet naar binnen gekeken worden. 
Diverse uitvoeringen leverbaar.

TYPE 2 SPECIAL 
SECUSTRIP BINNEN-
DRAAIEND WIT - 211.5CM

OPLEGSLOT  
NECOLOC SKG**
Een degelijke kast 
met gegoten sluit-

kom en hoogwaardige cilinder die ook 
gelijksluitend met de overige cilinders 
leverbaar is. Draai bij het weggaan 
altijd de deur op het nachtslot.

VEILIGHEIDSROZETTEN 
MET KERNTREK-BEVEILI-
GING ZF IVANA ECONOMY 
PC 120X40MM

PROFIELCILINDER DUBBEL 
NECOLOC+ 30/30 MM NIKKEL SKG*** 
MET CODEKAART
Met gehard stalen stift tegen 
doorboren. Cilinder en sleutels 
zijn voorzien van een certificaat. 
Alleen op vertoon van dit certificaat 
zijn sleutels na te bestellen. 
Optie: MCP d.m.v. van een magneet in 
sleutel en cilinder is het niet mogelijk 
om sleutels met een  
3D printer te kopiëren.

Alle cilinders zijn te leveren in lengtes 
aangepast aan de deurdikten. Ook 
gelijksluitend, d.w.z. met 1 sleutel 
kunnen al uw af te sluiten deuren 
worden bediend.
Haal deze handige cilindermeter gratis 
op in de winkel.
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VOORDEUR 2

E

BEVEILIGINGSCATALOGUS

VEILIGHEIDSKOGELSCHARNIER SKG***
BIJ NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUR
•  Met ingebouwde dievenpen.  

Zelfs als de scharnierpennen zijn  
verwijderd is de deur er niet uit  
te lichten.

• Scharnier 3 mm dik. 
• Met rechte en ronde hoeken. 
•  Leverbaar in rvs en silverline kobalt 

verzinkt.

A

C

KIERSTANDHOUDER IVANA 
NECOSTEEL RVS SKG
Geeft de voordeur een beperkte 
opening en laat geen ongewenste 
bezoekers toe. Ook voor buiten- 
draaiend leverbaar.

 DVEILIGHEIDS-
GARNITUUR MET DUWER
Massief veiligheidsbeslag 
voorkomt het afbreken de  
cilinder. De kerntrekbeveili-
ging voorkomt het uittreken 

van de cilinder. Beslag is in diverse 
modellen leverbaar: rechthoekig, 
afgerond, ovaal met duwer of knop.

B

DIEVENKLAUWEN SKG** BIJ NAAR
BUITEN DRAAIENDE DEUR
Voorkomt het uitlichten van de deur 
of het raam als de scharnierpennen 
worden verwijderd; eenvoudige  
montage. Set à 3 stuks.
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Tip!

Massief veiligheidsbeslag 
voorkomt het afbreken 
van de cilinder

ELECTRONISCHE CILINDER
De ideale oplossing voor uw voor-
deur zodat u deze niet meer met 
een sleutel hoeft te openen. Maar 
eenvoudig met een tag, pasje of met 
uw telefoon. Tegelijkertijd kunt u de 
toegangsrechten aanpassen wanneer 
u wilt. De elektronische cilinder is 
eenvoudig te installeren. IVANA

DRIEPUNTSSLUITING 
ZELFSLUITEND
Voor meer gebruiks-
gemak biedt Ivana u 
meerpuntsluitingen 
die automatisch bij het 
sluiten van de deur op 
mechanische wijze op 
drie punten vergren- 
delen. Deze uitvoering 
is ook leverbaar in ERgo 
uitvoering waarbij de 
cilinder boven het kruk-
gat is gepositioneerd.

PROFIELCILINDER 
DUBBEL NECOLOC SKG**
Met gehard stalen stift tegen 
doorboren. zonder certificaat  
dus extra sleutels en cilinders zijn 
eenvoudig na te leveren. 

MAGNEETCILINDER DUBBEL 
IVANA 33,5/33,5 PRC SKG***
Extra veilige sleutels en cilinders door 
een combinatie van magneet- en 
stiftpermutatie. Sleutels alleen na 
te leveren via een op naam gesteld 
certificaat. Niet door 3D printers te 
kopiëren.

Alle cilinders zijn te leveren in 
lengtes aangepast aan de deurdikten. 
Ook gelijksluitend, d.w.z. met 1 sleutel 
kunnen al uw af te sluiten deuren 
worden bediend.
Haal deze handige cilindermeter gratis 
op in de winkel.

DEURSPION
Zien, maar niet gezien worden. Extra 
grote zichthoek. Van buiten kan er 
niet naar binnen gekeken worden. 
Diverse uitvoeringen leverbaar.

IVANA
DRIEPUNTSSLUITING 
CILINDER BEDIEND
Door het draaien van 
de sleutel wordt de 
deur in 1 beweging op 
3 plaatsen gesloten. 
Haakschoten zijn 
voorzien van een gehard 
stalen kern waardoor 
doorzagen vrijwel 
onmogelijk is.

POSTKEEPER POSTZAK 
Voorkomt inbraak door de 
brievenbus (hengelen) en vangt post 
op. Past op alle horizontale brieven-
bussen. De post is onbereikbaar voor 
huisdieren. 

SIERTRALIE SECUBAR DECO 1, 2 
Diverse soorten siertralie leverbaar 
in verschillende maatvoeringen. 
Leverbaar in zwart en wit. Een fraaie 
en veilige oplossing.
Alleen bij deuren met glas!

G

H

ITYPE 2 SPECIAL  
SECUSTRIP BINNEN-
DRAAIEND WIT - 211.5CM

E

J

F
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ACHTERDEUR

G

BEVEILIGINGSCATALOGUS

KOGELPAUMELLE-VH IVANA SKG***
•  Met ingebouwde dievenpen.
•  Geschikt voor houten buiten- 

deuren en zware ramen.
•  Met rechte en ronde hoeken  

leverbaar.
•  Links en rechts verschillend.
•  Leverbaar in rvs en silverline  

kobalt verzinkt.
•  Leverbaar met verbrede bledden 

voor deuren die meer dan 90 gr. 
moeten draaien.

DIEVENKLAUWEN SKG** BIJ NAAR
BUITEN DRAAIENDE DEUR
Voorkomt het uitlichten van de deur 
of het raam als de scharnierpennen 
worden verwijderd; eenvoudige 
montage. Set à 3 stuks.

INSTEEKBIJZETSLOT 
IVANA SKG**
Met extra lange schoot, 

voorzien van anti-zaag stiften. Rvs 
voorplaat 4 mm. dik. Slot kan met 
dezelfde sleutel bediend worden als 
het hoofdslot. Indien maar 1 bijzetslot 
wordt toegepast dit dan plaatsen 
op kniehoogte. Slot compleet met 
sluitkom en sluitplaat toepassen. 
Leverbaar met rechte  
of ronde voorplaat, doornmaat  
50 of 60 mm.

IVANA 
VEILIGHEIDSLUITKOM 
T.B.V. BIJZETSLOT SKG***

A

B

C

D

L
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Tip!

Anti-inbraakschroef 
voor glaslatten aan 
de buitenzujde

PROFIELCILINDER DUBBEL 
NECOLOC SKG**
Met gehard stalen stift tegen 
doorboren. zonder certificaat 
dus extra sleutels en cilinders 
zijn eenvoudig na te leveren.

PROFIELCILINDER DUBBEL 
NECOLOC+ 30/30 MM 
NIKKEL SKG*** MET CODEKAART
Met gehard stalen stift tegen 
doorboren. Cilinder en sleutels 
zijn voorzien van een certificaat. 
Alleen op vertoon van dit certificaat 
zijn sleutels na te bestellen. 
Optie: MCP d.m.v. van een magneet in 
sleutel en cilinder is het niet mogelijk 
om sleutels met een 3D printer 
te kopiëren.

PROFIELCILINDER DUBBEL 
‘IVANA KEER’ SKG** 30/30 MM.
Optioneel SKG*** met anti- kerntrek- 
stiften. Cilinder is gecertificeerd en 
gepatenteerd. De keer sleutel heeft 
een optimaal bedieningsgemak.

Alle cilinders zijn te leveren in lengtes 
aangepast aan de deurdikten. Ook 
gelijksluitend, d.w.z. met 1 sleutel 
kunnen al uw af te sluiten deuren 
worden bediend.
Haal deze handige cilindermeter gratis 
op in de winkel.

SECUSTRIP 
BUITENDRAAIEND WIT 
TYPE 3T 13/15 - 211. 5 CM.

VEILIGHEIDS-
LANGSCHILDEN 
SKG***
Massief veiligheids-
beslag voorkomt het 
afbreken de cilinder. 
De kerntrekbevei- 

liging voorkomt het uittreken van de 
cilinder. Beslag is in diverse modellen 
leverbaar: rechthoekig, afgerond, 
ovaal. Leverbaar in RVS of Alu.

BIJZETSLOT OPLEG IVANA SKG* 
Leverbaar in aluminium, wit en 
antraciet. 2 x plaatsen op raam
of deur.

HOOFDVEILIGHEIDS-
SLOT IVANA SKG**
Slot is voorzien van stalen 
anti-zaag stiften. Altijd 
gebruiken in combintie 
met de SKG** sluitkom 
welke in de stijl wordt 
bevestigd met lange 
schuin gezette schroeven.  
De sluitplaat past er  
overheen en de schoten 
van de sloten zijn haast 
onbereikbaar voor 
breekijzers, koevoeten  
en schroevendraaiers.  
Slot is leverbaar in diverse 
uitvoeringen. PC 55 en 72. 
Doornmaat 50 en 60 mm.

SLUITKOM SKG** 
T.B.V. HET HOOFDSLOT

ANTI-INBRAAKSCHROEF RVS
Voor glaslatten die aan de buitenzijde 
zijn gemonteerd is het verstandig om 
deze vast te zetten met ‘eentours-
schroeven’ van minimaal 35 mm lang.

E JF

H

G

I

DRIEPUNTSSLUITING 
KRUKBEDIEND SKG***
Door het omhoog draaien 
van de kruk wordt de deur 
boven en onder extra 
vergrendeld en kan dan 
pas op slot worden 
gedraaid.

K

L
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VEILIGHEIDSROZET PC-GAT 
MET KERNTREK-BEVEILIGING 
ROND 58MM SKG***
Gebruik van dit rozet voorkomt het 
afbreken van de cilinder (Bulgaarse 
inbraakmethode). De anti kerntrek 
voorkomt het cilindertrekken. Ook in 
rechthoekige uitvoering leverbaar.

DRIEPUNTSSLUITING 
CILINDER BEDIEND SKG***
Door het draaien van de 
sleutel wordt de deur in 
1 beweging op 3 plaatsen 
gesloten. Haakschoten zijn 
voorzien van een gehard 
stalen kern waardoor 
doorzagen vrijwel 
onmogelijk is.

(Balkon-)deuren 
die niet worden 
gebruikt om de 
woning te verlaten: 
1 stuks Hoofdslot 
en 2 stuks 
Opleggrendels SKG** 
of 2 stuks 
Raamsluitingen SKG**

A

B

TUINDEUR

BEVEILIGINGSCATALOGUS

A

B
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RAAMSLUITING SKG*
(BIJ 2 X PLAATSEN OP 
1 RAAM OF DEUR) 
D.m.v cilinder af te 
sluiten haakschoot en 
met opbouw of inbouw- 
sluitkom leverbaar.

BIJZETSLOT OPLEG IVANA SKG* 
Leverbaar in zilver, wit en 
antraciet. 2 x plaatsen op raam
of deur.

C

D

E

BALKONDEUR

VEILIGHEIDSLANG-
SCHILDEN SKG***
Massief veiligheids-
beslag voorkomt het 
afbreken de cilinder. 
De kerntrekbevei- 
liging voorkomt het 

uittreken van de cilinder. Beslag is 
in diverse modellen leverbaar: 
rechthoekig, afgerond, ovaal. 
Leverbaar in RVS of Alu.

Tip!

In één beweging 
de  deur op 3 punten 
vergrendelen

Voor balkondeuren is ook beslag ZONDER cilindersparing 
aan de buitenzijde leverbaar.

D

E

C



BINNENAANZICHT
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BEVEILIGINGSCATALOGUS

OPBOUWESPAGNOLET 
IVANA SKG** VOOR NAAR BUITEN-  
OF BINNENDRAAIENDE DEUREN 
Op de wat ouderwetse houten  
stolpdeuren zit meestal een  
pompespagnolet. Deze wordt 
bedient met een hendel.  
De sluitstangen hiervan  
lopen zichtbaar over de 
deur. De pompespag- 
noletten hebben meestal 
geen SKG keur. De 
afsluitbare opbouw- 
espagnolet is geschikt 
voor een halve cilinder die 
u gelijksluitend met uw 
overige deuren kan 
verkrijgen.

BIJZETSLOT OPLEG IVANA SKG*
Leverbaar in zilver, wit en antraciet. 
2 x plaatsen op raam of deur.

DRIEPUNTSSLUITING SKG***
Zowel kruk- als cilinderbediend 
toe te passen.

SLUITLIJST IVANA
Nastelbare sluitlijst t.b.v. de 
passieve deur. Zowel opbouw als 
inbouw verkrijgbaar SKG*** 

Voor deuren die niet worden  
gebruikt om de woning te  
verlaten kunt u op zowel de 
actieve en passieve deur 
een Espagnolet SKG*/** 
of 2 stuks Opleggrendel 
SKG* per deur  
toepassen.

A

B

C

D

DUBBELE DEUREN

BUITENAANZICHT



Alle cilinders zijn te leveren in lengtes 
aangepast aan de deurdikten. Ook 
gelijksluitend, d.w.z. met 1 sleutel 
kunnen al uw af te sluiten deuren 
worden bediend.
Haal deze handige cilindermeter gratis  
op in de winkel.
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Tip!

Een schuifpuibeveiliging 
voorkomt inbraak en 
dure schade

PROFIELCILINDER DUBBEL  
‘IVANA KEER’ SKG** 30/30 MM. 
MET 3 SLEUTELS EN CERTIFICAAT
Optioneel SKG*** met anti 
kerntrekstiften. De cilinder is 
gecertificeerd en gepatenteerd. 
De keer sleutel heeft een optimaal 
bedieningsgemak.

VEILIGHEIDS-
LANGSCHILDEN SKG***
Massief veiligheidsbeslag voorkomt 
het afbreken de cilinder. De kerntrek-
beveiliging voorkomt het uittreken 
van de cilinder. 
Beslag is in diverse 
modellen leverbaar: 
rechthoekig,  
afgerond, ovaal.
Toepasbaar met 
diverse modellen 
deurkrukken.

SCHUIFPUIBEVEILIGING
Solide uitschuifbare afsluitbare 
beveilingbalk. Verkrijgbaar in grijs 
en wit. Geschikt voor houten,  
aluminium en kunststof puien  
zowel binnen als buitenschuivend.

UNIVERSEEL SLOT 
De in te drukken afsluitbare stift 
blokkeert het openen van het 
schuifbare deel.

FE

G

H

SCHUIFDEUR
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BEVEILIGINGSCATALOGUS

GARAGEDEUR

SECUMAX SECTIONAAL GARAGEDEURBEVEILIGING
Voor sectional/overheaddeuren (dikte 20-45mm). 
•  Bediening van binnenuit en buitenaf. Bedieningsmogelijkheden: 
-  Buiten cilinder bediend/ binnen knop bediend.
-  Buiten cilinder bediend/binnen cilinder bediend.
Eventueel gelijksluitend te maken met overige profielcilinders.
•  Enkelzijdige montage en vergrendeling (dus ook toepasbaar i.c.m. loopdeur). 
•  Electrische deur: bestel microswitch om doorbranden te voorkomen. 

SECUMAX PLUS GARAGEDEUR-BEVEILIGING
Balkslot voor stalen kanteldeuren.
•  Bediening van binnenuit en buitenaf.
• Eenvoudige montage.
•  Niet geschikt voor montage i.c.m. loopdeur.

A

B



Inbraak of insluiping kunnen een grote impact hebben op uw gevoel van veiligheid. Er zijn 

vreemden in uw huis of pand geweest, hebben aan uw bezittingen gezeten en waardevolle 

spullen meegenomen. De Ivana Necoloc MCP cilinder is een gecertificeerde cilinder, sleutels 

worden alleen gemaakt na vertoon van het veiligheids-certificaat. Door de geveerde 

magneetstift is het technisch niet mogelijk deze te kopiëren met een 3D-printer.

De Necoloc MCP cilinders zijn uitgevoerd met een technische kopieerbescherming 
door een geveerde magneetstift. Het toegepaste multiprofiel heeft een juridische 
sleutelprofielbescherming voor onbepaalde tijd. Het veiligheidscertificaat zorgt voor 
organisatorische sleutelbescherming. Naast verschillend en gelijksluitend zijn deze 
cilinders ook verkrijgbaar in sluitsystemen. In combinatie met Ivana kerntrekbeslag 
heeft u een optimale bescherming die ook het afbreken van de cilinder 
(de bulgaarse inbraakmethode) en cilinderkerntrekken voorkomt.

KIES VOOR DE ZEKERHEID VAN  
IVANA

®
 NECOLOC MCP CILINDERS

GENERAAL HOOFDSLEUTELSYSTEEM
(bijv.: Industriële ondernememing)

Generaal Hoofdsleutel Systeem
(Sluit alle deuren van het systeem))

HS 1 management 
(Sluit alle deuren van)

inkoop

showroom

verkoop

administratie

werkplaats

galvanisatie

magazijn

expeditie

HS 2 productie 
(Sluit alle deuren van)

HOOFDSLEUTELSYSTEEM
(bijv.: Technisch bedrijf)

Hoofdsleutel Systeem
(Sluit alle deuren))

kantoordeur magazijndeur werkplaatsdeur

CENTRAAL SLEUTELSYSTEEM
(bijv.: appartementengebouw)

Voordeur
(Kan door alle appartementen gesloten worden))

appartement 1 appartement 2
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Dankzij de verschillende 
magneetvelden op de sleutel 
is het onmogelijk deze te 
kopiëren met een 3D Printer!

3D Printer
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BEVEILIGINGSCATALOGUS

KOGELPAUMELLE-VH IVANA SKG***
• Met ingebouwde dievenpen. 
•  Geschikt voor houten  

buitendeuren en zware ramen.
•  Met rechte en ronde hoeken  

leverbaar.
• Links en rechts verschillend.
•  Leverbaar in rvs en silverline  

kobalt verzinkt.

DIEVENKLAUWEN SKG** BIJ NAAR
BUITEN DRAAIENDE DEUR
Voorkomt het uitlichten van de deur 
of het raam als de scharnierpennen 
worden verwijderd; eenvoudige  
montage. Set à 3 stuks.

KANTESPAGNOLET 
IVANA 200VH  
VEILIGHEID 1000MM SKG*
Inbouwespagnolet d.m.v.  
1 afsluitbare greep te 
bedienen. Het raam wordt 
dan door één handeling op 
meerdere punten tegelijk 
veilig afgesloten.

A

B

E

D

C

A

B

C

RAAM/DRAAIKIEPRAAM 1
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Tip!

Een Raamsluiting van IVANA 
is kinderveilig en niet te openen 
door een ‘gaatjes boorder’ 

SCHARNIER-VH IVANA SKG**
Met ingebouwde dievenpen. Zelfs als 
de scharnierpennen zijn verwijder is 
het raam er niet uit te lichten.
• Scharnier 3 mm dik.
• Met rechte en ronde hoeken.
•  Leverbaar in rvs en silverline  

kobalt verzinkt.

COMBI IVANA RVS/ZWART M/
BEVEILIGING SKG*
Bij ramen < dan 100 cm 1 stuk 
toepassen. Bij ramen > dan 100 cm 
2 stuks.

BIJZETSLOT OPLEG IVANA SKG* 
• Afsluitbare sluiting.
• Eenvoudig te plaatsen.
• Met verende grendel.
•  Leverbaar met 1 passende sleutel 

voor alle grendels.
Bij raambreedte/raamhoogte  
< 50 cm 1 stuks toepassen.  
> dan 50 cm 2 stuks.

RAAMKRUK IVANA 
VERKROPT 
AFSLUITBAAR
VOOR INBOUW 
ESPAGNOLET

RAAMSLUITING IVANA MET 
CILINDER SKG*
Afsluitbare raamsluiting, kinderveilig 
en niet te openen door ‘gaatjes 
boorder’ of met lus of ijzerdraad 
van buitenaf. 
Model met cilinder gelijkssluitend 
leverbaar met opleggrendel. Bij 
raamhoogte < dan 50cm 1 stuks 
toepassen > dan 50cm 2 stuks.

G

F

H

H

GD

E

F

BOVENLICHT 1
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RAAM/DRAAIKIEPRAAM 2

BEVEILIGINGSCATALOGUS

A

B

C

RAAMKRUK IVANA BASIC 
AFSLUITBAAR
Door de gestandari-
seerde schroefafstand is 
de niet afsluitbare kruk 
snel te vervangen voor 
het afsluitbare model.

RAAMKRUK IVANA BASIC 
AFSLUITBAAR

RAAMBEVEILIGER RVS/KUNSTSTOF
Sleutelvrije beveiliging tegen het 
openwrikken van het raam. De pen is 
op te lichten maar niet uit te nemen. 
Geschikt voor zowel de draai- als de 
sluitkant. 

BIJZETSLOT VOOR OPLIGGENDE RAMEN
Dubbele vergrendeling in gesloten 
stand. Zeer geschikt voor kunststof/
hout en metalen ramen.

UNIVERSEEL BIJZETSLOT

D

A

B

C
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Voeding door zonnecel.

220 volt netvoeding.

Voor zowel klep- als valramen.

D

F

E
Raambeveiliging voor bovenlichten. 
Diverse uitvoeringen en eenvoudig 
op maat te maken. Zowel in de dag 
als op de dag leverbaar. Voor kunst-
stof ramen altijd aluminium steunen 
toepassen:

SECUBAR DUO

SECUBAR SINGLE VOOR 
BOVENLICHT

SECUBAR TWIST BARRIERE-STANG

SECUBAR MASSIEF RVS 
BARRIERE-STANG

BOVENRAAMSLUITING IVANA 
REMOTE 2.0 SKG**
Gemak dient de mens. Deze op af-
stand bedienbare bovenraamsluiting 
is leverbaar voor zowel klep- als valra-
men. Standaard met batterijvoeding. 
Als optie is ook 220 volt netvoeding of 
een zonnecel voeding leverbaar.

F

E

BOVENLICHT 2
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DIVERSEN

BEVEILIGINGSCATALOGUS

BEVEILIGER VOOR DAKRAMEN SKG*
Oplegslot aan beide zijden 
toepassen. RAAMSLUITING IVANA MET CILINDER

HAAKSCHOOT SKG*

SECUMAX FIX EN GO 
LICHTKOEPEL BEVEILIGING

POSTKEEPER POSTZAK
Voorkomt inbraak door de 
brievenbus. Vangt post op. Past op 
alle horizontale brievenbussen 
nooit meer bukken. De post is
onbereikbaar voor huisdieren.

SECUMAX BRIEVENBUS-
BEVEILIGING PLUS 
Voorkomt openhengelen van de deur. 
Past op vrijwel alle horizontale 
brievenbussen.

SECUMAX ANTI-KLIMSTRIP
Klimstrippen zijn gemaakt van 
duurzaam onderhoudsvrij kunststof. 
Leverbaar in grijs en terra. Buigzaam 
in lengte en breedte. Past altijd, 
ook op smalle schuttingen, 
regenpijpen etc. Leverbaar in de for-
maten: 100 x 500 mm en 45 x 500 mm
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SECUBAR PLUS RAAM EN 
LICHTKOEPEL BEVEILIGING
Inbraakwerend tralieframe:
• Uitschuifbaar
• Past altijd
• Openen en sluiten met slot 
• Solide bevestiging. 
Diverse uitvoeringen leverbaar.

PRIVÉKLUIS
Kluizen en brandkasten. Leverbaar in diverse maten en modellen. Let op de waardeberging die de verzekerings maatschappij accepteert.

SIERTRALIE SECUBAR DECO-1,2  
Diverse soorten siertralie leverbaar  
in verschillende maatvoeringen. 
Leverbaar in zwart en wit. Een fraaie 
en veilige oplossing.

GLASBEVEILIGINGSFOLIE SECUSHIELD
Secushield beveiligd onzichtbaar en 
geeft glas ruggegraat (glas barst maar 
blijft bij elkaar). Voor glasdeuren, 
zijlichten en keukenramen. Voorkomt 
letselschade (door het raam vallen).
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VOOR ADRESSEN EN MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.IVANA.COM

Alkmaar

Almelo

Almere-Stad

Amersfoort

Amstelveen

Amsterdam

- Centrum

- Noord

- Westpoort

- Zuid

- Zuidoost

Apeldoorn

Barendrecht

Barneveld

Bergen op Zoom

Bergschenhoek

Breda

Den Haag

Doetinchem

Dongen

Dokkum

Dordrecht

Eindhoven

Emmen 

Gouda

Groningen

Halfweg

Heemskerk

Heerenveen

Heerlen

Helmond

Hengelo

Hoofddorp

Hoogeveen

Houten

Huizen

Leeuwarden 

Leiderdorp

Maastricht 

Meppel

Middelburg

Mijdrecht 

Moerdijk

Nijkerk

Nijmegen

Noordwijkerhout

Oosterhout

Oss

Purmurend

Rijssen

Roermond

Roosendaal

‘s-Hertogenbosch

Sittard

Soesterberg

Son en Breugel

Steenbergen

Terneuzen

Tiel

Tilburg

Uden

Utrecht

Veghel

Veldhoven

Venlo

Venray

Waalwijk

Wassenaar

Weert

Wierden

Wijchen

Wijk bij Duurstede

Zaandam

- Ind.Terr. Zuiderhout

- Ind.Terr. Westerspoor

Zeewolde

Zoetermeer

Zoeterwoude

Zwolle

Aalst

Balen

Diegem (Brussel)

Kalmthout

Mechelen

Oudenaarde

Tessenderlo

Zele

NEDERLAND

BELGÏE


