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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

K= 90

K= 75

K= 50

K= 35

K= 25

K= 45

K= 70

SecuCare logo - de�nitieve versie 1.0 - 16 september 2010

v2- aanpassing: zwart in cmyk 40 20 20 100 - 7 november 2013
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Benodigd gereedschap:

Eventueel aangevuld met een (schroef ) 
boormachine.

of
of

Meegeleverd montagemateriaal:

Bevestigingsmateriaal, 1 slagplaatje 
en 3 laminaatvoeten.

Drempelhulp - Set 1 Montagehandleiding
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Inhoud van de doos

onderdeel nummer aantal artikel nummer

Pastegel heel 4x3 nr. 13 3 8026.100.09

Pastegel half 2x3 nr. 14 1 8026.100.10

Connector 4x1 nr. 10 3 8026.100.11

Connector 2x1 nr. 11 1 8026.100.13

Connector 2x2 nr. 12 3 8026.100.12

Vuldop grijs 14 8025.010.02

Vuldop bruin 14 8025.010.03

Antislip doppen 14 8025.010.01

Optionele accessoires, niet in de doos
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Bovenaanzicht

Indien noodzakelijk kunt u de SecuCare drempelhulp aanpassen qua hoogte, bij Set 1 kunt u de hoogte 
verlagen met maximaal 10 mm ( in stappen van 5 mm). Hiervoor zijn snijlijnen aangebracht in de 
kunststof delen.

Montage drempelhulp 
Lees de handleiding eerst goed door voordat u gaat monteren.

1   Bepaal de juiste hoogte.

3  Indien u het schuine deel heeft moeten aanpassen qua hoogte, dient u ook de vierkante connector 
aan te passen.

4  Plaats de connectoren, vierkant en langwerpig, zoals op onderstaande afbeelding. U kunt deze met 
de hand erop drukken, maar ook door het zwarte kunststof slagplaatje te plaatsen op de connector 
klikverbinding en deze vast te tikken met een hamer. Zorg voor een stevige vlakke ondergrond. Altijd het 
slagplaatje gebruiken!

2   Snij op maat.

Onderaanzicht
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5  Het bevestigen van de drempelhulp op een gladde ondervloer (zoals bijvoorbeeld laminaat, 
of gladde tegels) kan met de meegeleverde vlakke laminaatvoeten. Bevestig de meegeleverde 
dubbelzijdige tape plakkers op de laminaatvoeten.

Het bevestigen van de drempelhulp aan een opstaande rand/drempel. 
8  Bepaal waar de 3 bevestigings schroeven moeten komen en snij de voorbereide uitsparingen uit.

9  Teken af op de opstaande rand/drempel, boor voor en bevestig de schroef en ring. Draai niet 
helemaal vast. Plaats nu de SecuCare drempelhulp over de schroef/ring.

6  Reinig / ontvet de ondergrond grondig! 
Bevestig de laminaatvoeten (verdeel ze over de 
breedte van de drempel, aan elk uiteinde en in 
het midden) en verwijder de schutlaag van de 
dubbelzijdige tape.

10 Het eindresultaat:

7  Plaats nu de SecuCare Drempelhulp op de juiste plek en druk deze stevig aan. U kunt naderhand de 
drempel voorzichtig verwijderen en weer terug klikken op de laminaatvoeten. 
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Belangrijk
• Lees zorgvuldig de montage instructie en disclaimer door.
• Zorg voor een stevige en vlakke ondergrond.
• Pas op voor uitglijden in bepaalde weersomstandigheden. 

Strooi zout in geval van ijzel of gebruik het systeem dan niet.
• Zorg ervoor dat dit systeem geen gevaar/hinder veroorzaakt 

(bijv. in een woning galerij).
• De omgeving dient voldoende verlicht te zijn zodat 

het systeem goed zichtbaar is, speciaal in een publieke 
omgeving en voor mensen met een zichtbeperking

Algemene bepalingen
• Plaatsing en gebruik van de drempelhulp geschiedt op eigen 

risico.
• De drempelhulp is uitsluitend ontworpen voor, en geschikt 

voor, gebruik door personen van gemiddeld gewicht te voet, 
met een rollator of in een rolstoel , en derhalve voor geen 
enkele andere toepassing.

• De ondergrond waarop de drempelhulp wordt gemonteerd, 
dient vlak en stabiel en solide te zijn.

• Het systeem nooit gebruiken in de buurt van, of in combinatie 
met, ontvlambare materialen. Het systeem is in dat geval ook 
niet geschikt voor vlucht routes. 

• De hellingshoek van de drempelhulp dient zo klein mogelijk 
te zijn. Indien de situatie ter plekke dwingt tot een steile hoek, 
dient de gebruiker(s) gedurig hulp geboden te worden bij 
gebruik van de drempelhulp.

• Indien verzagen van de drempelhulp plaatsheeft, dienen 
voldoende beschermende middelen (veiligheidsbril, 
oorbeschermers e.d.) te worden gedragen.

• Kleine onderdelen van de drempelhulp dienen buiten het 
bereik van kinderen te worden gehouden, om inslikken etc. te 
voorkomen.

• Bij gebruik van naaldhakken wordt dringend aanbevolen het 
systeem uit te rusten met los leverbare anti slip doppen (art. 
nr 8025.010.01, 14 stuks). Hierdoor ontstaat een vlak geheel 
(n.v.t. bij set 1).

• Na montage en daarna van tijd tot tijd, dient te worden 
gecontroleerd of de drempelhulp in de situatie ter plekke 
stevig genoeg is voor normaal gebruik.

• De omgeving van het drempelsysteeem dient gedurig 
voldoende verlicht te zijn, waardoor de drempelhulp goed 
zichtbaar is voor anderen, voor wie de drempelhulp immers 
een obstakel kan zijn; voor gebruik van de drempelhulp op 
galerijen is een drempelsysteem verkrijgbaar met schuine 
zijkant. 

• Afhankelijk van de hoogte van het systeem is een geleide-rail 
(die ongelukken voorkomt) aan weerszijden van het systeem 
aan te raden/verplicht. Controleer uw lokale wetgeving hierop 
of neem contact op met uw leverancier of Secu voor meer 
informatie.

• Lokale regels voor het kenbaar maken van de drempelhulp 
dienen te worden nagekomen. In geval van gladheid van de 
drempelhulp, bijvoorbeeld door weersomstandigheden doch 
niet beperkt daartoe, dienen passende maatregelen tegen 
uitglijden door die gladheid genomen te worden waarbij 
bijvoorbeeld de drempelhulp tijdelijk kan worden verwijderd.

• Bij twijfel door de consument over enig aspect van montage 
of gebruik van de drempelhulp dient onverwijld contact op te 
worden genomen met de leverancier van de drempelhulp, van 
wie de consument dat heeft betrokken.

 

Onderhoud
• Van tijd tot tijd dient de stevigheid van de drempelhulp en van 

de onderlinge verbindingen te worden gecontroleerd.
• De drempelhulp en de ondergrond dient gedurig schoon 

te worden gehouden. Elke soort schoonmaakmiddel en 
zelfs een autoclaaf kan gebruikt worden ter reiniging van de 
drempelhulp.

• Eventueel grof vuil kan worden verwijderd met een borstel en 
daarna dient de drempelhulp afgespoeld te worden met water.

Garantie
Voor inroeping van garantie op de drempelhulp is overlegging 
van het bewijs van aankoop van de drempelhulp voorzien van 
aankoopdatum en productomschrijving of productnaam, vereist. 
Garantie wordt gegeven voor de duur van vijf jaar gerekend 
vanaf de datum van aankoop van de drempelhulp door de 
consument. De garantie geldt uitsluitend aangaande eventuele 
productiefouten van de in de drempelhulp gebruikte materialen. 
Een terecht beroep op garantie leidt uitsluitend tot een 
aanspraak op kostenloze levering door Secu aan de consument 
van een vervangend drempelsysteem; Secu is niet gehouden 
tot enige andere prestatie. Secu accepteert geen enkele 
aansprakelijkheid voor enige letselschade of enige zaakschade 
of enige gevolgschade die ontstaat tijdens montage van de 
drempelhulp en/of tijdens gebruik van de drempelhulp; enige 
aansprakelijkheid welke desondanks voor rekening van Secu 
komt, is beperkt tot het bedrag dat in het bewuste geval wordt 
uitgekeerd door Secu’s aansprakelijkheidsverzekeraar. 

De garantie vervalt met onmiddellijke ingang door:
• Montage die niet conform is aan de bij de drempelhulp 

geleverde montageinstructie resp. geschiedt met ander dan 
het meegeleverde montagemateriaal;

• Verkeerd, oneigenlijk of te zwaar belastend gebruik (max. 
belasting 850 kg/m2) van de drempelhulp;

• Opzettelijke of door verwaarlozing van de drempelhulp 
ontstane beschadigingen;

• Bij toepassing van de drempelhulp op een oneffen en/of 
instabiele en/of onvoldoende solide ondergrond;

• Beschadigingen veroorzaakt door gebrek aan onderhoud, 
door verkeerd onderhoud of door gebruik van verkeerde 
reinigingsmiddelen (zie reinigingsadvies);

• Invloed van chemische/elektrochemische stoffen en/of invloed 
van elektriciteit;

Wijzigingen voorbehouden

SecuCare is een merk van SECUPRODUCTS BV
Luzernestraat 29 - 2153 GM Nieuw-Vennep - NL
Tel. +31-252-620901 - info@secu.nl - www.secu.nl
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