
veiligheid in en 
rond het huis

Een nuchtere kijk 
op woningbeveiliging



Jarenlange ervaring
Al jarenlang brengen wij, in overleg met onze klanten, veiligheidsvoorzieningen aan 
op nieuwe en bestaande woningen. Immers naast comfortabel wonen is ook veilig 
wonen een belangrijk item.

Veiligheid wordt onder andere gerealiseerd door goed hang- en sluitwerk maar  
ook door goede verlichting. In overleg met onze installateur kunnen we samen met 
u tot een goed verlichtingsplan komen. Wist u dat goede verlichting, zowel binnen 
als buiten, inbrekers vaak afschrikt?  

Wij leggen niet alleen de nadruk op inbraakveiligheid, maar ook op veiligheid in 
het algemeen. Want een inbreker houdt u graag buiten de deur, maar bij brand of 
andere calamiteiten wilt u natuurlijk zo snel mogelijk de woning kunnen verlaten. 
Comfort  en gebruiksgemak zijn naast veiligheid ook van wezenlijk belang. Een 
beveiligingsproduct kan aan de strengste eisen voldoen, maar als een woning  
niet eenvoudig is af te sluiten, wordt er vaak geen gebruik van gemaakt. 

Wij helpen u met 
een beveiligingsoplossing

Samen met u zoeken we graag naar een goe-
de en evenwichtige beveiligingsoplossing voor 
uw woning, waarin ook aspecten als algemene 
veiligheid en comfort worden meegenomen. 
Uiteraard beschikken onze medewerkers over 
de juiste machines, mallen en andere gereed-
schappen om de voorzieningen juist te kunnen 
plaatsen. Benieuwd naar wat wij u kunnen 
 bieden? Neem eens contact met ons op voor 
een vrijblijvend gesprek.

Bel (0594) 50 35 90
of mail info@zetstra.nl

Op het gebied van veiligheid 
kunnen wij onder andere het 
volgende voor u betekenen:

 Aanbrengen van veiligheidshang- en sluitwerk 
 op ramen, voor- en achterdeuren, balkon- en   
 tuindeuren, schuifpuien, garagedeuren e.d.

 Plaatsen van inbraakwerend glas; 
 ongeïsoleerd of geïsoleerd.

 Aanpassen of vernieuwen van ramen, 
 deuren en kozijnen.

 Plaatsen van antiklimbeveiligingen.
 Monteren van barrièrestangen.
 Aanpassen en beveiligen van dakramen 

 en lichtkoepels.
 Aanbrengen of aanpassen van binnen- en 

 buitenverlichting.

Hoe gaan wij te werk

vrijblijvend 
gesprek

inventarisatie offerte installatie



Verschillende manieren om uw huis te beveiligen

Vragen en informatie
Kunnen wij u helpen met ons 
vakmanschap of heeft u nog 
vragen over ons bedrijf? 
Neem dan contact met ons op:

Zetstra Bouwbedrijf
Westerdijk 15-1
9811 TB Enumatil 

 (0594) 50 35 90
info@zetstra.nl
www.zetstra.nl

Meerpuntssluiting 
Een voorbeeld van zowel comfort 
als veiligheid is de zogenaamde 
meerpuntssluiting die geplaatst 
kan worden in een (bestaande) 
buitendeur.  Zodra u de sleutel om-
draait, sluit de deur op 3 punten. 
Extra sloten op uw deur zijn dan 
niet meer nodig. Eventueel kunt u 
de meerpuntssluiting nog aanvul-
len met een knopcilinder, zodat 
u zonder sleutel van binnen naar 
buiten kunt komen.

Veiligheidsscharnieren en 
dievenklauwen 
Veiligheidsscharnieren en/of 
dievenklauwen zijn vaak uiterst 
effectief en eenvoudig te plaatsen. 

Veiligheidsschilden, -sloten 
Een goede combinatie van sloten, 
deurkrukken en schilden is zowel 
belangrijk voor de veiligheid als het 
comfort. Er zijn ook uitvoering-
en met kerntrekbeveiliging 
beschikbaar. 

Cilindersloten
Cilinders zijn in diverse uitvoe-
ringen. Met of zonder bedienings-
knop of kerntrekbeveiliging. De 
meeste sloten zijn als gelijksluitende 
set te bestellen. Eén sleutel is dan 
voldoende voor de bediening van 
meerdere cilindersloten.

Beglazing en ramen
Dubbel glas zorgt niet alleen  
voor een betere warmte-isolatie, 
maar ook voor een betere inbraak-
werendheid, zeker in combinatie 
met gelaagd glas. Ter plekke, of in 
onze werkplaats, kunnen we  ramen 
geschikt maken voor dubbel en/of 
gelaagd glas. Ook kunnen we de 
ramen, wanneer nodig, voorzien 
van veiligheidsraamboompjes, 
-sloten of -scharnieren.

Bovenlichtbediening
Soms zit een raam te hoog om deze 
op een veilige manier te openen 
en te sluiten. Met een bovenlicht-
bediening met hefboom of slinger 
opent en sluit u eenvoudig uw 
hoog geplaatste raam. Ook zijn 
er  elektrische uitvoeringen met 
 afstandsbediening beschikbaar.

Dakramen
Veel bestaande dakramen zijn niet 
voldoende beveiligd tegen inbraak. 
Vooral bij laag geplaatste of 
eenvoudig bereikbare dakramen is 
het wenselijk hier aandacht aan te 
besteden. Met een extra slot is de 
beveiliging van een bestaand dak-
raam vaak al te upgraden.

Verlichting
Goede verlichting, zowel binnen als 
buiten, schrikt inbrekers vaak af. 
Er zijn diverse soorten verlichting 
leverbaar. Eventueel met sensor of 
tijdschakelaar.

Certificaat
Het SKG certificaat laat zien of 
hang- en sluitwerk voldoet aan  
de Nederlandse Norm (NEN5089) 
voor sterkte en duurzaamheid. 
Certificatie door SKG houdt ver-
volgens ook in, dat de kwaliteit van 
de producten door SKG middels 
steekproeven wordt bewaakt.

Als een product aan de eisen  
voldoet, krijgt het een classificatie 
in sterren. Het aantal sterren  
geeft de inbraakwerendheid  
van het product aan. Er zijn  
drie verschillende classificaties:

Het product is niet in staat zelf-
standig de prestatie van 3 minuten 
inbraakwerendheid te halen.

 
Het product is in staat zelfstandig 
de prestatie van 3 minuten 
inbraakwerendheid te halen.

 
Het product is in staat zelfstandig 
de prestatie van 5 minuten 
inbraakwerendheid te halen.



ruim 100 jaar 
ervaring en vakmanschap

www.zetstra.nl
(0594) 50 35 90

info@zetstra.nl


