
aantal

bevestigingspunten

2 per stijl

3 per stijl

dagmaat kozijn

(breedte)

0 - 1200 mm

1200 - 2000 mm

h.o.h. maat

bevestigingspunt (hoogte)

h.o.h. ≤ 800 mm

h.o.h. ≥ 300 mm

en h.o.h. ≤ 800 mm

Van de Vin ontwikkelde de eerste KOMO 
gecertificeerde bevestiging voor balkon- 
hekken en doorvalbeveiliging in houten 
kozijnen voor Nederland; vinSecure®.
vinSecure® wordt geleverd met een SGT 
garantie. De bevestiging voldoet volgens de 
BRL 0801 tegen stootbelasting en statische 
belasting overeenkomstig NEN 6702. Middels 
een verouderingsproef is de duurzaamheid op 
termijn aangetoond conform de BRL 0819.

vinSecure® is onder andere toegepast bij 
70 woningen in het project Eikendonk 
te ’s-Hertogenbosch. De vinGarant® 

kozijnen werden uitgevoerd in concept 
III en voorzien van vinSecure®. Van de 
Vin leverde en monteerde in dit project 
420 balkonhekken met 1680 
vinSecure® bevestigings- 
punten. vinSecure® 
wordt enkel geleverd 
met fabrieksmatige 
montage in het kozijn.

vinSecure®

Doorsnede bevestigingsmogelijkheden

Vooraanzicht

Bevestigingspunten

vinSecure® kan aan de
voorzijde of aan de

dagkant van het kozijn
worden bevestigd.

vinSecure is ook te gebruiken voor de bevestiging van een doorvalbeveiliging.
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Bevestiginspunt A
(voorkant kozijn)

Afstandhouder
incl. dichtingsring

x x

y

x ≥ 28 mm

y ≥ 28 mm

min. 56 mm
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min. 67 mm

dagmaat breedte max. 2000 mm

Afstandhouder
incl. dichtingsring

Dagmaat > 2000 mm,
dan dient u een extra tussenstijl te plaatsen!

Bevestiginspunt B
(in de dag van het kozijn)

vinD90

Uitgangspunt bouten:
• kies bevestigingspunt A of B
• kies M6 of M8
• bouten in RVS uitvoeren
• aantal bevestigingspunten

(zie tabel hieronder)

Uitgangspunt montage:
•  Voorzie de schroefplug van een
 drup smeermiddel
• Monteer de kunststof ring van 
 UV-bestendig PE(polyethyleen)
 met een kogelhardheid van 36Mpa 
 en een dikte van 8 mm achter de 
 bevestingslippen
• Stel het hek of de doorvalbeveiliging 
 en draai de bouten aan met een
 voorspankracht van 5,3 kN en een 
 aanhaalmoment van 8,5 Nm.

maat vanaf

dagkant onderdorpel

min. 50 mm

vinSecure®, voor veilig wonen!


