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Beveiliging van ramen 

 

Zijn de ramen van uw woning goed beveiligd? Maar liefst 23% van de inbrekers dringt via 

een raam op de benedenverdieping uw huis binnen. Inbrekers hebben maar een kleine 

ruimte nodig om zich doorheen te wurmen en daar staat niet altijd iedereen bij stil. Zorg er 

daarom voor dat ook uw ramen goed afgesloten kunnen worden. 

Voor het beveiligen van uw ramen, kiest u voor veiligheids-

producten, die herkenbaar zijn aan het SKG logo. SKG is een onafhankelijk instituut dat de 

producten keurt op duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit. De ervaring leert dat toepassing 

hiervan de kans op inbraak met meer dan 90% verlaagt. Let er op dat u niet alleen de ramen 

van uw benedenverdieping beveiligt, maar kijk ook naar de ramen die eenvoudig (via 

afvalcontainer, garage of schuur) bereikbaar zijn op de bovenverdieping.  

 

Beveiliging ramen 

Denk voor de beveiliging van uw ramen aan een raamboompje, een combi-uitzetter of een 

oplegdruksluiting met sleuteltje. Deze producten zijn altijd gelijksluitend, zodat met één 

sleuteltje alle sluitingen geopend kunnen worden. Wilt u een klein raampje toch af en toe 

open laten staan om te ventileren, dan biedt de barrièrestang de oplossing. Ook wanneer 

het raam geopend is, is het goed beveiligd. Voor optimale raambeveiliging voorziet u uw 

ramen ook van dievenklauwen of veiligheidsscharnieren.  

 
Beveiliging van klepramen 
Veel woningen hebben een bovenlicht of klepraam die vaak op een kier staat voor wat frisse 

lucht. Voor inbrekers is het een fluitje van een cent zo’n raam te forceren en te openen. 

Voor een goede beveiliging van uw klepraam kiest u voor een inbraakwerende combi-

uitzetter. 

 

Combi-uitzetters worden gemonteerd op naar buiten draaiende klepramen of bovenlichten 

en vormen een uitstekende beveiliging. Kies altijd voor een afsluitbare SKG*® combi-

uitzetter. In verband met de veiligheid adviseren wij om bij ramen breder dan 110 cm twee 

combi-uitzetters te plaatsen. 

 

Beveiliging draairaam 
Een goede basisbeveiliging van een draairaam verkrijgt u door 2 SKG*® raamsluitingen of 2 

SKG*® druksluitingen te plaatsen die kunnen worden afgesloten met een sleutel. Daarnaast 

is het voor naar buiten draaiende ramen raadzaam om de scharnierzijde extra te beveiligen 

met 2 dievenklauwen. Voor ramen kleiner dan 50 centimeter (lengte of breedte) is de 

montage van 1 raamsluiting of druksluiting voldoende.  
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combi-uitzetter voor klepraam met slotje en SKG** 

 

 

 

 

 

 

 

          Oplegslotje SKG* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barriérestang in klepraam 

 

 

 

 

 

 

 

Raamboompje met slotje, met haakschoot en 

metalen sluitkom 

 


