
Kaba experT
Bezpieczeństwo i wygoda



We wkładkach Kaba experT zastawki 
ustawione są w czterech rzędach. 
Wkładki mogą być stosowane i w sy-
stemach Master Key, i jako zamknięcia 
pojedyncze.
Kaba experT spełnia wymagania EN-
PN 1303 klasa 6 oraz legitymuje się 
podwyższoną odpornością na włamanie 
zgodnie z normą DIN 18252 klasa P3. 
Wkładki Kaba experT są też zabezpie-
czone przed ich nieuprawnionym otwar-
ciem metodą tzw. młoteczkowania.

Ergonomia na co dzień
W przeciwieństwie do wielu innych 
systemów kluczy odwracalnych – wszy-
stkie klucze Kaba są wprowadzane 
w kanał kluczowy w płaszczyźnie piono-
wej, czyli w sposób wysoce ergonomicz-
ny. Dla klucza odwracalnego nie ma zaś 
znaczenia to, w jaki sposób będzie on 
wkładany we wkładkę.

Frezowanie zamiast nawiercania
Klucze odwracalne Kaba są technicznie 
bardzo trudne do skopiowania. Nie są 
bowiem kodowane techniką wiercenia, 
lecz przy pomocy specjalnej – stero-
wanej komputerowo i gwarantującej 
najwyższą precyzję – technologii 
frezowania. Dzięki czemu są też bardzo 
odporne na zużycie, co zapewnia im 
praktyczną niezawodność.

Wytrzymałe jak stal
Opcjonalnie, do produkcji wkładek Kaba 
experT stosowane są obudowy ze stali 
oraz specjalne, hartowane zastawki.
Taka budowa wkładek zapewnia im bar-
dzo wysoki stopień zabezpieczenia 
przed złamaniem.

Dla Twojego bezpieczeństwa
Wszystkie klucze dodatkowe wy-
konywane są – bez wyjątku – tylko 
przez licencjonowanych Partnerów 
Kaba i wyłącznie na podstawie karty 

bezpieczeństwa.

Tylko pewne inwestycje
Wkładki Kaba experT mają budowę 
modularną. W razie potrzeby mogą być 
szybko i łatwo – przez Partnerów Kaba –  
np. przekodowane, a ich długość dopa-
sowana do nowych drzwi itp. 
Modularna budowa Kaba experT nie tyl-
ko podwyższa elastyczność systemu, ale 
zapewnia też, że poniesione dzis nakłady 
bedą dobrą inwestycją na przyszłość.

Kompatybilność
Wkładki Kaba experT są kompatybilne z 
mechatronicznymi zamknięciami Kaba 
elolegic. Prosta wymiana nakładki na 
zawierającą Chip-Legic, przekształca 
klucz mechaniczny w mechatroniczne 
medium kontroli dostępu.

Sprawdzona technologia klucza  
odwracalnego

na kluczu Kaba experT z tzw. pancerną główką 
można umieścić logo Klienta

klucz Kaba experTprzekrój poprzeczny

ergonomiczny klucz odwracalny wkładka nie do złamania ułatwiona indentyfikacja kluczy
plastikowe nakładki w 12 kolorach



Master Key dla każdego

Dla domu, firmy, biurowca, czy super-
marketu – Kaba experT umożliwia 
w każdym przypadku opracowanie tzw. 
planu zamknięć zgodnego z potrzebami. 
To właściciel lub zarządca obiektu 
decydują o hierarchii dostępu do danych 
pomieszczeń, czyli o tym – kto i którym 
kluczem ma je otwierać? 
Licencjonowani Partnerzy Kaba chętnie 

Państwu w tym pomogą.  
 
 
 
 
 
 

Zamiast pęku jeden klucz
Kaba experT może być stosowany w 
zamknięciach różnego typu, jak np.: 
wkładkach profilowych, wkładkach 
z pokrętłem, tzw. rundcylindrach do 
zamków Kaba Lew, zamkach meblowy-
ch, kłódkach, itd.
Co więcej – wszystkie zamknięcia 
domowego systemu Master Key mogą 
mieć ten sam kod; a wtedy, do ich 
otwarcia  – zamiast pęku 
– wystarczy nam tylko jeden klucz!.
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Kaba Polska sp. z o.o. 
ul. Górnośląska 4A 
PL 00-444 Warszawa 
Tel. +48 (22) 665 88 27 
Fax +48 (22) 665 88 62        
e-mail: kaba@kpw.kaba.com 
www.kaba.pl
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