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låsesystem
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pextra+

pextra+ med unik
patenteret nøgleprofil.
Patent på nøgle og
cylinder til 2032.

Fabriksfremstillede pextra+ nøgler er som standard fremstillet med den
specielle fladskæring, som fjerner den traditionelle ”savtakkede” nøgles
skarpe kanter, som slider på cylinderen og i lommen. Fladskæring giver
blød og fin gang i cylinderen samt forlænger levetiden for både nøgle og
cylinder. På pextra+ har vi forhøjet beskyttelsen mod dirkning og manipulation yderligere på alle cylindre som kan indgå i en godkendt låseenhed
ifølge SS3522 med en magnetstift i kombination med en hærdet stift.

Sikker nøglehåndtering
pextra+ nøgler er patenteret og designbeskyttet til
år 2032. Nøglerne må kun fremstilles hos en
låsesmed, som er valgt af kunden og godkendt af
dormakaba Denmark. Hver nøgle registreres og
sendes mod fremvisning af:
• Rekvisition
• Legitimation

QL-funktion som standard
pextra+ cylinderen bygger på en god afprøvet og
funktionssikker teknik. QL-funktionen er en garanti
for, at nøglen sidder korrekt i cylinderen inden
oplukning eller aflåsning. Dette sikrer cylinderens
funktioner, forhøjer manipulationsbeskyttelsen og
forlænger levetiden.
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4060, 4060S*
Oval enkeltcylinder,
yderside
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*4060S, 4002S, 4011,
4012 og 4013 kan indgå
i en godkendt låseenhed
ifølge SS3522.
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4012*
Rund dobbeltcylinder

09
4000
Dråbecylinder, enkel

02
4002, 4002S*
Oval dobbeltcylinder
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4013*
Rund enkeltcylinder,
inderside
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4003
Oval enkeltcylinder,
inderside

07
4007
Industricylinder til
postkasse og skabe
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4011*
Rund enkeltcylinder,
yderside

08
4001
Cylinder til kasselås
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Tubuck
Dørnøglerør til oval
cylinder. Beregnet til brug
til midlertidig opbevaringsplads af lejlighedsnøgler.
Opfylder Forsikrings
selskabernes branche
organisations krav til
nøgleopbevaringsenheder
(DNT) i klasse 2 som
certificeret af SBSC AB.

Et udvalg af de almindeligste typer
i pextra+ cylinderprogram.

Hængelås
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Flex giver dig mulighed
for at få nye nøgler
uden at omkode låsen
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Flex sikrer døren og mindsker dine udgifter! pextra+ med flexfunktion
giver dig mulighed for at få nye nøgler til for eksempel døren til din
lejlighed, uden at du behøver at skifte lås. Du bestiller bare nye nøgler
hos din dormakaba pextra+ partner og så snart du har anvendt de nye
nøgler, fungerer de gamle ikke længere – det kan ikke være nemmere.
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312 – Certificeret af SBSC i klasse 2.
Til aflåsning af kælder- og loftsrum.
Indvendig aflåsning af gitre og låger
i beskyttelsesklasse 1 og 2. I kombin
ation med godkendt kæde som
aflåsning af både med en vægt
under 200 kg samt cykler. Hænge
låshus i messing til ”Snowman‑
cylinder”. Bøjle i rustfri stål. Leveres
som standard ikke selvlåsende, hvor
nøglen kun kan tages ud, når låsen
er låst. Kan også fås selvlåsende.

Nøgler i nikkeltestet
materialer som tilvalg
pextra+ nøgler kan fås i nikkelfrit
materiale. Materialet er testet
og klarer kravene for DIN-standarderne EN 1811. Nikkelfrie
nøgler er tilvalg og kan vælges for
samtlige nøgler i låsesystemer
såvel som for enkelte nøgler til
særlige brugere. Nøgler kan
fremstilles hos en pextra+
partner, som kunden har valgt.

Farvede nøglehætter så de er
nemmere at kende forskel på
pextra+ nøgler kan fås med
farvede nøglehætter, som gør
det nemt at se forskel på forskellige nøgler i nøgleringen. Nøglehætterne fås i 11 forskellige
farver. Den hvide hætte er
fluorescerende, hvilket gør at
den nemmere ses i mørke.
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313 – Certificeret af SBSC i klasse 3.
Til indvendig aflåsning af døre, porte
og låger i beskyttelsesklasse 1, 2 og
3 samt indvendig aflåsning af gitre
i beskyttelsesklasse 3. I kombination
med godkendt kæde til låsning af
motorcykler og knallerter samt både
med en vægt over 200 kg og båd
motorer. Hængelåshus til oval cylinder,
bøjle og hængelåshus i hærdet stål.
Ikke selvlåsende, nøglen kan kun tages
ud, når låsen er låst.
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314 – Certificeret af SBSC i klasse 4.
Til udvendig aflåsning af døre, port,
låger og gitre i beskyttelsesklasse 1,
2 og 3. Hængelåshus til oval cylinder,
bøjle og hængelåshus i hærdet stål.
Ikke selvlåsende, nøglen kan kun
tages ud, når låsen er låst.
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