
Gege pExtra+
Patent tot 2032
Het mechanisch sluitsysteem voorzien van extra kopieer-
beveiliging door gepatenteerde zij-insnijding in de sleutel.



Zonder de zij-insnijding 
wordt de blokkeerstift door 
de behuizingstift in het 
sleutelprofiel geduwd. 

De zij-insnijding houdt de 
blokkeerstift op zijn plaats. 
De sleutel kan in beide 
richtingen ronddraaien. 

Extra beveiliging tegen de 
“Klop- of slagsleutel” methode 
Het gepatenteerde systeem van Kaba, 
gebruikmakend van een “centreerstift”, 
heeft bewezen het openen van cilinders 
via de “slagsleutel” methode te verhin-
deren. 

Voordelen van pExtra+:

* Hoge aftastbeveiliging (anti-picking)
* Boor- en trekbeveiliging
* Extra beveiliging tegen slagsleutel
* Technisch patent beschermd tot 2032
* Voldoet aan hoge veiligheidsstandaarden
* Extra beveiliging tegen illegale 
   duplicatie van sleutels
* Veilig nabestellen van sleutels bij Kaba
   dealer en met security card
* Vele typen cilinders te bedienen met 
   één sleutel (gelijksluitend)
* Geschikt voor complexe sluitplannen
* Sleutel optioneel te voorzien van chip 
   toepasbaar in elektronisch sluitsysteem
* Alle denkbare opties, waaronder vrijloop-,
   prioriteits- en antipaniekfunctie, versterkte 
   behuizing en bouwsleutel

De behuizingstift schuift 
voorbij de rand en 
blokkeert het draaien van 
de sleutel.  

Voor uw persoonlijke veiligheid 
Duplicaat sleutels mogen enkel via uw geau-
toriseerde Kaba dealer bijbesteld worden, op 
vertoning van de meegeleverde security card.   
Voor extra veiligheid bestaat de unieke          
mogelijkheid tot aanvullende autorisatie via 
TAN-codes, bekend van internetbankieren.

Extra beveiliging tegen illegaal dupliceren van sleutels
Gege pExtra+ bevat een verfijnd en gepatenteerd sleutel profiel met “zij-insnijding”. 
Duplicaat sleutels kunnen niet met conventionele sleutelmachines worden nage-
maakt. De optionele blokkeerstift controleert op de aanwezigheid van de zij-in-   
snijding. Als de originele zij-insnijding niet gevonden wordt, dan voorkomt de blok-
keerstift het ronddraaien van de sleutel (in beide richtingen).

Extra technisch patent bescherming
• Europees patent EP 1 362 153
• International patent application PCT/AT2012/050037 
• Oostenrijks patent nummer AT511096 
• Merkregistratie No. 004896817 

Hoge veiligheidsstandaard 
• SKG **®, optioneel SKG ***® 
• EN 1303: Key Related Security Grade 4 (5 stiften) en 6 (6-7 stiften)
• EN1303: Weerstandsklasse 2 met de optionele blokkeerstift

Veilig, getest en gepatenteerd

De centreerstift zorgt er voor dat een omkeerstift 
nooit de slagsleutel raakt.



Hoofdsleutelsystemen voor wonin-
gen, openbare gebouwen en kantoren
Gege pExtra+ maakt het voor woningen, 
bedrijven of openbare gebouwen mogelijk 
alle wensen voor toegangsbeheer te ver-
vullen. De klant bepaalt wie toegang 
heeft, waar en met welke sleutel. Van een-
voudig tot een zeer uitgebreid sleutelsys-
teem.
Uw geautoriseerde Kaba dealer biedt u 
professioneel advies. 

Één sleutel voor alle toegangen
Het Gege pExtra+ systeem kan in alle 
types cilinders worden toegepast: dubbel, 
half en draaiknop cilinders, meubelsloten, 
hangsloten, sleutelschakelaars en nog 
veel meer.

De verschillende cilinders kunnen zo 
besteld worden dat ze met één sleutel 
kunnen worden bediend. (gelijksluitende 
cilinders).

Gelijksluitende cilinders of 
hoofdsleutelsysteem



Kaba Nederland BV
Bijsterhuizen 3163
NL-6604 LV Wijchen
Telefoon +31 (0) 88 352 3333
Fax +31 (0) 88 352 3399
www.kaba.nl

Kaba Belgium NV/SA
Visbeekstraat 11
B-2300 Turnhout
Telefoon +32 (0) 14 44 80 44
Fax +32 (0) 14 44 80 40
www.kaba.be G
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Geautoriseerde dealer:

 Certified Management System
 ISO 9001:Reg No. Q1530367

 Technical changes reserved.


