
Kaba expert plus zapewnia 
jeszcze wyższy stopień 
ochrony przed dorabianiem 
nielegalnych kopii.

Autoryzowany partner dormakaba:

Bezpieczne pozostaje 
bezpieczne
Ochrona przed
nieautoryzowanymi 
kopiami na 
najwyższym poziomie

Kaba expert plus
i Kaba Penta 
Szwajcarska precyzja 
dla jeszcze większego 
bezpieczeństwa
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Patent
Klucze i zamki cylindryczne Kaba są 
marką chronioną patentem.

Certyfikowany system zarządzania
ISO 9001: Nr reg. Q1530367

Mountain Peak

Czasowe udostępnianie klucza jest 
bezpieczne, ponieważ mamy 
gwarację że chwilowy użytkownik 
nie mógł wykonać jego kopii.

Dzięki zastosowaniu unikalnej 
autoryzacji przy użyciu karty 
bezpieczeństwa, jedynie właściciel 
karty może zamówić jego duplikat. 
Usługę tę wykona dormakaba lub 
autoryzowany partner.

dormakaba 
Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
T: +49 2333 793‒0
F: +49 2333 793‒49 50
www.dormakaba.com

dormakaba Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 72
05‒520 Konstancin-Jeziorna
Tel. +48 22 736 59 00
www.dormakaba.pl



Wkładki  dormakaba umożliwiają określenie uprawnień 
dostępu oraz opracowanie tzw. planu zamknięć zgodnego 
z potrzebami klienta. On sam decyduje kto i którym 
kluczem ma otwierać określone pomieszczenia.

Główną zaletą dla użytkownika jest fakt, że sam może 
wybrać które zamki cylindryczne będzie otwierać i zamykać 
ten sam klucz (wkładki ujednolicone).

Klucze Kaba expert plus oraz penta można stosować 
do wielu typów wkładek:
• wkładek dwustronnych 

i wkładek z pokrętłem
• zamków montowanych 

na powierzchniach drzwi
• zamków meblowych
• kłódek

• zamków w skrzynkach 
na listy

• zamknięć w skrzynkach 
rozdzielczych

• i wielu innych

Jeden klucz 
dla całego domu

Penta
Najwyższy standard 
zabezpieczeń

Expert plus 
Certyfikowana 
i opatentowana ochrona 
przed włamaniem

Cechy
• 4 rzędy promieniście umieszczonych zastawek
• do 22 par zastawek bębenkowych
• ochrona przed przewierceniem, otwarciem metodą 

młoteczkowania lub metodami manipulacyjnymi
• 95,1 miliardów dostępnych kombinacji zamka
• karta bezpieczeństwa jako forma autoryzacji dla każde-

go właściciela zamka
• w zestawie 3 klucze o wybranych kolorach spośród 12 

dostępnych barw

Patenty
• Posiada ochronę patentową do 2033 roku

Certyfikaty
• EN1303 Stopień bezpieczeństwa 6 związany z kluczami
• EN1303 Ochrona przed atakiem stopnia 2 (ze stalowym 

wzmocnieniem LAM lub przy wzmocnionym obramowa-
niu drzwi)

• DIN 18252 Stopień 83
• VdS stopnie B i BZ przeciw wierceniu i wyrwaniu
• GOST

Wkładki Penta
• spełnia wymogi normy PN-EN 1303:2007
• posiada do 22 promieniście ułożonych w pięciu rzędach 

hartowanych zastawek, zabezpieczających wkładkę 
przed otwarciem metodami manipulacyjnymi

• zabezpieczona przed przewierceniem oraz otwar-
ciem,, metodą korkociągową’’ oraz metodą mło-
teczkowania

• trwałość 1 000 000 cykli
• modularna budowa wkładki pozwala na szybką 

zmianę długości
• dorobienie dodatkowych kluczy możliwe jedynie 

w firmie dormakaba lub u autoryzowanego partne-
ra na podstawie karty bezpieczeństwa


