
Sluitsystemen en sluitplannen

Kwaliteit en betrouwbaarheid - daar staan alle Kaba producten om bekend.
Ultramoderne techniek en uitermate hoge nauwkeurigheid zijn belangrijke criteria
bij de productie.  Producteigenschappen zoals eenvoudige bediening en flexibiliteit
hebben van Kaba een wereldwijd bekende onderneming gemaakt op het terrein van
de beveiligingstechniek.
Het productgamma van de Kaba sluitsystemen en sluitplannen is zeer
uitgebreid: van mechanische cilinders, mechatronische en elektronische online
cilinders tot complexe online toegangscontrole.

Sluitsystemen en sluitplannen - mechanisch

Mechanische Kaba sluitsystemen voor hoge
eisen: Kaba penta, Kaba quattro pluS en Gege
pExtra.  De Kaba penta sluitcilinder is een
bijzonder veilig en krachtig sluitsysteem dat
vooral geschikt is voor complexe, veeleisende
sluitplannen. Kaba penta dankt zijn hoge
veiligheid aan de vijf stervormig geplaatste
stiftrijen en de gepatenteerde rangschikking van
de blokkeerstiften voor de sleutelfrezing.

Het gepatenteerde sluitsysteem Kaba quattro
pluS is voorzien van 4 radiaal geplaatste
stiftrijen en biedt eveneens een sterke
beveiliging. Het slot is RAL-gekeurd, met VdS
toelating klasse B, ook voor sluitplannen volgens
DIN 18252/18254, en biedt de gebruiker
optimale beveiliging bij middelgrote en grote
sluitplannen.

De sleutel is in 12 verschillende kleuren
verkrijgbaar. Doordat deze sleutels kunnen
worden vervangen en er achteraf sleutelclips
met een Legic-chip kunnen worden aangebracht,
kunnen mechanische sleutels worden
opgewaardeerd voor mechatronische systemen
voor toegangscontrole.



De Gege pExtra sluitcilinder is een mechanisch
sluitsysteem met een geraffineerde extra
beveiliging tegen kopiëren. Het gaat hierbij om
een extra gefreesd sleutelprofiel dat met een
speciale freeskop schuin aangebracht is en
inbraak en manipulatie tegengaat.

Ook de "slagmethode" - waarbij een eenvoudige
profielcilinder met een speciale sleutel en een
hamer kan worden geopend zonder sporen
achter te laten - blijft bij het Gege pExtra-
sluitsysteem zonder effect. Een speciaal
gevormde centreerstift biedt extra beveiliging.

Sluitsystemen en sluitplannen - mechatronisch

Sluitsysteem Kaba elolegic

Zeer solide mechanica, gecombineerd met
elektronische componenten, verhoogt de
veiligheid, verbetert het comfort en biedt extra
organisatiemogelijkheden, kortom een hele
waaier aan voordelen.

Manipulatie met magneten van het
mechatronisch systeem Kaba eleolegic is niet
mogelijk. Ook de "slagmethode" heeft bij Kaba
cilinders geen effect. Het mechatronische
sluitsysteem Kaba elolegic biedt dubbele
beveiliging. Alleen wanneer de mechanische en
elektronische codering overeenstemmen, kan de
Kaba elolegic cilinder worden bediend.

Sluitsystemen en sluitplannen - elektronisch

Sluitsysteem Kaba elolegic digitale
cilinder

Kaba elolegic digitale cilinder - de nieuwe
elektronische sluitcilinder is de ideale aanvulling
wanneer de beveilingsstandaard van een deur
moet worden verhoogd.

Daarbij moeten aan de deur geen grote werken
gebeuren. De mechanische cilinder wordt
verwijderd, de Kaba elolegic digitale cilinder
wordt ingebouwd. Zo eenvoudig is het.



Sluitsysteem Kaba exos sky

Kaba exos sky is een online
toegangscontrolesysteem voor kleine en
middelgrote ondernemingen.

Om tegemoet te komen aan de steeds hogere
veiligheidseisen in deze gebouwen is een
compatibele uitbreiding van het bestaande
mechanische en mechatronische sluitplan met
een compatibel online toegangscontrolesysteem
noodzakelijk.

Bij Kaba exos sky werd ook veel aandacht
besteed aan een eenvoudige montage en een
webgebaseerde gebruiksvriendelijke bediening.
Verder bestaat steeds de mogelijkheid tot een
grotere systeemunit uit te breiden, zonder dat
componenten, kabels of badges moeten worden
vervangen.

Sluitsystemen en sluitplannen - hotelsloten

Hotelsloten

Kaba GmbH biedt speciale hotelsloten en
oplossingen voor de hotelsector aan die rekening
houden met de vereisten die voor deze sector op
het gebied van sluitsystemen en sluitplannen
cruciaal zijn. Zo is er bijvoorbeeld de koppeling
van elektronisch betalen in-house en in-room
met de toegangscontrole via het systeem
Solitaire.

Het innovatieve en onafhankelijke
beveiligingssysteem met magneetkaarten is
voorzien van een brede waaier aan uitgebreide
functies en keuzemogelijkheden die speciaal
ontwikkeld werden om een heel hoge graad aan
beveiliging en een aangenaam verblijf in het
hotel mogelijk te maken.



Sluitsystemen en sluitplannen - beslagen / deurbeslagen

Beslagen / deurbeslagen

Beslagen / deurbeslagen - voor meer veiligheid.
Alle beslagen zijn functioneel, veilig en hebben
een elegant ontwerp. Voor elke deur wat wils.
De producten werden op inbraak getest en Kaba
kan keuringscertificaten voorleggen voor de
verschillende inbraakklassen.

Sluitsystemen en sluitplannen - beslagen / deurbeslagen

Sluitsystemen - deursloten en
beveiligingssloten

Bij de productie van Kaba Gege deursloten en
beveiligingssloten wordt groot belang
gehecht aan kwaliteit. Het aanbod is
uitgebreid: van standaard sloten tot
inbraakwerende sloten, panieksloten en
sloten met meerpuntsvergrendeling. U kunt
kiezen uit verschillende types dagschoten
(bv. krukdagschoot of Silencio-dagschoot
voor extra stil sluitcomfort) die een absolute
meerwaarde bieden voor het comfort en de
beveiliging.
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