
Kaba experT
Voor uw persoonlijke veiligheid

Internationaal patent WO 01/77466 met een looptijd tot het jaar 2021

Het keersleutelsysteem met een aantrekkelijk prijsniveau,  

voor eenvoudige én uitgebreide sluitplannen

Voor alle cilindertypen één modulaire insert

Praktisch en gemakkelijk: vervangbare sleutelclips in 12 verschil-

lende kleuren voor de organisatie van complexe sluitplannen

Een eenvoudig apparaat voor de vervanging van clips is beschikbaar

De blanco sleutels zijn beschermd tegen ongeautoriseerd kopiëren
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Kaba experT is een 4-rijig cilinder- 

systeem, dat zowel voor sluitsystemen 

als voor afzonderlijke cilindersloten 

wordt toegepast. Kaba experT systemen 

voldoen aan de Europese norm  

EN 1303 Kl. 6 en zijn inbraakwerend 

volgens DIN 18252 Kl. P3 en SKG**, 

optioneel SKG***. Ook tegen de, destijds 

voor opwinding zorgende slagsleutel 

methode, zijn Kaba experT cilindersloten 

beveiligd.

Ergonomisch correct 

keersleutelsysteem

Bij de Kaba keersleutels wordt de sleutel 

verticaal, dus ergonomisch correct, in 

het sleutelkanaal geschoven. Door de 

keersleuteltechniek is het daarbij onbe-

langrijk hoe de sleutel in het slot wordt 

gestoken. 

Het frezen van Kaba sleutels

Kaba experT sleutels komen tot stand 

met behulp van een computergestuurde 

frees die de leibaan met de hoogst mo-

gelijke precisie vervaardigt. Ze onder-

scheiden zich door een hoog veiligheids-

niveau, een geringe slijtage en absolute 

betrouwbaarheid.

Stalen cilinders van Kaba

Optioneel kunnen Kaba experT cilinder-

sloten met een stalen huis en speciale 

hardmetalen permutatiestiften worden 

geleverd. Daardoor wordt een hogere 

beveiliging tegen uittrekken mogelijk.

Voor uw persoonlijke veiligheid

Kopieën mogen uitsluitend door geautori-

seerde Kaba-dealers worden vervaardigd.

Veilige investering 

De Kaba experT cilindersloten zijn modu-

lair opgebouwd. Daardoor is het, indien 

gewenst, mogelijk een cilinderslot snel 

en eenvoudig door een Kaba-dealer te 

laten ombouwen. 

De modulaire constructie verhoogt de 

flexibiliteit van het systeem en verschaft  

u de hoogst mogelijke investerings- 

veiligheid.

Opwaarderen is mogelijk

Kaba experT cilinders kunnen worden 

opgewaardeerd tot het mechatronische 

Kaba elolegic systeem. Door de clip te 

vervangen, wordt uw mechanische sleu-

tel een elektronisch indentificatiemiddel.

Ergonomisch correct keersleutelsysteem

Beproefde keersleuteltechniek

Kaba experT sleutel (met grotere sleutelkop) 
verkrijgbaar met klantenlogo

 Kaba sleutel experT Doorsnede

Verhoogde beveiliging tegen uittrekken
Sleutelclips in twaalf verschillende kleuren zorgen 
voor overzicht.



Gelijksluitende of meervoudige sluitsystemen

Het sluitsysteem voor uw huis

Kaba experT maakt het mogelijk om 

toegangsautorisaties voor uw huis,  

uw bedrijf of uw praktijk vast te leggen. 

U bepaalt wie, waar met welke sleutel 

opent en sluit.

Uw Kaba-dealer verleent u graag het 

noodzakelijke advies!

 
 
 
 
 
 
 

Eén sleutel voor alles

Het Kaba experT systeem kan in alle  

verschillende cilinders worden toegepast 

(dubbele cilinders, draaiknopcilinders, 

meubelsloten, hangsloten, enz.). 

Het bijzondere daarvan:  

U kunt uw cilindersloten zo bestellen,  

dat alle sloten met één en dezelfde  

sleutel kunnen worden geopend  

(gelijksluitende cilindersloten).



Kaba Belgium NV/SA
Steenweg op Gierle 339F 
B- 2300 Turnhout 
Tel +32 14 44 80 44 
Fax +32 14 44 80 40
 
www.kaba.be

Geautoriseerde Kaba Dealer: 

 ISO 9001:2000 gecertificeerd
 Certificaat registratie nr. Q1530367
 Technische wijzigingen voorbehouden
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