Gepatenteerd sluitsysteem
Gege pExtra

Beproefd, veilig en gepatenteerd
Extra patentbeveiliging
Het Gege systeem pExtra is door de
volgende patenten tot 2022 beschermd:
• Europa publicatienummer
1362153(EP)
• Internationale patenten geregistrer
onder WO 03/004806
• Design bescherming tot 2030
• Skg** inbraakwerend
• Overeenkomstig Europese norm
EN 1303 klasse 6.

Bij een gepatenteerd* systeem van Kaba
wordt een "centreerstift" toegepast, die
aantoonbaar het openen van de cilinder met behulp van de "slagmethode"
voorkomt. Zelfs experts in het aftasten is
het niet gelukt een Gege pExtra cilinder
"open te slaan" (getoond in een Nederland televisieprogramma in mei 2005)

Extra beveiliging tegen illegaal kopiëren van de sleutel
Gege pExtra onderscheidt zich door
een gecompliceerd, gepatenteerd
sleutelprofiel.
Met conventionele sleutelkopieermachines, zoals bijvoorbeeld Bosch "Easy
Entry" is het onmogelijk een kopie van
de sleutel te maken. Met de optionele
afvraagstift kan de cilinder alleen in een
richting met de illegale kopie van de
sleutel worden gedraaid.

De gepatenteerde centreerstift voorkomt dat
een tuimelaar in de kern van de cilinder met de
"slagsleutel" in aanraking komt.

*) AT GM 6498
Tijdelijke patentbescherming is door
EP 1 481 294 A2 gewaarborgd.

Aftastbeveiliging
Beveiliging tegen Picking is door overlappend sleutelprofiel en speciale tuimelaars
gewaarborgd.
Uitboorbeveiliging
De uitboorbeveiliging wordt door extra
beveiligingselementen van staal in de
cilinder gewaarborgd. Extra beveiliging
tegen de "slag-methode".

De afvraagstift heft de blokkering met een
originele sleutel op.

De afvraagstift blokkeert de tuimelaars wanneer een illegaal gekopieerde sleutel wordt
gebruikt.

Mechatronische sleutels
Gege elolegic

Voor uw persoonlijke veiligheid
Duplicaat sleutels kunnen alleen door
geautoriseerde Kaba dealers worden
vervaardigd.

Duurzame investeringsveilig en
opwaarts combineerbaar
Gege sluitsystemen maken een buitengewoon hoog aantal varianten en combinaties mogelijk die onderling bijzonder
goed combineerbaar zijn. Daardoor kan
de mechanische Gege pExtra cilinder
in het mechatronische systeem Gege
elolegic worden geïntegreerd.

Gelijksluitende of meervoudige
sluitsystemen

Sluitsystemen voor privé woningen,
openbare gebouwen of kantoren
Met Gege pExtra kan de toegang tot
privé woningen, bedrijven of
openbare gebouwen worden gerealiseerd.
De klant beslist wie met welke sleutel toegang heeft. Uw geautoriseerde
Kaba-dealer dient hen van professioneel
advies.

Een sleutel voor alles
Verschillende cilindersloten kunnen
zodanig worden besteld, dat deze met
één sleutel kunnen worden vergrendeld
(gelijksluitende cilindersloten).

Het Gege pExtra systeem kan
met alle verschillende cilinders (dubbelecilinders, draaiknopcilinders,
meubelsloten, hangsloten, enz.) worden
toegepast.
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