
Kaba penta
De hoogst mogelijke graad van beveiliging en kopieer bescherming



Hoge beveiligingsstandaard

Met Kaba penta krijgt mechanische 

beveiliging een nieuwe dimensie 

Kaba penta is een bijzonder veilig en 

krachtig sluitsysteem dat vooral geschikt 

is voor complexe, veeleisende sluitsyste-

men.

Kaba penta dankt zijn hoge veilig-

heid aan de vijf stervormig geplaatste 

stiftrijen met maximaal 22 gelijktijdig 

beschikbare stiftposities en daarnaast 

de gepatenteerde rangschikking van 

blokkeerstiften voor de sleutelfrezing. 

Alle blokkeerstiften zijn op meerdere 

niveaus te variëren, waarbij de variaties 

geen onderlinge beperkingen kennen. 

Alle stiften zijn vervaardigd van gehard 

staal en zijn chemisch vernikkeld. De 

toepassing van speciale stiftvormen ver-

hoogt de inbraakwerendheid nog extra, 

zelfs bij gebruik van moderne inbraak-

techniek. De sleutel bescherming van 

Kaba behoort tot de beste ter wereld. 

Door de speciale stift techniek en de 

gepatenteerde sleutelfreezing geeft de 

eindgebruiker een sluitende juridische 

en technische bescherming. 

Technische specifi caties

• Keersleutelsysteem met 5 rijen

• Optioneel met stalen insert

• Permutatie-eigenschappen geschikt  

 voor grote en complexe sluitsyste-

 men

• Standaard SKGAA® en optioneel in 

 de hoogste beveiligingscategorie 

 SKG***® 

• Donkerrode standaard-

 clip kan worden vervangen door 11 

 andere kleuren

• Gepatenteerd tot en met 2021

• Combinatie/opwaardering mogelijk 

 met Kaba Legic ®/elolegic

optioneel: stalen insert



Kaba modulair verhoogt de toepasbaarheid naar 
vrijwel iedere situatie 

Veilige investering en geschiktheid in 

de toekomst

voor eenmaal aangeschafte producten 

zijn altijd een belangrijk aspect voor (en 

wezenlijk onderscheidend kenmerk van) 

Kaba geweest. 

De Kaba-keersleutelsystemen worden 

in een modulair systeem gebouwd, 

dat snelle en eenvoudige ombouw van 

cilinders naar andere lengten en typen 

mogelijk maakt. 

In combinatie met cilinderbehuizingen 

van verschillende lengten, koppelingen 

en meenemernaven kan een geleverde 

cilinder snel en eenvoudig worden 

vervangen door een cilinder met een 

andere lengte en/of functie. 

Dankzij het concept van modulaire, ver-

wisselbare inserts kunnen deze zonder 

problemen in andere cilinderuitvoerin-

gen (halve cilinder, knopcilinder, cilinders 

voor oplegsloten, meubelcilinder, hang-

sloten, enzovoort) worden geplaatst.

Kaba modulair maakt snelle service van 

de geautoriseerde vakhandel mogelijk, 

verhoogt de flexibiliteit van het systeem 

en biedt de gebruiker een maximale 

zekerheid ten aanzien van investeringen.
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