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 verschillende 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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