
pextra+

Det fleksible 
låsesystemet



dormakaba pextra+

pextra+ med unik patentert 
nøkkelprofil. Patent på nøkkel 
og sylinder til 2032.

Patenterte nøkler er juridisk beskyttet mot 
industriell kopiering av nøkkel emner, så 
lenge patentet har varighet. pextra+ er 
patentert fram til 2032. Det anbefales at 
nye låssystemer leveres med slike nøkler, 
fordi det er ulovlig for andre enn den opp
rinnelige produsenten å kopiere slike nøkler 
og nøkkel emner.

Sikker nøkkelhåndtering
pextra+ nøkler er juridisk beskyttet gjennom 
både patent og mønster beskyttelse. Rekvirent 
og bestillingsmåte må være ihht registrert 
sikkerhets skjema før etterlevering behandles. 

Sideelement som standard
pextra+-sylinderen bygger på grundig utprøvd 
og funksjonssikker teknikk. Side-element- 
funksjonen er en garanti for at nøkkelen er 
korrekt innført for opplåsing eller låsing. Sikrer 
sylinderens funksjoner, styrker manipulasjons-
beskyttelsen og øker levetiden.

Nøkler i nikkeltestet materiale som tilvalg
pextra+ låssystem kan fås med nøkler i nikkel-
testet materiale. Materialet er testet og 
oppfyller kravene i henhold til. DIN standard 
EN 1811. Nikkeltestede nøkler er et tilvalg og 
kan velges for samtlige nøkler i låsesystemet 
og for enkeltnøkler til visse brukere.

Fargede nøkkelgrep for enkel identifisering
pextra+ nøkler kan ut styres med fargede 
nøkkelgrep som gjør det lett å skille mellom 
ulike nøkkel typer eller nøkler i ulike låssystem 
på ett og samme nøkkelknippe. Nøkkel-
grepene finnes i 11 ulike farger. Det hvite 
grepet er fluorescerende, noe som gjør 
det  enklere å se i mørket.
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Kapitteloverskrift Avsnittsoverskift

Ett utvalg av de vanligste typene i pextra+ sylinderprogram.

*  Kan inngå i  
Godkjent låsenhet

01 2537S* 
Oval sylinder med 
bakkantfeste

02 2520  
Oval sylinder med 
frontfeste

03 2547  
Oval innvendig sylinder

04 2557  
Innvendig rokokko-sylinder

05 2568S*  
Utvendig rund sylinder 
FG-godkjent

06 2578  
Innvendig rund  
sylinder

07 2599  
Innvendig snowman-
sylinder

08 2866  
Skapsylinder

09 205  
Enkel profil-sylinder 

10 2506  
Halv continental-sylinder

11 2511  
Enkel continental-sylinder

12 Hengelås* 
FG-kodkjent i klasse 2

13 Hengelås*
FG-kodkjent i klasse 3

13 Hengelås*
FG-godkjent i klasse 4
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dormakaba Norge AS

T: 06866
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no
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