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penta cross reversible key system
Secure
• High level of security 

through compliance 
with relevant stand-
ards, for example EN 
1303 and DIN 18252

• Long-term protection 
by European patent 
EP2890856B1*

• Technical construction 
protects against the  
most common opening 
methods 

Copy-protected
• Additional cross-

shaped recess with 
movable active ele-
ment in the key

• Querying of the active 
element in the lock cyl-
inder to release the 
closing process

Flexible
• Flexible in its use  

with basic to highly 
complex master key 
system types

• Optional security ele-
ments for even greater 
protection

• Can be combined with  
electronic access  
systems from  
dormakaba

The dormakaba penta cross 
reversible key system combines 
tailormade security and very high 
copy protection with convenient 
operation. Individual closings, 
serial lock systems or highly  
complex master key systems, the 
versatility of the system makes it 
ideal for and organising access to 
any building – not only to family 
homes and residential complexes 
but also to public buildings and 
industrial properties.

*Not valid in all countries – see worldwide.espacenet.com for details

Cross-shaped recess – 
with movable active element 
for high copy protection

Tumbler pins with fixed block 
length – and geometrically 
different versions for high 
protection against 
impressioning

Robust nickel silver – 
for long product life

Coded drilling pattern – 
the anti-picking positions of the
tumbler pin are not visible on the key

No sharp 
corners or edges 
– no tears in 
clothes and bags

5 radially arranged tumbler pin rows 
with up to 22 pairs of pins – prevent 
attack using the bumping or  
picking methods

High quality clips –
in 12 different colours

Carbide inserts – hardened pins 
in the housing provide extra  
protection against drilling (optional)

Ergonomic  
reversible key –
can be inserted from 
both sides

Housing reinforced with steel 
shims – for very high protection 
against pulling (optional)

Security elements in the lock cylinder  
– for querying the mobile active element

Πέντε σειρές μπίλιες σε ακτινωτή διάταξη και 22 ζευγάρια μπίλιες, 
είναι η απάντηση του Kaba PENTACross, 
στην απόπειρα διάρρηξης με μεθόδους bumping ή picking. 

Ειδικά στοιχεία ασφαλείας,  μέσα στον 
κύλινδρο, για την αναγνώριση της 
κινητής ενεργής μπίλιας. 

Ειδικές, γεωμετρικά διαφορετικές 
μπίλιες, προσφέρουν υψηλή 

προστασία στην μέθοδο αποτύπωσης. 

χρήσης εξωλκέα.

κυλίνδρου προσφέρουν εξαιρετικά 
μεγάλη αντόχή στην απόπειρα 

Ειδικές ενισχύσεις στο σώμα του 

Ειδικά σκληρυμένα ενθέματα στο 
σώμα του κυλίνδρου για υψηλή 

προστασία κατά του τρυπήματος.

Εργονομικά 
σχεδιασμένο κλειδί 

διπλής εισόδου

φθορές. 
και τσάντες από 

προστατεύουν ρούχα 
κλειδιού 

Οι στρογγυλεμένες 
γωνίες και άκρες του 

Εξαιρετικά ανθεκτικό 
κλειδί σε nickel 

silver. 

Πλαστικό κάλυμμα 
κλειδιού 

Ειδική ένθετη μπίλια στο σώμα του 
κλειδιού προστατεύει την παράνομη 

αντιγραφή.

κλειδί.

Οι θέσεις από τις ειδικά σχεδιασμένες 

picking, δεν είναι ορατές πάνω στο 
μπίλιες για την προστασία κατά του 

Αναζητάτε περισσότερη ασφάλεια 
με ισχυρή πιστοποίηση ; 

Ο νέος κύλινδρος απο τον Dormakaba, 
διαθέσιμος στην Ελλάδα ,

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την SotiropoulosFS !!! 

Επιλέξτε PentaCross


