
Kaba maTrix
Nový obchodnický systém s dlouhou patentovou ochranou 



Kaba maTrix je vložkový systém s 
třemi řadami stavítek, který je vhodný 
pro uzamykací systémy i pro jednotlivé 
vložky. Systém Kaba Matrix splňuje 
požadavky dle ČSN EN 1303 a ČSN 
EN 1627. Vložky systému Kaba maTrix 
jsou taktéž odolné proti SG/bump key 
metodě.

Ergonomicky správný oboustranný klíč
Oboustranné klíče Kaba jsou do kanálu 
klíče zaváděny ve svislé poloze, tedy 
ergonomicky správně. U oboustranného 
klíče je přitom jedno, jak je klíč do vložky 
zasunut. 

Frézování klíčů Kaba
Obchodnický kód klíče Kaba maTrix je 
vytvářen počítačově řízeným frézováním 
s nejvyšší přesností. Klíče se vyznačují 
vysokým stupněm bezpečnosti, 
zanedbatelným opotřebením a absolutní 

spolehlivostí.

Vložky Kaba s ocelovou výztuhou
Na objednání mohou být tělesa vložek 
Kaba maTrix zesílena ocelovými 
výztuhami nebo mohou být vložky 
dodávány s provedením těles v oceli se 
speciálními ocelovými stavítky v inzertu. 
Tím je docílena zvýšená odolnost proti 
vytržení.

Bezpečnost pro uživatele
Doobjednávky klíčů pouze u 
autorizovaných Kaba obchodníků a proti 
předložení registrované bezpečnostní 
karty. 

Jistota investice
Vložky Kaba maTrix jsou sestavovány 
na modulární bázi. To umožňuje, aby 
mohly být vložky v případě potřeby 
autorizovaným obchodníkem rychle a 
jednoduše přestavěny.
Modulární způsob výstavby rozšiřuje 
pružnost systému a zajišťuje tak 
nanejvýš investiční jistotu zákazníka.

Možnost nadstavby
Vložky Kaba maTrix jsou kdykoliv 
v budoucnu vhodné k dovybavení 
mechatronickým systémem Kaba 
elolegic. Osazením hlavy klíče klipem 
s Legic® čipem získáváme médium, 
které ovládá nejen mechanickou vložku, 
ale stává se zárověň elektronickým 
průkazem, který ovládá elektronicky 
řízené prvky přístupové kontroly, slouží 
ke sběru dat a pro bezhotovostní 
platební provoz.

Ověřená technika oboustranného klíče 
pro licenční prodej 

Prodloužený klíč Kaba maTrix „LargeKey“  je 
nejvhodnější pro rozety a vícerozvorové zámky 

Klíč Kaba maTrix „SmartKey“ Průřez vložkou

12 různobarevných klipů 
zaručí přehlednost Vložky Kaba maTrix lze také integrovat do 

mechatronických systémů
Zvýšená odolnost proti vytržení díky ocelovým 
lamelám a kaleným stavítkům a šroubům pro 
upevnění inzertu



Kaba maTrix umožňuje řešení 
pro rodinné domy, bytové domy, podniky 
a kanceláře. Klíčový plán určuje, kdo 
s kterým klíčem může dané dveře 
odemykat.
Jeden klíč pro všechno
Systém Kaba maTrix je vhodný pro 
všechny typy vložek (oboustranná 
vložka, knoflíková vložka, spínačová 
vložka, vložka visacího zámku apod.) 
Pro individální požadavky zákazníka 
mohou být vyrobena i zvláštní provedení 
vložek. 

Co je na tom zvláštní: můžete objednat 
Vaše uzamykací vložky tak, že je budete 
moci všechny ovládat jediným klíčem 
(sjednocené uzamykací vložky).   

Sjednocené vložky nebo uzamykací 
systém 

V rámci systému Kaba maTrix je "svazek klíčů" 
výrazně lehčí. 

Přidaná hodnota se systémem Kaba 
maTrix 

Smluvní partneři Kaba zvýší se 
systémem Kaba maTrix s minimálními 
náklady tvorbu hodnoty ve svém 
podniku. Modulární způsob výstavby 
vložek Kaba umožní přestavbu vložek 
a dokonce přestavení stavítek v inzertu 
na místě u zákazníka. Se systémem 
Kaba mohou být zakázky odvíjeny ještě 
rychleji, neboť Kaba obchodník má 
veškerý materiál k výrobě vložek a klíčů 
ve svém podniku. 

Koncepce obchodnického systému
Systém Kaba maTrix je dodáván pouze 
na smluvní partnery Kaba. Každý 
smluvní partner Kaba maTrix má vlastní 
obchodnický kód, který je na jeho Kaba 
polotovarech předfrézován. Smluvní 
partner má tak záruku a zákazník 
bezpečnostní jistotu, že doobjednávky 
klíčů a rozšiřování uzamykacího 
sytému mohou být realizovány pouze 
u smluvního partnera. Smluvní partneři 
Kaba jsou profesionálně proškoleni 
a mají k dispozici i přípravky, které 
podstatně ulehčí plnění inzertů. 

Klíče
Klíče systému Kaba maTrix mohou být 
vyráběny pomocí Silca mechanických 
strojů Matrix a nebo elektronických 
strojů Triax a Quatrocode.  Mateční klíče 
pro stroje Matrix jsou vyráběny Kabou 
exkluzivně pro její smluvní partnery. 
Klíče Kaba maTrix mohou být dodávány 
jako "SmartKey" s dvanácti rozlišovacími 
klipy, s prodlouženou hlavou bez 
klipu nebo s klipem "LargeKey" pro 
jednodušší ovládání vložek v rozetách a 
ve vícerozvorových zámcích.

Prodloužená hlava klíče, možnost zákaznické 
ražby Stroj Silca Matrix SLX 

Systém Kaba maTrix lze použít v různých 
vložkách zámcích.

Výhrada záruky:
Kaba nepřejímá žádnou záruku za provedení 
klíče. Za dodržení kvalitativních kritérií firmy 
Kaba odpovídá výrobce klíčů. Kaba však 
poskytuje k dispozici všeobecná doporučení 
pro patřičné použití strojů Silca Matrix. 



Kaba GmbH, organizační složka

Naskové 3
150 00 Praha 5

Tel.  +420 234 053 560
Fax  +420 257 215 441

Mobil:   +420 603 575 515, 725 688 619, 724 802 704
e-mail: info-cz@kgh.kaba.com 
www.kaba-klice.cz K
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Licenční partner:

 Certifikovaný systém řízení
 ISO 9001:Reg No. Q1530367

 Technické změny vyhrazeny


