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Biztonságtechnikai Zrt.



• 5 csapos zárbetét

• 3 db kulcs

• Sárgaréz és matt-nikkel kivitel

• Fémötvözet ház

• Sárgaréz csapok és henger

• 1 év garancia

• Beltéri ajtókhoz ajánlott

• Magyar Biztosítók Szövetsége által minôsített

• 5 pins

• 3 keys

• Brass and matt nickel finish

• The house is made of metal-alloy

• The barrel and the pins are brass construction

• 1 year guarantee

• For internal doors only

• 5 csapos zárbetét

• 3 db kulcs

• Sárgaréz kivitel

• 2 év garancia

• Magyar Biztosítók Szövetsége által minôsített

• Zárlati rendszer elemeként is rendelhetô

• 5 pins

• 3 keys

• Brass finish

• 2 years guarantee

• Available in master key system
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ELZETT ECONOMY ELZETT 751-757
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• 5 csapos zárbetét

• 3 db kulcs

• Matt-nikkel kivitel

• Felfúrás, finomnyitás, maghúzás, savazás elleni védelem

• Biztonsági kódkártya

• Opció: törésvédelem

• Magyar Termék Nagydíj

• 3 év garancia

• Magyar Biztosítók Szövetsége által minôsített és ajánlott,

MSZ EN 1303 szerinti 3. biztonsági osztály

• Zárlati rendszer elemeként is rendelhetô

• 5 pins

• 3 keys

• Matt nickel finish

• Anti-drilling, anti-picking and anti-pulling protection

• Security key card

• Option: Special insert against break-in attempts

• 3 years guarantee

• EN 1303 Security Class 3

• Available in master key system

• 11 csapos zárbetét 3 csapsorban

• 5 db nikkelezett, fúrtpontos kulcs

• Matt-nikkel kivitel

• Felfúrás, finomnyitás, maghúzás, savazás elleni védelem

• Biztonsági kódkártya

• 3 év garancia

• Magyar Biztosítók Szövetsége által minôsített és magas szín-

vonalon ajánlott, MSZ EN1303 szabvány szerinti 4. biztonsági

osztály

• Zárlati rendszer elemeként is rendelhetô

• 11 pins arranged in 3 rowes

• 5 dimpled, nickel plated keys

• Matt nickel finish

• Anti-drilling, anti-picking and anti-pulling protection

• Security key card

• 3 years guarantee

• EN 1303 Security Class 4

• Available in master key system
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ELZETT NOVA ELZETT 961 X-11
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• 5-7 edzett csap

• 3 db kulcs

• Védett kulcsprofil, biztonsági kódkártya

• Megnövelt fúrásvédelem, maghúzás, finomnyitás elleni védelem

• Szabadalmaztatott technológia: átlós bemetszés, elágazó

horony a kulcsprofilon 

• Kulcsütéses nyitás elleni védelem (bumping key)

• Tûzállóság (T90)

• Opció: vészfunkció; aktív, profil-ellenôrzô csap

• EN 1303 szerinti 6-os fokozat, DIN 118254 szerinti 3/b osztály

• Nemzetközi és európai szabadalom (2022-ig): 

WO 03/004806 A1; EP 1362153 

• Zárlati rendszer elemeként is rendelhetô

• 5-7 hardened pins

• 3 keys

• Protected profile, security key card

• Increased protection against drilling

• Anti-picking, and anti-pulling protection

• Patented branch groove

• Bumping key protection

• Fire resistance (T90)

• Options: priority function; active probe pin

• EN 1303 Security Grade 6, DIN 118254 class 3/b

• International patent (untill 2022): WO 03/004806 A1

• European patent (untill 2022) : EP 1362153

• Available in master key system

• 4 csapsor, 22 edzett csap

• 3-5 db lapon mart kulcs

• Védett kulcs profil

• Magas fokú másolás- és manipulációs nyitás elleni védelem

• Világszabadalom: 4 változtatható helyzetû csapsor

• Kulcs- és zárutánpótlás szigorúan csak gyári körülmények

között, jelszó és kódkártya ellenében

• Széles körû biztonsági és kényelmi opciók

• Magyar Biztosítók Szövetsége által minôsített, MSZ EN 1303

szabvány szerinti 5. biztonsági osztály

• Zárlati rendszer elemeként is rendelhetô

• Up to 22 hardened pins 

arranged in 4 rows

• 3-5 reversible key system

• Protected profile

• Highest protection against key-copying and manipulating

• World-wide patent: 4 tumbler rows

• Replacement keys and additional cylinders can only be

obtained from Kaba  factory in return of codeword and 

security key card

• Wide range of security and comfort options

• EN 1303 Security Class 5, DIN 18254

• Available in master key system

GEGE pExtra KABA ExperT
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• Kaba ExperT és Gege pExtra hengerzárbetétek elektronikával

továbbfejlesztett változata

• Stand-alone kivitel

• 1-200 csoport, 1-2400 felhasználó

• 8 idôzóna, programozható ünnep- és szabadnapok

• Eseménynapló

• Kaba és Gege rendszerekbe is beilleszthetô

• Kompakt kivitel, egyszerû beépítés

• Zárlati rendszer elemeként is rendelhetô

• Kaba ExperT and Gege pExtra 

cylinders upgraded with electronic 

identification system

• Stand-alone structure

• 1-200 groups, 1-2400 users

• 8 time zones, programmable holidays

• Event diary

• Compatible with KABA and GEGE systems

• Compact set, ease of installation

• Available in master key system

• Épület(ek)re, létesítmény(ek)re testre szabottan tervezett

zárak

• A felhasználók belépési jogosultságai és a személyi forgalom

ellenôrzése egyéni igények alapján kerül kialakításra

• A költséghatékony alapmegoldásoktól, a legkülönlegesebb

egyedi biztonsági opciókig

Vállalatok, ipari parkok, irodák, lakóparkok, szállodák,

áruházak, hivatalok, intézmények részére ideális megoldás.

• Tailor-made access solution designed for buildings, facilities

and sites

• Users access control draw up on the management’s specific

requirements

• Can be equiped with wide range of safety protections from

basic, budget solutions up to unique security options

Highly recommended for commercial and industrial companies,

supermarkets, educational and government facilities, muse-

ums, utilities, sport facilities, hotels, youth hostels, officies,

apartment complexes.

ELOLEGIC
Zárrendszerek
Master Key Systems
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55PZ

55BB

90PZ

7420 7411

777

25-90PZ 90EBB90BB

ELZETT Róna zárcsalád / Rona mortise lock family

ELZETT Valido zárcsalád / Valido mortise lock family
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ELZETT Tirol zárcsalád / Tirol mortise lock family

ELZETT Másodzárak / Secondary locks

190WZ 190KBW 121KB121WZ190WC

6784 6785

• Tartozék: 799 hengerzárbetét

• Befelé nyíló bejárati ajtókhoz

• Egyik oldalról hengerzárbetéttel, másik oldalról gombbal

mûködtethetô

• Biztonsági kitekintô (6785)

• Fehér és barna kivitel

• Supplied with 799 rim cylinder

• Recommended for entrance doors

• Operating with knob

• Security hasp (6785)

• White or brown finish
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• Méretek: 35, 45 és 55 mm

• Csapos rendszerû, 5 zárócsappal

• Sárgeréz kivitel

• Zárlati rendszer elemeként is 

rendelhetô (45 és 55 mm)

• Sizes: 35, 45 and 55 mm

• 5-pin system

• Brass finish

• Available in master key system 

(45 and 55 mm)

• Méretek: 30, 40, 50 és 60 mm

• Csapos rendszerû, 5 zárócsappal

• Sárgaréz és nikkelezett kivitel

• Edzett kengyel

• Zárlati rendszer elemeként is 

rendelhetô (50 és 60 mm)

• Sizes: 30, 40, 50 and 60 mm

• 5-pin system

• Brass and nickel finish

• Hardened shackle

• Available in master key system 

(50 and 60 mm)

• Vaslakat

• Méretek: 32, 38, 50, 63 mm 

• Csapos rendszerû, 5 zárócsappal 

• Edzett kengyel

• Metal body

• Sizes: 32, 38, 50, 63 mm 

• 5-pin system 

• Hardened shackle

ELZETT 
2048 Tutius

ELZETT 
2051 Tutor

ELZETT
Economy
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• U-lakat

• Méretek: 50, 60, 70, és 90 mm

• Csapos rendszerû, 5 zárócsappal

• Sárgaréz kivitel

• Edzett kengyel

• U shape padlock

• Sizes: 50, 60, 70 and 90 mm

• 5-pin system

• Brass finish

• Hardened shackles

• Acélházas lakat

• Méretek: 50 mm

• Csapos rendszerû 5 zárócsappal

• Krómozott kivitel

• Edzett kengyel

• Steel body

• Sizes: 50 mm

• 5-pin system

• Chromium-plated finish

• Hardened shackle

ELZETT 2053 ELZETT 2055 
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Széfzárak
Safe locks

Hevederzár
Bar lock

Kulcsmásoló gépek
Key copying machines

Nyerskulcsok
Key blanks

• KABA MAS, KABA MAUER, LA GARD széfzárak

• Elektronikus széfzárak

• Mechanikus széfzárak

• Werkek, veretek, nyerskulcsok és egyéb kiegészítôk

• KABA MAS, KABA MAUER, LA GARD safe locks

• Electronic safe locks

• Mechanic safe locks

• Boltworks, key blanks and other accessories

• Jobbos, balos ajtónál egyaránt alkalmazható

• Színválaszték

• Magyar Biztosítók Szövetsége által minôsített

• For right and left operating doors

• Colour options

• Silca és Orion mechanikus és elektronikus kulcsmásoló gépek

fogazott és fúrt kulcsok másolására

• Transzponderes kulcsmásoló gépek

• Silca and Orion mechanical and electronic and key cutting

machines for copying cylinder keys and dimple keys

• Transponder technology

• Elzett és Silca kulcsok széles választéka

• Wide range of Elzett and Silca key blanks
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A Kaba Elzett Zrt. egyedülálló biztonságtechnikai termék-

választékával ötvözi a magyar tradíciót és a nyugat-európai

csúcsminôséget. A budapesti székhelyû ELZETT Mûvek jogutód-

ja 1919 óta piacvezetô zárak gyártásában. Az ELZETT termékek

hengerzárbetétek, épületzárak, bevésôzárak, lakatok és egyedi

zárrendszerek köré csoportosulnak.

A vállalat 2001 óta a svájci KABA csoport tagja, mely meg-

határozó szerepet tölt be az integrált beléptetô rendszerek

piacán és egyedülálló kínálattal rendelkezik a hagyományos

mechanikus és a mechatronikus (elektronikával kombinált

mechanikus) zárrendszerek területén. A cégcsoport termékport-

foliójában a SILCA nyerskulcsok, hagyományos és transzpon-

deres kulcsmásoló gépek; MAS, MAUER széfzárak; GALLENSÜTZ,

GILGEN biztonsági- és automata ajtók valamint hotelzárak is

megtalálhatók. A Kaba csoport 60 országban, 70 gyártó- és

fejlesztô egységgel valamint kereskedelmi központtal mûködik.

Tradition, reliability and European top quality are the strength

of Kaba Elzett Zrt., Hungarian provider of a wide and unique

range of security products. The former Elzett Works has been 

a market leader in lock manufactoring since 1919 in Hungary

and widely known in the neighbouring countries as well.

Cylinders, mortise locks, padlocks, tailor-made master key 

systems are the main Elzett product families.

Since 2001 the company is member of the Swiss security group

Kaba, one of the world’s leading players in the security indus-

try; dominant on the market of integrated access systems, pro-

viding high quality solutions for mechanical and mechatronical

(mechanics combined with electronics) master key systems.

SILCA key blanks, mechanical and transponder key cutting

machines; MAS, MAUER safe locks; GALLLENSÜTZ, GILGEN

sliding and security doors and hotel locks can be found in 

the Kaba product porfolio.

Kaba Elzett Biztonságtechnikai Zrt.
Kaba Elzett Safety and Security Company



Kaba Elzett Zrt.

1550 Budapest, Pf.: 198
Tel.: +36 1 350 1011
Fax: +36 1 329 0692
E-mail: info@elzett.hu

www.kaba-elzett.hu
Az Elzett általános jogutódja. 
Alapítva: 1919


