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Bvidenční číslo: T0086/20
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(Názcv a § pové označeni technického prostředku)

IVlRB Sazovice, spol, s r,o,

U dubu 691/48

147 O0 Praha 4

MRB Sazovice, spol, s r,o,

U dubu 69í/48

147 00 Praha 4

cerlifikát potvrzuje ověření způsobilosti techni
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63488051
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6348805,1
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ckého prostředku typu:
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Bodové hodnocení tecl-rrri

o íyzické b

ckého prostr'edku podle přílohy č, 1

ezpečnosti a cerlifikaci techrrických
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Platnostcertillkátu do: 08.09.2025

Datum vydání certiílkátu: 1 1.1 0.2022

Přílohy 1/1

(Přílohaje nedílnou SoučáStí ceítitjkátu a izeje
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NÁnonNí BnzpBčNosrNí úŘlo
Pošt. přihr. 49
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní uřad vydává podle § 46 zákona č. 41212005 Sb., o ochrarrě

utajovaných infotmací a o bezpečnostní způsobilosti

pŘíloHu K CERTIF,IKÁTu
Identifikační číslo:

příloha číslo:

T008612022
1

Bezpečnostní dveře BEDEX VARIO V3 dvoukřidlové do zárubně z ocelového plechu o

tloušťce min. 1,5 mm; šířky: 1200 mm až 2400 mm, výšky: 1970 mm až2500 mm.
Bezpečnostní dveře BEDEX VARIO V3 jednokřídlové do zarubně z ocelového plechu o
tloušťce min. 1,5 mm; šířky: 600 mm až 1270 mm, ýšky: 1970 mm až 2500 mm. U obou
provedení jsou dveře otevírané směrem ven z chráněného prostoru. Přehled komponent,
kterými je možno certifikovaný qirobek osadit, je uveden v příloze certifikačního protokolu C
169/2022, r,rydaného cerlifikačním orgánem č. 3025 společnosti TREZOR TEST s r.o. Tento
přehledje k dispozici u držitele cerliťrkátu. Platnost certifikace odB,9.2022.

platnost ceftifikátu do:

Datum vydání certifi kátrr:

08,09.2025

11 ,10.2022

()l ]§k l'iřc.ilriho íá7ílk,

Náměstek ředitele

Narodního bezpečnostního úřadu
i
oz

ftEč

g. Jaromír Kadlec, CSc.

Ccllrfikál a přilohu lze l,cprodUkLrvat poUze Společl]č,


