
NARODNI BEZPECNOSTNI URAD
Pošt, přihr.49
l50 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad rydár,á podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb.,
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

CERTIFIKÁT
technického prostředku

Evidenční číslo l T0087 l2O22

Bezpečnostní dveře BEDEX VARIO V3
jednokřidlové a dvoukřídlové se zárubní MRB

(NáZev a typové označcnl lcchnického prostředku)

Vlhobce: MRB Sazovice, spol. s r.o.

00 Praha 4

Držitel:

Sídlo:

Datum vydání certifikátu: 1 1.'l0.2O22

Pi'ílohy 1/1

o ochraně

Ič:
63488051

IČ:

63488051

Náměstek ředitele

Národního bezpečnostního úřadu

ír Kadlec, C

ttilRB Sazovice, spol. s r.o

U dubu 691/48

47 oo Plaha 4

Tento cerrifikát potvrzuje ověření způsobilosti technického prostředku typu:

Bodové hodnocení technického prostředku podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb.,

o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků:

SS3=3, SS4=2

Platrrost certifikátu do: 08.09.2025
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(Přílohaje nedílnou součásti certifikátu a lze jc u vat pouze společnč)

Ing.

o33o7 6

*

=§ffiř', }*



NARODNI BEZPECNOSTNI URAD
Pošt. přihr.49
l50 06 Plaha 56

Národní bezpečnostní uřad lrydává podle § 46 zákona č. 41212005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

pŘír,oHU K CERTIFIKÁTU
Identifikační číslo;

příloha číslo:

T008712022
1

Bezpečnostní dveŤe BEDEX VARIO V3 dvoukřídlové se zárubní MRB; šířky: 1200 mm až
2400 mm, výšky: 1970 mm až 2500 mm. Bezpečnostni dveře BEDEX VARIO V3
jednokřídlové se zárubní MRB; šířky: 600 mm až 1270 mm, výšky: 1970 mm až 2500 mm. U
obou provedení jsou dveře otevírané směrem ven z chráněného prostoru. PŤehled komponent,
kter"ýrni je možno certifikovaný ili,robek osadit, je uveden v příloze certifikačniho protokolu C
168l2022,lydaného cefiifikačním olgánem č. 3025 spoleěnosti TREZOR TEST s r.o, Tento
přehledje k dispozici u držitele certifrkátu. Platnost cerliíikace je od 8.9.2022.

platnost ceíifikátu do:

Datum vydání cefiifikátu:

08,09,2025

11 .10.2022

otisk úřednilro íazitka

Náměstek ředitele

Nrárodního bezpečnostního uřadu

ccltifiklit i přilohu ]Zc Icprcdukovat pouze spo]cčnč.

Ing. Jaromír Kadlec, CSc.


