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Bizottsúei ülés ideie Adatmódosítús ideie Aidnlds leiúrta
20IL augusáus 25. 2014. április 17. 20L6. augusáus 31.

Termék vizsgálat helye, M^BISZ VAGYoNvÉoprvt És rÁnvEGELŐZÉSI BIZOTT-
SAG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék eyártó: Kab a Elzett Zrt,, Budape st

Termék forgalmazó: Kaba-Elzett Zrt.
H-IO44 Budapest, Óradnau. 3/b.

Telefonszám +36-Il 288-5a32
Fax: +36-1l349-1909

E-mail: gabor.nemeth@kaba.com
Honlap: www.kaba-elzett.hu

Kapcsolattartó: Németh Gábor
Beosáás: értékesítési vezető

]

A vizsgálati eliárás alapia: 
,\,

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1906:2002 zárak és épületvasalatok szabvány;
- MSZ EN 1303 bengerzitrbetétvizsgáIati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény;
- 4881-10-2l20l10825 sz. MABISZ dokumentum

viZsgálat eredménvének összefoglalása:

A MAGYAR BIZToSÍrÓr SZÖvETSÉcp vacYoNVÉDELMI ES rÁnvpoELŐZESI BI-
ZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumen-
tumokba, tanulmányozták a bemutatott bevésőzár, portálzérak és hengerzárbetét jellemzőit, techni-
kai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás zárszerke-
zetekre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői vélemény.t. '

Cim: 1062 Budapest, Andrássy út 1OO. Levélcím: H-1364 Budapest Pf,236 web: www,mabisz ru

Tei.:(1) 318-3473 Fax: (1) 337-5394 email: infc@mabisz,hu
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Biztosítói kockázatvállalás feltétele :

A belsőgombos kivitelű hengerzárbetét normál üvegezésű qtőnál nem alkalmazhatŐ.

Szakszerű szerelés.

Beépített termék jele: x: ....... egyedi méretű hengerzárbetétnél a telePÍtŐ-

nek kell beírnia a pontos jelölést

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék elŐtti négYzetet

kéleggy eI kell megj elölni.

idópontja:

B eépítést szakszerúen vé geztem.

Beépítő adatai: ""P,h,

Egyéb:

Termék Besorolás

nÓNa 90YZ ielolésű, hengerzár betéttel működtethető Részleges mechanikai véde-
lem alkotóeleme90145 mm-es váltós bevéső épiJletzár
MABISZ ajánlás,

nÓNa 90FPZ jelölésű, hengerzér betéttel működtethető

9Ol40 mm-es váltós femportál zar kilincsreteszvassal

nÓna 85V jelölésű, hengerzár betéttel működtethető vál-
tós fémportáI zar 25 30 35 mm-es kivitelben

nÓNn 85G jetölésű, hengerzár betéttel működtethető gör-

gős femportáI zár 25;30 35 mm-es kivitelben

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 10§.

Tel.: (1) 31"8-3473

5 29 t - 4I -2 l20 I 4 0 41 7 nyilvántartási

Levélcím: H-1364 Budapest Pf.236

Fax: {1) 337-5394

számú MABISZ Termék-megfelelőségi ai ánlás

seclox -F.LZETT X-11 jelölésű hengerzétrbetét;3 soros, 11

csapos kivitelben, maghúzás, fúrás, sav elleni védelem-
mel; finomnyitást nehezítő megoldással; 5 darab

multipo nto s kulc c sal, kó dkártyával, vé szfunkci óval

Teljeskörű mechanikai véde-
lem alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

4. osztá|y
MSZ EN 1303 szabvány alapjén

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz,hu
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Association of Hungarian Insurance Companies

A MABISZ VKB a Kaba p.;]r:ett Zrt. áItaI gyártott és forgalmazot, elŐzőekben bemutatott termé-

keket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás

alapjánavűgáIteszközöket a MABISZ VKB a tagbtztosítők részére elfogadásra javasolja.

Az országos Rendőr-fokapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Alánlással, a termékek forgal-

m azásáv aI é s fe lhas zn áIás áv al.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szö-

veggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2014. április 1 7.
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Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 100.

Tel.: (1) 3L8-3473

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu
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MAB ISZ T ermék-megf elelős égi ajánláshoz

T ár gy z A Termék-megfelelőségi ajánlás véleménye zési eljarása folyamán elhangzott kérdések,

kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények Összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalataí:
A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgattáka kialakított szakértői véleményt és be-

sorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az elŐzőekben bemuta-

tott bevéső zár, portálzárak és hengerzárbetét biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kie gészítés :

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott váIaszaíva| egé,

szítetteki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatáravonatkozó állásPontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagaí a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény,

illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazaítal elfo-

gadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolásétra, a típus-

;etcites módosítására előterjesztett javaslatát. A módosított okmány érvényessége válto-

zatlan marad.

A Bizottságí ülésen jelenlévők:

Baki Miklós

Barcsai zsuzsanna

Bőti LáSZ1ó

simonfai András

Kiss Jőzsef

Budapest, 2014. április 1 7.

Cím: 1,062 Budapest, Andrássy út 100

Tel.: (1) 318-3473

529I-41-2l201404I1

IINIQA Bizt. Zrt.

MKB Általános Bizt. Zrt.

QBE Insurance (Europe) Ltd.

GROUPAMA GARANCIA Bizt. Zrt.

PlutO Mérnöki Iroda Kft.

Levélcím: H-1364 Budapest Pf" 236

Fax: (1} 337-5394
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web: www,rnabisz.hu

email: info@mabisz.hu
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