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MABISZ TERMEK-MEGFELELŐSEGI A

Bizottsági ülés ideie
20íI. augusztus 25.

Aiánlds leiárta
2016. augusztus 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVEDELMI És rÁnvEGELőZÉSI BIZOTT-
SAG helyisége
H-II42 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Kab a Elzett Zrt., B udap e st

Kaba E|zettZrt.
H-í044 Budapest, Megyeri út 51.

Termék gyártó:

Termék forgalmazó:

Telefonszám +36-11 288-5032
Fax: +36-11 349-1909

E-mail:
Honlap:

Kapcsolattarló: Fonyódi Péter
Beosztás: értékesítési vezető

A vizsgálati eliárás alapia:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajÍnlás;
- MSZ EN 1906:2002 zátak és épületvasalatok szabvány;
- MSZ EN 1 303 hengerzárbetét vizsgáIati szabv ány ;

- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredménvének összefoglalása :

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK szÖvETSEGE VAGYoNvpoBrvI Bs rÁnvEGELőZÉSi BI-
ZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagtrai betekintettek a benyújtott dokumen-

tumokba, tanulmányozták a bemutatottbevésőzár, portáIzárak és hengerzárbetétjellemzőit, techni-

kai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajfnlás zirszerke-
zetekre kidolgozott előírásait, me ghall gat ták a szakértői véleményt.

pfonyodi@elzett.hu
www.elzett.hu

Cím: 1062 Budapest, András5y t]t 100

Tel.: (i) 318 3473

Levé|cím: l] 1364 Budapest Pf.236

Fax: (1) 337,5394

, ,:
Web: lrywúv. rn.á b jsz, hu

email: info@ rnablsz.hLl
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Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

A belsőgombos kivitelű hengerzárbetét normál üvegezésű ajtónál nem alkalmazhatő.

Szakszerő 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 előttínégyzetet
kézj e ggy eI kell megj elölni.

időpontja:

B eépítést szakszerűen v é geztem.

Beépítő adatai: ........,.,...;.;. ..,.p.h.

A ielenlévők állásfoglalása szerint. a szakértő iavaslata alapián, a bemutatott termék besoro-
lása:

Termék Besorolás

Círn: i062 BLld3i]est, Andrássy út 10ü, l_evélcím: H-i364 Eud;pest Pf, 236

Tel.: (1) 318 3473 Fax: (1) 337-5394
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RONA 90PZ jelölésű, hengerzár betéttel műkOdtethető
90l45 mm-es váltós bevéső épijlretzár

nÓxA 90F-PZ jelölésű, hengerzár betéttel működtethető
90l40 mm-es váltós fémporlál zár kilincsreteszvassal

nÓNA.85V jelölésű, hengerzár betéttel működtethető vál-
tós fémportáI zár 25 30;35 mm-es kivitelben

nÓxa 85G jelölésű, hengerzár betéttel működtethető gör-
gős fémportáI zár 25;30 35 mm-es kivitelben

EIzeíí 961-X-11 jelölésű hengerzárbetét; 3 soros, 11 csapos
kivitelben, maghűzás, fúrás, sav elleni védelemmel; íi-
nomnyitást nehezítő megoldással; 5 darab multipontos
kulccsal, kódkártyával, vészfunkcióval

Részleges mechanikai véde-
lem alkotóeleme
MABISZ atánlás.

Telj eskörű mechanikai "léde-
lem alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

4. osztály
MSZ EN 1303 szabvány alapján.

_:
web: wwwmabisz,hu

email: info@mablsu.hu
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A MABISZ VKB a Kaba E|zett Zrt. áItal gyártott és forgalmazott, e|Őzőekben bemutatott
termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A beso-
rolás alapján avtzsgáIt eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítókrészéte elfogadásra javasolja.

Az Orczágos Rendőr-ftikapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgal-
maz,ásáv a7 és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szö-
veggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 20II. augusztus 25,

&1"{)
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt

3,a(l:_
AEGON Ma gyarország ZrI.

Zrt. GENERALI-PROVIDENCIA Zrt.ALLIAN

je }lr :l l , Á.:T:-->-.
O*Fe I CIG Pannónia EMABIT Zrt. MABISZ VKB vezető.

QBE Insurance (Europe) Ltd
Magy ar or szá gi Fióktelep e

Cím: i062 Bud3pe§i, Án,Jrássy ut 10ű

Te!.: (r) 318-34i?,

Levéicírn: i,j-:i36]i Buoapesi Pl 236

Fax: ii)337-5_]9-1

i] 'i 
,

web: rvwtn; t-rla bisz. hu

entai |: l nfr:@ rn.: bisz, il il
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MABISZ T etmék-megf elelóségi ajánláshoz

T árg:r: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési e|járása folyamán elhangzott kérdések,

kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:
A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és be-
sorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fe| a szakérlőnek az előzőekben bemuta-
tott bevésőzár, portá|zárak és hengerzárbetét biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakéftőt véleményét a felmerült kérdésekre adott vá|aszatval egé-

szítette ki, amelyöen részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő taglai a bemutatott dokumentumok, a szakértőt vélemény,
illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattaI e\fo-
gadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előter-
jesztett j avaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

BőtiLászIő

Baki Miklós

Deliága Judit

Barcsai zsuzsanna

Fekésházy András

Kiss József

Ribb Adrienn

Budapest, 20lI. augusztus 25.

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 100

Tel.: {1) 318 3473

MABISZ VKB vezető, QBE Insurance (Europe) Ltd.....

L|NIQA Btzt. Zrt.

ALLIANZ HIINGÁRIA Zrt.

MKB Általár,os Bizt. Ztt,

GROUPAMA GARANCIA Btzt. Zrt.

PlutO Mérnöki Iroda Kft,

PlutO Mérnöki Iroda Kft.

Levélcím: H-1364 Budapest Pf,236

Far:(1)337,5394

. 'a. . 
'l

web: wvlw.nrabisz,hu

en";ai|: lnfo@ mabisz,hu
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