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MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje
2010. április 22.

Ajánlás lejárta
2015. április 30.

Termék vizsgálat helye:

MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó:

Decayeux ZRT., Franciaország

Termék forgalmazó:

SZÉF-97 Kft.
H-1033 Budapest, Reményi Ede utca 3-5.

Telefonszám:
Fax:

+36-1/ 430-1930
+36-1/ 430-1931

E-mail:
Honlap:

info@szef-97.hu
www.szef-97.hu

Kapcsolattartó: Békeffy Gábor
Beosztás:
tulajdonos
A vizsgálati eljárás alapja:
-

MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
MSZ EN 1303 hengerzárbetét vizsgálati szabvány;
roncsolásmentes vizsgálatok;
termékismertető, műszaki leírás;
bemutatott termékek működőképes modellje;
műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:
A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott hengerzárbetétek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás zárszerkezetekre kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:
A belsőgombos kivitelű hengerzárbetét normál üvegezésű ajtónál nem alkalmazható.
Szakszerű szerelés.
Beépített termék jele: x= …………………………….. egyedi méretű hengerzárbetétnél a telepítőnek kell beírnia a pontos jelölést.
Telepítői nyilatkozat:
Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet
kézjeggyel kell megjelölni.
Beépítés helye: .......................................................................................................................................
időpontja: ................................................................................................................................
Beépítést szakszerűen végeztem.
Beépítő adatai: .................................................................................................................................. p.h.
Egyéb: ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

□

Termék
Tara 16 jelölésű hengerzárbetét család:
kettős, fél, belül gombos, RIM hengerzárbetét család;
fúrás-, hengerzártörés és maghúzás elleni védelemmel; finom nyitás és védett márkájú Tara profilú kulcs
rendszer illetéktelen másolás elleni védelemmel van ellátva.

□

Besorolás
Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

6. osztály
MSZ EN 1303 szabvány.

Tara 56 jelölésű hengerzárbetét család:
kettős, fél, belül gombos, RIM hengerzárbetét-család;
fúrás -, hengerzártörés és maghúzás elleni védelemmel; finom nyitás és védett márkájú Tara profilú kulcs
rendszer illetéktelen másolás elleni védelemmel van ellátva.

□

Tara 76 jelölésű hengerzárbetét család:
kettős, fél, belül gombos, RIM hengerzárbetét-család;
fúrás -, hengerzártörés és maghúzás elleni védelemmel; finom nyitás és védett márkájú Tara profilú kulcs
rendszer illetéktelen másolás elleni védelemmel van ellátva.
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2. oldal

□

Termék
Tara 86 jelölésű hengerzárbetét család:
kettős, fél, belül gombos, RIM hengerzárbetét-család;
fúrás -, hengerzártörés és maghúzás elleni védelemmel; finom nyitás és védett márkájú Tara profilú kulcs
rendszer illetéktelen másolás elleni védelemmel van el-

MABISZ ajánlás.

6. osztály
MSZ EN 1303 szabvány.

látva.

□

Besorolás
Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme

Alpha WR jelölésű hengerzárbetét család:
kettős, fél, belül gombos, RIM hengerzárbetét-család;
fúrás -, hengerzártörés és maghúzás elleni védelemmel

Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme
MABISZ ajánlás.

4. osztály
MSZ EN 1303 szabvány.

A MABISZ VKB a Decayeux ZRT. által gyártott, a SZÉF-97 Kft. által forgalmazott, előzőekben
bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri
el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra
javasolja.
Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.
A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.
Budapest, 2010. április 22.
.....................................

.....................................

....................................

QBE Insurance (Europe) Ltd.
Magyarországi Fióktelepe

SIGNAL Bizt. Zrt.

MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

.....................................

....................................

.....................................
Chartis Europe S.A.
Magyarországi Fióktelepe

.....................................
MKB Általános Bizt. Zrt.

.....................................
ORFK

GROUPAMA GARANCIA Zrt. AEGON Magyarország Zrt.

.....................................

....................................

GENERALI-PROVIDENCIA Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

.....................................

....................................

MKB Általános Bizt. Zrt.

MABISZ VKB vezető.

UNIQA Bizt. Zrt.
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3. oldal

