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Nr P41 106012015 (6156)

Nazwa i adres posiadacza

,,Metalkas" Sp. z o. o.
ul. Deszczowa 63
,,Metalkas" Sp, z o. o.
Ę,-19Z lyqgoszcz, ul. Des=zczową 6!

ceńyfikatu:

85_467

Nazwa i adres dostawcy
systemu:
Nazwa wyrobu:

Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych

Typ (odmiany):

TG_sDc/MoN, TG_sDc_Eco/MoN, TG-xsDc/MoN

Podstawowe parametry:

Klasawyrobu:' Ą '

Symbol PKWiU:

25.99.21.0

Dane typoszeregu szaf na odwrocie ceńyfikatu

Nr 57l MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.12.2011r. w sprawie
szczególnego sposobu organizacji ifunkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria

Wyrób spełnia wymagania Zaządzenie

zawańe

tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych,
sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków
bezpieczeństwa fizycznego (Dz. U. MON, nr 25 z 31,12.2011r., poz, 4O2 _ rozdz.3, zał. Nr 1),
l,Zarządzenie Nr 46/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.12-2013r

w:

jw sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych (Dz.
1

U. ltłOttl, poz. 401 z dnia 30.12.2013r., zał, Nr 4)

Zgodnie z wynikami badań]Laboratorium Badań Mechanicznych UrządzenZabezpieczĄących
wykonanych pżez,,
Budowlanych lnstytutu Mechaniki Precyzyjnej (Ceń, Akr. AB035)
Data i warunkiważności
ceńyfikatu

i Lekkich Przegród

21 stycznia 2018 roku

Ceńyfikat ważny wyłącznie z tabliczką znamionową, wystawioną przez lMP,
idenĘfikującą wyrób z ceńyfikatem
prawo posługiwania się ceńyfikatem w okresie od22 stycznia 2015r. do 21 stycznia 2018r. dotyczy wyłącznie
(parametry) jak przedstawiony do badań wzór wyrobu (wzory)
wyrobow posiadających identyczne właściwości
i odpowiadających wymaganiom określonym we wniosku nr 219M12014,
Ceńyfikacja zgodności wyrobów w ramach systemu ,,3" wg PKN-ISO/IEC Guide 67.
Ceftyfikat zgodności wystawiony w ramach programu PC-01 UMP).
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Certytikat może być publikowany wyłącznie przez Posiadacza Ceńyfikatu bez

Warszawa,
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