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BEZPEČNOSTNÍ
DVEŘE BEDEX

BEZPEČÍ NENÍ LUXUS

Jsme tradiční českou firmou, která na trhu bezpečnostních dveří působí již od roku 1994. 
Za tu dobu se nám podařilo dostat na první příčky v oblasti výroby a prodeje bezpečnostních 
dveří, které našim zákazníkům poskytují maximální bezpečí, komfort a příznivé ceny.

dverebedex.cz

Detail aktivního uzamykacího čepu, 
protipožární zpěnitelné pásky 
a obvodového těsnění

Pohled na plastové průchodky 
vnitřního rozvorového systému 
v jádru křídla dveří BEDEX 
STANDARD

Rozvorový zámek Mul-t-lock model 
235, montovaný do jednoho z typů 
bezpečnostních dveří



VSAĎTE NA BEDEX A DEJTE SVÉMU DOMU POCIT BEZPEČÍ A JISTOTY.

Naše výrobky jsou bezpečné, kvalitní a léty prověřené.
MRB Sazovice, spol. s r.o. váš dodavatel 
certifikovaných bezpečnostních dveří.
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Ve všem, co děláme, využíváme těch nejmodernějších technologií a pokročilých výrobních 
procesů. Díky nim máme možnost pracovat s nejrůznějšími materiály, např. pozinkovanými 
plechy, nerezem, mosazí, mědí apod., v té nejvyšší kvalitě.

Našim zákazníkům chceme dodat nejen kvalitní výrobek, ale i skvělý servis, díky kterému 
se k nám bude neustále vracet. Dveře přitom zvládneme nainstalovat i do současných 
ocelových zárubní, nemusí tedy dojít k žádnému bourání.

V našich výrobcích využíváme pouze certifikované komponenty a materiály, o kvalitě tedy 
nemusíte mít ani sebemenší pochyby. Výhodou využití našich služeb je také rychlost dodání, 
která je běžně v řádu pouhých 14 dnů. Pokud se jedná o složitější zadání, pak se tato doba 
prodlužuje na jeden měsíc.

Cena se pohybuje v rozmezí od 17 000 Kč bez DPH, pokud instalace probíhá do stávající 
zárubně. Případně pak od 26 000 Kč bez DPH, kdy uvažujeme novou zárubeň, bourání 
a následné zazdění.


