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Úvodní slovo ředitele firmy

Ladislav Beránek

Veletrh BAU MNICHOV

Již tradičně se zástupci 
H & B Group s. r. o. zúčastnili 
významného stavebního vele-
trhu BAU Mnichov, který pro-
běhl ve dnech 14.–19. 1. 2013. 
Výstava je pořádána jednou za 
dva roky – letos jsme zazname-
nali zaměření na dveře a dveř-
ní techniku. Více informací na 
www stránkách HB.

Open house 2013
Letošní DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhnou 

v Plzni 11. 5. pro pobočky Plzeň a Sokolov, 1. 6. 
Praha, 15. 6. Vodňany, 21. 9. region Morava v Olo-
mouci, 5. 10. Bratisla-
va, 19. 10. východní 
Slovensko. Během Oh 
bude předvedena řada 
novinek nejen v oblasti 
strojů a čipovacích za-
řízení. Těšíme se vás!

SECURITY COMPONENT BYTE

Zdravím všechny HB zákazníky, zima končí 
a HB přichází s jarním číslem našeho zpravodaje. 
Vzhledem ke stálému tlaku trhu na levné výrob-
ky HB reaguje na tento fakt svou ekonomickou 
řadou výrobků . Kvalitní výrobek za nízkou 
cenu bude typický svým modrým obalem s bílou 

hvězdou. Tyto výrobky jsou vyráběny renomovanými firmami z ce-
lého světa. Někteří výrobci např. Silca nejsou ochotni zlevnit svou 
prémiovou značku, a proto také neutrální značka STAR. Jsem velice 
rád, že vám mohu oznámit rozšíření nabídky o firmu ASP z USA, kte-
rá nabízí široký sortiment náhradních dílů k autozámkům např. sta-
vítka, bubínky, krytky zámků a další náhradní díly. Díky velkému 
zájmu o barevná stavítka LAB a plátky pro vložky FAB rozšiřujeme 
tento sortiment o stavítka pro CES a GUARD/EVVA. Právě v těchto 
dnech jsem na cestě do Číny, kde osobně navštívím řadu výrob-
ců a doufám, že díky přímé HB aktivitě v Číně vám i do budoucna 
budeme schopni nabízet konkurenční výrobky za nejlepší cenu na 
trhu. V naší nabídce samozřejmě nebudou chybět renomovaní vý-
robci z celého světa s kterými máme více jak dvacetiletou spoluprá-
ci. V příštích číslech vám budeme přinášet také informace o nové 
strategické spolupráci s FAB ASSA ABLOY 
a dalšími tuzemskými výrobci. Budu se na vás 
těšit na našich dnech otevřených dveří v pří-
jemném prostředí našich poboček.

Pomocí diagnostiky T-CODE 
a Megacopy je dnes možné na 
některých modelech automobilů 
VAG přihlašovat klíče, které použí-
vají tento systém 7 BYTE. Pomocí 
zařízení T-CODE je možné vyčíst 
z řídící jednotky motoru informaci 
transpordéru, která se zapíše po-
mocí zařízení MEGACOPY.

Tento postup je možné shléd-
nout na našem videokanále HBtv.
klicovecentrum.cz v sekci instruk-
tážní videa T-CODE.

Bez předpřipravení transpordé-
ru by se nepodařilo čip do automo-
bilu přihlásit, proto je velmi důležité 
čip vždy předpřipravit.

Postup přihlašování klíčů po-
mocí T-Code a MEGACOPY je 

velmi jednoduchý a hlavně 
spolehlivý. Seznam podpo-
rovaných řídících jednotek 
je opět možné zjistit na na-
šich www stránkách www.
klicovecentrum.cz v sekci 
VELKOOBCHOD / KE STA-
ŽENÍ.

7 BYTE pro koncern VAG



Hlavní klíč
Dveře od vchodu A

Samostatný klíč
Bydlení A

Generální klíč
Správce objektu

Samostatný klíč
Bydlení B

Samostatný klíč
Kotelna

Hlavní klíč
Dveře od vchodu B

Samostatný klíč
Bydlení D

Samostatný klíč
Bydlení E

Samostatný klíč
Bydlení F

Samostatný klíč
Bydlení C

www.hbgroup.cz Otevírací technika

HBtv.klicovecentrum.cz

CES systém generálního klíče PSM

Důležitým partnerem firmy H&B 
Group v oblasti otevírací techniky je 
německá firma WENDT, která pat-
ří k evropským leaderům v prodeji 
nástrojů určených pro překonávání 
zámkových systémů jak metodou 
destruktivní, tak i metodou nede-
struktivní. Drtivá většina nástrojů 
firmy WENDT pochází z jejího vlast-
ního vývoje, tudíž všechny výrobky 
splňují náročné požadavky zákazníků 
zabývající se nouzovým otevíráním. 
Za povšimnutí stojí zejména pro-
dukce nástrojů určených k otevírání 
destruktivním způsobem, které jsou 
svým precizním zpracováním z těch 
nejodolnějších materiálů zaručenou 
jistotou, že tyto nástroje budou dlou-
hodobě sloužit svým uživatelům.

Řadu těchto nástrojů můžete 
vidět při praktických ukázkách na 
školení „Nouzové otevírání“, 
které naše firma připravuje na ter-
míny 12. dubna, 12. červen-
ce a 15. listopadu tohoto roku. 
Pokud budete mít zájem se školení 
zúčastnit, informujte se prosím na 
tel. 725 875 485 nebo na emailové 
adrese pschuldes@hbgroup.cz.

Po více jak roce intenzivních prací 
na webových stránkách je nyní nově 
plně funkční velkoobchodní sekce. Re-
gistrační formulář naleznete na www.
hbgroup.cz. Nejdůležitější jsou sekce 
AKTUALITY, NOVINKY (seznam všech 
platných velkoobchodních akčních le-
táků) a vždy aktuální verze HB CENÍKU. 
HB produkty jsou automaticky spojeny 
se skladem, takže je možná nejen elek-
tronická objednávka, ale také kontrola, 
zda zboží je skladem. Nové funkce – 
plnění produktů a neustálé vylepšování 
bude probíhat po celý rok 2013.

Každý měsíc přinášíme prostřed-
nictvím HBtv kanálu nová produktová, 
instruktážní a návodová videa. Již nyní 
jsou k dispozici videa na dálkové ovla-
dače JANE, Matrix EVO a PRO, Uno-
code 199. Připravujeme Bravo Pro-
fessional, přístupový systém TSE, LF 
a Mifare kopírovačky a další. Na HB 
videokanále též sdružujeme veškerá 
důležitá videa našich dodavatelů.

DORMA, výrobce dveřní tech-
niky na špičkové úrovni, zvýraznila 
svoji úlohu světového leadera v tom-
to výrobním segmentu dosažením 
hranice 100 milionů kusů prodaných 
dveřních zavíračů.

Již od zahájení výroby dveřních 
zavíračů v roce 1950 hrála společ-
nost DORMA vůdčí roli na světovém 
trhu jak po stránce kvalitativní, tak 
po stránce technologické. V roce 
1986 zahájila DORMA výrobu zavíra-
če TS 93 – nového vysoce kvalitního 
kolejničkového zavírače s vačkovou 
technologií. Nadčasová technologie 
silně klesajícího otvíracího momentu 
umožňuje otevírání dveří s vynalože-
ním síly o 40 % menším v porovnání 
s běžnými výrobky. DORMA vyrobila 
od roku 1986 již 10 milionů kolej-
ničkových dveřních zavíračů s vač-
kovou technologií a zvolna na tuto 
technologii orientuje světový trh.

Společnost DORMA 
slaví historický mezník!
100 milionů vyrobených 
dveřních zavíračů



Elektronický 
přístupový systém 
TSE 5012

Showbus Openers & Closers

V ČEŠTINĚ

Jakou barvu by měl mít váš dálkový ovladač?Dálkové ovladače JANE-V 200-900 MHz

• bezdrátová komunikace

• celkem až 48 uživatelů

• 24 uživatelů s otiskem prstu

Hlavní předností TSE 5012 je intui-
 tivní ovládání v českém jazyce.

Dále Vám otisk prstu umožňu-
je snadný přístup bez hledání klíčů. 
Vložka se může použít na všechny 
dveře silné max. 120 mm. Vhodná je 
jak pro interiér tak exteriér. Klávesni-
ce musí být umístěna ve vzdálenosti 
max. 10 m. U montáže se obejdete 
bez kabelů, vrtání apod. Tato elek-
tronická vložka může nahradit Vaši 
stávající i při zachování stávajícího 
kování. Jednoduchá montáž a snad-
né ovládání jsou devizou této elek-
tronické vložky. V případě zakoupení 
kompatibilního softwaru jste schopni 
nastavovat funkce elektronické vlož-
ky pomocí Vašeho počítače. Sada 
TSE 5012 obsahuje elektronickou 
profilovou vložku a klávesnici se sen-
zorem pro otisky prstů.

• individuální prezentace

• pohodlně v místě vaší firmy
Jak již bylo naznačeno v před-

chozím čísle, hlavní prioritou HB je 
v tomto roce zlepšování servisu a in-

formovanosti a tím pádem spokoje-
nosti našich zákazníků. Jedním z pi-
lířů jsou právě PREZENTAČNÍ cesty 
našeho Showbusu, který je plně vy-
baven vším potřebným k individuální-
mu předvedení požadovaných strojů 
na výrobu klíčů, softwaru, diagnostik 
a čipovacích strojů přímo v místě vaší 
firmy.

HB Showbus spolu s vyškolený-
mi servisními techniky bude vyrážet 
na cesty vždy cca 14 dní po DNECH 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ jednotlivých 
poboček v příslušném regionu (ter-
míny Oh na 1. straně)

HB Showbus se na vás těší 
v roce 2013!

• výhradní zastoupení

OC se za-
bývá výrobou 
elektrických ot-
víračů dveří, pří-
stupových klá-
vesnic a mimo 
jiné i různých 
typů elektro-
magnetů.

Elektrické 
otvírače jsme 
vám předsta-
vili již v minulém roce. Dodávají se 
v různých rozměrech a provede-
ní např. voděodolné, protipožární, 
bezpečnostní a panikové.

Klávesnice pro přístupový 
systém v provedení antivandal se 
vyznačuje vysokou úrovní zabez-
bečení, snadnou instalací a tlačítka 
jsou vyrobena z nerezu.

Elektromagnety jsou určeny na 
skrytou i povrchovou montáž, dají se 
použít na dřevěné, kovové i skleně-
né dveře s vysokou četností průcho-
du. Vyznačují se velkou spolehlivostí 
a odolností proti opotřebení.

Elektromagnety jsou zvláště 
vhodné pro panikové úniky. Možno 
použít samostatně nebo s napáje-
ním na EPS.

Konstrukční řešení umožňuje do-
konalé přilnutí kovového protiplechu 
k magnetu a tím dosažení plné pří-
držné síly.

Elektromagnety se nabízejí 
v mnoha rozmě-
rech a přídržných 
silách. Zaujme 
vás na nich ne-
jen kvalita, 
ale určitě 
i cena.



Historie klíčů 4
Klíče zapomínáme už 4000 
let. Od dřevěných zámků 
k čtečkám otisků prstů

Mistrů zámečníků přibý-
valo a stejně jako další ře-
meslníci, měli svůj vlastní 
cech. To paradoxně ved-
lo k omezení kreativity v tomto slibně se 
rozvíjejícím oboru – ustálily se standardy 
a zámečníci se často soustředili více na 
stránku estetickou než bezpečnostní.

Kasaři nastupují
Právě jisté ustrnutí v zámečnickém 

světě umožnilo rozvoj zručných otvíra-
čů zámků, kteří k jejich otevření nepo-
třebovali klíče. Šperhákem se doká-
zali dostat do takřka jakékoli zamčené 
truhlice. Aby jim to zámečníci alespoň 
trochu ztížili, vybavovali schránky a dů-
ležité dveře velkým počtem falešných 
klíčových dírek, což útočníka zpomalilo 
či rovnou odradilo. Oblíbenou krato-
chvílí byla také instalace různých pas-
tí – samostříly, nože a výbušniny čekaly 
v zámkem chráněných prostorách na 
neopatrného troufalce, který nedal pra-
vý klíč na pravé místo.

Vývoj zámků pořádně pokročil až 
v 18. století. V roce 1748 se narodil Jo-
seph Bramah, a po úspěšné kariéře 
vynálezce (vzpomeňte si na něj, kdy-
koli na záchodě splachujete, zkratka 
WC mu vděčí za mnohé) se pustil do 
zámečnictví. Poté, co se učil u tehdej-
ších londýnských mistrů, zkonstruoval 
svůj vlastní zámek, který si nechal roku 
1784 patentovat. Založil také společ-
nost Bramah Locks, která na náměstí 
Picadilly sídlí dodnes.

Jeho „Challenge Lock“ („Výzva“) 
provokoval kasaře z celého světa. Od 
roku 1790 nabízel lákavou odměnu: 
Umělec, který vyrobí nástroj schopný 
otevřít tento zámek, získá 200 guineí.

Sázka vydržela celých 60 let, a tepr-
ve americký zámečník Alfred Hobbs 
ji v roce 1851 pokořil. Trvalo mu to 16 
dní, 51 hodin čistého času. V té už byl 
ale Bramah nesmrtelným díky vynálezu 
hydraulického lisu.

…pokračování příště

1  Klúčová služba Nezbeda a Radovský, Pieštany: Bravo Professional, Viper, Fast 
copy, P-Box, T-Code MVP, Megacopy, Instacode, Matrix EVO

2  Hana Sztablová, Havířov: Viper, Bravo Evolution, Matrix S

3  Jaroslav Juříček, Tišnov: Viper, Unocode 299, Matrix, Bravo, T-Code

4  Karstav Group s. r. o., Karlovy Vary: Unocode 399, Triax E-CODE, Delta FO, 
RW4+P-BOX

5  Točík, Pelhřimov: Viper, Unocode 199, Matrix Evo, T-Code, Megacopy, Instacode, 
SKP Opera IV

6  SEZAM.CZ pan Fejta ml.: Bravo Professional, Matrix Evo, Optika, ERA3, UC Classic
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P l z e ň  P r a h a  S o k o l o v  V o d ň a n y  C h e b  B r a t i s l a v a

Stroje Silca a HB čipovací zařízení
nejlepší řešení na výrobu klíčů a autoklíčů

H & B Představuje

NOVINKA

1

Super Lube Dri-Film
Rastislav Masár – hlavní 
technik Slovenské republiky

2 3

Rasťo se stal součástí HB týmu 
v roce 2003, kdy nastoupil na malo-
obchod Bratislavské pobočky. V ná-
sledujících letech úspěšně absolvoval 
několik školení v Silce a postupně se 
vypracoval na tamějšího vedoucího 
technika. Dobrou průpravou pro tuto 
pozici mu zajistilo úspěšné absolvo-
vání SOU elektrotechnické. 

Mimo práci technika rovněž za-
střešuje obchodní činnost. Rasťovi je 
33 let, má 2 dcery a ve volném čase 
hraje hokejbal.

Mazadlo pro profesionální 
klíčařské služby!

Rodina oblíbených 
mazadel SUPER LUBE 
se rozrostla o nového 
člena. Jak již název na-
povídá, jedná se o ma-
zadlo, které nejen čistí, 
ale především vytváří 
suchou ochrannou vrst-
vu na různých typech 

materiálů (dřevo, papír, sklo, guma, 
textil, kůže, kov a většina plastů). Tato 
ochranná vrstva zajišťuje snížené tře-
ní a nepřilnavost prachu a nečistot – 
tím snižuje nároky na údržbu, zajišťu-
je dlouhou životnost a snižuje nároky 
na údržbu.

O kvalitě mazadla DRI-FILM vás 
jistě přesvědčí i video na 
stránkách HBtv.klicovecen-
trum.cz
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Výhradní zastoupení


