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Tango + SuperVAG
Nová generace zařízení na programování čipů
Vynikající doplněk k diagnostice SuperVAG

24.–25. 5. 2013 se HB účastnilo mezi-
národní výstavy, kde nejzajímavější novin-
kou byly dálkové ovladače KEYDIY (více str. 2).

21. 9. 2013 proběhl Oh pro region Morava 
tradičně v hotelu Hesperia v Olomouci. Hlavním 
bodem progra-
mu byla novinka 
v autodiagnosti-
ce ZedFull. Oh se 
zúčastnil z part-
nerské firmy LSC 
z Austrálie Tom 
Stokes.

Ahoj všichni! Po příjemném létě tu máme zase 
podzim a s ním náš pravidelný zpravodaj. Jsem 
velice rád, že vám mohu představit nové katalogy 
na autoklíče a elektrické zámky O & C. Zejména 
u autoklíčů doufám, že tím zlepšíme dostupnost 
a servis velice atraktivního sortimentu, který vás 

nejvíce zajímá a vaší klíčovou službu odliší od ostatních. V novém 
katalogu O & C elektrických zámků (náhrada BEFO) a magnetů na-
jdete sortiment, s velice výhodnými podmínkami, který se nezadr-
žitelně stává v naší branži standardem. 

HB udělalo v posledních letech také velký posun na poli dveřního 
kování i díky renomovanému dodavateli HOPPE, který s německou 
precizností a unikátním řešením rychlé montáže rychločtyřhranu 
dosáhl toho, že všechny HOPPE kování jsou v objektové certifikaci 
EN1906 tř. 3 a nemusíte mít tak obavy toto kování namontovat i do 
velice zatěžovaných prostorů. Ostatní sortiment dveřního kování 
přímo nakupujeme od Italského výrobce Ghidiny. Např. bezp. ko-
vání OVAL nebo známé interiérové kliky MONET. HB katalog dveř-
ního kování je tak další naší prioritou. Také jsem velice rád, že se 
nám podařilo snížit ceny samozamykacích a panikových zámků 
CES. Tyto vysoce kvalitní zámky jsou nejlevnější na trhu a dnes se 
používají skoro do každého vchodu domu, 
kde je přístupový systém s čtečkou nebo 
klávesnicí nejlépe ve spojení se systémem 
CEStronics nebo KABA elolegic.

Zařízení je vyvinuto zejména pro čtení, zapisování a ge-
nerování čipů používaných v imobilizačních systémech nej-
novějších vozů. 

Tango mimo jiné disponuje funkcí čtení kilometrového ná-
jezdu, VIN kódu a rozpoznávnání typu čipu u všech modelů 
BMW. U některých vozů je také možné vyčíst PIN kód imo-
bilizéru. S Tangem je možné generovat obrazy pro mnoho 
originálních čipů jako např. Philips ID33, Philips 
Crypto a Texas Crypto.

Nespornou výhodou Tanga je to, že po 
vygenerování nového čipu již nepotřebu-
jete žádné další diagnostické zařízení 
k tomu, abyste čip naprogramovali do 
vozu. Čip bude okamžitě fungovat a to 
i u nových Fiat code 2 systémů použí-
vaných i v automobilech skupiny PSA. 
S Tangem budete schopni kopírovat 
více jak tisíc druhů autoklíčů.

Tango spolu s diagnostikou SuperVAG umožňuje ko-
pírovat klíče a dálkové ovladače pro vozy z koncernu VAG 
až do roku výroby 2012. Díky tomuto spojení budete navíc 
schopni připravovat čipy a programovat component security 
byte, což je nutnost u některých koncernových modelů. Tyto 
dva přístroje dohromady vám tedy umožní přihlašovat klíče 
a dálkové ovladače téměř u všech modelů koncernu VAG. 

Instruktážní video na HBtv.klicovecentrum.cz.



Otevírací technika KD 200
Nové zařízení pro kopírování 
dálkových ovladačů

Kování na sklo
Novinka v sortimentu pro 
celoskleněné dveře Griffwerk

Kování je k dispozici v několika 
typech Creativo, Puristo, Classico 
a Smile.

První ze tří typů mů-
žete kombinovat s mnoha modely klik 
jak ve tvaru hranatých tak i kulatých. 
Vše dostupné v povrchu nerez leště-
ný, stříbrný mat a leštěná mosaz.

Model Smile je dodáván pou-
ze v povrchu hliník a nerez s klikou 
L-Form, kde oceníte velmi příznivou 
cenu.

Všechna tato kování jsou vhodná 
jak na ocelové zárubně s dvojdílný-
mi závěsy, tak i na dřevěné zárubně 
(resp. obložky) s třídílnými závěsy. 
V nabídce na cylidndrickou vložku, 
obyčejný klíč nebo s WC kličkou. 
Součástí sady je západka a samo-
zřejmě k dispozici je též dveřní zá-
chytka a podlahová zástrč.

Společnost H & B Group má nově 
ve své nabídce revoluční nástroj pro 
havarijní zámečnické služby, zná-
mý jako TURBODECODER. Tento 
nástroj dokáže 

nenásilně otevřít 
nejrozšířenější značky vozidel kon-
cernu VAG (VW, Audi, Seat, Škoda 
a Porsche) během několika málo 
okamžiků. Nástroj je velice precizně 
zpracován a dává uživateli možnost 
otevřít automobil i v případech, kdy 
selžou ostatní obvyklé postupy. Prá-
ce s tímto přípravkem je velice jed-
noduchá a účinná, přesto je každý 
zájemce o tento výrobek odborně 
proškolen a poučen, jak s nástrojem 
co nejefektivněji pracovat. V naší na-
bídce máme jak verzi pro 1. generaci 
zámků, tak i verzi pro 2./3. generaci 
zámků VAG.

Nejen tento zajímavý nástroj bude 
možno vidět „v akci“ na našem škole-
ní na téma „Nouzové otevírání“, které 
se bude konat v plzeňské pobočce 
H & B Group v pátek 15. 11. 2013. 
Bližší informace získáte na tel. 
725 875 485 nebo na emailové adre-
se  pschuldes@hbgroup.cz. 

S KD 200 je možné kopírovat 
více než 120 typů ovladačů k nej-
prodávanějším modelům automobilů 
mnoha značek. Největší výhodou to-
hoto přístroje je ovšem to, že všechny 
podporované originální ovladače lze 
kopírovat na jeden typ nového ovla-
dače v celkem 5 různých designech. 
Není tedy třeba disponovat rozsáh-
lou zásobou mnoha druhů ovladačů 
pro jednotlivé originály. Celý proces 
probíhá pomocí zařízení a softwaru 
KD 200 připojené k PC.



MH Keyless
Elektronický klíč

HB videokanál Novinky v sortimentu

MH Keyless je poslední inovací 
společnosti Silca v oblasti kopírová-
ní autoklíčů. Je navržen tak, aby se 
co nejvíce podobal originálu. Řešení 

2v1 – plastový obal s elektronickou 
kartou uvnitř pro bezklíčové startová-
ní vozu a klasický klíč s ergonomic-
kou plastovou hlavou pro nouzové 
otevírání dveří. Silca MH Keyless je 
dostupný pro většinu nejprodávaněj-
ších modelů BMW, Volvo a Fiat, které 
používají KEYLESS systém. 

Silca MH 
Keyless nabízí 
veškeré výho-
dy elektronic-
kého MH klíče. 
Klíč funguje bez 
baterie a je kom-
patibilní se Sil-
ca diagnostickými 
přístroji – RW4, RW4 
Plus, Fastcopy a Fast-
copy Plus. Klíč je plně chráněn proti 
neoriginálním nebo neautorizovaným 
čtecím zařízením. Jedná se o mul-
tifunkční a přeprogramovatelný klíč 
fungující s čipy Texas Crypto, Texas 
Fisso a Philips Crypto. Veškeré elek-
tronické části jsou chráněni proti po-
škození nebo nesprávnému použití.

V loňském roce HB spustilo pro-
jekt videoprezentací, který má dnes 
více než 18.000 sledování. Tento 
projekt nese příznačné jméno a logo 
HBtv na adrese HBtv.klicovecent-
rum.cz resp. www.youtube.com/
klicovecentrumcz 

Nejúspěšnější videoprezentace:

1) O společnosti Klíčové centrum 
H & B Group s. r. o.

2) Nástroje otevírací techniky doda-
vatele Soubertools

3) Silca stroje Matrix Evo a Pro

Visací Zámky ALUTITAN 
• revoluční řada visacích zámků
• přívětivá cena, lehkost a vysoká 

pevnost
• pevné aluminio-

vé tělo s dvojitou 
západkou

• nerezavějící vnitř-
ní mechanismus

Nová série trezorů  
DIPLOMAT
• nový design a systém uzamykání
• skryté panty s protipožární ochra-

nou LFS 60 P dle normy EN 
15659

• bezpečnostní třída 1 dle normy EN 
1143-1

Nová série trezorů  
COMBI-LINE
• provedení se čtením 

otisku prstů
• nový zámek v řadách CityLine 

a HomeSafe
• zámek SecuSafe TRS 22 odpoví-

dá třídě B dle normy EN 1300 a je 
přenastavitelný s 10 stavítky a 50 
miliony možných klíčů

Barevná stavítka LAB 
…skládání vložek nebylo nikdy jednodušší

Nyní  
k stavítkům  

FAB také

EVVA/GUARD 
a CES



Historie klíčů 6
Klíče zapomínáme už 4 000 
let. Od dřevěných zámků 
k čtečkám otisků prstů…

Moderní cylindrický zámek
Je nepočítaně typů zámků, někte-

ré z nich zmizely v propadlišti dějin, jiné 
používáme dodnes. Mezi nejoblíbeněj-
ší patří bezpochyby cylindrický zámek 
(anglicky Pin tumbler lock). Vynalezl 
jej Američan Linus Yale 
starší, jeho vynález je 
ovšem v principu více 
než podobný nejstar-
ším zámkům, které 
už známe z Egypta, 
Izraele nebo Persie. 

Klíč po vložení do zámku nad-
zdvihne odpružené kolíčky, a to prá-
vě o tolik, aby se jejich modrá část 
ocitla mimo otočný válec, zatímco je-
jich červená část zůstala v něm. Tak 
je možno klíčem otočit a odsunout 
západku. Jednoduchý, ovšem veli-
ce účinný princip. Nicméně zloději si 
brzy našli postupy, jak se s takovým 
zámkem vypořádat, a tak musí být 
zámečníci stále ve střehu, stále mu-
sejí přicházet s novými typy zámků, 
které alespoň na určitou dobu zajistí 
lidem pocit bezpečí.

Alois FÁBorský
V Česku je synonymem pro zá-

mek slovo FAB. Označuje českou 
zámečnickou firmu, která již oslavila 
sto let – roku 1911 ji založili Alois Fá-
borský a František Šeda. Krátce před 
druhou světovou válkou přebral firmu 
Aloisův syn František, a po válce se 
firma mohla začít plně rozvíjet.

Po roce 1950 vystřídala firma 
několik podniků, než se v roce 1969 
opět osamostatnila, tentokrát již pod 
názvem FAB, vzniklém z příjmení Fá-
borský. Po privatizaci se z FAB stala 
akciová společnost, od roku 1997 je 
FAB součástí nadnárodního zámkař-
ského koncernu ASSA ABLOY AB se 
sídlem ve Švédsku.

…pokračování příště

1  Elektroservis Václav Míčka, Sušice: Unocode 299, Triax Quatro, Optika, Bravo 
Professional, ZedFull, T-Code, RW4 + P-Box, SuperVag, Instacode

2  Tvoj kľúč Emil Kočík, Spišská Nová Ves: Unocode 199, Matrix S, Bravo 
professional, Instacode, Silca key program

3  Kaltmayer s. r. o., Praha: Unocode 199, Instacode
4  Zámečnictví Zdeněk Kříž, Hradec Králové: 2 × Bravo Professional, Technika, RW4 

Plus, T-CODE MVP
5  Zámky-klíče-služby Markovič, Znojmo: Unocode 299, Bravo Professional, RW4, 

Tech 3, Crown, CLUB
6  Daniel Šimandl, Most: ZedFull, T-CODE, Broušení nožů AF-60, Bravo Evropa, Bravo 

Professional, Matrix SX, Duo

www.hbgroup.cz l www.klicovecentrum.cz
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, HB software a čipovací zařízení
nejlepší řešení na výrobu klíčů a autoklíčů

NOVINKA

Výhradní zastoupení
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H & B Představuje
Marek Kundrátek –  
obchodník pro celý region 
Morava

4 5

Marek se stal 
součástí H & B 
týmu počátkem 
roku 2013. Ně-
kteří z vás znají 
Marka již z po-
zice obchodníka 
u společnosti 
Mul-t-lock. Díky 
jeho 15leté praxi 
u této firmy se 
řadí mezi zkušené obchodníky s vy-
jímečnou znalostí zejména pak me-
chanických bezpečnostních systé-
mů. Marek je připraven odborně vám 
poradit nejen v okruhu jeho původní 
specializace.

Markovi je 47 let a má 2 dospělé 
syny. Koníčkem se mu stala jeho ro-
dina a sport.

Baterie GP jsou nejprodáva-
nější značkou baterií na českém 
i slovenském v trhu. V nabídce 
jsou baterie o velikostech AAA, 
AA, knoflíkové baterie a další 
druhy a velikosti. Portfolio ba-
terií bylo sestaveno dle potřeb 
profesionálních klíčových slu-
žeb – tzn. nejširší sortiment ba-
terií do dálkových ovladačů na 
všechny typy vozů. 

B a t e r i e 
jsou nabízeny na 
cenově zvýhod-
něných stojanech 
2 velikostí nebo 
samostatně. Zvý-
hodněný stojan je 
vhodným marke-
tingovým doplň-
kem vaší prodejny!

Baterie GP
H & B Group nově  
distributorem GP Batteries!


