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Úvodní slovo ředitele firmy

Ladislav Beránek

Výlet do Německa

Open house Bratislava a Košice

Multifunkční skleněný čip GTI

Ve dnech 4.–6. 11. 2013 se uskutečnila návštěva 
našeho partnera CES ve Velbertu, na programu byla 
kromě prohlídky výroby také exkurze do firmy Burg 
Wächter, kterou jsme si zpříjemnili fotbalovým zápa
sem Dortmund vs. Ar
senal. Program jsme 
zakončili návštěvou no
vého partnera na výrobu 
dveřních zavíračů GEZE. 
Více o výletu najdete na 
našich www stránkách.

5. 10. a 9. 11. 2013 proběhly dny otevřených 
dveří v Bratislavě a v Košicích. 

Prezentována byla především novinka autodiag
nostika Zed
Full a zařízení 
pro výrobu 
univerzálních 
d á l k o v ý c h 
ovladačů KD
200.

Vážení HB partneři, je tu konec roku a již tra
dičně se za ním ohlédneme. Pro HB to byl rok ve
lice úspěšný, kdy jsme navýšili prodej o 7 %. Vdě
číme za to hlavně Vám a Vaše přízeň nás motivuje 
k další práci. Proto i v příštím roce budeme stále 
přicházet s novinkami z celého světa, abychom 

byli stále krok před konkurencí. Jsme velice hrdí, že náš sortiment je 
jednoznačně nejširší na Českém a Slovenském zámkařském trhu.

V příštím roce pro Vás rozšíříme školící místnost, abychom mohli 
připravovat velice žádaná školení na otevírací techniku, autoklíče, 
SGHK, CCTV. Hlavně díky HB Slovakia se nám podařilo v tomto 
roce růst a proto se náš obchodní team rozroste o nového kolegu na 
východním Slovensku. Letos jsme připravili velice pěkný katalog au
toklíčů. Bohužel jsem také zaznamenal kritiku, že nemáme celý sor
timent autoklíčů skladem. Často je velice složité i díky tlaku výrobců 
automobilů se k těmto náhradním dílům legálně dostat, ale díky kon
taktům po celém světě tento sortiment již brzy doskladníme. Velice 
žádaný je přístroj KD200, který umožňuje většinu dálkových ovla
dačů připravit během několika sekund za velice přijatelnou cenu.

Bohužel díky masivní intervenci ČNB došlo k oslabení české ko
runy, i díky tomu jsme nuceni od 1. 2. 2014 zdražit náš sortiment 
o 5 %, neváhejte tedy objednávat za staré 
ceny. Rád bych vám všem poděkoval za 
spolupráci a přeji vám klidné vánoční svátky 
a šťastný nový rok 2014.

Zpravodaj
H&B Group

Převratná novinka z kuchyně renomovaného výrobce SILCA! 

Revoluční, univerzální 
skleněný čip GTI je multi
funkční nástroj 
nahrazující elek
tronické hlavy 
EHS a MH. Nyní 
stačí mít na skladě jen uni
verzální čip GTI a můžete 
snadno kopírovat čipy 
ID 4C, 4D, 46. Další 
přelomovou vlastností 
čipu GTI je možnost 
předprogramování, 
můžete si z něj 
jednoduše připravit 

takový ID čip, který 
právě potřebujete. 
GTI funguje bez 
baterie a lze ho 
použít na stojích 
řady RW4. Vyu
žití má až pro 979 
modelů vozů díky 
velké všestrannosti 
použití mezi SILCA 
klíči (MH klíče, klíče 
pro čip s originální 
hlavou a nová řada 
klíčů Flip se sklop

ným klíčem)!

VYUŽIJTE ŠANCE A BUĎTE NAPŘED  
S NOVÝM MULTIFUNKČNÍM SKLENĚNÝM ČIPEM GTI!

GTI



Trezorové zámky 
a polotovary

OYSTER autozámkyOmnia MAX

Naše společnost se zabývá také 
prodejem trezorových zámků a klíčů. 
Specializujeme se hlavně na reno
mované společnosti jako jsou Mauer, 
STUV, CAWIWittkopp, Cisa, LA 
GARD, EURO LOCKS, Burg Wächter 
a Secutronic. 

Díky zastoupení firmy Burg 
Wächter plánujeme celorepublikově 
vybudovat servisní síť a proto připra
vujeme pro naše zákazníky školení 
na otevírání trezorů, v rámci kterých 
jim předáme knowhow potřebné pro 
výkon tohoto servisu. 

V našem sortimentu najdete také 
speciální vrtáky na odvrtá vání kale
ných desek v trezorech od společ
nosti Souber Tools.

Katalog 2013

AUTOKLÍČE
A DÁLKOVÉ OVLADAČE

Profesionální řešení, přesnost, 
kontrola a snadné ovládání, to jsou 
hlavní přednosti nového stroje OM
NIA MAX, který je vybaven mnoha 
inovativními prvky. 

OMNIA MAX nabízí precizní 
a hladký pohyb saní a svěráků, no
vou zesílenou boční frézu pro větší 
přesnost a kvalitu řezu, zjednodu
šený způsob upínání palce, flexibilní 
nastavení svěráku pro libovolnou 
délku klíče, LED osvícení či bezpeč
nostní automatické vypnutí motoru 
při upínání klíče. Technologie pusuvu 
saní, převzatá z legendárního stroje 
MATRIX, umožňuje řezat i tak nestan
dardní typy klíčů jako jsou např. staré 
kostelní a tvarové klíče. 

Absolutní předností je pak 
integrovaný svěrák pro řezání 
bočních drážek na dózických klí-
čích.

Objevte inovativní způsob 
řezání klíčů s novým strojem 
SILCA OMNIA MAX!

Nový mechanický stroj 
SILCA na řezání dózických, 
trezorových a píchacích klíčů

Rozšíření sortimentu ná-
hradních dílů pro autozámky

HB pro vás opět rozšiřuje atrak
tivní sortiment náhradních dílů pro 
autozámky! Bohatý sortiment světově 
známé značky ASP, který jsme vám 

představili v na
šem letním Zpra

vodaji, nyní doplňu
jeme o kvalitní produkty renomované 
značky OYSTER. Díky naší nabídce 
rozšířené o další komponenty to
hoto stále více žádaného sortimentu 
můžete opět rozšířit a zkvalitnit své 
služby zákazníkům.

V širokém sortimentu zámků pak 
budou nejžádanější zámky pro PSA, 
především pro klíče SX9 a zámky pro 
FORD Tibbe systém FO21 a v nepo
slední řadě zámky na VAG (Škoda) 
HU66.



Novinky firmy  
Burg Wächter

Elektrická západkaDALLAS čipy

Novinkou v našem sortimentu je 
elektronické dveřní kukátko eGuard, 
které Vám umožní pohled skrz Vaše 
dveře za méně než 1 sekundu po 
stisknutí tlačítka. Kukátko je možné 
namontovat na dveře o tloušťce 
38–110 mm. Vyznačuje se moderním 

efektním designem iPhone, jednodu
chou montáží a výborným obrazem 
i při zhoršeném osvětlení. Uhlopříčka 
displeje 8 cm nabízí kvalitní obraz 
snímaný v úhlu 105°. Na první pohled 
Vám nové elektronické kukátko eGu
ard přináší mnoho výhod za přívěti
vou cenu.

Burg Wäch
ter nově kromě 
standardní na
bídky elektro
nické vložky TSE 
přichazí i s variantou voděodolné 
vložky ve variantách TSE 5011, 5012 
a 5013 označené WP (waterproof). 
Samosebou nabízí tuto voděodolnou 
variantu i u vložek pro systémy.

TSE novinky

Zámek se vyzna
čuje jednoduchou 
instalací, zajišťuje 
dveře pomocí oce
lové západky, která 
je aktivována elek
tromagnetem. Vy
rábí se v provedení 
standartním nebo 
reverzním a ve vari
antách zadlabací, na 
liště a pro skleněné 
dveře. Západky jsou 
vybaveny led uka
zatelem nastavitel
ným 0–9 sec., který 
vás informuje, zda 
je zámek otevřen 
nebo zavřen. Dveřní 
průchodky se po
užívají při instalaci 
elektrického zámku 

ve dveřích. Jsou ve dvou variantách – 
zadlabací a povrchové, v různých 
délkách.

V sortimentu nabí
zíme také tzv. elek trické 
kontakty (dvoupólové 
nebo čtyřpólové), které 
nahrazují kabel mezi 
dveřmi a zárubněmi.

Elektronické dveřní kukátko 
eGuard 8100

připravujeme

Nabídku zařízení na čipování ka
ret a žetonů rozšiřujeme o nový pro
fesionální stroj KEYMASTER PRO 
4RF, který dokáže kopírovat široké 
spektrum elektronických čipů, a to 
jak kontaktních dallas čipů, tak i bez
kontaktních RDIF transponderů. 

Doplňujeme tak naši současnou 
nabídku z oblasti kopírování přístu
pových systémů, kterou jsme vám 
představili před rokem. Kopírovačka 
Mifare dokáže okamžitě zkopírovat 
karty nebo žetony s čipem fungujícím 
na Mifare technologii.

Vyberte si z našeho atraktiv
ního sortimentu čipovacích systémů 
a doplňte tak svou nabídku o novou 
službu zákazníkům!

Novinka v sortimentu čipo-
vání karet a žetonů

nebo také pistonový či  
kolíkový zámek



Historie klíčů 7
Klíče zapomínáme už 4 000 
let. Od dřevěných zámků 
k čtečkám otisků prstů…

Budoucnost zámků

Souboj těch, kteří vytvářejí do
konalé zámky, a těch, kteří dokazují, 
že žádný zámek nemůže trvale odo
lávat lidské vynalézavosti, pokračuje 
i v 21. století, kdy na scénu přišla 
biometrická čidla. Stejně jako Říma
nům, i nám nyní leckdy stačí prst na 
otevření dveří, a ani na něm nemu
síme mít prsten s klíčem – postačí 
jedinečný otisk bříška prstu (někdy 
celé dlaně).

Zní to jako dokonalé řešení, že? 
Bohužel, ani takové zámky zatím ne
jsou dokonalé, jak nám s vynaléza
vostí sobě vlastní předvádějí Adam 
Savage a Jamie Hyneman:

Je dobré, abychom znali limity 
zámků, které používáme, a svěřovali 
jim tak jen to, co dokáží relativně spo
lehlivě ochránit. Zámek, který Myt
hbusters otevřeli hned třemi různými 
způsoby, byl výrobci prohlašován za 
neprolomitelný. Narozdíl od Brama
hovy výzvy však jejich senzor neustál 
toto ambiciózní tvrzení 
ani několik let.

Budoucnost dozajista přinese 
nové druhy zámků a jejich kombi
nací. Ty nejpoužívanější zámky jsou 
ale staré tisíce let a soudě podle ar
cheologických nálezů, i tehdy k nim 
lidé čas od času ztráceli klíče. V bu
doucnu, v době čteček prstů a oč
ních rohovek, by ovšem taková ztráta 
mohla být poněkud bolestivější :)

Již v příštím vydání pro Vás 
připravujeme novou rubriku…

1  Dušan Barláš, Humenné: Viper, SBBToken, SuperVAG, RW4+PBox, Technica, 
Optika

2  Vladimír Kádner, Ústí n. L.: ZEDFULL, Bravo Professional, Matrix Evo, Fast Copy 
Plus, Y2K, AF60 (stroj na broušení nožů)

3  Pavel Gruber, Brno: Matrix, Fast Copy+PBox
4  Výroba klíčů Pavel Opavský, Prostějov: Matrix, Bravo Professional, Vag 7, Super 

VAGKEYS 5, Fast Copy Plus, SBB
5  Klíčové centrum Benešov Ing. Michal Klein: Bravo Maxima, Matrix SX, Technica, 

Lector Pro, Super Vag, RW4+PBox, AF60
6  Zamečnictví Pečený, Liberec: ZEDFULL, Viper, Bravo Professional, Optica, Fast 

Copy+PBox

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
František Dráždil
Product specialista Silca, CES, Burg 
Wächter a Euro-Locks

4 5

Smarty Key
ABSOLUTNÍ HIT !  
BAREVNÉ, LEHKÉ, INOVA-
TIVNÍ, ODOLNÉ, TRVANLIVÉ

František se 
stal členem H & B 
týmu na pozici 
Product specia
lista v dubnu 2011. 
Je absolventem 
Církevního gym
nazia a vzdělání 
si dále doplnil 
studiem angličtiny 
na Státní jazykové 

škole. Znalost tohoto jazyka využívá 
denně v praxi při kontaktu se zahra
ničními dodavateli.

 Frantovi je 30 let, je svobodný 
a bezdětný a mezi jeho koníčky patří 
hlavně aktivní sport (věnuje se futsalu, 
squashi a lyžování), je také věrným 
fanouškem plzeňského fotbalového 
týmu FC Viktoria.

Nebojte se 
plastů, klíče 
SMARTY Vás 
přesvědčí! 
SILCA vy
vinula extrémně odolný polymer, 
který je lehčí a přitom pevnější než 
mosaz, snáze se řeže a je šetrnější 
k Vaší kapse! Nahraďte drahé a těžké 
mosazné klíče lehkými odolnými 
a levnými SMARTY klíči. Vyrábí se 
v sortimentu dózických, tvarových 
a trezorových klíčů a díky barev
ným variacím Vašim zákazníkům 
usnadní hledání toho správného klíče 
v kapse.

SMARTY klíče jsou šetrnější 
k vašim strojům a díky inovativnímu 
materiálu zaručí menší šanci jejich 
poškození.


