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Úvodní slovo ředitele firmy

Ladislav Beránek

V roce 2014 připravujeme…

Showbus 2014

FUTURA JE KONEČNĚ TADY!

Zpravodaj
H&B Group

V letošním roce pro vás připravujeme několik dnů 
otevřených dveří a prezentací. Červen 2014 Open 
House Plzeň, Open House Vodňany, září 2014 Open 
House na Slovensku. Tradiční Open House na Mo-
ravě proběhne v říjnu 2014 v Olomouci. V neposlední 
řadě pak prezentaci všech novinek 16.–20. 9. 2014 
v Praze na výstavě FOR ARCH v rámci výstavní plo-
chy FSDays.

O prezentaci strojů a diagnostik v pohodlí vaší 
firmy byl v minulém roce mimořádný zájem, což nás 
velice těší, a proto v tom letos budeme samozřejmě 

pokračovat. Více informací 
o plánu cest Show-
busu ve vašem regi-
onu žádejte u svého 
regionálního 
technika nebo 
obchodníka.

Ahoj všem, tento rok je pro H & B revoluční. 
Náš hlavní partner SILCA díky masivním investicím 
bude přicházet s převratnými novinkami jako je 
stroj FUTURA viz. článek níže. Doplnění řady me-
chanických strojů o Omnia Max a Matrix One a po-

stupné rozšiřování kopírování autoklíčů systému ID48, tak důležité pro 
náš trh. Za krátkou dobu se stala v H & B vlajkovou lodí v prodeji cy-
lindrických vložek společnost CES. Tento nejstarší německý výrobce 
má velkou výhodu v množství zákaznických patentových profilů, kdy 
každý z vás může mít svůj profil klíče a tím zajištěné 100% vracení 
zákazníků. Také z tohoto profilu si můžete skládat vlastní systémy ge-
nerálního klíče a tím být krok před konkurencí (více v článku moderní 
klíčař). Díky investici do plně automatizovaného stroje PROTECH 
naše centrála v Plzni je schopna vyrábět systém generálního klíče do 
pěti pracovních dní. Náš obchodní tým bude aktivní v objektové čin-
nosti SGHK a společně s vámi je chceme realizovat. Díky dlouholeté 
spolupráci firmy CES s firmou HORMANN a HSE (výrobce dveří) se 
počet SGHK stále zvyšuje. V letošním roce se podařilo realizovat pro 
obchodní dům Centrum Plzeň 600 vložek v systému PSM a v OKD 
Ostrava důlkový systém WSM. Pěknou referencí je také dodávka do 
olympijské vesnice v Sochi a mnoho dalších.

Těším se na naší spolupráci a budu rád 
za každý Váš podnět nebo postřeh z našeho 
oboru.

Revoluční novinka v klíčařském 
světě je zde! Inovativní stroj FU-
TURA je plně automatický s kom-
paktními rozměry a moderním de-
signem! 

FUTURA 3v1 umožňuje řezat 
podle kódu zubové, vlnkové i důl-
kové klíče!

Stroj automaticky kontroluje 
upevnění klíče, má integrovaný dr-
žák na stopkové frézy a LED osvět-
lení pracovního prostoru podle 
toho, jakou operaci stroj provádí 
(dekódování, řezání, kalibrace, 
přenos souboru). To vše při nízké 
spotřebě energie! 

FUTURA Vám usnadní práci – 
pohyby stroje na 3 osách jsou 

plně automatizované, zatímco vás 
průvodce v integrovaném tabletu 
provede krok za krokem ve všech 
operacích řezání klíče. Pro aktuali-
zace Silca software FUTURA stačí 
pouze připojit tablet a stáhnout ak-
tualizaci, poté co bude tablet opět 
spojený se strojem, stroj si aktuali-
zaci stáhne automaticky sám. Tab-
let s operačním systémem Android 
můžete využít i pro běžné použí-
vání. H & B technici s vámi budou 
pomocí vzdáleného přístupu po 
ruce každý den! Tento stroj není 
vhodný pro řezání velkého počtu 
klíčů např. SGHK. Na to 
doporučujeme stroje řady 
Triax a Unocode. 

Nejnovější elektronický stroj v řezání cylindrických, 
vlnkových, důlkových i křížových klíčů…

Software ke stroji  
v českém jazyce ZDARMA!

Nyní si může elektroniku 
dopřát každý!



Školení otevírací 
techniky

Hotelové systémy Moderní klíčař

KVALITA ZA ROZUMNOU CENU

Buďte o krok napřed před kon-
kurencí! Urychlete vaší práci, staňte 
se nezávislým a samostatným klíča-
řem, který má pod kontrolou výrobu 
systému generálního a hlavního klíče. 
Doporučujeme vám námi a mnoha 
spokojenými zákazníky prověřené 
moderní řešení SILCA + WH SOFT-
WARE + CES.

Elektronické stroje Silca řady 
Unocode nabízejí uživateli skvělou 

ovladatelnost a vy-
sokou přesnost 

řezání. V kombi-
naci se správným 
softwarem ušetří 
tyto stroje vaší 
firmě spoustu 
času i peněz.

Software pro generální klíč 
Promaster je prostředek, který spo-
juje všechny komponenty generál-
ního klíče dohromady. Navrhuje, vy-
rábí a zaznamenává vaše SGHK. 

CES PSM systém je vyroben 
exkluzivně pro vás a tím je zajištěno, 
že jste jediní, kdo 
může používat 
a vyrábět možné 
duplikáty klíčů. 
Díky vzájemné 
možnosti kom-
binací jednotli-
vých profilů 
výrazně na-
růstá počet 
ko m b i n a c í 
pro systém 
SGHK.

Hlavní novinkou v letošním roce 
bude nová speciální školící místnost za-
měřená především na praktické ukázky 
a váš trénink otevírání zámků a dveří 
pod vedením zkušených lektorů.

Také pod novou logo hlavičkou 
H & B academy pro vás budeme i do 
budoucna přinášet řadu atraktivních 
školení v klíčařském oboru.

Termín 1 (začátečníci): 
pátek 27. 6. 2014

Termín 2 (začátečníci): 
pátek 11. 7. 2014

Termín 3 (pokročilí ): 
pátek 3. 10. 2014

Termín 4 (pokročilí ): 
pátek 17. 10. 2014

Místo konání: 
H & B Group s. r. o., 
Žatecká 8, Plzeň

Program:

9.30–10.00 
Příjezd účastníků, prezence

10.00–12.00 
Teorie překonávání 

mechanických zámkových 
systémů

12.00–12.30 
Oběd

12.30–15.30 
Praktické ukázky násilného 
i nenásilného překonávání 
mechanických zámkových 

systémů

Informace a přihlášky:
Petr Schuldes

tel. 725 835 596
email: schuldes@hbgroup.cz

Patent 

do roku 

2029 pod 

číslem 102009025993

Rozšířili jsme sortiment o jeden 
z nejmodernějších kartových sys-
témů. Tím je v současné době bez-
drátový systém eSIGNO společnosti 

CISA.
Tento ho-

telový systém 
je nejnovějším 
řešením pro ří-
zení přístupu 
hotelů a hotelo-
vých komplexů. 
Tento systém 
pracuje s bez-

kontaktní kartou a k otevření dveří 
postačí pouhé přiložení karty ke čtecí 
hlavě zámku. Software hotelového 
systému je velice otevřený všem 
softwarům, které už hotely používají. 
Jeho elegantní italský design je doko-
nalým spojením technologie a prak-
tičnosti. CISA eSIGNO je modulární 
výrobek schopný dodávat kompletní 
a efektivní řešení tak, aby vyhovoval 
specifickým potřebám zákazníka, ať 
už se jedná o hotelové řetězce nebo 
rodinné podniky.

Hlavní rysy nového elektronic-
kého zámku jsou jednoduchost, 
bezkontaktní technologie, napájení, 
ovládání.

Mezi naše již nainstalované re-
ference patří: Lázeňský dům Aurora 
v Třeboni, hotel Elephant v Praze, ho-
tel Voroněž Brno a mnoho dalších.

Jednoduchá instalace
Bezdrátový systém



Silca FLIP sklopný klíč Nová řada trezorů Dveřní zavírač 
TS Profil První neoriginální autoklíč 

s vystřelovacím mecha-
nismem

Představujeme vám nej-
modernější řadu trezorů od 
společnosti Burg Wächter

Exkluzivní a cenově  »
dostupné řešení
Kompaktní: plan- »
žeta je umístěna 
v hlavě klíče
Jednoduchý a moderní design »
Dlouhá životnost a vysoká spoleh- »
livost
Vhodný jak pro Silca GTI čipy, tak  »
i pro ostatní sklěněné a plastové 
čipy
Velmi široká  »
a neustále do-
plňovaná na-
bídka planžet
Vyměňte svůj  »
zastaralý ori-
ginální klíč za 
Silca vystřelo-
vací klíč!

Ideální řešení pro stan-
dartní dveře
Nová ekonomická 
řada doplňující TS73

Panikový elektromechanický
samozamykací zámek

připravujeme

Nejvetší novinkou v sor-
timentu autoklíčů jsou 
v současné době čipy T6 
ID48-A a ID48-K. Na tyto 
čipy můžete kopírovat čipy 
s indentifikací 48, které 
používají automobilky jako 
např. Daewoo, 
Kia, Chevrolet, 
nebo Pontiac. 
Ideálním řeše-
ním pro kopí-
rování těchto 
čipů jsou stroje 
Silca RW4 plus 
nebo TANGO.

Čipy T6 ID48-A 
a ID48-K

3D klíče

www.creativekeys.com

Pouze jeden model 
pro všechny montážní 
pozice s nastavitel-
nou sílou EN2-4 
vytvořila spo-
lečnost Dorma. 
Zavírač je uni-
verzálně použitelný 
na většinu typů dveřních křídel a je 
vhodný na protipožární a kouřotěsné 
dveře.

Dorma SVP 6000

Jsme rádi, 
že vám mů-
žeme oznámit 
zahájení práce 
na české recer-
tifikaci u společ-
nosti TREZOR 
TEST s. r. o.

Trezory jsou již certifikované insti-
tucí ECB, jejímž prezidentem je ředi-
tel Burg Wächteru 
pan Alfred Lüling. 
Tento certifikát 
je samozřejmě 
platný po celé Ev-
ropské Unii, proto 
se majitel bránil 
znovu certifikovat trezory pro Čes-
kou republiku. Díky českým pojiš-
ťovnám a zvy-
kům jsme byli 
nuceni nechat 
tyto trezory 
r e c e r t i f i ko -
vat v TRE-
ZOR TESTU, 
který probíhá 
v tomto ob-
dobí. 

Elektricky sledovaný zámek 
s děleným čtyřhranem, elektricky 
ovládanou vnější klikou v provedení 
s pracovním nebo klidovým prou-
dem a s mechanickým jištěním prů-
běhu, plně nahrazuje zámky ABLOY 
EL560 a EL460.

DIPLOMAT

KARAT

COMBI-LINE



BAZAR Silca strojů

uvedené ceny bez DPH

1  SUPER SAFE, Praha: Unocode 299, Idea, Bravo Professional
2  Jozef Chalúpka JO-MI Kľúčová služba, Hlohovec: Matrix S, Bravo Professional, 

RW4+P-Box, SuperVAG
3  Josef Němec, Kolín: Idea, Unocode 399 EVO, Triax E-Code, RW4+P-BOX, T-CODE 

MVP
4  H+H klíče specializovaný maloobchod, Mariánské Lázně: Unocode 299, Bravo 

Professional, Matrix Evo, Technika, RW4+P-BOX, SuperVAG
5  Hany spol. s r. o., Jihlava: Unocode 299, Optika, RW4, RW4+, SuperVag, Tango, 

Megacopy, T-CODE
6  František Spálovský, Slavkov u Brna: Bravo Professional, Matrix S, Technika, 

RW4+P-BOX

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, H & B software a čipovací zařízení
nejlepší řešení na výrobu klíčů a autoklíčů

Výhradní zastoupení

1 2 3

6

H & B Představuje
Jaroslav Tichý 
Vedoucí oddělení systému gene-
rálního klíče a speciálních zakázek

4 5

Triax E-Code

nařezáno
5 300 klíčů

195 000 Kč

Autoklíče a cylindrické klíče

Důlkové a vlnkové klíče

Novým čle-
nem H & B týmu 
je od 12/2013. 
Díky svému bez-
mála 20letému 
působení ve sféře 
obchodu a ko-
munikace s lidmi 
zís kal v této ob-
lasti celou řadu cenných zkuše-
ností. V kombinaci se schop ností 
chápat technické detaily, které zís-
kal při studiu SPŠ elektrotechnické 
ukončené v roce 1993, se bude 
starat o co nejhladší plnění poža-
davků nejen zákazníků, ale i kolegů 
z poboček H & B. Jardovi je 38 let, 
je ženatý a má dvě děti. Mezi záliby 
patří sport, fotografování a poslech 
hudby.

Art klíče Star Wars
NOVINKA

Dobrá zpráva 
pro všechny fa-
noušky celosvěto-
vého fenoménu 

Dlouho očekávané art klíče Star 
Wars  jsou konečně tady! Oblíbené 
postavy jako Yoda, Darth Vader, 
3PO a R2-D2 jsou již v prodeji a za 
skvělé ceny v profilech ULO 50X 
a FAB 14X. Čtyři motivy doplňují dva 
druhy originálních popruhů.

Bravo Professional

37 000 Kč

Matrix S

54 000 Kč

Dózické a trezorové klíče

Technika

56 000 Kč

Řezání klíčů FAB RS

Řezání klíčů TOKOZ TOZ6

Unocode 399 

nařezáno
206 000 klíčů

148 000 Kč

Řezání klíčů FAB RS

(BAZ-025)

(BAZ-028)

(BAZ-017)

.


