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Úvodní slovo ředitele firmy

Ladislav Beránek

V roce 2015 připravujeme…

Soutěž o letecký výlet!

FUTURA a FUTURA ONE
Nejprodávanější elektronické stroje na světě!

Vážení zákazníci, nedávno jsem měl možnost 
navštívit našeho dodavatele náhradních fréz 
a kopírovacích palců společnost F. O. Selection. 
Tato rodinná společnost ze Švýcarska, s úžas-
nou historií sahající do 18. století díky příchodu 
společnosti Gillette na evropský trh, se musela 

přeorientovat z výroby holících strojků na nový sortiment. Dnes 
vyrábí náhradní frézy pro všechny výrobce strojů na trhu, za bez-
konkurenční ceny. Příběh F. O. S. a Gillette dopadl nakonec pro 
rodinu Schumacherů dobře. Bohužel arogance nadnárodních 
společností i na našem trhu stoupá. Smlouvy, které diktují, co 
musíte dělat, prodávat pouze jednu značku, ale dodavatel nemusí 
nic? Snaha přebarvit Vaši prodejnu na modro a zahodit 25 let bu-
dování Vaší značky? Není dobré se vázat pouze na jednoho do-
davatele, kterému se již podruhé ne náhodou zhroutila ochrana 
klíčů. Proto H & B tento sortiment postupně nahrazuje vlastní řa-
dou STAR za výhodnějších podmínek a bez smlouvy. Místo po-
řádné ochrany klíčů Vám tato společnost vyhrožuje soudy a není 
schopna konkrétních argumentů kdo a co porušuje? Již v minu-
lém čísle jsme Vás informovali od naší patentové zástupkyně, že 

„třetí strana sporu“ tzn. Vy, naši zákazníci, 
nejste postižitelní! Naše patentová zástup-
kyně je Vašim dotazům a případné pomoci 
k dispozici.

Na podzim 2015 
navštíví tři nej-
lepší odběratelé 
cylindrické vložky 
C2000 největší 
výrobu vložek 
v Evropě ve vý-
robním závodě 
CISA s odpočin-
kem u moře.

V letošním roce pro Vás připravujeme několik dnů 
otevřených dveří a prezentací. Červen 2015 Open 
House Vodňany pro region Čechy v našem nej-
větším skladu, říjen 2015 Open House Ostrava pro 
region Morava a Open House Bratislava. Ve spolu-
práci s CMZS ČR pak prezentace 15.–19. 9. 2015 
v Praze na výstavě FOR ARCH.

Stroj FUTURA slaví první rok 
prodeje a byl to velmi úspěšný 
rok. Silca prodala více než de-
set tisíc kusů tohoto skvělého 
stroje, čímž naprosto rozdrtila 
konkurenční stroje jako např. 
Miracle a Ninja. Nyní Silca rozši-
řuje sortiment o stroj FUTURA 
ONE. Jedná se o stroj určený 
na řezání důlkových a vlnko-
vých klíčů, např. MUL-T -LOCK, 
autoklíče pro koncern VW 
a další. S volitelnými adaptéry 
je na tomto stroji možné řezat 
také trubkové klíče, nebo klíče 
FO21 pro vozy FORD. Je tak 
perfektním doplňkem ke stroji 
Unocode nebo k jiným strojům, 
které řežou cylindrické klíče. 

Stejně jako u stroje FUTURA 
patří mezi hlavní přednosti nízká 
hmotnost a kompaktní rozměry, 
což je výhodou zejména v pří-
padech, kdy je zapotřebí stroj 
využít mimo provozovnu. Velmi 
příjemný je také moderní způ-
sob ovládání pomocí tabletu, 
který se strojem komunikuje 
bezdrátově pomocí wifi, díky 
čemuž můžete stroj ovládat na 
dálku. Obsluha stroje je velmi 
jednoduchá a software dispo-
nuje všemi známými kartami pro 
klíče Guard, EVVA, FAB, atd… 
Za zmínku stojí i nízká spotřeba 
a příznivá cena aktualizací, které 
jsou navíc prvních šest měsíců 
od zakoupení zdarma.

H&B Group
Zpravodaj
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FASTBIT II
Nový mechanický stroj  
na dozické, trezorové  
a píchací klíče

Frézy od F. O. S.
Švýcarská kvalita  
pod tradiční  
značkou STAR

Evropský leader ve 
výrobě vložek

připravujeme
…další kluby  

v jednání

Rodinná společnost Fraises &  Outils 
SELECTION přenáší své unikátní 
know-how z generace na generaci již 
od roku 1886. Již 129 let vyrábí frézy 
pro stomatologický průmysl, kotou-
čové frézy a frézy pro stroje na ře-

zání klíčů. Filosofie této firmy je velmi 
jednoduchá – dostát legendární švý-
carské kvalitě, a to se jí velmi dobře 
daří. Sortiment fréz a čtecích hrotů 
je opravdu široký. F. O. S. produ-
kuje veškeré frézy a palce nejen pro 
všechny Silca stroje, ale i pro stroje 
od ostatních výrobců jako např. Key-
line, JMA nebo Ilco Orion. V F. O. S. 
produkují i velmi málo používané typy 
fréz a čtecích hrotů, proto neváhejte 
poptávat jakékoliv rozměry a druhy.

Představujeme vám nový kompaktní 
stroj za velmi příznivou cenu, vhodný 
zejména do menších provozů. Stroj 
je vybaven všemi moderními prvky, 
jako mikrometrickým čtecím hrotem, 
samocentrovacími svěráky, elektro-
magnetickým spínačem a ergono-
mickými madly. Díky volitelnému pří-
slušenství je možné na stroji Fastbit 
řezat i klíče s boční drážkou. 

V poslední době diskutované 
téma certifikací rozkrývá nemalá 
překvapení. Jsme proto rádi, že 
jsme připraveni a můžeme vám 
nabídnout široké spektrum vložek 
v bezpečnostní třídě RC 3 od reno-
movaného výrobce CISA. Systém 
C2000 je oblí-
bený zejména 
u výrobců PVC 
dveří, C2000 
se speciál-
ním profilem 
klíče je pak ur-
čen pro speciální klíčové služby 
(zaručuje další servis klíčů ve vaší 
provozovně). 

Ten, kdo vyhledává důl-
kové vložky 
za rozumnou 
cenu, volí 
ASIX PLUS. 
Tato vložka je 
dodávaná vč. bez-
pečnostní karty. 

A konečně TOP produkt pro ná-
ročné klienty – vložka ASTRAL 
s důlkovým klíčem, která je prodá-
vaná pod heslem „vložka 
jako trezor“. Sys-
tém ASTRAL není 
možné rozlomit 
ani odvrtat! Sa-
mozřejmostí 
u všech vlo-
žek CISA jsou 
funkce BSZ, knoflík 
či ozubené kolo.

Všechny CISA vložky jsou certifi-
kované v bezpečnostní třídě RC 3 
bez nutnosti kombinace s bezpeč-
nostním kováním, na rozdíl od ji-
ných běžných vložek na trhu.

UL050X

Ruku v ruce s novinkou Fastbit jdou 
revoluční plastové klíče Silca Smarty. 
Tyto klíče ze speciálního tvrzeného 
plastu jsou dostupné v profilu 6HOB3, 
který je určen jak pro široké tak úzké 
dozické klíče, v pěti různých barvách. 
Jsou velmi lehké, přesto odolné 
a opotřebení fréz je při řezání těchto 
klíčů výrazně nižší.

Klíče SMARTY



Kamery SANTEC 
Blue Line

Otevírací technika 
DINO

připravujeme
…další kluby  

v jednání

připravujeme

Do rodiny STAR jsme přivítali nové 
členy, a to kvalitní zadlabací zámky 
STAR S514 a STAR S513. Jedná se 

o nejpoužívanější typy 
zámků pro vložky, které 
není nutné dlouze před-
stavovat. 

Novým zajímavým 
artiklem je přídavný 
zámek S1570, který 
nabízíme ve třech 
barevných prove-

deních (stříbrná/šedá, 
b í l á / černá a zlatá/hnědá). Zámky 
se dodávají volitelně s vložkou/bez 
vložky. Varianta s vložkou je pak 
standardně doplněna o vložku CISA 
C2000 (volitelně se speciálním pro-
filem R027). Pro náročnější klientelu 
pak lze rovněž dodat v kombinaci 
s vložku v systému Astral. 

V neposlední řadě je nutné zmínit 
diskutované mosazné klíče STAR pro 
vložky FAB RS (STAR RS1, RS2, RS3 
a RS106), které dodáváme s dlou-
hým krkem R1. 

Kompletní sortiment STAR dodá-
váme ve specifickém, modrém balení 
STAR vč. českých popisků. Ucelený 
katalog EKONOMICKÉ ŘADY STAR 
již v přípravě!

Novinkou v našem sortimentu jsou 
kamerové systémy firmy SANTEC, 
která je součástí skupiny Burg Wäch-
ter group a již více než 40 let vyrábí 
kamery a příslušenství s puncem 
německé kvality. Nabízí nejen pro-
fesionální kom-
ponenty pro ná-
ročné instalace 
v průmyslu či 
státní správě, ale 

i ekonomickou řadu vhodnou napří-
klad pro domácí využití. A právě tuto 
levnou řadu s obchodním názvem 
Blue Line nyní přinášíme na náš 
trh. Stručně namátkou třeba akční 
set digitálního videorekordéru se 
čtyřmi kamerami a příslušenstvím za 
14 999 Kč, vhodný pro rychlou a jed-
noduchou instalaci. Vůbec novinek na 
poli elektroniky připravujeme mnoho, 
např. elektronickou vložku secuEN-
TRY s možností odemykání pomocí 
chytrého telefonu, nebo velmi kvalitní 
a přitom cenově zajímavé prvky elek-
tronických zabezpečovacích systémů 
a alarmů EZS prestižního Izraelského 
výrobce CROW. 

V případě potřeby se obraťte na pro-
duct specialistu v oblasti CCTV pana 
Radka Matěchu tel. 702 131 919 
nebo rmatecha@hbgroup.cz.

Rozšiřujeme  
sortiment STAR!
Kvalita za rozumnou cenu

+ CISA C2000 

+ CISA ASTRAL

Počátkem roku 2015 získalo H&B 
Group nově zastoupení firmy DINO 
pro ČR a SR. Produkty DINO jsou 
odborné veřejnosti známy jako velmi 
kvalitní nástroje pro užití otevírací 
techniky. DINO především vyniká 
precizním zpracováním planžet, 
které jsou velice oblíbené mezi lock-
pickery.

Podařilo se nám u výrobce ná-
strojů LISHI zajistit nejvýhodnější 
ceny nástrojů, proto i vám můžeme 
nabídnout bezkonkurenční ceny pro-
duktů této renomované firmy. Ceny 
klasických picků i oblíbených picků 
2v1 si vyžádejte u svého obchodního 
zástupce.

Díky vaší zvýšené poptávce po 
nástrojích „TURBODECODER“ jsme 
rozšířili nabídku o nové modely, např. 
oblíbený HU92, který je vhodný pro 
nenásilné otevírání vozidel BMW.

Všechny výše uvedené produkty 
můžete vidět „v akci“ na našich seminá-
řích H & B ACADEMY, které pravidelně 
připravujeme pro naše zákazníky. 
Termíny jednotlivých školení najdete 
na našich webových stránkách. Po-
drobné informace rádi poskytneme 
na emailu schuldes@ hbgroup.cz, 
nebo na tel. 725 835 596.



V dubnu roku 2009 se rakouská 
společnost EVVA stala 100% vlastní-
kem české společnosti GUARD, která 
již před tímto spojením spolupracovala 
s naší firmou a to od roku 1999. Do to-
hoto roku se také datuje první stroj Silca 
UNOCODE, který si firma GUARD za-
koupila do svého provozu. Spolupráce 
GUARD/EVVA a naší firmy H & B Group 
se nadále prohlubovala, kdy v sou-
časné době GUARD disponuje velkým 
průmyslovým strojem SILCA, třemi 
stroji UNOCODE, skenerem klíčů Silca 
LECTOR, dvěma značícími stroji MAR-
KER a jedním průmyslovým strojem 
QUATTROCODE, kterými ve výrobě 
prošlo už mnoho miliónů klíčů. Do bu-
doucna GUARD počítá též se zakou-
pením multifunkčního stroje PROTECH.

„H & B Group je více jak patnáct let 
naším hlavním dodavatelem klíčů 
SILCA“, říká vedoucí výroby GUARD/
EVVA Ing. Tomáš Cvek, který pracuje 
ve firmě GUARD více než 20 let. Pana 
Cveka jsme požádali o rozhovor na 
téma spolupráce s naší firmou, spoko-
jeností se stroji SILCA a mnoho dalších 
témat, které určitě zaujmou každého 
klíčaře. 

Jakou roli hraje ve vašem podnikání 
SILCA?

Silca hraje významnou roli. Mohu říci, 
že za 15 let spolupráce náš vzájemný 
vztah přerostl někam dál. Za tuto dobu 
jsme společně prošli také obdobími, 
která nebyla jednoduchá. Jsem rád, 
že se nám společně podařila všechna 
úskalí překonat a těším se na další spo-
lupráci.

Celý rozhovor s panem Cvekem 
naleznete na našich www stránkách 
www. hbgroup.cz v sekci ZPRAVODAJ.

1  Jan Vodička, Ústí nad Labem: Unocode 399 EVO (šrotovné UC399), RW4+P-Box, 
InstaCode, LF kopírovačka na čip 125 kHz, Tech 3, Lektor, Bravo Code

2  Autoservis Pospíšil, Krouna: Futura, T-Code MVP, KD-900
3  Josef Houdek – Atyp klíč, Praha: Unocode 299, RW4 Plus (šrotovné), Perseo, 

Nova 2000, Targa
4  Jan Krov, Humpolec: T-CODE MVP, KD-200, Instacode, Bravo Evolution, Bravo 

Europa, Unocode (starý model), Tech 3, SBB
5  Jaromír Utěkal, Kojetín: T-Code MVP, Easy, RW4 Plus, KD 900
6  Ľubomír Pavelka Klúčová Služba - ELP, Prievidza: Futura, Bravo 

Professional, RW4+P-BOX, SKP900, KD200, Tango, Supervag, Dallas čipovačka 
KeyMaster 3 PRO RF

www.hbgroup.cz l www.klicovecentrum.cz
P l z e ň  P r a h a  O s t r a v 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
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NOVINKA

Univerzální Dongle
Petr Godfryd
Obchodník regionu Morava

Petr vystu-
doval SOŠ ob-
chodní v Os-
travě. Po vojně 
nastoupil do vel-
koobchodu žele-
zářských potřeb 
LIBROS Ostrava. 
Tam působil 15 
let v pozici ob-
chodního zá-
stupce pro re-

gion Ostravsko a nyní jsme rádi, že 
posílil tým HB na naší nové pobočce 
v Ostravě.

Mezi jeho koníčky patří aktivně fot-
bal a turistika. Petrovi je 36 let a má 
4 děti – 3 kluky a jednu holčičku.

Telefonní kontakt 606 784 191 nebo 
na emailu pgodfryd@hbgroup.cz.

Od roku 2015 
společnost AD 
patří do rodiny 
SILCA s výhrad-
ním zastoupením 
naší firmou. Nyní 
vám AD představuje 
novinku ve svém 
sortimentu příslu-
šenství k diagnosti-
kám T-CODE PRO a T-CODE MVP, 
kterou je univerzální dongle. 

Smart dongle nahradí všechny 
doposud používané dongly a navíc 
disponuje konektorem pro připojení 
dalších zařízení jako např. Smart 
Eeprom cable, díky kterému bude 
možné vyčítání PIN-kódů a dat přímo 
z EEPROM a generovat tak čipy.

INTEGROVANÁ 
FUNKCE  

KALKULÁTORU


