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Představujeme 
Vám cylindrickou 
vložku Star Patent

Silca představuje  
novinky v kopírování  
autoklíčů

Zkopírování všech čipů ID48!
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KLÍČOVÉ CENTRUM

Zpravodaj H & B Group

Vážení zákazníci, dříve velmi 
oblíbené cylindrické vložky 
typu 2018 a 2020 jsou zpět! 
Jako jediní na trhu Vám je 
nyní nabízíme my, a navíc za 
výhodnou cenu! Stavební 
vložku Star 100 a vložku 
Star 200 sestavujeme 

z vlastních kompo-
nent přímo v H & B 
a prodáváme jako 
produkt oblíbené 
řady Star – kvalita 
za rozumnou 
cenu!

Úvodní slovo
Vážení zákazníci, 
jsem rád, že Vám 
mohu představit 
novou tvář na-
šeho časopisu. Je 
to první z novinek 

v marketingu, které jsme pro 
Vás připravili i díky nové posile 
našeho týmu v této oblasti. Již 
příští rok HB oslaví 25. výročí od 
svého založení. Zároveň s tímto 
milníkem zahájíme marketin-
govou kampaň na podporu 
kvalitních cylindrických vložek 
se sloganem „Je Vaše tradiční 
vložka bezpečná?“ Hlavním cílem 
kampaně bude upozorňovat kon-
cové zákazníky na nepravdivé 

informace o ochraně některých 
„patentových klíčů“ a certifikátech.

Kampaň se týká především 
vložek RS, u nichž výrobce na 
obalu uvádí informaci, že vložka 
spadá do RC3. Tato certifikace 
je však platná jen v kombinaci 
s kováním s překrytem rovněž 
v RC3, což často instalované 
vložky nesplňují. Další spornou 
záležitostí byla nesmyslná paten-
tová ochrana klíče, kterou se nám 
podařilo vymazat (rozhodnutí 
patentového úřadu PUV 2011-
25003). 

V letošním roce se nám poda-
řilo navýšit prodej cylindrických 
vložek na více než 100 000 ks 

ročně. Věříme, že toto množství 
bude nadále dramaticky růst 
i díky novým projektům STAR 
PATENT 2032 a Star 100 a Star 
200. Vracíme se tak k oblíbe-
ným tradičním vložkám, které 
nadnárodní společnost přestala 
vyrábět, avšak po kterých je stále 
poptávka.

V těchto dnech slaví 1. výročí 
od otevření naše nejnovější 
pobočka v Ostravě. Z výsledků 
za první rok a z lepšího servisu 
pro region Morava mám velkou 
radost. Začátkem roku 2016 bude 
provozovna rozšířena o dalších 
500 m2 a stane se tak pobočkou 
s největší skladovou plochou. Rád 

bych Vás pozval na připravovaný 
den otevřených dveří. Uskuteční 
se v Ostravě koncem května 
2016, u příležitosti oslav 25. výročí 
vzniku naší společnosti.

Na závěr 
bych Vám chtěl 
poděkovat za 
velice úspěšný rok 
2015 a popřát vše 
nejlepší do nového roku.

Ladislav Beránek

Vlastní výroba v dílnách H & B Group
= záruka kvality a rychlého servisu

Všechny uvedené cylindrické 
vložky Star pro Vás sestavují 
v našich vlastních dílnách 
zkušení technici. Pro výrobu 
používáme pouze kvalitní 
komponenty od renomova-
ných dodavatelů. Můžete si 
tak být jisti kvalitou a spo-
lehlivostí těchto produktů. 
V případě potřeby přestavby 

či opravy zajistíme rychlý 
a bezproblémový servis.

Využíváme také automa-
tický stroj pro řezání a zna-
čení klíčů Silca Protech. Díky 
tomu můžeme zaručit ma-
ximální bezchybnost a pre-
ciznost při výrobě i velkého 
množství různých druhů klíčů.

Cylindrické vložky typu 2018 a 2020 nyní se značkou Star!
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Ve spolupráci s našimi dlou-
holetými partnery, společ-
nostmi Silca a KABA, jsme 
pro Vás připravili vložku Star 
Patent 2032 a doplnili jsme 
tak naši rozsáhlou nabídku 
bezpečnostních cylindrických 
vložek.

Kvalitní cylindrická vložka 
vyráběná firmou KABA je 
dostupná ve 3. a 4. bezpeč-
nostní třídě a nabízí spolehli-
vou ochranu proti mechanic-
kému překonání (bumpingu, 
odvrtání a vyplanžetování). 
Zároveň je zajištěna stopro-
centní patentová ochrana 
profilu klíče s platností 
patentu až do roku 2032. 
Partnerství se Silcou, 
světovou jedničkou ve 
výrobě klíčů, je zase 
zárukou kvality a také 
bezkonkurenčně nízké 
ceny dodávaných klíčů. 
Sestavování vložek Star 
Patent se provádí přímo 
v dílnách H & B. Máte tak 
vždy zaručenu maximální 
rychlost a flexibilitu při 
výrobě a servisu. Vložka 
je prodávána v atraktiv-
ním modrém balení s již 
klasickým designem Star.

Výhody Star Patent:

 » vysoká kvalita a bezpeč-
nost

 » 100% patentová ochrana 
klíče

 » flexibilita a rychlost výroby
 » příznivá cena

Kvalitní zamykací vložky za rozumnou cenu
Představujeme novinku

Cylindrická vložka Star Patent

Vložka Star Patent 2032 (RC4)

Barevná stavítka LAB 
…skládání vložek nebylo nikdy jednodušší

skladem: 
FAB, CES, GEGE/KABA 
a GUARD/EVVA

nově CISA

Je Vaše tradiční vložka

bezpečná?

Vložka Star Patent 2032 (RC3)
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Silca token
Alternativní placení sni‑
žuje vstupní náklady
Vybrané elektronické stroje od 
Silci nyní umožňují místo velké 
jednorázové investice postupné 
placení za využívání přístroje 
digitálními tokeny.

Existují dvě možnosti:
Zakoupíte si balíček s urči-
tým počtem tokenů, které 
jsou Vám postupně strhá-
vány vždy, když vyrábíte 
klíč.
Zaplatíte si předplatné na 
určité období (od 1 měsíce). 
Během platnosti předplat-
ného můžete duplikovat 
neomezené množství klíčů.

Tokeny lze nyní využívat napří-
klad u diagnostiky MVP Pro nebo 
u nové Futury Automotive Token.

 

Novinky ze světa autoklíčů  
a dálkových ovladačů

TIP ze servisu
Také se vám už tolikrát 
stalo, že jste ve voze 
marně hledali OBD zásuvku? 
Teď už nebudete muset hledat. 
Stačí do známého vyhledávače 
Google napsat výrobce a typ 
vozu, rok výroby a sousloví 
„OBD socket“. Poté již jen klik-
nete na kartu obrázky a ihned 
uvidíte, kde se OBD zásuvka 
v daném voze nachází.

KD: Univerzální dálkové ovladače ušetří Váš sklad
Nově pro 
Vás již máme 
skladem čtyři 
z pěti základ-
ních typů 
čipovaných 
ovladačů 
KD. Pouze 
s těmito pěti 
ovladači můžete vyrábět duplikáty 
klíčů pro vozy Peugeot, Citroën, 
Honda, Renault, Fiat, Chrysler, 
Jeep, Opel, Chevrolet a další. Díky 

nim tak můžete 
nahradit znač-
nou část skladu 
originálních 
autoklíčů.

K přípravě 
ovladačů KD 
slouží generá-
tory ovladačů 

KD200 a KD900. Obě zařízení 
naleznete v naší nabídce strojů na 
kódování autoklíčů.

Ovladače KD Vám umožní značně 
zredukovat skladové zásoby 

klasických ovladačů

Toto nové řešení bude brzy dostupné pro 
všechny zákazníky, kteří vlastní zařízení 
RW4/P -Box nebo RW4+. Bude tak možné 
vytvořit duplikát jakéhokoliv autoklíče s či-
pem ID48, zatímco konkurenční zařízení do-
kážou zkopírovat pouhý zlomek těchto čipů, 
které jsou v současnosti na trhu. Přijímáme 
objednávky na limitovanou edici prvních 50 
kusů pro ČR! 

Kompletní řešení pro kopírování 
autoklíčů s ID48!

Silca představuje novinku: Zařízení umožňující kopírování 
veškerých čipů s identifikací MEGAMOS CRYPTO 48

Snadné předkódování čipů Silca –  
Advanced Diagnostics (čipy ID46 a ID48)

Naši dodavatelé Silca 
a Advanced Diagnostics 
vyvinuli dvě řešení pro 
zapisování předkódovaných 
dat na různé čipy. Jedná se 
o Smart Aerial a Power Cable, 
kabel, který dokáže propo-
jit kopírovací zařízení Silca 
s programovacím zařízením 
AD100 Pro a MVP Pro a Smart 
Donglem. Tato dvě řešení 
umožní zapsat předkódo-
vaná data vyčtená z vozidla 
na prázdné čipy. Řešení lze 
použít na předkódování čipů 

ID46 (T14) a ID48 (T33) pro 
vozy Fiat a vozy skupiny VAG 
(VW, Škoda, Audi, Seat).

Výhody:
 »  automatické zapisování 

dat – prevence chyb, 
ke kterým může 
dojít v případě ma-
nuálního zadávání

 »  jednoduchá obsluha
 »  automatická konfi-

gurace s AD100 Pro 
a MVP Pro a Smart don-
glem

 »  skrytí dat – předkódovaná 

data jsou 
skryta před 
zákazníkem
Podrobný 

popis postupu použití Smart 

Aerial a Power Cable si mů-
žete přečíst na www.hbgroup.
cz v sekci Zpravodaj. 

Objednejte do konce roku a ušetřete 18 100 Kč!
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Špičkové vybavení, profesionální servis
FUTURA: 6 zařízení v 1

FUTURA

TRIAX QUATTRO
důlkové klíče 
a autoklíče 
s vysokou 

bezpečností

UNOCODE 299
ploché klíče 
a autoklíče

BRAVO
ploché klíče 
a autoklíče

MATRIX
důlkové klíče 
a autoklíče 
s vysokou 

bezpečností

DELTA ‑FO
autoklíče Ford 

a Jaguar

CROWN
trubkové 

klíče

Jeden z nejúspěšnějších 
elektronických strojů na 
výrobu klíčů stále vede! Toto 
zařízení dokáže precizně řezat 
a kopírovat zubové, vlnkové, 
důlkové a nyní i trubkové 
klíče! Celý proces výroby je 
přitom velmi snadný a rychlý. 
Stroj automaticky kontroluje 
upevnění klíče a pohyby stroje 
na třech osách jsou plně 
automatizované. Průvodce 
v integrovaném tabletu (který 
je však možné používat i sa-
mostatně) Vás přitom krok za 
krokem provádí jednotlivými 

operacemi. Jednoduché jsou 
i aktualizace softwaru, stačí je 
nainstalovat do tabletu a stroj 
si je po připojení tabletu 
stáhne sám.

Kromě univerzálního použití 
pro nejrůznější typy klíčů 
a snadné a intuitivní obsluhy 
k přednostem stroje Futura 
patří kompaktní rozměry, 
nízká hmotnost a nízká 
spotřeba energie v porovnání 
s jinými stroji. Tyto vlastnosti 
oceňují nejen klíčaři, kteří stroj 
používají mimo provozovnu. 

Ke stroji Futura získáte zdarma 
software obsahující miliardy kódů!

Nyní 2 × více výhod!
Speciální akce!

Pro vybrané nově zakoupené elektronické 
stroje na výrobu klíčů nyní nabízíme  

2 × více výhod:

roky záruka
aktualizace ročně zdarma
návštěvy servisního technika ročně
roky výhodného financování2
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Zpravodaj H & B Group

Samozamykací 
antipanikový zámek  
DORMA SVP 6000

Nová DORMA SVP 
6000 je samozamy-
kací antipanikový 
zámek vhodný 
pro nouzové dveřní uzávěry. 
Zámek je schválen pro dveře na 
únikových cestách a pro použití 
u protipožárních a protikouřo-
vých dveří.

Tento univerzální zámek 
je pravo-levý, pro napětí 
12 V / 24 V. Doporučujeme jej jako 
možnou alternativu místo zámků 
ABLOY EL560 a EL460.

V naší nabídce najdete 
vícebodové zámky 
vhodné do prak-
ticky jakéhokoliv 
typu dveří, ale zvláště do 
dveří plastových. Nabízíme 
všechny dostupné backsety 
a typy čela, různé šířky 
i délky a vyberete si u nás 
ze všech základních typů 

zámků (s rolnami, hříbky, 
trny i háky). Vybrané 

zámky jsou samo-
zřejmě dostupné 

také s panikovou či samoza-
mykací funkcí.

Vícebodové zámky 
odebíráme od prověřených 
výrobců, jako jsou Roto, KFV, 
Winkhaus, Maco, Sobinco, 

Schuring a další. 
Zvláště bychom 
chtěli upozornit 
na zámky od 
firmy Roto, u níž 
jsme nedávno 
získali přímé 
zastoupení.

Vícebodové zámky pro  
plastové dveře

S výrobcem dveřních 
a okenních závěsů Otlav 
spolupracujeme již mnoho 
let. Jeho široký sortiment 
uspokojí většinu zákazníků. 
Přibližně před dvěma lety 
představili novinku: skryté 
závěsy, které možná znáte 
od jiných dodavatelů. Výho-
dou skrytých závěsů Otlav je 
výběr z několika barevných 

povrchů a také 
příznivá cena.

Úplnou novin-
kou tohoto 
výrobce 

jsou pak závěsy 
495/15 (u nás známé 
pod označením 
TRIO) v klasické 
a protipožární 
verzi. 

Otlav: Široký sortiment dveřních 
závěsů

Podívejte se na prezentaci 
skrytých pantů

Jednoduchý a rychlý způsob 
montáže klik nabízí systém 
Quick-Fit. Tato technologie je 
založena na blokovacím me-
chanismu vyvinutém 
firmou HOPPE, díky 
němuž jsou obě části 
kliky pevně propojeny.

Upínací mechanismus 
je umístěn přímo v klice. 
Jedna část kliky se jed-
noduše zasune do druhé 

a montáž je tak hotová v je-
diném kroku. Není potřeba 
žádné nářadí a žádný červík 
a ušetříte 75 % času v porov-
nání s instalací běžné kliky. 
Velmi snadná a rychlá je i de-
montáž. Upínání Quick -Fit je 
variabilní a může být použito 
pro různé tloušťky dveří.

Všechna kování HOPPE 
s tímto provedením splňují 
normu pro kování třídy 3 pro 

objekty s vysokým 
zatížením dle DIN 
EN 1906.

HOPPE Quick-Fit:  
rychlejší a jednodušší montáž

Podívejte se, jak rychlá je montáž 
a demontáž s HOPPE Quick-Fit

Reklamní 
panely 
HOPPE

Pro informace 
o možnosti 
výhodného 
získání panelů 
kontaktujte 
prosím svého 
obchodníka

Cenová bomba! 

6 900 Kč
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Inteligentní klika neboli 
IES (Intelligent Electronic 
Shield – Inteligentní elekt-
ronický štít) je elektronický 
přístupový systém z řady 
CEStronics. Tento systém je 
vhodný zvláště pro použití 
v bytových domech, ale své 

uplatnění nalezne i v dal-
ších objektech. 

Systém umožňuje přístup 
prostřednictvím čipu nebo 
čipu v kombinaci s mechanic-
kým klíčem. Povolení nebo 
zakázání přístupu se provádí 
pomocí programovací karty 
nebo speciálního softwaru. 
Předností je vlastní zdroj 
napájení, díky kterému není 
nutné instalovat přívod 
elektrické energie. Výměna 
baterií je velmi jednoduchá. 

Dveřní štít je navíc 
vyroben z nere-
zové oceli a je 
tak odolný proti 
vandalům a ne-
šetrnému zachá-
zení, díky čemuž 
je ideální právě 
pro vchody do 
bytových 
domů.

Inteligentní klika:  
Ideální řešení přístupu pro bytové domy

K  přednostem inteligentní kliky patří 
odolnost, snadná montáž, programo-
vání i používání a možnost propojení 
s domovním zvonkem

Prodej firmy BERA nadnárodní společnosti 
skončil pro Radomíra Bednáře zklamáním.  
Nyní znovu podniká a ve spolupráci 
s H & B Group připravuje nový produkt

Radomír 
Bednář 
založil a po 
sedmnáct let 
úspěšně vedl 
společnost 
BERA, s. r. o., 
která se 

stala známou především 
díky dveřním otvíračům 
BeFo a také samozamykacím 
a skříňovým zámkům. Ve 
snaze podpořit další vývoj 
firmy se ji rozhodl prodat 
nadnárodní společnosti. 
Místo očekávané podpory 
inovací ve výrobě, rozšíření 

zákaznické sítě a cílené 
propagace, které by posu-
nuly firmu na další úroveň, se 
dočkal opaku: neodborných 
zásahů do fungování firmy, 
přestěhování strojů a propuš-
tění kvalifikovaných zaměst-
nanců. I přes toto zklamání se 
rozhodl znovu začít podnikat. 
Založil novou firmu, ERBI 
systems, s. r. o., která nyní 
spolupracuje s H & B Group na 
společném projektu.

K tomu, proč se rozhodl 
znovu začít, říká pan Bednář: 
„Jedním z hlavních důvodů 
bylo, že jsem chtěl dát znovu 

příležitost lidem, kteří byli po 
koupi firmy BERA nadnárodní 
firmou propuštěni. Navíc se 
objevila možnost účastnit se 
společného projektu elek-
tromechanického zámku 
s H & B Group.“

K projektu elektrického 
zámku dodává: „Výsledky 
ročního vývoje elektrických 
samozamykacích zámků 
představíme již brzy. Při 
jejich výrobě využíváme 
nových technologií a letitých 
poznatků o zámcích a potře-
bách zákazníků. Tyto elek-
trické zámky budeme vyrábět 

pro H & B Group pod značkou 
Star. Budou mít stejné roz-
měry jako nejběžnější zámek 
na trhu, 24026, a budou tak 
ideální pro výměnu a snad-
nou montáž.“

Děkujeme za rozhovor. 
Přejeme Vám do budoucna 
hodně úspěchů a těšíme se, 
až nový elektrický zámek 
rozšíří naši rodinu oblíbe-
ných produktů Star!

Rozhovor v celé délce si 
můžete přečíst na www. 
hbgroup.cz v sekci Zpravodaj.

Připravujeme nový 
cenově výhodný 
model se čtečkou 

zafrézovanou 
v kování!

Cenová bomba!

55 Kč
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Výhradní zastoupení

KLÍČOVÉ CENTRUM

V našem bazaru použitých 
strojů najdete pouze plně 
funkční a spolehlivé stroje, 
které prošly důkladnou tech-
nickou kontrolou. 

Na veškeré stroje z bazaru 
poskytujeme záruku 1 rok.

Unocode 399
 » cylindrické klíče, autoklíče, 

speciální klíče
 » SW Instacode zdarma!

Quattrocode
 » gravírované a důlkové klíče
 » vč. 2 fréz
 » SW Instacode zdarma!

Matrix S
 » důlkové a vlnkové klíče
 » využití: všechny nové 

autoklíče, klíče pro vložky 
FAB 1000 
a 2000, Mul-

-T-Lock atd.

H & B Group 
představuje...

Marketingové duo  
Iva a Marcela

Marcela Komár-
ková po návratu 
z Velké Británie 
zakončila své 
vzdělání na VŠ 

ekonomické. Součástí týmu 
H & B na plzeňské pobočce je 
již řadu let. V rámci spolu-
práce se zahraničními doda-
vateli připravuje především 
informační e -maily doplněné 
o akční nabídky. V posled-
ních letech se jejími koníčky 
staly sport a péče o její dva 
syny. 

Novou posilou 
našeho týmu 
je Iva Blechová, 
která nedávno 
dokončila své 

univerzitní studium mar-
ketingu a managementu 
a nyní má v H & B na starosti 
plánování a realizaci marke-
tingových kampaní. Iva ve 
volném čase ráda sportuje, 
čte a hraje PC hry. 

Silca stroje, čipovací zařízení  
a software
Nejlepší řešení pro výrobu klíčů a autoklíčů

Václav Zíka, České Budějovice:  
Zed -FULL

Rudolf Říha, Český Krumlov:  
Fast Copy Plus, SuperKey 5, Tango

Hana Sztablová, Havířov:  
Bravo Professional, Viper, Futura, Easy, Matrix S, 
Fast Copy

Jiří Steinbach, Praha:  
Unocode 399, Bravo Professional, Twister, Olympic, 
software Instacode

Bazar strojů – Plně funkční stroje za skvělé ceny!

148 000 Kč 39 000 Kč160 000 Kč


