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Zpravodaj H & B Group

Úvodní slovo
Vážení zákazníci,

je tomu již 25 let, 
kdy do našeho 
bytu v pane-
lovém domě 

v Chebu přijel pan Henzl, 
otcův spolužák ze školy, 
který v roce 1968 emigro-
val do Mnichova. Tam se 
vyučil u místního zámečníka 
Pankhofra. Myšlenka otevřít 
zámečnický servis v Chebu 
nebyla přijata s nadšením, 
ale nakonec to bylo zásadní 
rozhodnutí pro naši rodinu. 
I když se po krátkém čase 
pan Henzl bohužel rozhodl 
z firmy odejít (hlavně díky 
malému zisku v přepočtu ko-
runa/marka), do názvu H+B 
nesmazatelně patří.

Z chebského zámečnického 
servisu jsme se rozrostli na 
firmu se širokým sortimen-
tem a působností po celé 
ČR i na Slovensku. Většinu 
našeho zisku investujeme do 
vývoje. Naši vlastní výrobu 
vložek značně usnadnilo 
pořízení automatického 
stroje Silca Protech. V blízké 
budoucnosti plánujeme koupi 
vlastní linky pro balení našich 
výrobků do skin fólie. Od 
obyčejného velkoobchodu 
jsme se tak přesunuli také 
k výrobě.

Naší vizí je neustále klást 
důraz na inovace a to nejen 
v naší firmě, ale posouvat ku-
předu celý náš obor a podílet 
se na jeho vývoji. Zatímco 

před 25 lety klíčaři vydělávali 
pár korun na výrobě obyčej-
ných klíčů, dnes jejich příjmy 
plynou i z řady dalších pro-
duktů – například autoklíčů či 
elektroniky.

V současné době roste 
zvláště poptávka po dopl-
nění mechanických systémů 
elektronickými. Mnoho lidí 
vnímá zhoršení bezpečnostní 
situace a nárůst kriminality 
v zemi – i v souvislosti s aktu-
ální migrační krizí.

Zatímco většina prodejců 
v oblasti zabezpečení nabízí 
pouze mechanické, nebo 
naopak jen elektronické 
systémy, praxe ukazuje, že 
nejefektivnější zabezpečení 

představuje právě jejich kom-
binace. Firma HB je v tomto 
ohledu výjimkou, neboť se 
specializujeme jak na mecha-
niku, tak elektroniku.

V květnu letošního roku pro-
běhla v řadě médií od televize 
po místní tisk první z našich 
rozsáhlejších marketingo-
vých kampaní s cílem upozor-
nit koncové zákazníky na nut-
nost kvalitního zabezpečení, 
ale také třeba rezervních 
autoklíčů. Věříme, že kampaň 
přivede nové zákazníky i na 
Vaše prodejny.

Ladislav Beránek

Slavíme 25 let
Vaším klíčovým partnerem jsme již čtvrt století

H & B Group, s. r. o. letos slaví 
25. výročí od svého vzniku. Po 
dobu našeho působení v ob-
lasti klíčařského sortimentu 

na českém a slovenském 
trhu jsme se rozrostli na síť 
v současnosti již 7 poboček 
s 65 zaměstnanci a zařadili 

jsme se mezi největší do-
vozce a prodejce klíčařského 
sortimentu na území České 
republiky a Slovenska.

1991 – 20. června je v Chebu 
založena firma H + B

1991

Již od začátku jsme spolupracovali 
s významnými výrobci – na foto-
grafii první faktura od národního 

podniku FAB z července 1991

2000 – firma již má 
čtyři české provo-
zovny, v Chebu, So-
kolově, Plzni a Vod-
ňanech, a na konci 
roku je v Bratislavě 
založena 1. zahra-
niční pobočka

1995 – začátek 
spolupráce 
s jedním z našich 
klíčových doda-
vatelů, společ-
ností Silca

20001995

2005 – vzniká 
nová pobočka 
v Praze v areálu 
bývalé výrobny 
klíčů DEZA, za-
stoupení italské 
společnosti CISA

2010 – exklu-
zivní zastoupení 
renomovaných 
německých vý-
robců CES a Burg 
Wächter

2005 2010
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Naši značku Star jsme na 
trh uvedli před několika lety 
a od té doby naši nabídku 
neustále rozšiřujeme. 
Značka Star představuje 
průřez sortimentu od 
dodavatelů z celého světa. 
Najdete v ní již kompletní 

sortiment z oblasti zabez-
pečení pro Vaše zákazníky, 
včetně špičkových produktů – 
avšak vždy za dostupné 
ceny! Doporučujeme napří-
klad patentovanou vložku 
Star Patent ve 3. a 4. bezpeč-
nostní třídě či kvalitní bezpeč-
nostní kování Oval.

Součástí sorti-
mentu Star jsou 
také produkty pro 
profesionální klíčaře, 
včetně nových strojů 
na výrobu profilů 
klíčů. Stroj Star Micro-
Miller je mechanickou 

verzí stroje Silca NETMILL. 
S jeho pomocí si můžete 
vyrábět vlastní polotovary 
klíčů – např. včetně profilů RS, 
GUARD/EVVA či GEGE. Stroj 
dodáváme i s 23 frézami! 

2014 – v listopadu vzniká 
v Ostravě naše nejnovější 
pobočka, již 7. v ČR a SR

2014

2013 – představujeme naši vlastní 
značku Star „Kvalita za rozumnou cenu“

Díky pořízení stroje Protech 
jsme zefektivnili naši výrobu 
cylindrických vložek

2013

Silca Protech – 
precizní stroj, který 
automaticky řeže 

a značí klíče k našim 
vložkám

Star: Široký sortiment, kvalita a výhodné ceny

Připravujeme: 
Katalog STAR

V současnosti připravujeme nové zámky 
na kolo a motorky od čínského výrobce, 
který vyrábí např. i pro ABUS.

Nové přívěšky na klíče  
Emojis – již skladem!

Při nákupu produktů Star 
nad 5 000 Kč kvalitní tričko 

Star zdarma!

2016 – slavíme 25 let

Spolupracujeme s desítkami význam-
ných výrobců z celého světa

Náš široký sortiment zahrnuje také elektronické 
přístupové systémy (např. ILS), kamerové sys-
témy (CCTV) a alarmy

2016
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Můžete nám 
říct něco o za-
čátku Vaší spo-
lupráce s H & B 
Group?

Pro naši firmu jsme hledali 
nového dodavatele, který 
by nám byl schopen zaručit 
jistotu a stálost dodávek 
materiálu. Firmu H & B Group 
jsem znal dlouhou dobu, ale 
neměl jsem o ní příliš dobré 
mínění – kvůli informacím, 
které o ní byly šířeny. Když 
jsme si ji přesto nakonec jako 
dodavatele vybrali, zjistil 
jsem, že informace, které se 

ke mně do té doby dostá-
valy, nebyly vůbec pravdivé. 
Nyní už z vlastní zkušenosti 
víme, že firma H & B Group je 
spolehlivým partnerem. Naše 
spolupráce trvá od roku 2013 
a musím říct, že na velice 
dobré úrovni.

Ta spolupráce je 
oboustranná. Speciali-
zujete se mimo jiné na 
bezpečnost zámkových 
systémů a metody jejich 
překonávání, proto se také 
podílíte jako hlavní školitel 
na našem projektu H & B 
Academy. Co nám můžete 

říct k současným trendům 
v této oblasti?

Nejvýraznějším trendem 
v překonávání zabezpečení 
je v poslední době jedno-
značně snapping. V zahraničí, 
ale už i u nás, lze pozorovat 
zvýšený výskyt případů 
překonání mechanických 
zábranných systémů rozlo-
mením. Většina vložek, které 
jsou v současnosti používány, 
proti této destruktivní me-
todě nemá žádnou ochranu.

To je důvodem, proč dopo-
ručujete vložky s ochranou 
proti snappingu?

Přesně tak. V Česku máme 
zatím pouze dvě vložky 
s touto ochranou – obě od 
výrobce CISA. Jsou to Astral 
a C3000. Jsou vybavené 
tzv. sigillem, které zabraňuje 
rozlomení vložky. Sám jsem 
měl možnost přesvědčit 
se o jeho účinnosti při mé 
návštěvě výrobny CISA v Itálii. 
Obě vložky jsou velmi kvalitní, 
Astral je ve 3., C3000S ve 
4. bezpečnostní třídě a navíc 
má i patentově chráněný 
profil.

Hlavní školitel H & B Academy doporučuje 
ochranu proti snappingu
Daniel Šimandl je majitelem mostecké firmy Blesk Š & Š, která se zabývá bezpečnostní problema-
tikou. Dlouhodobě spolupracuje s naší firmou a je také hlavním školitelem H & B Academy.

Souber Tools: Lámačky pro profesionály
Britská společnost Sou-
ber Tools je výrobcem 
precizních nástrojů pro 
profesionální zámečníky. 
Zakladatel firmy Paul 
Souber vyvinul první 
produkt pro zámečníky 
v roce 1989. Byl jím revoluční 
nástroj na dlabání dveří. 
V současnosti již sortiment 
společnosti zahrnuje při-
bližně 600 produktových řad. 
Vysoce kvalitní, spolehlivé 

a účinné ná-
stroje jsou 
zámečníky 
velmi žá-
dané nejen 
v Británii, 
ale i ve více 

než 20 zemích 
světa, kam firma 

své výrobky vyváží.
Díky naší dlouholeté 

spolupráci se Souber Tools 
najdete v naší nabídce 

mimo jiné otevírací techniku 
pro destruktivní metody – 
včetně kvalitních lámaček. 
Doporučujeme stahovací 
vylamovák ACS2 s výměn-
nou hlavou a rozevírací čelistí 
pro pevné uchycení vložky. 
Je dodávaný včetně kufru 
s příslušenstvím.

Pro jarní školení 
H & B ACADEMY 
jsme nově zařadili 

semináře na téma „Montáže 
kování a základního dveřního 
příslušenství“, kde si účast-
níci v praxi vyzkoušeli různé 
druhy montáží kování a dal-
šího příslušenství (přídavné 
zámky, řetízky, průhle-
dítka aj.), mimo jiné i správné 
montáže dveřních zavíračů. 

Právě ty bývají podceňo-
vány a důsledkem je poté 
nesprávná funkce a obtížná 
nastavitelnost zavíračů pro 
bezchybný chod.

Další nově zařazené školení 
bylo na téma „Elektronické 
přístupové systémy pro 
bytové domy“, kde byly před-
vedeny různé typy zařízení, 
které umožní kontrolovaný 
vstup do bytových domů. 

Velmi žádanou vlastností 
těchto systémů je zaručení 
samozamykací funkce se 
současnou možností „odzvo-
nění“ z jednotlivých bytových 
jednotek. Uživatelé domu mají 
tímto zaručeno, že se nepo-
volaná osoba nedostane do 
společných prostor domu.

Všechny semináře, včetně 
nově zařazených, budeme 
opakovat v podzimních 

termínech. Plánujeme taktéž 
školení na naší ostravské 
pobočce, abychom vyšli 
vstříc i zájemcům z Moravy 
a ze Slovenska.

Podrobnosti najdete na 
našich webových stránkách 
v sekci VELKOOBCHOD/H & B 
ACADEMY. Další informace 
rádi poskytneme na e-mailu 
schuldes@hbgroup.cz, nebo 
na tel. +420 725 835 596. 

Nestihli jste nová témata školení?
Školení budeme opakovat na podzim, nově navíc také v Ostravě!
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Novinkou 
letošního roku 
je vložka CISA 
C3000 v prove-
dení S – Sigillo 
(sigillo – česky 
pečeť). Název nese 
podle tzv. sigilla, 
které zajišťuje odol-
nost proti rozlomení. 
Jedná se o paten-
tované jádro z lami-
nované oceli, které 
prochází celou délkou 
vložky. Při pokusu 
o rozlomení ocelové 
vrstvy pruží a za-
braňují tak prasknutí 
vložky. Navíc je toto 
jádro z obou stran 

viditelné a zloděje tak od po-
kusu o vloupání odrazuje.

Vložka má certifikaci 
pro 4. bezpečnostní třídu 
a kromě ochrany proti 
snappingu nabízí rovněž 

ochranu proti odvrtání, bum-
pingu, vyhmatání, ale také 
neoprávněnému kopírování 
klíče. Na rozdíl od většiny 

vložek s bezpečnostní 
kartou má navíc patentově 

chráněný profil. Dodávána 
je standardně se třemi 
prodlouženými klíči.

CISA Astral
Spolehlivá ochrana proti 
rozlomení

Druhou vložkou 
na našem trhu, 
která v součas-
nosti dokáže 
odolat pokusům o rozlomení, je 
CISA Astral. Stejně jako C3000S 
Sigillo má ochranu i proti bum-
pingu, vyhmatání a odvrtání. Do-
dávána je s bezpečnostní kartou 
a prodlouženými důlkovými klíči.

CISA C3000S Sigillo
Novinka v RC4, s patentovou ochranou  
a odolností proti rozlomení

Pasivní ochrana proti rozlomení je 
u C3000S i Astral viditelná z obou 

stran vložky a odrazuje od 
pokusů o vloupání

Cylindrické vložky CISA
Vyrobeno v Itálii

Na fotografiích můžete vidět některé fáze výroby cylindrických vložek CISA. Záběry byly pořízeny ve výrobnách ve Faenze a Mon-
sampolu v Itálii. Na poslední fotografii jsou naši zákazníci při návštěvě výrobny CISA během loňského leteckého zájezdu do Itálie. 

Díky vysoké odol-
nosti vložky není 
nutné investovat 
do drahého ko-
vání s překrytem

Frézování profilu bubínku

Proces výroby tělesa vložky

Výroba klíčů

Zákazníci při prohlídce muzea historických strojů
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CEMO
Motorická vložka nejen pro bezpečnostní dveře

CEMO od německého výrobce 
CES je motorem ovládaná 
vložka, která automaticky 
zamyká a odemyká dveře. 
Z vnější strany je možné 
vložku ovládat mechanickým 
klíčem, vložením kódu a nebo 
v kombinaci se systémy 

kontroly přístupu prostřed-
nictvím RFID média. Z vnitřní 
strany je vložka ovládána 
knoflíkem a nebo řízena 
senzory.

CEMO je plně kompatibilní 
se zamykacími systémy 
CES. Montáž je velmi snadná 

a vložku je možné nainsta-
lovat na jakékoliv dveře 
s otvorem pro klasickou 
cylindrickou vložku. Lze ji po-
užít k ovládání různých typů 
zámků, včetně vícebodových 
i zámků s panikovou funkcí.

Se stále sílícím zájmem 
o elektronické pří-
stupové systémy jak 
do administrativních 
budov, tak i do byto-
vých domů, jsme do 
naší nabídky zařadili 
autonomní PIN klá-
vesnici vhodnou i pro 
venkovní použití.

Terminál je možné 
zkombinovat s elektro-
mechanickým samoza-
mykacím zámkem nebo 
s elektrickým otví-
račem a vytvořit tak 
cenově velmi dostupný 

elektronický pří-
stupový systém 
zcela na míru 
Vašim požadav-
kům. Klávesnice 
nabízí mož-
nost přístupu 
prostřednictvím 
PIN kódu, ale 
její součástí je 
i čtečka bezkon-
taktních karet 
a čipů MIFARE. 

Jednotlivé typy 
přístupů lze 
libovolně kombi-
novat. Klávesnice 

umožňuje uložení až 2000 
kódů a 2000 karet a je tak 
vhodná i pro rozsáhlejší 
systémy s větším počtem 
uživatelů.

Přihlášení se projevuje 
akustickým signálem a ze-
leným bliknutím při povole-
ném přístupu, červeným při 
použití neautorizovaného 
média. Čas otevření je možné 
nastavit od 0 do 99 sekund.

Terminál má moderní 
stříbrný design a klávesnici 
s modrým podsvícením. Tělo 
je celokovové, z nerezové 
oceli, což zaručuje maximální 

odolnost proti vandalismu, 
a se stupněm krytí IP68, tedy 
odolné vůči prachu i vodě.

Přístupový terminál MIFARE
Odolná klávesnice pro přístupové systémy na míru

V kombinaci s elektromechanickým 
zámkem nebo elektrickým otvíračem 
tvoří terminál plnohodnotný přístu-

pový systém
Vyzkoušejte si funkci 

systému s přístupovým 
terminálem a elektro-

mechanickým zámkem 
na naší plzeňské 

pobočce!

Bezdrátové alarmy EL
Electronics Line (EL) je 

inovátorem v oblasti 
moderního zabezpe-
čení pro domácnosti 

a malé firmy. Uživatelům 
nabízí komplexní zajištění 

bezpečnosti a maxi-
mální pohodlí.

Systémy EL mohou 
zahrnovat vnitřní i ven-
kovní detektory, PIR 
kamery, bezpečnostní 
senzory a další zařízení, 
která neustále komu-

nikují s cloudo-
vým serverem. 
Ten informace 
dále předává 

uživateli, který může mít do 
systému okamžitý přístup 
prostřednictvím webového 
rozhraní nebo aplikace pro 
smartphone (podporován je 

Android, iPhone i iPad). 
Uživatel tak může 
kdykoliv a odkudkoliv 
na světě nejen zkon-
trolovat stav svého 
domu či kanceláře, ale 
také dálkově spravo-
vat uživatele a jejich 

kódy, nastavovat alarm pro 
jednotlivé zóny a měnit další 
nastavení systému.

dům / firma uživatel

Elektronické systémy EL 
budeme dodávat včetně 
softwaru v češtině.

Podívejte se na prezentační 
video k alarmům EL
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Dálkové ovladače Air4 
jsou velmi populární díky 
univerzálnímu použití 
pro brány a vrata (podpo-
rují např. i kopírování ovla-
dačů pro brány Hörmann). 
I jejich použití je velmi snadné.

Silca nyní přichází s další 
novinkou, a to s univerzál-
ními ovladači pro přípravu 
dálkových ovladačů pro 
automobily. Tyto ovladače 
budou dostupné v designu 

ovladačů koncernu 
VW a bude je možné 

připravovat na 
obdobném zařízení jako 

EasyScan. Komunikace mezi 
ovladačem a zařízením bude 
probíhat bezdrátově. Díky 
tomuto řešení bude možné 
opět snížit skladové zásoby 
originálních autoklíčů. 

UFO ohlídá Vaši dodávku

Unocode Pro a Triax Pro
Špičkové stroje nyní ještě rychlejší a výkonnější

UFO Váš náklad ohlídá všude, 
na nehlídaném parkovišti 
nebo vždy, když musíte 

zastavit a nechat svou do-
dávku bez dozoru.

Zámek UFO od italského 
výrobce Meroni je vyrobený 
z extra odolné oceli a odolá 
všem pokusům o násilné 
překonání. Zůstává neustále 
pevně připevněný na dveřích 
a při jejich zavření se auto-
maticky zamkne. Nebude Vás 
tak zdržovat a především 
nehrozí, že byste jej zapo-
mněli použít, jako je tomu 
u běžných visacích zámků. Je 
vhodný zvláště pro dodávky 
a menší nákladní vozy bez 

ohledu na model. Lze jej 
použít na zadní i boční dveře, 
přičemž všechny zámky na 
voze lze odemykat jediným 
klíčem. Instalace UFO je 
rychlá a snadná.

Silca nedávno představila nové 
elektronické stroje s vylepše-
nými vlastnostmi pro profe-
sionální klíčaře: Unocode Pro 
a Triax Pro. Na obou strojích je 

možné dekódovat a řezat klíče 
podle originálu nebo dle kódu. 
Unocode Pro je určený pro 
výrobu plochých cylindrických 
klíčů a autoklíčů a křížových 

klíčů. Triax Pro řeže vlnkové 
a důlkové klíče a může být 
použit i ke gravírování klíčů 
a drobných předmětů. Výroba 
klíčů na těchto strojích je nyní 

až o 30 % rychlejší (s možností 
nastavení rychlosti). Oba 
stroje jsou dostupné také ve 
verzi UTP. 

Vylepšení Unocode Pro vs.  
Unocode 399 Evo:
 » rychlejší dekódování a řezání
 » tišší chod a méně vibrací
 » ostřejší frézy s delší životností
 » poniklované svěráky s funkcí quick-
-release

Vylepšení Triax Pro vs. Triax Quattro:
 »  rychlejší dekódování a řezání
 »  flexibilní systém svěráků umožňující 

měnit jen čelisti
 »  systém výměny fréz s funkcí quick-
-release

 »  poniklované svěráky

TIP ze servisu
Rozbitý dálkový ovladač 
není vždy nutné měnit za 
nový! Nejčastější závadou 
bývají příliš opotřebené 
nebo vadné mikrospí-
nače, které lze jednoduše 
vyměnit. Veškeré vy-
bavení pro práci s dál-
kovými ovladači včetně 
mikrospínačů můžete 
zakoupit u nás. Případně 
nám poškozený ovladač 
můžete poslat a my Vám 
jej opravený zašleme 
obratem zpět.

Silca Air4 a univerzální ovladače pro automobily

Krok 1
Easy Scan Vám řekne, 

zda lze použít Air4, kte-
rou verzi potřebujete 
a zda ovladač používá 
fixní nebo plovoucí kód.

Krok 2
Jednoduchým postu-
pem naprogramujete 
Air4 dle originálního 
ovladače. U fixních 
kódů je ovladač při-

pravený, u plovoucích 
pokračujte krokem 3.

Krok 3
V blízkosti přijímače 

vrat podržte 10 s stisk-
nuté tlačítko ovladače. 

Ovladač se automa-
ticky přihlásí.

Podívejte se na 
prezentaci Air4



www.hbgroup.cz
Plzeň · Praha · Ostrava · Sokolov · Vodňany · Cheb · Bratislava

Výhradní zastoupení

KLÍČOVÉ CENTRUM

H & B Group 
představuje...

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

Zámečnictví – Jiří Hamouz, Chomutov

Futura, RW4+, M-Box, Matrix S

PEDDY Group s. r. o., Litvínov

Unocode Evo, Lancer Plus, Delta M, RW2

Petr Novotný, Havlíčkův Brod

Unocode 399 Evo, Viper, RW4+, M-Box, Zed-full

Boháček-KZT, s.r.o. Ostrava

Futura, RW4+

Tým H & B letos 
posílil Luděk 
Vrzák. Jeho 
předchozím 
působištěm byl 
DOM CZECH 
(SECURIDEV). 

Podpořit by měl oblast pro-
deje cylindrických vložek CISA 
a CES, SGHK a elektronických 
a mechatronických systémů 
CES. Svůj volný čas tráví 
sportem, s rodinou nebo na 
motorce.

Nově náš kolek-
tiv rozšířil také 
Ľuboš Peder. 
Nastoupil na 
naši slovenskou 
pobočku jako 

prodejce. I když je vyučený 
automechanik, posledních 
16 let se věnoval velkoob-
chodnímu prodeji klíčařského 
sortimentu ve firmě Toro. Ľu-
boš má rád plavání, turistiku 
a badminton. Je ženatý a má 
dospělého syna.  

Nabízíme materiály i stroje od 
renomovaných německých 
dodavatelů – pro všechny, 
kteří se zabývají gravírova-
cími a ryteckými službami 
nebo se chystají začít!

Nyní Vám nabízíme nové 
materiály od firmy Eckart, 
největšího výrobce v Ně-
mecku:
 »  barevné plastové desky 

určené pro me-
chanické i lase-
rové gravírování

 »  a barevné 
kovové desky 
(z eloxovaného 
hliníku a z mosazi).

Všechny deskové materiály 
můžeme naformátovat na 
požadované rozměry nebo 

z nich připravit 
polotovary dle 
Vašich speci-
fikací.

V naší na-
bídce nalez-

nete také kvalitní gravírovací 
a rytecké stroje od němec-
kého dodavatele NGrav, 
například stroj E 20 plus 
a J 100 plus. Oba stoje jsou 

dodávány včetně softwaru 
SignPro, který bude brzy 
k dispozici v češtině.

Více informací a objednávky 
strojů a materiálů: rytectvi@
hbgroup.cz, tel.: 377 264 119

Gravírování a rytectví

Připravujeme
Nový katalog  

gravírování a rytectví


