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Úvodní slovo ředitele firmy

Výlet do Silci

Vážené dámy a pánové,
předkládáme vám první číslo zpravodaje, ve
kterém vás budeme průběžně informovat
o společnosti HB.
Společnost HB vznikla v roce 1991 v Chebu jako malá rodinná firma s klíčovou službou.
Postupem času se rozrostla v největší specializovaný velkoobchod v klíčařském odvětví s kompletním sortimentem
přesahujícím 20 tis. položek. HB dnes zaměstnává 60 zaměstnanců,
je aktivní po celé ČR a SR. Obrat v roce 2011 přesáhl 200 mil. Kč.
V tomto zpravodaji vás chceme seznamovat s důležitými novinkami jak ve společnosti HB, tak s aktuálními novinkami ze světa klíčů
a zámků. Cílem společnosti HB je nabídnout vám kvalitní výrobky
z celého světa za nejlepších podmínek a servisu.
Do budoucna vám chceme přinášet novinky, jež umožní vašim
společnostem profesní i obchodní růst a vyšší konkurenceschopnost
ve vašem regionu. Budeme pokračovat v organizování společných
výletů k našim dodavatelům a pravidelných Dnů otevřených dveří na
našich pobočkách pro co nejpříjemnější spolupráci.
Na závěr chci jménem celé společnosti
HB poděkovat všem obchodním partnerům za projevenou důvěru s ujištěním, že
naší prioritou je vaše spokojenost s proLadislav Beránek
dukty i službami naší společnosti HB.

Ve dnech 14.–
16. července 2011
proběhla exkurze
v italské Silce s výletem do Benátek.
Všem zákazníkům, kteří se
zúčastnili, děkujeme.

Výlet do Burg Wächteru a CESu
16.–18. října
2011 se konala
exkurze v německých výrobních závodech
firem Burg Wächter a CES. Všem
zákazníkům, kteří se zúčastnili,
děkujeme.

Unocode 399 EVO
Elektronický stroj na výrobu cylindrických
klíčů, autoklíčů, speciálních klíčů. Nejžádanější stroj na světovém trhu na výrobu
klíčů.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rychlá příprava stroje na výrobu klíče
Simultánní čtení a řezání
Integrované výkresy klíčů
Velmi tiché řezání
Integrovaná dotyková klávesnice a grafický display (5,7“ / 70 × 120 mm)
Rychlá výměna čelistí
Vyšší otáčky motoru
Pracovní prostor velmi dobře osvětlen díky LED světlu
Nový design frézy umožňuje vysoce
kvalitní a čisté řezy
Možnost programování vlastních výkresů (KARET) klíčů

• Automatická kalibrace elektrickým
kontaktem
• Vysoká přesnost řezu s tolerancí
0,02 mm
• Výroba originálních klíčů
• Intuitivní software v českém jazyce,
snadné ovládání
• Porty: 1 × USB a 1 × RS232
• Rozměry: šířka 450 mm; hloubka
600 mm; výška 440 mm (se zvednutým krytem 680 mm)
• Váha: 38 Kg

Instacode
Nejuniverzálnější software
pro klíčové služby!!!

• software pro klíčové služby
• největší databáze nepřímých kódů
• pravidelná aktualizace databáze
klíčů
• snadná obsluha
• návody na otevírání automobilů
• návody na přihlašování dálkových
ovladačů, imobilizérů, transpordérů
• katalog čipových klíčů
• výkresy klíčů (hloubky uzávěrů,
rozteče uzávěrů)
• převodník klíčů (SILCA, JMA, ERREBI, ILCO,FAB, K-Line atd.)
• možnost připojení všech elektronických strojů na trhu (nejen SILCA)
Software je určený pro všechny
klíčové služby. Velmi snadná obsluha.
Program v českém jazyce. Obsahuje
i výrobce z Číny např.: Armstrong (nepřímé kódy)

ProMaster
Master Keying
Tento software by neměl chybět
ve výbavě klíčařů, kteří se zabývají
výrobou systémů generálního klíče.
Program má široké možnosti nastavení pro jednotlivé požadované parametry, které zaručí dodržení bezpečnostních požadavků kladených na
systémy generálního klíče.

NOVINKA

Otevírací technika

ZED BULL

Otevírací technika je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících a nejzajímavějších odvětví klíčařského oboru. Dává možnost maximálně využít
schopnosti a nástroje, kterými klíčař
disponuje. Nejnovějším trendem žádaným na trhu je právě otevírání metodami, které maximálně zajistí, aby
stávající dveře a veškeré dveřní pří-

• diagnostické zařízení na výrobu
transporderů a dálkových ovladačů automobilů

slušenství zůstalo po zásahu technika
nepoškozené. Cílem je zejména utvrdit zákazníka, že skutečně zaplatí za
odborně provedený zásah. Výhodou
u drtivé většiny nástrojů je jednorázová
investice bez dalších vedlejších nákladů. Naše firma nabízí široký sortiment
otevírací techniky renomovaných firem
jako např. LISHI (specializace na nedestruktivní otevírání automobilů přes
zámek a možnost vyrobení autoklíče
bez nutnosti demontáže autozámku),
HPC (zejména precizně zpracované
planžety pro nenásilné otevírání cylindrických vložek) a WENDT (převážně
nástroje pro zabouchnuté dveře, otevírání zámků a cylindrických vložek destruktivními metodami a nástroje pro
otevírání trezorů). Nástroje pro otevírací techniku jsou pečlivě vybírány, aby
splnily požadavky česko-slovenského
trhu a uspokojily i firmy, které se specializují výhradně jen na nouzové otevírání bytů, domů a automobilů.

VZORNÍK
EURO-LOCKS zámečků

• kopíruje pevné čipy s ID 11, 12, 33,
73
• philips Crypto čipy ID 40, 41, 42,
44, 45
• texas čipy ID 4C
• texas crypto čipy ID 60–68
• TPX1, TPX2, TPX3, TPX4
• Připojení přes OBD II zjišťování PIN
a přihlašování klíče včetně dálkového ovládání: VAG Group, Opel,
Fiat, Renault, Daewoo, Ford
• Práce s eeprom např: programování klíčů Fiat s ID48
• Odemykání čipu ID48
• Katalog IMMOBOX + identifikace
automobilů

• Zjišťováni PIN Kia a Hyundai
• Výroba klíčů VW r.v. 2007 – (7 byte)
např. PASSAT B6, GOLF 5 atd.)
• Součástí software do PC pro snadné ovládaní a práci se Zedbull
• Foto IMMOBOXU a EEPROM

Klíče Silky

Trezory

SGHK

Značka Burg-Wächter byla založena v roce 1920. Firma s tradicí
v rodinném vlastnictví se drží klasické německé kvality výroby.

Systémy generálního a hlavního
klíče z produktové řady německého
výrobce CES nabízí širokou škálu
forem zabezpečení objektů, ve
kterých
jsou
systémy vyžadovány –
od nejjednodušších
bez ochrany proti neoprávněnému
kopírování klíčů, až po komplexní řešení těch nejrozsáhlejších objektů, ve
kterých je nutno zajistit mimo správných kompetencí přístupů jednotlivých klíčů, také kontrolu nad počtem
vyrobených klíčů. Dalším kritériem
pro výběr jednotlivých systémů je
stupeň ochrany a výběr bezpečnostní třídy. Nejvyšší produktové řady
WSM i PSM mají platnou patentovou
ochranu. Tím je zajištěno, že majitel
systému generálního klíče má vždy
stoprocentní kontrolu nad počtem
vyrobených klíčů v oběhu a jistotu, že
duplikát jakéhokoliv klíče mu zhotoví pouze smluvní patrner firmy CES.
V nejvyšší bezpečnostní třídě firma
CES nabízí produkty vložek WSM,
kde jsou použity důlkové klíče, dále
vysoce bezpečnostní šestistavítkový
systém PSM6, ve kterém je možno
díky unikátnímu způsobu bočního
profilování vytvořit systémy generálního klíče pro nejnáročnější typy objektů až do celkového počtu 25.000
vložek s různými přístupy pod jedním
generálním klíčem. Materiály použité
na výrobu klíčů vložek užité v takových systémech jsou velice kvalitní
a zaručují nadstandartní životnost
nejen klíčů ale i cylindrických vložek.

Silky jsou tady!!! Tři výhody v jednom produktu: BARVA, DESIGN,
KVALITA (Mosaz)!
Barevné klíče s novým tvarem
hlavy, kde barva je její součástí. Tyto
klíče jsou k dispozici v pěti různých
barvách a dvanácti různých profilech:
ULO50X, CS206, 10XR1, 11XR1,
12XR1, 14XR1, 20R1, 22R1, 30R1,
AB48, CS70 a CEZX.

Art klíče Simpsonovi

Nová kolekce rodiny Simpsonových ve světě klíčů
S potěšením Vám oznamujeme,
že rozšiřujeme řadu artových klíčů
s designem oblíbeného seriálu, který
je stejně jako HB group s. r. o. s vámi
už 20 let. Klíče se vyznačují vysokou
kvalitou. Pět nových druhů vám přinášíme v osmi profilech: 10X, 11X,
12X, 14X, 20R, 22R, 30R a ULO50X
(u univerzálů nový typ hlavy).

Trezory Burg-Wächter využívají nejnovějších technologií a jsou
mezinárodně uznávané. Použity
jsou nejmodernější způsoby přístupů, včetně biometrického modulu
(otisk prstu) a možnosti propojení
s počítačem (skrze TSE software),
které umožňuje nastavení jmen uživatelů, přístupové doby, oprávnění
etc. u modelových řad „Diplomat“
a „Karat“. Tyto řady nabízejí vysoké
zabezpečení (ochrana proti vloupání
i proti požáru) spojené s designem
a jednoduchou obsluhou. Trezory
jsou nabízeny v široké škále velikostí
a přístupových variant.
Trezory Burg-Wächter jsou certifikovány dle evropských norem (cetifikáty ECB-S). V ČR tyto evropské
certifikáty akceptují tyto pojišťovny:
UNIQA, Alianz, Wüstenrot, Generali,
Kooperativa…

VISAČKY KEVRON
KVALITA – MODERNÍ DESIGN

NOVINKA

Stroje Silca – nejlepší řešení na výrobu klíčů
Silca jako světový lídr ve výrobě
elektronických a mechanických strojů
na výrobu klíčů představuje nejlepší
řešení pro vaši klíčovou službu, což
dokazuje nejen celá řada našich zákazníků po celé ČR i SR, které vám
postupně v našem zpravodaji budeme představovat.

Zámečnictví JIRO, Brno
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František Šlégr, Litomyšl

3

Klíče zapomínáme už 4000
let. Od dřevěných zámků
k čtečkám otisků prstů

Klíče–Zámky–Trezory
Urbanec, spol. s r. o., Ostrava
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Ing. Lubomír Troják, Žilina
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Fábera Systems s. r. o., Praha
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Český klíč, Praha
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NOVINKA

Openers & Closers

H&B Představuje
Pavel Děd – hlavní technik
s nejvyšší odborností
Pavel po úspěšném zakončení
učebního oboru Elektrikář slaboproudých zařízení v roce 2000 nastoupil
jako autoelektrikář. Jeho zájem
o autodiagnostiku se prohloubil
nástupem do HB
v roce 2005. Nejprve zaujal pozici
na maloobchodě,
kde nasbíral informace o produktech
a zejména autoklíčích. Pozici technika
pak přijal v roce 2009. Pavel je všestranně zaměřen od mechanických
strojů po složitou elektroniku. Mezi
skutečné odborníky se řadí v problematice autodiagnostiky, která se stala
jeho koníčkem. Pavlovi je 30 let, je ženatý, má 2 děti.

Španělský výrobce elektronických
otevíračů. Po více jak 20 letech zkušeností se řadí mezi čelní evropské
výrobce elektronických a elektromagnetických zámků. O&C v současnosti
vlastní více než 30 technických a výrobních patentů. Důkazem vysoké
kvality je 3letá záruka, kterou náš
nový partner nabízí.
Doufáme, že naši zákazníci ocení katalog zpracovaný v češtině. Základní produkty O&C jsou již součástí
HB ceníku. První zajímavou nabídku
otevírače KLASIK naleznete v akčním
letáku ZIMA 2011.

www.hbgroup.cz
Plzeň

Praha

Historie klíčů

l

Sokolov

Egyptské zámky
Již od pravěku byla snaha zajistit
si pohodlnější přežití spojená s ochranou osobního či společného majetku.
Pravděpodobně dávno předtím, než
Maat (až 3000 let před Kristem), Desatero (Tóra) nebo Chamurapiho
deska ustanovily krádež
jako zločin, lidé
velice dobře věděli, co to znamená, zmocnit se neoprávněně
cizí věci.
Nejobvyklejší obranou před uzmutím osobního vlastnictví tehdy nepochybně bylo schování věci na neznámé místo nebo její neustálé hlídání,
což je vděčně reflektováno v pověstech o osamělých strážcích pokladu.
K oblíbeným, i když náročným metodám patřila také dravá zvířata. V Indii
třeba používali pro strážení pokladů
bazény s krokodýli. Ti se postarali
o rychlý konec nezvaných hostů. Zvaní hosté pak věděli, jaké omamné látky mají dravcům namíchat, aby byla
cesta dočasně volná.
Ale pro běžné použití to chtělo
něco dostupnějšího. Mechanický prostředek k ochraně majetku byl proto
nepochybně velice vítaným vynálezem.
Asi nejstarším ekvivalentem našich zámků jsou egyptské dřevěné
závory. Byly vybaveny velice chytrým
mechanismem západek, které byly
vlivem gravitace ve své spodní, klidové poloze, čímž bránily otevření dveří.
Pouze majitel vlastnící patřičný klíč
mohl dveře otevřít. Přiložil dřevěnou
tyč s kolíky, z nichž každý přesně pasoval do příslušné dírky a posunul západky vzhůru na jednu rovinu. A bylo
otevřeno.

…pokračování příště

www.klicovecentrum.cz
Vodňany

Výhradní zastoupení

Cheb

Bratislava

