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Úvodní slovo ředitele firmy

Setkání distributorů

Vážení partneři, léto pomalu končí a my přicházíme s podzimním zpravodajem, který jsme rozšířili o nový pravidelný sloupec novinek CZ výrobců.
Jak možná víte, H & B spolupracuje s CZ dodaveteli
více jak 23 let. Díky dnešní velikosti firmy a množství prodaného zboží si troufám tvrdit, že máme pro vás nejlepší podmínky včetně skladových zásob přesahujících 150 mil. Kč. Proto nás
neváhejte vyzkoušet a budete překvapeni rychlou dodávkou do 24
hod. a dopravou ZDARMA!
Největší novinkou tohoto čísla je bezesporu nová verze klíčařského softwaru INSTACODE LIVE, kdy výrobce reaguje na novou
éru chytrých telefonů a tabletů. Věřím, že když někdo investuje do
jakéhokoliv elektronického stroje, tak chce využívat jeho možnosti na
100 % a naše nová nabídka INSTACODE LIVE vás určitě osloví. Jste
si jisti, že i váš elektronický stroj má všechny INSTACODE funkce jako
ve strojích SILCA? Zejména všechny řezací karty, bilióny kódů a skutečné pravidelné aktualizace nových karet klíčů? Tento úžasný SW je
klíčařskou kuchařkou pro každého z vás.
V neposlední řadě bych vás chtěl informovat o novém strategickém spojení se společností KABA, která před časem koupila našeho
hlavního partnera Silcu a díky personálním
změnám v obou společnostech jsme byli
schopni se domluvit na spolupráci a nabídnout
vám Kaba výrobky za výhodných podmínek.
Ladislav Beránek

21. 9. proběhne setkání všech distributorů BW za
účasti H & B. Hlavní prezentovanou novinkou bude
rozšíření elektronického
přístupového
systému TSE
o nové funkce
a
propojení
do systému
CCTV.

Výstava Security Essen 2014
23.–24. 9. se H & B zúčastní zájezdu
s CMZS ČR do Essenu, výrobního závodu
CES a muzea zámků
ve Velbertu.

InstaCode LIVE
Buďte nyní mobilní s InstaCode LIVE!
InstaCode LIVE vám umožní
přístup k více než 3 biliónům kódů
přímo ve vašem telefonu nebo
tabletu. V mobilním světě pak okamžitý přístup k datům.
K dispozici pro Android a IOS (Apple) zařízení. InstaCode LIVE funguje
nejen ve standardním počítači či notebooku, ale i v chytrém telefonu nebo
tabletu. Přístup ke kódům, informacím
o otevírání autozámků, transpondérech, dálkových ovladačích a také unikátní funkci dopočítávání zubů včetně
možnosti přeřezávání stávajících klíčů
nosíte přímo ve vaší kapse!
Kamkoliv jdete, máte nejoblíbenější
a nejkomplexnější program pro klíčaře
s sebou.

Pokaždé, když hledáte např.
kódy, máte přístup k nejaktuálnější
databázi. Nemusíte si dělat starosti
a platit za aktualizace.
Flexibilní cenové plány vám umožňují získat pouze data, která potřebujete – např. vyberte pouze kódy, kódy
pro auto nebo obojí – a pak zvolte
všechny potřebné doplňkové funkce.
Dostanete jen to, co chcete a kdy
chcete.
Staňte se mobilní a objednávejte
v eshopu na www.klicovecentrum.cz.

Servisní set
na skládání

Barevná stavítka LAB
Ti z vás, kdo skládáte cylindrické
vložky, jste se jistě setkali s nechtěnou
záměnou velikosti stavítek a plátků.
Tato záměna je fatální a dochází tak
mnohdy k nepříjemnému stavu „zamknutí vložky“. Barevná stavítka LAB
tyto chyby eliminují a možno říci úplně
odstraňují z dílen všech klíčařů.
Tuto obrovskou výhodu a jednoduchost při skládání vložek lze využít
u výrobců FAB, EVVA/GUARD, CES
a již brzy bude rozšířeno o GEGE/
KABA. Navíc je vše dodávané v pohodlném servisním setu a v kombinaci se školicími programy H & B
academy se stane skládání vložek
opravdovou barevnou zábavou bez
chyb a přehmatů, což nezanedbatelně zvýší efektivitu práce klíčařů.

SERVISUJTE POHODLNĚ
VÍCE VÝROBCŮ NAJEDNOU

Barevná stavítka
Náhradní díly
Mazadlo

Vydličky
Pinzeta
Podložka
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H & B academy

Omega Active IES

Sledujte naše www stránky

Vstupní kování pro administrativní a bytové domy

DOPORUČUJEME:
Přípravek HPC CYLINDER
EATER CE-6000 na odvrtání
a překonání kování R1

Ve dnech 27. 6. a 11. 7. proběhla
školení na téma „Otevírací technika –
začátečníci“, při kterých byly zúčastněným předvedeny postupy při nouzovém otevírání dveří bytů a domů.
Samozřejmostí je seznámení s právní
problematikou nouzového otevírání,
zejména prokázání vztahu zákazníka
k otevíranému objektu, čímž se zámečník důsledně chrání před případným postihem za neoprávněně překonaný zámkový systém. Nejdůležitější
součástí školení je možnost si vyzkoušet jednotlivé postupy otevírání na čtyřech tréninkových dveřích, kde jsou
nasimulovány jednotlivé stupně „obtížnosti“ usazení dveří v zárubních tak,
aby bylo možno vyzkoušet si efektivně
nástroje a byla vyloučena případná
nepříjemná překvapení při výjezdu
k zákazníkovi. Navazující budou další
připravovaná školení na téma „Otevírací technika – pokročilí“, kde se
budeme věnovat z drtivé většiny praktickým způsobům otevírání pomocí
složitějších a náročnějších metod.

Elektronicky ovládané kování/
zámek, které má prakticky totožné
možnosti nastavení, plánování a programování přístupových práv, jako
vložka CES OMEGA FLEX. Velkou
předností tohoto kování je jeho odolnost. Je vyrobeno z nerezové oceli
a jak je z obrázku patrné, je odolná
vůči vandalům a úmyslnému poškození. Velkou výhodou je, že odpadá
jakákoli nutnost instalace přívodu napájení. OMEGA ACTIVE IES dveřní štít
totiž obsahuje mimo velmi úsporné
ovládací elektroniky dvě baterie typu
AA, které dovedou dodávat energii
pro víc jak 30 000 zamykacích cyklů.
Pro zákazníka je rovněž nemalým přínosem možnost toto kování vybavit
ještě klasickou mechanickou cylindrickou vložkou
a zvýšit tak bezpečnost
na max. možnou úroveň.
Kompatibilita s Mifare
a Legic OID systémy je
samozřejmostí.

Možnost propojení s domácím
telefonem nebo zvonkem.

KATALOG DVEŘNÍHO KOVÁNÍ

Kopírování Dallas čipů
KeyMaster 3 RF a 4 RF

Představujeme
novinku v kopírování bezkontaktních 125 kHz karet,
čipů a kontaktních Dallas čipů pomocí
zařízení KeyMaster PRO 3 RF. KeyMaster PRO 4 RF kopíruje dokonce
pevné autočipy. Zařízení KeyMaster
můžete používat i samostatně na
9V baterii, kde dokážete jednoduše
zkopírovat 125 kHz čip, kartu nebo
Dallas čip, kde vám displej ukáže kód
a také informaci o úspěšném kopírování nového čipu.
KeyMaster PRO 3 RF a 4 RF kopíruje také čipy EVVA E-PRIMO a tyto
zařízení lze aktualizovat přes internet
a s použitím PC spolu s programem
Database Editor dokáže načtené čipy
identifikovat a ukládat do databáze.

Celoplošná závora
HB 1550S
H & B vám přináší novinku v podobě celoplošné závory STAR HB
1550S v šířce 80 a 90 cm. Tento
typ závory byl vyvinut a je vyráběn
v Rakousku a chrání vaše dveře po
celé své šířce. Závora je k dispozici
skladem v bílé a hnědé barvě (stříbrná na objednávku) a je navržena
pro velmi snadnou montáž. Může být
instalovaná i na hlavní vstupní dveře.
Robustní plochý profil západek na
obou stranách poskytuje maximální
ochranu proti násilným vstupům. Tyto
závory se vyznačují nejvyšší kvalitou
a příznivou cenou.

AP2 PRO
Rakouská firma Kaba-Gege se na
našem trhu pohybuje již řadu let a je
známa výrobou kvalitních produktů
ze zámečnického sortimentu.
GeGe AP2 PRO je v bezpečnostní
třídě 3, standardně s ochranou proti
SG/Bump key metodě.
Dodávána je s kartou, ve dvou
variantách – s ochranou proti odvrtání a levnější verze bez ochrany.

pExtra Trend
Vertikální závora na
dvoukřídlé dveře
Vysoká bezpečnost
Protipožární cetifikát

Vložka GeGe pExtra Trend (Trend
znamená typ hlavy klíče) má bezpečnostní třídu 4. Standardně ochráněná
také proti SG metodě a proti odvrtání,
navíc s ochranou proti vyhmatání,
která je zajištěna překrytým profilem a speciálními stavítky. Dodávána
s kartou, patentována do roku 2022.

Na českém a slovenském trhu
jsou nejpoužívanější čipy DS1990A,
a proto budete nejčastěji kopírovat na
čip RW1990, který je přepisovatelný
a dodáván v 5 barvách (červená, zelená, modrá, černá a žlutá).

Mini mazadlo
Ideální pro maloobchodní prodej díky velikosti balení 50 ml.
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UL050X

Stroje Silca, H & B software a čipovací zařízení
nejlepší řešení na výrobu klíčů a autoklíčů
1

Richard Marčok RM, Bratislava: Futura, Keymastr 3RF, RW4+ (výměna TRS)

2

Jozef Fusek, Ústí nad Labem: Futura, Nova 2000, SuperVag, Advanced Code,
Dallas čipovačka, LF kopírovačka 125 kHz, gravírovací stroj Incisor

3

W a Weinzettl, s. r. o., Soběslav: Record, Nova 2000, Lector Pro, Megacopy
W a Weinzettl, s. r. o., Tábor: Bravo Maxima, Matrix S, Lector Pro, RW4+P-Box

4

Jiří Holeček, Vrchlabí: Futura, Bravo Evolution, Matrix S

5

Kamil Soukeník, Uherský Brod: Unocode 399, Triax Quattro, T-CODE, Matrix,
Lector, KD-900, Instacode

6

Drápal & Novák, Olomouc: ZedFull, Tango, Unocode 299, Viper, Silca Key Program,
Instacode, RW4+P-Box, SW Superkey 5
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H & B Představuje

3D klíče
Premier League!

Ladislav Drobílek

Vedoucí pražské pobočky
Pan Drobílek
je velmi dobře
znám nejen mezi
pražskými zákazníky, vzhledem
k jeho dlouhodobé působnosti
v klíčařském oboru a to přes 20 let. V poslední době jste
se s ním mohli setkat ve firmě Jakov
A-Z s. r. o. Do oboru naskočil hned po
dokončení střední průmyslové školy,
a proto jsme velice rádi, že vám ho
můžeme představit jako posilu H & B
týmu. Neváhejte se tedy na něj obracet s jakýmkoli vaším požadavkem
na mobilním čísle 725 705 195 nebo
emailu ldrobilek@hbgroup.cz.
Láďa má 4 děti, je mu 54 let
a mezi jeho koníčky patří zahrádka
a rybaření.

již
brzy…

V minulém čísle jsme představili
novinku na trhu v podobě 3D klíčů
oblíbených postaviček Angry Birds.

Společnost HOBES navazuje na
významnou tradici, která sahá do roku
1950, kdy byla v Horním Benešově
zahájena výroba zadlabacích zámků
ještě pod jménem Brano. Novodobá
historie firmy začíná privatizací státního
podniku v roce 1992 a založením firmy
HOBES, spol. s r. o. se 100% soukromým vlastnictvím. Následující období
je charakterizováno rozsáhlými investicemi do technologického zařízení, informatiky a expanzí na zahraniční trhy
vč. Německa a Rakouska se zámky
s normou DIN a Ö-NORM.
Roční výroba přesahuje 3 miliony
zámků. Velký důraz je kladený na vývoj, proto HOBES přichází na trh s inovovaným bezpečnostním vícebodovým zámkem K 119 ve 4. bezp. třídě.
Tento tradiční český výrobce je
na našem trhu synonymem pro zadlabací zámky. V porovnání s dovozy
z Rumunska, Polska a Slovenska se
řadí na první místo v kvalitě a spolehlivosti.
O vysoké kvalitě výrobků HOBES
svědčí udělení certifikátu systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2002,
ISO 14001, ISO TS 16 949. Výsledkem jsou různá ocenění jakým je
např. CZECH MADE.

H & B spolupracuje
s těmito CZ dodavateli

H & B se podařilo rozšířit nabídku
o žádané 3D klíče předních anglických
fotbalových klubů v profilu UL050X,
a tak se rodina 3D klíčů rozroste o FC
Arsenal, FC Chelsea a FC Liverpool.
Na začátku příštího roku dojde k dalšímu rozšíření o kluby NHL.

www.hbgroup.cz
Plzeň

Rize česká, strojírenská
firma s 60letou tradicí

Praha

l

Sokolov

www.klicovecentrum.cz
Vodňany

Výhradní zastoupení

Cheb

Bratislava

