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Úvodní slovo ředitele firmy
Vážení zákazníci, blíží se konec roku a již tradičně
se za ním ohlédneme. Pro H & B to byl nejlepší rok
v celé své historii. Celkový nárůst tržeb 15 % je potvr
zením správné cesty, kterou jsme se před lety vydali.
Hlavně bych chtěl vyzvednout pobočku v Bratislavě,
která má největší podíl na růstu celého H & B. Také naše pobočka ve
Vodňanech se po několika letech stagnace znovu vrátila k růstu a na
víc plní roli centrálního skladu pro celé H & B Group. Mám velikou radost
z otevření nové pobočky OSTRAVA! V rekordním čase 2 měsíců jsme vy
budovali důstojné zázemí a připravili první Den otevřených dveří. V tomto
roce jsme nepolevili v počtu novinek a hlavně naše vlastní řada STAR nás
odlišuje od konkurence a Vám přináší nejlepší kvalitu a cenu na trhu.
Cílem H & B je zvýšit podíl na trhu cylindrických vložek. V naší na
bídce máme tři renomované partnery: 1. CES – nejstarší výrobce vložek
v Německu s možností zákaznického profilu, každému z Vás zaručuje
následné dodělávání klíčů. 2. společně s KABOU připravujeme novou
vložku pExtra STAR, kterou bude H & B sestavovat z dílů na centrále
v Plzni. Garantujeme tak maximální rychlost dodávek a 100% patento
vou ochranu klíče a příznivou cenu! 3. CISA – největší výrobce cylindric
kých vložek v Evropě (20 mil. ks ročně), nám přináší velice dobrou cenu
jednotlivých vložek dodávaných např. výrobcům
PVC dveří. Na závěr bych Vám chtěl poděkovat
za spolupráci a popřát Vám klidné prožití vánoč
ních svátků a štastný nový rok 2015.
Ladislav Beránek

Problematika
chráněných klíčů
30. 11. 2014 proběhla valná hro
mada CMZS ČR v Ostravě, kde hlav
ním tématem byly chráněné klíče.
Patentová právnička paní Mgr. Irena
Langrová z patentové a známkové
kanceláře Langrova, s. r. o. jedno
značně vyvrátila tezi, že by 3. osoba
mohla být jakkoli postižená za ne
oprávněný prodej takových produktů.

Open house Ostrava
29. 11. 2014 proběhl Den otevřených dveří na
nově otevřené pobočce H & B v Ostravě.

Dálkové ovladače Silca AIR4
Jednoduché ovládání

V češtině

Pokrytí většiny ovladačů v ČR a SK

Air4 je prvotřídní řešení pro resi
denční dálkové ovladače určené ze
jména pro garážová vrata a brány.
Kombinace skvělého designu a nej
modernější technologie vám umožní
velmi snadno kopírovat většinu dál
kových ovladačů dostupných na trhu.
Ovladače jsou dostupné ve třech ba
revných kombinacích a jsou vyrobeny

z velmi kvalitních materiálů. Díky tomu
jsou dokonce prachu těsné a vodě
odolné. Každý ovladač disponuje
čtyřmi tlačítky, na která se dají kopí
rovat ovladače s různými frekvencemi
a typy kódů.
Spolu se Silca Air4 dálkovými
ovladači můžete také využívat za
řízení EasyScan, které vám práci

s dálkovými ovladači ještě více
usnadní. Pomocí tohoto zařízení mů
žete měřit frekvenci, typ kódu, zjistit,
který typ Silca Air4 ovladače použít ke
kopírování a také ověřovat, zda byla
kopie ovladače správně provedena.
Samozřejmostí je funkce ladění frek
vence krystalu pro kopírování starších
typů ovladačů.

Cielle ETA12x8
• jednoduchá obsluha
• univerzální použití na štítky i značení klíčů a vložek
H & B Group má nyní nově přímý
kontakt na výrobce a to zaručuje lepší
podmínky i servis pro naše zákaz
níky. Cielle ETA12x8 (původně Incisor
Silca) je kompaktní CNC gravírovací
stroj pro popisování štítků frézou,
nebo diamantovým hrotem, který je
ideální pro kvalitní rytí na široké škále
menších předmětů, např. pro rytí růz
ných jmenovek, dveřních či výrobních
štítků. Standartní pracovní plocha je
120 × 80 mm. Tato gravírka je velmi
flexibilní. Díky vyměnitelným čelistem
je možné popisovat tělesa vložek,
klíče, dárkové předměty jako zapa
lovače či různé přívěšky, psí námky,
atd. Při použití pracovního stolu je
možné rozšířit pracovní plochu stroje.
Gravírovací stroj ETA je dodáván se
softwarem Incicam Easy.

VYUŽIJTE
MOŽNOST
H & B SBĚRNY
GRAVÍROVÁNÍ

H & B academy

Sledujte naše www stránky
DOPORUČUJEME:
Rozšířili jsme nabídku příslušen
ství k nástroji „JIG – Morticer“ –
perfektní pomocník pro úpravu
dveří při
montáži
zadlabacích
zámků.
V
rámci
projektu H & B
ACADEMY
připravujeme
praktické se
mináře
pře
staveb cylindrických vložek a visa
cích zámků různých výrobců. Na
tyto semináře budou navazovat
další školení zaměřená na koncepci,
tvorbu a praxi v rámci systémů ge
nerálních klíčů a tato školení budou
zařazena do nabídky našeho vzdě
lávacího centra H & B ACADEMY na
rok 2015.
Na četná přání našich zákazníků
připravujeme další termíny školení
na oblíbené téma. Použití otevírací
techniky v praxi. Školení budou opět
rozdělena dle obtížností pro začáteč
níky a pro pokročilé. Nově připravu
jeme na rok 2015 i školení otevírání
automobilů a trezorů.
V oboru nástrojů otevírací tech
niky bychom chtěli vyzdvihnout velmi
kvalitní a žádané vrtáky a frézy do
dávané anglickou společností Sou
ber Tools. Tyto vrtáky jsou vhodné
zejména pro odvrtávání cylindric
kých vložek, zámků a trezorů. Dále
jsme nově rozšířili sortiment právě
o nové druhy trezorových zámků fi
rem MAUER, STUV a CAWI.

UL050X

CK Design

SuperOBD SKP-900
Poslední novinkou v sortimentu
diagnostických zařízení na práci
s autoklíči je univerzální čipovačka
SKP-900. Jedná se o zařízení slou
žící k přihlašování klíčů a dálkových
ovladačů do většiny běžných vozů.

Díky své univerzálnosti a velmi jed
noduchému intuitivnímu ovládání je
vhodná i pro klíčaře, kteří s autoklíči
teprve začínají. S pomocí SKP900 budete schopni přihlásit klíč
i dálkový ovladač u vybraných
vozů koncernu VAG nebo skupiny
vozů PSA až do roku 2013. Pro více
informací kontaktuje naše obchodní
zástupce nebo servisní techniky.

KD900 – NB02
Další velmi zají
mavou novinkou je
obohacení sortimentu
výrobce zařízení pro
přípravu
dálkových
ovladačů
KD900
o nový univerzální
ovladač pro vozy sku
piny PSA (Citroen, Peu
geot, Renault). Tyto ovladače budou
v nabídce začátkem roku 2015. Ovla
dač NB02 bude možné předpřipravit
pro většinu vozů z již zmíněné sku
piny a navíc bude vybaven i čipem
(PCF7941 / PCF7961 / PCF7946 /
PCF7947) tak, jako je tomu u origi
nálních dálkových ovladačů. A to vše
samozřejmě za velmi příznivou cenu.

IDEA
Elektronický stroj pro výrobu
dozických, trezorových a píchacích
klíčů. Se strojem Idea vytvoříte kopii

klíče vždy velmi rychle a s neuvěřitel
nou přesností. Jako každý elektro
nický stroj Silca, můžete i Ideu připojit
k počítači a využít tak na 100% její
potenciál propojením se Silca Key
programem a možností řezat veškeré
klíče podle originální karty. Idea je
vybavena moderním upínacím sys
témem s elektronickým kontaktem.
Vždy ověří správnost rozměrů a po
lohy upnutí klíče a vám tak nedo
volí udělat chybu. K nekompromisní
přesnosti přispívá také patentovaný
systém laserového snímání čtečky.
Idea je zkrátka ideálním pomocníkem
každého klíčaře, který chce mít sorti
ment výroby klíčů kompletní a nabíd
nout tak svým zákazníkům ty nejlepší
služby.

Rozšiřujeme
sortiment STAR!
KVALITA ZA ROZUMNOU
CENU
Ekonomická řada STAR se roz
rostla o nové produkty. Ke stávají
cím STAR klíčům, visačkám, rozlišo
vačům, přívěškům, kování, frézám
a nožům přidáváme nové zajímavé
produkty. Pojďme si je ve zkratce
představit.
Stavební mosazná vložka v po
vrchu nikl STAR 50S dodávaná ve
všech rozměrech do 100 mm je
vhodná pro kování R1 a tedy je dodá
vána se 3 klíči v profilu 14x s dlouhým
krkem.

Věříme, že se dalším oblíbeným
artiklem stanou visací zámky s moti
vem STAR 30HS/38 ART – vybrané
motivy, tedy lebky, srdce a smajlíky,
již znáte z nabídky ART klíčů nebo
popruhů. Proto visací zámky s mo
tivem vhodně doplní vaši nabídku
„ART“ sortimentu.
Nabídku visacích zámků uzavírají
standardní mosazné visací zámky
STAR 20HS s tvrzeným okem a že
lezné visací zámky taktéž s tvrzeným
okem označené jako STAR 10HS.

V neposlední řadě představujeme
panelákové schránky STAR a poš
tovní schránky „V“ RADIM STAR. Obě

Dále v portfoliu vložek přibyla
skutečná cenová bomba – hliníková
vložka STAR 50SA s mosazným bu
bínkem a 3 klíči v profilu 14x. Tato sta
vební vložka je vhodná
pro dočasné uza
vření,
zejména
na stavbách
apod.
Postou
píme k sorti
mentu visa
cích zámků.
Není
třeba
dlouze předsta
vovat populární modré
visací zámky námi zna
čené STAR 30HS, které
je možno objednat i ve
variantě na stejný uzávěr.

tyto varianty schránek jsou dodávány
v barvě bílé, hnědé a šedé. Rozměry
odpovídají obdobným schránkám,
které jsou v současnosti nabí
zeny na našem trhu.
Dnešní představení nových
produktů uzavírá pojistný řetí
zek STAR HK478/22 v povrchu
Ni-Sat, který je dodáván na blis
tru.
Všechny výrobky STAR dodáváme ve specifickém, modrém
balení STAR. Samozřejmostí jsou
české popisky a texty.

Přívěšky
RED

CHUCK

BOMBA

PRASE

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

Tomáš Hejzlar, Náchod: T-Code MVP, Zedbull

2

Spol. Akrite-Moravec, Liberec: Futura, Zedfull, RW4+ (výměna TRS)

3

AD Security s. r. o., Brno: Unocode 299, Matrix, T-Code MVP, Megacopy, RW4 Plus,
Tango, Instacode, SuperKey 5
AD Security s. r. o., Paha: Unocode 299, Matrix, Megacopy

4

Obuv Servis u Riša, Bratislava: Fast Copy Plus, Triax-e code, Duo, Bravo
Professional, Nova 2000, Matrix S

5

Zámečnictví Volkovjak, Ostrov nad Ohří: Unocode 399, Matrix S 2x, Marker 2000, Bravo
Europa, RW2, RW4+P-Box, Lector, Tech 3, Rekord 2000, AF-60, Kopírovačka 125 kHz

6

Josef Jakubík, Jihlava: Futura, ZedFull, Tango, SuperVag, Unocode 299, Optika,
Idea, Bravo Professional, RW4+P-Box
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H & B Představuje

Přívěšky
Šmoulové

Jan Vytasil

Vedoucí ostravské pobočky
Honza vystu
doval SPŠ elek
trote c h n i c ko u.
Do klíčařského
oboru se v pod
statě dostal hned
po vojně, když
nastoupil
do
firmy Mister Minit,
kde se postupem
času vypracoval
v roce 2005 až
na regionálního managera na Moravě.
Od října jsme mu svěřili otevření a ve
dení naší dlouho očekávané moravské
pobočky v Ostravě. Jeho předností je
znalost kompletního sortimentu auto
klíčů, včetně diagnostik vozidel. Hon
zovi je 37 let, je ženatý, má dva kluky
a jeho hlavní koníček je aktivní sport,
zejména fotbal a badminton.

Je to až neuvěřitelné, že popula
rita Šmoulů nekončí! Tito modří skřítci
vysocí na dva palce opět zaplnili náš
trh. Vystupují nejen v animovaných
a hraných filmech, ale především se
stali námětem pro novodobé video
hry. Proto reagujeme na poptávku
a přicházíme s PVC přívěšky s pěti
motivy Šmoulů. Každý šmoulí fanda
si přijde na své. Vybírejte od Taťky
Šmouly, přes Siláka až po Šmou
linku…

www.hbgroup.cz
Plzeň

NOVINKA

Praha

l

Sokolov

Výrobce kompletního
dveřního vybavení

Název značky FAB vznikl ze tří
prvních písmen příjmení jednoho ze
zakladatelů značky, Aloise Fábor
ského. Druhým zakladatelem byl
František Šeďa, který vlastnil polo
vinu firmy pouze do roku 1916, kdy
svůj podíl prodal z neznámého dů
vodu A. Fáborskému.
V současnosti je vlastníkem
značky FAB ASSA ABLOY, přední
světový výrobce a dodavatel kom
plexního řešení uzamykacích dveř
ních systémů. Společnost ASSA
ABLOY vznikla před více než 15 lety
ze zhruba sto padesáti akvizic růz
ných společností v rámci celého
světa. FAB se stal členem této glo
bální skupiny v roce 1997.
FAB je dodavatelem H & B
od svého založení v roce 1991
a v současnosti patří H & B Group
s. r. o. mezi největší distributory
kompletního sortimentu FAB.
Všichni naši zákazníci u nás
nejsou limitováni žádným množstvím odběru. Expedujeme i jednotlivé kusy.

H & B spolupracuje s těmito
dalšími CZ dodavateli

www.klicovecentrum.cz
Vodňany

Výhradní zastoupení

Cheb

Bratislava

