Zpravodaj
červen 2015 | číslo 13

Úvodní slovo ředitele firmy

Open House Vodňany

Je tomu již 18 let, co jsem začal pracovat v HB. Po
zaškolení na všech pozicích jsem byl zodpovědný
za objednávky Silca klíčů a strojů. V té době ještě
Silca nebyla na našem trhu jednička. Ale jak jsem
poznal zázemí této firmy, bylo mi jasné, že se jí brzy
stane. V té době teprve začínala doba autoklíčů
s čipem a Silca se svým strojem RW2 se stala dominantní na celém
světě. Jsem rád, že se dnes Silca opět vrací na pomyslný trůn v kopírování autoklíčů a stroj RW4+ ID48 dokáže kopírovat nejvíce autoklíčů
na trhu. Zaregistroval jsem propagandu na trhu, že pouze original klíče
jsou ty nejlepší. Můžu Vás ujistit, že HB za více jak 20letou spolupráci
se Silcou prodala na CZ/SK trhu více než 150 mil. kvalitních klíčů
a Silca vyrábí original klíče pro všechny renomované výrobce vložek
a denně vyrobí více jak 2 mil. klíčů. Rád bych upozornil na článek o SW
SuperLock. Když před dvaceti lety HB jako první koupilo tento SW na
výpočet kombinací (permutací) pro SGHK, stál nás přes 200 tis. Kč
a v té době to byla obrovská investice za několik disket do PC. HB se
však tato investice rychle vrátila a vlastní výpočet a následná výroba
SGHK byla krok před konkurencí, která musela čekat i několik týdnů
na dodání od tradičního výrobce. Proto jsem velice rád, že nyní tento
SW můžeme nabídnout za méně jak 20 tis.
a každý z Vás může uspět na velice konkurenčním poli uzamykacích systémů výrobou vlastního profilu klíče a následným servisem.
Ladislav Beránek

Dne 30. 5. 2015 proběhl OH pro region Čechy na
pobočce Vodňany, která disponuje největším HB
skladem. Díky milému kolektivu kolegů z Vodňan
se všichni cítili jako doma. Jako první na světě jsme
představili novinku SecuEntry – vložku od společnosti Burg-Wächter ovládanou chytrým telefonem
a vložku WD, která je kombinací
důlkového a zubového systému
s nejvyšší bezpečností od společnosti CES.

Setkání distributorů
13.–15. 7. 2015 proběhne setkání distributorů SILCA
v Itálii za účasti H & B. Hlavní prezentovanou novinkou
bude ID48, nové řešení kopírování Megamos čipů.

Showbus
Již 4. rokem k našim zákazníkům vyjíždí speciálně
upravené vozidlo k praktické prezentaci nových
i stávajících mechanických a elektronických strojů
Silca a zařízení na autodiagnostiku.
Registrace: servis@hbgroup.cz

Kopírování MEGAMOS CRYPTO je tu!
Novinku na trhu od společnosti Silca
představuje zařízení pro kopírování čipů
s identifikací MEGAMOS CRYPTO 48.
Pouze díky rozšíření v současnosti
běžně používaných zařízení na kopírování čipů RW4+ o P‑BOX48
a SNOOP48 je nyní možné snadno
a rychle na čipy GTI kopírovat více typů
čipů autoklíčů než v minulosti. Nové
řešení umožňuje kopírovat čipy ID48
koncernu Volkswagen (rok výroby 2001
až 2010), ale také čipy pro vozy jiných
automobilek, například Fiat (do roku
výroby 2007), Honda (do roku 2007),
Volvo a další vozy s čipy ID48 a rokem
výroby mezi lety 2001 až 2010. Celkově
je tak možné vyrábět duplikáty čipovaných autoklíčů pro více než 380 modelů automobilů, zatímco konkurenční
zařízení dokážou zkopírovat pouze 20

starých modelů vozů koncernu Volkswagen.
Navíc kopírování je nyní
jednodušší díky tomu, že
není nutné se do vozu připojovat diagnostickým zařízením.
Zároveň odpadá nutnost
připojovat se přes počítač na speciální server,
čímž pro zákazníka odpadá asi půlhodinové čekání
na zhotovení kopie.
V neposlední řadě je pro zákazníka výhodou i nízká cena. Díky
celosvětově rostoucí poptávce
po čipech GTI a autoklíčích pro čip
Silca snižuje jejich ceny. Zákazníkům
tak díky MEGAMOS můžete nabídnout
jednoduché, rychlé a navíc ekonomicky výhodné řešení.

již brzy

My Silca

Simpsons slaví 25 let!

S novou aplikací od Silci budete mít
vždy, kdykoli a kdekoli po ruce odborné znalosti a zkušenosti od svého
klíčového partnera.
Exkluzivní obsah je snadno přístupný z Vašeho chytrého telefonu
tak, aby vám byla poskytnuta podpora při Vaší každodenní činnosti.
K dispozici pro iOS a Android
zdarma ke stažení na Google Play
nebo App Store. Nyní je již k dispozici nová verze aplikace MySilca 1.2
optimalizovaná pro tablety.

The Simpsons – oblíbený televizní seriál o nekonvenční rodince Simpsonových sledujeme již 25 let! Oslavte
toto výročí s novou kolekcí klíčů Silca
Simpsons v profilech pro vložky FAB!
Klíče s motivem Bart, Lisa, Homer
a Marge exkluzivně vyrábí pouze
v Silce!

Můžete si nastavit upozornění na
Silca aktualizace, nové výrobky
a další. Získáte přehled o špičkových
produktech s kompletním obsahem:
letáky,
manuály,
výuková videa, odpovědi na časté dotazy…
Součástí aplikace
je elektronický katalog klíčů a vyhledávání autoklíčů podporovaných
vozidel (Vehicle Key Finder) tak,
aby Vám byl poskytnut okamžitý přístup k nejrozsáhlejší databázi klíčů
na světě včetně průvodce při kopírování autoklíčů. Díky spojení Silca
a Advanced Dicagnostics bylo navíc
doplněno mnoho důležitých informací
o autoklíčích. Kdykoliv tak budete mít
přístup ke katalogu s 5 000 stranami,
který obsahuje přes 65 000 klíčů
a příslušenství pro více než 280 variant strojů na výrobu klíčů. Aplikace
obsahuje rovněž funkci převodníku
klíčů mezi jednotlivými
výrobci (např. JMA, Errebi,
KL, Orion, CEA).

Chytrá a bezpečná
správa klíčového
hospodářství
Klíčové depozity CREONE nabízejí inovativní řešení pro kontrolu nad
pohybem klíčů a úschovy cenností.
Zajistí jejich přehledný a bezpečný
výdej pouze pro oprávněné uživatele
a evidenci o každé události.

super cena

14 990 Kč
Novou kolekci klíčů
Simpsons vhodně doplňuje široká nabídka kovových přívěšků Simpsons,
které pro Vás držíme skladem ve více
jak 40 motivech! Obrázky všech motivů Simpsons přívěšků jsou součástí
HB ceníku v sekci Katalog přívěšků!

Klíče Silca Ultralite
Pro zpestření svazku klíčů Vašich zákazníků nabízíme také
klíče Silca Ultralite.
Tyto lehké klíče
jsou
vyrobeny
z titanu, tedy materiálu používaného na
výrobu letadel a podobně, což zaručuje vysokou pevnost a odolnost.
Klíče jsou v dostání v různých atraktivních barvách, které jsou výrazné,
nikoliv vybledlé, jako tomu často bývá
u konkurenčních barevných klíčů.
Díky celosvětové oblibě klíčů Ultralite
nyní přicházíme s nižší cenou!

Barevná stavítka LAB
…skládání vložek nebylo nikdy jednodušší

9001B

Systémy CREONE poskytují neustálý přehled o všech klíčích a jejich
uživatelích, protože depozity jsou
připojeny k internetu a software pro
správu je přístupný prostřednictvím
přihlášení v prohlížeči na PC, tabletu
nebo smarphonu. V nabídce jsou
různé modely a velikosti schránek
na klíče, které mohou být kdykoliv
rozšířeny přidáním dalších oddělení
nebo háčků na klíče a kapacitu je
tak možné zvětšovat v závislosti na
rozvoji Vašeho podnikání. Inteligentní
háčky mohou uzamknout klíč, aby jej
nebylo možné ze schránky vyjmout.
Možné je také objednat samostatně
pouze elektronický systém s věšáky
klíčů, který si můžete sami namontovat např. na zeď.
Systém nevyžaduje obsluhu a snižuje tak provozní náklady. Je vhodný
pro hotely, půjčovny aut,
banky, restaurace, obchody a úřady.

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

nově CISA

Secu Entry

SuperLock a Modular

Od září již nebude problém ovládat
vložku pomocí chytrého telefonu!
Náš dodavatal BURG‑WÄCHTER
představí novinku – systém Secu Entry. Vložku bude možné ovládat nejen pomocí chytrého telefonu, který
s aplikací BURG‑WÄCHTER funguje
jako klíč, a to
automaticky při
přiblížení ke dveřím. Bude také
možné
použít
i dva druhy klávesnice s možností zadávání
pinu nebo otisku
prstu. Klávesnice
jsou
dotykové
jako u mobilních
telefonů, díky čemuž nevzniká na
klávesnici protlačená stopa, z níž lze
zjistit kód. Jsou voděodolné, s dosahem až 4 metry. Další možností bude
také použití čipů s programovatelnými přístupovými právy, což je ideální řešení zvláště pro hotely. Základní
Basic Set bude obsahovat vložku
a dva čipy s možností rozšíření podle
potřeb uživatele. Systém Secu Entry
tak představuje inovativní řešení poskytující maximální flexibilitu, vhodné
pro domy, podniky i hotely.

V rámci H & B Academy nabízíme
nově školení zaměřené na tvorbu a výpočet systémů generálního klíče. Na
něm představujeme i nástroj pro výpočet a archivaci systémů, software
SuperLock, díky kterému je tvorba
systému velmi snadná a rychlá.

nyní speciální cena

19 500 Kč
V
souvislosti
s tím je ideálním řešením mít vlastní
profil patentového klíče z řady PSM
(RC4), který Vám můžeme nabídnout
od firmy CES, nejstaršího výrobce
vložek v Německu (letos slaví 175 let).
Všechny komponenty vložek CES jsou
shodné a tedy navzájem kompatibilní.
U tohoto zákaznického profilu je velmi
výhodné při požadavku nestandardních rozměrů vložek využívat stavebnice vložek z jednotlivých dílů – Modular. Kombinací těchto komponent tak
za bezkonkurenční cenu na trhu a na
počkání sestavíte vložku PSM (RC4)
v jakémkoliv atypickém rozměru (např.
60+70)! Zároveň toto řešení umožňuje
snížit skladové zásoby a zredukovat
náklady.

Otevírací technika
LISHI
Naše
společnost získala exkluzivní zastoupení firmy LISHI.
Ta je největším výrobcem nástrojů
pro otevírání vozidel nedestruktivní
metodou přes zámek vozidla.
V současné době již máme
na skladě širokou škálu
nástrojů včetně typu
VAG2015, kterým
se dají otevřít nejnovější typy vozidel koncernu VAG (např. Fabia3,
Golf7). Novinkou je varianta všech
nástrojů v provedení „NightVision“,
která umožňuje práci i v nepříznivých
světelných podmínkách. Na nástroje
NightVision poskytuje výrobce doživotní záruku.
připravujeme

Připravujeme:

Školení otevírání trezorů
V souvislosti s otevírací
technikou a projektem
H & B Academy bychom
Vás rádi informovali, že
jsme mezi připravovaná školení
nouzového otevírání nově zařadili
školení „Otevírací technika – trezory
a trezorové zámky“, na kterém budou zákazníci seznámeni s principem funkce trezorových zámků, se
způsoby ochran trezorových zámků
proti neoprávněnému vniknutí včetně
teoretického a praktického postupu
při otevírání těchto zámků. Školení je
plánováno na podzim letošního roku.
Pro více informací o připravovaných
školeních kontaktujte p. Schuldese
(schuldes@hbgroup.cz, 725 835 596).

Logové
klíče
Efektivní a netradiční reklama

D O RYC
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VK É
Y!

pro Vaše podnikání!

...nechte si na klíč vyrazit jméno své firmy, kontakt nebo logo!
Minimální objednací množství 250 ks od jednoho profilu.

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

Weber klíčová služba – Martin Reich, Štětí: Bravo Professional, Matrix Evo, Fast Copy
Plus, Olympic, SKP-900, KD-900, LF kopírovačka na čip 125 kHz, čtečka frekvence Jane

2

Jiří Zeman, Vlašim: Unocode 299, Omnia Max, RW4 + PBox, SBB

3

Zámky Fikeis Jiří, Pardubice: Unocode Evo, Matrix S, Bravo Evolution, RW4 + PBox,
Super Key, Tango, KD900, Lector

4

Jozef Bíro, Považská Bystrica: KD 900, Dallas čipovačka Keymaster Pro 3, Matrix S,
Bravo Profesional (2 ×), SBB, Tango, Super Key, Zedfull, RW4 + PBox

5

Jaroslav Straka, Ostrava, provozovna Tesco-Hrabová: Futura a Omnia Max

6

Tadeáš Twardzik, Karviná: T-CODE, Triax Quatro, Unocode 399, KD-900,
RW4 + PBox
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H & B Představuje

Mini electronic

NOVINKA

Jan Jiruš
Obchodník jihočeského regionu
Honza
vystudoval
SPŠ Stavební ve Volyni – obor nábytkářství
a 2leté dálkové pomaturitní studium – obchod
marketing
management na SPŠ Elektrotechnické v Písku. Asi
7 let pracoval jako obchodní zástupce
v různých oborech, poslední 3 roky
před nástupem do HB pracoval na
pozici vedoucího elektra.
V současnosti je obchodníkem HB
na pobočce Vodňany pro jihočeský
region, ale i část středních Čech, Vysočiny a Plzeňského kraje.
Je mu 39 let, mezi jeho koníčky
patří tenis a lyžování, ale veškerý
svůj volný čas věnuje 5letým synům –
dvojčatům. Tel. kontakt 725 527 291,
email: jjirus@hbgroup.cz.

Novinkou od výrobce OC, který
nedávno oslavil 25 let, jsou elektrické otvírače Mini Electronic. Jsou
vhodné pro většinu dveří nejen díky
svým rozměrům, ale také díky možnosti změny napětí od 6 V do 28 V. To
z nich dělá univerzální zařízení, jejichž
výhody nejvíce ocení všichni, kdo
provádějí montáže v terénu. Již není
potřeba s sebou vozit mnoho typů
otvíračů, pouhé tři typy Mini Electronic nahradí všechny ostatní typy otevíračů OC. Toto inovativní řešení tak
nejen šetří prostor ve Vašem voze,
ale je i cenově dostupné.

www.hbgroup.cz
Plzeň

Praha

Ostrava

l

„Naše firma je na našich trzích přítomna téměř 20 let“, říká nový ředitel
společnosti KABA pro Českou republiku a Slovensko Ing. Petr Pomahač,
kterého jsme požádali o rozhovor.
Součástí koncernu KABA je i firma
SILCA, významný výrobce klíčových polotovarů a strojů na výrobu
klíčů. Pracujete společně i na lokální
úrovni?
Jsem opravdu velmi rád, že
máme v rámci našeho
koncernu tak kvalitní řešení, jako jsou výrobky
SILCA, světové jedničky v oboru. SILCA
má v koncernu speciální autonomní postavení i díky výrobě
originálů klíčů pro většinu renomovaných světových výrobců. Společnost
H & B má navíc výhradní zastoupení
tohoto výrobce v ČR a SR. A právě
proto připravujeme společné aktivity
KABA–SILCA na trzích ČR a SR, abychom zákazníkům představili naše
produkty světové úrovně společně…
Jaké máte nejbližší plány, pokud je
tedy můžete prozradit?
…Například v oblasti mechanických
uzamykacích systémů naše společnost nabízí produkty odolné proti mechanickému překonání a současně
s dlouhodobou patentovou ochranou
profilu klíče. A takovou bezpečnost
nabízíme jako jedna z mála firem na
našem trhu. A proto připravujeme společný projekt STAR PATENT 2032 exkluzivně pro H & B zákazníky se 100%
chráněným klíčem. Jsme opravdu
velmi rádi, že můžeme spolupracovat
s největším velkoobchodem specializujícím se na klíčové služby a využít
tak společně celý potenciál trhu.
Také si velmi mnoho slibuji od plánovaného spojení koncernů DORMA
a KABA. Naše výrobková portfolia
si přímo nekonkurují, ale naopak se
vhodně doplňují…
Celý rozhovor s Ing. Pomahačem
naleznete na našich stránkách www.
hbgroup.cz v sekci ZPRAVODAJ

www.klicovecentrum.cz

Sokolov

Vodňany

Výhradní zastoupení

Cheb

Bratislava

