ZPRAVODAJ

H
&
B
GROUP
prosinec 2016
číslo 16

Celosvětový trend:

Elektronické
zabezpečení

pomalu nahrazuje mechanické
str.

Zlepšujeme servis
a technickou
podporu!
str.

6

Speciální nabídka
pro výrobu důlkových klíčů

str.

4

2–3

KLÍČOVÉ CENTRUM

Úvodní slovo
Vážení zákazníci,
máme za sebou
další úspěšný
rok, ve kterém
se nám podařilo
prodat téměř
200 000 ks cylindrických
vložek (skoro dvojnásobek
oproti loňskému roku). Velký
podíl na tomto vývoji má
mimo jiné Luděk Vrzák, který
má na starosti oblast vložek
a elektroniky. Dvojnásobné
navýšení celkových tržeb
zaznamenala také naše
pražská pobočka pod vede
ním Ladislava Drobílka.
Rád bych zmínil některé
novinky v našem oboru, které
jsou aktuální zvláště vzhle
dem k problematické bezpeč
nostní situaci ve světě i v ČR.

Nejdůležitějším trendem,
který lze vidět po celém
světě, je nezadržitelný nástup
elektronického zabezpečení,
které v budoucnu z velké části
nahradí nyní tradiční sys
témy využívající mechanické
klíče. Přesvědčit se o tom
mohli i návštěvníci letošního
veletrhu Security Essen, kde
mezi vystavovanými pro
dukty výrazně převažovala
elektronika. Tento trend se již
projevuje i na našem trhu, kde
si např. nyní všechny školy
pořizují kamerové systémy.
V souladu s tímto vývojem bu
deme i my nadále rozšiřovat
náš sortiment elektronických
vložek a kování i kamero
vých a alarmových systémů
a připravujeme na toto téma
rovněž školení.

V oblasti mechanického za
bezpečení budeme podpo
rovat přechod z obyčejných
zubových klíčů na důlkové.
Zatímco běžné zubové
systémy na trhu naprosto
převažují již přes 100 let,
důlkové oproti nim nabízejí
několik výhod. Jednou z nich
je bezpečnost. Důlkové
klíče využívají oboustranný
systém stavítek a zloději
s nimi mají velmi málo
zkušeností. Výhodou také
je, že klíče bez ostrých zubů
netrhají kapsy. Zatímco
vyrábět běžné zubové klíče
může dnes téměř každý,
důlkové klíče kopírují pouze
profesionálové s patřičným
strojem. Důlkové systémy
Vám pomohou přinést vyšší
zisk a zároveň si udržet

zákazníky. Proto jsme pro
Vás připravili speciální cenu
na vložky s důlkovými klíči
CISA Asix a stroj Twister II.
Pro všechny naše zákazníky
jsme také zlepšili technickou
podporu.
Na závěr bych Vám rád
poděkoval za příjemnou
spolupráci v letošním roce
a popřál mnoho úspěchů do
nového roku.

Ladislav Beránek

Nové WLAN kamery BURGcam
Cenově dostupné kamery, ideální pro domácí použití
Značka SANTEC (člen skupiny BURG
‑WÄCHTER) rozšířila své portfolio o no
vou řadu praktických kamer BURGcam
speciálně vyvinutých pro domácnosti.
Kamerový systém komunikuje prostřed
nictvím sítě wifi. Kamery jsou nabízeny
v různých provedeních jak pro vnitřní,
tak pro venkovní použití.

Pro vnit
řn
i venko í
vn í
použití

Hlavní výhody kamer BURGcam:
»» kamery jsou malé a nenápadné
»» snadná montáž
»» dálkový přístup a jednoduché na
stavení jsou možné prostřednictvím
aplikace pro tablety a smartphony
Android a Apple
»» možnost nahrávání

í
Pro vnitřn
použití
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»» kompatibilní s ostatními zařízeními
SANTEC
Kamery BURGcam představují profesi
onální a zároveň cenově přijatelné řešení
pro každou domácnost.

Videorekord
ér
s českým
soft warem

VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER

TSE 4001 HOME:
Nejlevnější elektronická vložka na trhu
Pohodlná alternativa ke klasickému klíči
Elektronický přístupový
systém TSE 4001 HOME
představuje ideální alter
nativu pro všechny, kteří
u sebe nechtějí nosit klíče.
Nabízí pohodlný přístup
prostřednictvím 6místného
kódu až pro šest uživatelů.

Díky možnosti montáže
vložky do libovolných dveří
až do tloušťky 120 mm
(60/60) a jednoduchému

a elegantnímu de
Levnější alternativu elektrosignu klávesnice
je tento systém
nického přístupového sysvhodný pro
tému, ať už pro byt nebo
jakékoliv vstupní
dveře. Dostupný
třeba kancelář, v současje v bílém barev
nosti na našem trhu nenaném provedení
a nebo v klasic
jdete!
kém matném
chromu. TSE 4001
je možné použít na interi
érové dveře i na venkovní
dveře chráněné před vlivy
počasí.
Montáž je velice snadná –
elektronická vložka jedno
duše nahradí stávající me
chanickou. Klávesnici je

možné nainstalo
vat kamkoliv v okruhu
4 metrů od dveří.

Pro vstupní dveře, které
jsou často řešené
v bílé barvě, je
zvláště
vhodná bílá
varianta TSE
4001 HOME

Elektronické přístupové
systémy BURG-WÄCHTER
Základní řada: TSE PRIME
TSE 5021 Pincode / TSE 5022
Fingerscan / TSE 5013 E‑key
»» odemykání kódem,
otiskem prstu
nebo dálkovým
ovladačem
»» možnost zařa
zení vložek do systému a jeho
správy pomocí SW
Střední řada: secuENTRY easy
secuENTRY easy 5601 Pincode /
5602 Fingerprint
»» ovládání kódem,
otiskem prstu
nebo smartpho
nem
»» možnost zařazení
vložek do systému
a jeho správy
pomocí SW
Profi řada: secuENTRY PRO
secuENTRY PRO 7000 / 7100
»» ideální pro velké
systémy včetně
hotelů
»» ve spojení se SW
možnost snadné správy i na
dálku
»» využití kódu, otisku prstu nebo
čipu, u verze 7100 navíc mecha
nický emergency klíč

Inteligentní klika a samozamykací zámek STAR
Předveďte svým zákazníkům, jak účinně zabezpečit vstupní dveře
Nová inteligentní klika ILS od
německého výrobce CES je
elektromechanické kování, které
umožňuje přístup prostřednic
tvím čipu. Je odolná vůči vlivům
počasí, nešetrnému zacházení
i vandalismu. Ve spojení se
Pro více informací kontaktujte,
prosím, svého obchodního
zástupce

samozamykacím panikovým
zámkem STAR představuje
kombinaci, která zajistí bezpečný
přístup pro administrativní i by
tové domy i pro rodinné domky.
Kování i zámek mají bezpeč
nostní certifikaci. (ILS je možné
kombinovat také s vícebodovými
zámky FUHR.) U pražských byto
vých domů jsou již obdobné pří‑
stupové systémy standardem
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a tento trend se rozšiřuje i do
dalších regionů.
Připravili jsme pro Vás
reklamní panely s kombinací
těchto dvou produktů, na
kterých si mohou Vaši zákazníci
sami vyzkoušet jejich funkce
a vlastnosti.

2/3

KLÍČOVÉ CENTRUM

UDM: Zamykací systém pro obytné domy
i průmyslové objekty
Inovativní technologie zamykání s patentovou ochranou profilu klíče
Systém UDM od německého
výrobce CES využívá klíče
s patentovaným profilem,
který zajišťuje vysokou
ochranu před neoprávněnou
výrobou duplikátů. Vložky

oceli zvyšují odolnost proti
odvrtání. Volitelně je možné
objednat rovněž vložky
s ochranou proti bumpingu
a rozlomení či se zvýšenou
odolností proti opotřebení.

Samozřejmostí je možnost
kombinovat systém UDM
s elektromechanickými
zámky i se všemi elektronic
kými přístupovými systémy
CEStronics.

Systémy UDM
Naše reference
STOCK
Plzeň-Božkov

Městský úřad
Uherský Brod

Správa železničních
dopravních cest
Hradec Králové

mají šest stavítek v základní
řadě a až čtyři další kont
rolní stavítka v jiné zamykací
úrovni.
Díky speciálnímu tvaru
kolíků má vložka UDM (RC 4)
ochranu proti vyháčkování
a stavítka z kalené poniklované

Administrativní
centrum Letenská
121, Praha
Velkou výhodou systému
UDM je varianta v modulár‑
ním provedení, díky kte
rému lze přizpůsobit délku
vložky tloušťce dveří přímo
na místě a ušetřit tak čas
i zmenšit skladové zásoby.

Samozamykací zámky FUHR
Automatický zamykací systém s vyzkoušenou kvalitou a flexibilním použitím
V našem sortimentu nyní
najdete vícebodové samo
zamykací zámky od němec
kého výrobce FUHR. Využití
naleznou v celé řadě
objektů včetně bytových
domů, kde jednoduše řeší
problém se vstupem neo
právněných osob a za
mykáním vchodových
dveří. Samozřej
mostí je paniková
funkce těchto
zámků.

multisafe 833

autotronic 834

Zámky FUHR nabí
zíme ve verzi mecha‑
nické (multisafe 833)
a elektromotorické
(autotronic 834). Oba
zámky jsou tříbodové a na
bízené v různých variantách
rozměrů. Jsou vhodné pro
plastové, hliníkové i dřevěné
vstupní dveře.
Zámek autot
ronic s mo
torizovaným
odemykáním je
možné napojit
na zvonkové
tablo pro oteví
rání domovním
Magnet v protiplechu zajišťuje
telefonem.

střelku proti jejímu zatlačení
a zabraňuje tak neoprávněnému
otevření dveří

Zpravodaj H & B Group

OSSZ Česká Lípa

Jihomoravská
dětská léčebna,
Boskovice

Vyrábějte
důlkové
klíče jako

profesionálové!

Využijte naši speciální
nabídku důlkových vložek
Asix (RC 3) a nového stroje
Twister II

VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER

Vložky STAR 70S a 60S
Ideální pro servis, SU i SGHK
Nejvíce očekávanou novinkou
letošního roku byly vložky
STAR 70S a 60S (profil 20R1,
resp. 10x), které jsou vhod
nou náhradou za populární
vložky na našem trhu.
Oba typy vložek obsa
hují komponenty, které
jsou na trhu běžné
již desítky let. Každý
klíčař je má skla
dem a může tak obě
vložky bez problému
servisovat, vyrá‑
bět v provedení
na sjednocený
uzávěr nebo
využívat pro
systémy
generálního
klíče.
Klíče
a bubínky
jsme Vám navíc
schopni dodat
v jakémkoliv profilu. Díky

této výhodě a dostupným
komponentám tak
budete moci svým
zákaz

níkům nabídnout to, co Vaše
konkurence neumí: Kom‑
pletní servis libovolného
profilu včetně profilů zákaz‑
nických!

NOVINKA

Novin
kou roku 2016
jsou zámky na
kola a motorky, o které jsme roz
šířili sortiment naší značky STAR.
Za příznivé ceny tak nyní
můžete pořídit běžné typy lan
kových cykloa motozámků
i kotoučový
motozámek.
Abychom
pro Vás zajistili
maximální kvalitu všech těchto
zámků, odebíráme je od stej‑
ného výrobce, který dodává
zámky např. i pro ABUS.

Paniková kování CISA
+ alarm STAR Exit2010

Nové visací zámky
CISA

Už žádné neoprávněné odchody únikovými východy

Únikové východy musí být
neustále odemčené. Jak ale
zajistit, aby jimi nikdo neo
právněně neodcházel? Tento
problém trápí majitele prode
jen i mnoha dalších objektů.
Alarm Exit2010 z řady STAR

Cyklozámky
a motozámky
STAR

pro ně představuje jednodu
ché řešení. Alarm se nain
staluje na dveře a při jejich
otevření spustí sirénu. Spouš
těn je mechanicky a je možné
jej vypnout prostřednictvím
zámku. Je vhodný pro použití

v kombinaci s panikovým
i klasickým kováním. Díky
tomu nalezne využití u zad‑
ních východů i u oken na
WC v obchodech a dalších
provozech, ale také třeba
v mateřských školách.
Na únikové východy
doporučujeme paniková ko
vání značky CISA. Skladem
pro Vás máme připra
vena kování FAST Push,
FAST Touch i FAST Push
‑pad v různých provedeních,
včetně zámků a příslušenství.
Všechna uvedená paniková
kování jsou dostupná skla
dem rovněž v protipožární
verzi.
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Maximální bezpečnost
Nové bezpečnostní visací zámky
CISA jsou vyrobeny z odolné
oceli s ochranou proti korozi
a s bezpečnostním překrytem
vložky. Standardně jsou dodá
vány včetně vložky C3000 (RC 3)
a nabízejí tak možnost servisu
i využití pro SGHK. Vložku lze
navíc jednoduše vyměnit za jinou.
Tyto vysoce kvalitní zámky jsou
certifikované dle evropských no
rem a nabízejí maximální úroveň
zabezpečení.
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Nový servisní balíček ke strojům
Servis strojů i pravidelné aktualizace bez starostí

Servisní balíček

Při těchto návštěvách technik provede
kontrolu a případný servis stroje a zá
roveň zdarma nainstaluje aktualizace.
(Balíček se vztahuje pouze na práce –
příslušenství je nutno zakoupit
zvlášť.) Součástí balíčku je i nabídka
výhodného financování stroje.

Ke strojům nyní nabí
zíme možnost pořízení
servisního balíčku, který
zahrnuje prodlouženou
záruku a doživotní
pravidelné návštěvy
technika dvakrát ročně.

Záruka 3 roky
+
2 × ročně
kontrola a servis stroje
+
2 × ročně
instalace aktualizací
+
Výhodné financování
Cenovou nabídku
k servisnímu balíčku žádejte
u svého obchodního zástupce

H & B představuje:

Servisní tým
Od nového roku s helpdeskem i rozšířenou nabídkou školení
O technickou podporu a servis
strojů se stará celkem pět našich
techniků, kteří mají rozděleny
jednotlivé regiony ČR a Slovensko.
V případě dotazů a technických
problémů se prosím obracejte na
technika ve svém regionu.

Miroslav Šustek
Karlovarský, Ústecký
+420 724 306 193
servis3@hbgroup.cz

Jan Vytasil
Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský,
+420 731 774 899
jvytasil@hbgroup.cz

Vojtěch Zíma
Plzeňský, Středočeský,
Praha, Liberecký,
Královéhradecký,
Pardubický
+420 602 107 885
servis2@hbgroup.cz

Helpdesk
+420 602 107 885
po–pá 7.30–17.00

Nově jsme pro Vás zřídili
helpdesk na telefonním čísle
+420 602 107 885. Tato linka
bude dostupná každý všední
den nepřetržitě od 7.30 do 17
hodin. Věříme, že je pro Vás
tato služba užitečná. Mějte
prosím na paměti, že linka
helpdesku je určena pouze
pro krátké dotazy. Vyřizování
komplikovanějších problémů
mají na starosti především
obchodníci ve spolupráci
s našimi techniky.

Karel Kříž
Jihočeský, Vysočina, Jihomoravský
+420 602 459 871
servis5@hbgroup.cz

Využívejte také prosím ma
ximálně informací z aplikace
MySilca, z našich webových
stránek včetně možnosti
pokládání dotazů v diskuzním
fóru a z instruktážních videí
na našem YouTube kanálu
HBtv. Připravena jsou pro Vás
také nová školení k auto‑
diagnostikám na základní
a pokročilé úrovni.

?

Rastislav Masár
Slovensko
+421 911 654 551
rmasar@hbgroup.sk

1.
MySilca
Webové stránky
HBtv
Diskuzní fórum
Školení

Zpravodaj H & B Group

2.
Helpdesk –
krátké dotazy

Obchodník –
komplikované
problémy

VÁŠ KLÍČOVÝ PARTNER

Zařízení pro práci s autoklíči
Začátečník
RW4 Plus + M-Box

Standard

AD MVP/PRO + Smart Aerial
univerzální ovladače Silca

RW4 Plus:
»» jednoduché a intuitivní kopírování nejběž
nějších autoklíčů – hotové do pár minut
»» možnost předprogramování téměř všech
běžných čipů
»» software v češtině

S připojeným modulem M‑Box:
»» navíc kopírování autoklíčů s ID 48 – mož
nost zkopírovat 95 % všech autoklíčů na
trhu

AD MVP/PRO s volitelným příslušenstvím:
»» přihlašování klíčů přímo do řídících jednotek
vozidel
»» snadná výroba klíčů, které nelze jednoduše
zkopírovat
»» možnost přihlašování dálkových ovladačů
k téměř všem vozům
»» software v češtině

Univerzální ovladače Silca Smart4Car:
»» umožňují snížit skladové zásoby originál
ních autoklíčů
»» design ovladačů koncernu VW
»» jednoduchá příprava na SMART Remote
Programmeru (obdobné zařízení jako
EasyScan) – bezdrátový přenos dat
»» generování frekvencí k tisícům druhů
dálkových ovladačů (Škoda, Hyundai, Ford
a další)

S připojeným modulem Smart Aerial:
»» možnost předkódování čipů přímo ve voze

Profesionál
Tango + programery

Tango + základní programery:
»» zapisování čipů přímo do jednotek imobili
zérů
»» generování téměř všech existujících čipů
»» odemykání a zamykání čipů a dálkových
ovladačů

Na tuto problematiku připravujeme speciální
školení zahrnující i praktické ukázky letování.

Nouzové otevírání oken a dveří

V naší nabídce nově najdete
speciální sadu tří
nerezových plechů
pro nouzové
otevírání zejména
plastových oken
a dveří. Plech se vkládá
z vnější strany zavřeného
okna a pomocí poklepů na

nástroj posunuje celý mecha
nizmus okna po obvodu do
odjištěného stavu.
Na přání zákaz
níků jsme rozšířili
nabídku o plechy pro
zabouchnuté dveře. Zatímco
standardní plechy používané
zámečníky mají sílu 0,8 mm,

nové jsou o 0,3 mm tenčí a lze
s nimi odjistit i dveře, které
těsně doléhají k zárubni.
Práci nejen s těmito uvede
nými nástroji si můžete vy
zkoušet na našich pravidelně

NOVINKA

pořá
daných
školeních H & B ACADEMY
a samozřejmě je naleznete
i v našem e‑shopu.

Práci se sadou na otevírání oken můžete
vidět na našem Youtube kanálu

Okenní zámky WinSafe
Spolehlivá prevence před vloupáním okny

S rostoucí poptávkou po
kvalitním zabezpečení nejen
dveří, ale také oken, přichází

BURG-WÄCHTER s novou
řadou speciálních zámků pro
okna WinSafe, které jako je
diné na trhu mají bezpečnostní
certifikaci VdS.
Zámky WinSafe jsou
dodávány v různých prove
deních a jsou tak vhodné jak
na plastová, tak i na dřevěná
či hliníková okna, pro okna
jedno- i dvoukřídlá nebo třeba

Videonávod na montáž zámku WinSafe WS 11, 22, 33 a
naleznete na našem YouTube kanálu

i pro francouzská okna. Díky
pevné konstrukci a odolným
materiálům v zamčeném stavu
spolehlivě zajistí okno proti
vypáčení a násilnému otevření.
Zároveň jsou ale navrženy tak,
aby jejich montáž i používání
byly velice nenáročné.
Především pro zajištění
oken v nižších patrech tak
představují jednoduchou
a účinnou
prevenci proti
44
vloupání.
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Pro možnost získání prezentačního panelu WinSafe kontaktujte, prosím, svého obchodního
zástupce
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Silca stroje, čipovací zařízení a software
Nejlepší řešení pro výrobu klíčů a autoklíčů
Unihobby, p. Janík, Staré Město
u Uh. Hradiště a Brno

Zámečnictví Brundibár, Lukáš Sváček, Praha

Zámečnictví Ptáčník, Kroměříž

Futura, RW4 Plus + M-Box, Duo

Triax Pro, Unocode 399 Evo

Roman Abraham, Železářství, Děčín

Jan Krov, Humpolec

Martin Hrašč – KEYMAX, Bratislava

RW4 Plus + M-Box, Matrix One, Bravo
Professional

Unocode 199, T-CODE MVP, Optika, Instacode,
Bravo Evolution, Bravo Europa, Tech 3, Air4

Futura, 2 × Bravo Professional, Matrix Evo, Matrix
One, 2 × RW4 Plus + M-Box, Duo, 2 × Keymaster Pro 3

Futura, RW4 Plus + M-Box, Delta

Novinky v nabídce klíčů
Klíče Silky v jednotlivých barvách a 3D klíče s novými kluby
Kvalitní a populární klíče
Silky od italského výrobce
Silca pro Vás nyní máme
skladem

po jednotlivých barvách.
Nemusíte tak již objednávat
celý mix barev, ale
pouze barvy,
které Vaši zá
kazníci nejvíce
žádají.
Pokračujeme
v rozšiřování naší
speciální kolekce
3D klíčů s českými
sportovními kluby.

K objednání jsou
již nyní připra
vené klíče FK
Baník Soko
lov. V blízké
době pak pro
Vás budeme mít
skladem i klíče
s logy hokejových
klubů HC ČEZ Mo
tor České Budě
jovice a HC Verva
Litvínov.

www.hbgroup.cz

Plzeň · Praha · Ostrava · Sokolov · Vodňany · Cheb · Bratislava

Výhradní zastoupení

