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Jsme klíčový partner pro všechny

U nás vždy najdete kompletní sorti-
ment pro váš projekt.

S naším katalogem snadno porozu-
míte problematice správného, účin-
ného a kvalitního zabezpečení.

Vedle nabídky komplexního zabez-
pečení objektů, inteligentního řízení 
budov a přístupových systémů u nás 
najdete i bezpečnostní a interiérové 
dveře a kompletní příslušenství k nim 
– zámky, kování, závory, zavírače, 
elektrické otevírače a mnoho další-
ho. Nabízíme také řadu speciálních 
zámků, ať už jde o zámky panikové, 
okenní nebo třeba autozámky. Na-
jdete u nás i vysoce kvalitní trezory, 
pokladny či schránky.

Kromě mechanického, mechatronic-
kého a elektronického zabezpečení 
se specializujeme také na kamerové 
systémy a alarmy.

INVESTORY

SPRÁVCE

PROJEKTANTY

DESIGNERY

ARCHITEKTY

DEVELOPERY

MAJITELE
NEMOVITOSTÍ



Pro koncové spotřebitele, jednotlivce, vlastníky nemovitostí, chataře, kutily

Pro majitele firem, podnikatele, facility manažery, bytová družstva a SVJ

Zkrátka pro všechny kdo plánují, staví, rekonstruují a modernizují
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Jsme tu pro vás



O společnosti H&B Group s. r. o.

Základem naší činnosti byl maloobchodní formát pro koncové spotřebitele, který se postupně rozrostl do 14 

kamenných prodejen po celé republice a dvou na Slovensku. Tyto aktivity položily základ rozvoje velkoobchodní 

distribuce nejširšího klíčařského sortimentu v ČR s důrazem na skvělou skladovou dostupnost produktů a posky-

tování nadstandardní péče a servisu zákazníkům. Díky zkušenostem, prostředkům, celoplošnému zásahu a mož-

nostem, jimiž dnes disponujeme, jsme se začali zaměřovat na projektovou činnost. Poptávka zákazníků však vyža-

dovala zcela jiný přístup, což nás vedlo k potřebě sledovat novinky, vyvíjet vlastní řešení a přinášet inovace. Tato 

vize znamenala hlubší spolupráci s globálními výrobci, jejichž produkty dovážíme. Díky tomu jsme schopní spojovat 

průřez toho nejlepšího od špičkových celosvětových lídrů v oboru. Tak jsme dospěli k rozhodnutí nabízet projekty 

na míru, tedy koncepční řešení s použitím nejmodernějších technologií pro maximální bezpečnost a uživatelský 

komfort klienta. K tomu se logicky navázala konzultační činnost; 30 let na trhu už přece jen znamená tisíce realizací, 

zkušeností a ověřených technologických postupů.

V rámci realizace projektů se nám daří posouvat hranice možností díky zkušenostem, inovacím a individuálnímu 

přístupu ke klientům. Nic z toho by však nebylo možné bez desítek let zkušeností na trhu, bez týmu vysoce kvali-

fikovaných zaměstnanců a samozřejmě bez nabídky špičkových produktů a řešení, z nichž jsme si mnohá vyvinuli 

sami díky vlastnímu technologickému inkubátoru a oddělení softwarového vývoje. A tak se z nás stal největší 

tuzemský dovozce, distributor a výrobce kompletního sortimentu mechanického, mechatronického a elektronického 

zabezpečení v ČR a SR. 

Zákazníci naleznou také v naší síti prodejen s e-shopem „Klíčové centrum“ širokou nabídku produktů a servisních 

i montážních služeb takřka v každém regionu ČR. 

30 let na trhu 

Společnost H&B Group vznikla v roce 
1991 jako klíčová služba v západo-
českém Chebu. Od té doby jsme 
značně rozšířili nabídku služeb 
a sortimentu. 

V roce 2021 slavíme 30 let tradice 
úspěšného podnikání se sítí 16 po-
boček po celé ČR a na Slovensku.

Jsme partnerem všech profesionál-
ních zámečnictví, klíčových služeb, 
železářství, výrobců dveří a oken 
a dalších firem a podnikatelů pohy-
bujících se v oboru zabezpečení. 

Zároveň na trhu působíme jako 
odborný konzultant a dodavatel 
komplexního řešení zabezpečení 
objektů, ve všech segmentech 
komerční i rezidenční oblasti a s tím 
spojeného facility managementu.
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S námi můžete být bez starostí. Zajistíme kompletní, účinné a spolehlivé zabezpečení vašeho objektu v souladu s vašimi požadavky i finančními možnostmi. 

Běžní dodavatelé řeší často cenovou politiku v kombinaci s omezenou nabídkou produktů a s průměrnými zkušenostmi. 

My jsme se rozhodli jít cestou poskytování přidané hodnoty v podobě individuálního přístupu, maximální péče a provedeme vás všemi fázemi projektu. Tak vám 

často navíc ušetříme finance nebo budoucí vícenáklady tím, že navrhneme rozumné řešení podle vašich přání a reálných potřeb místo dodávky zbytečně drahé-

ho nebo naopak podezřele levného řešení, které často není určeno pro požadovanou zátěž či provozní podmínky klienta. Přesvědčili jsme se, že takový přístup 

naši klienti vnímají jako mnohonásobně vyšší benefit. To potvrzují i četná doporučení spokojených zákazníků.

Proč si zvolit nás

1. Konzultace
• Vyslechneme vše o všem záměru, objektu, lokalitě, plánech a provozu

• Seznámíme se detailně se všemi potřebami, nároky, standardy a technologickými požadavky na provoz

4. Realizace
• Provedeme kompletní dodávku řešení na klíč včetně odborné montáže a souvisejících instalací

• Zajistíme záruční i pozáruční servis a pravidelnou údržbu

2. Analýza / projekce
• Analyzujeme váš objekt či objekty a rovněž posoudíme zdravotní hrozby a rizika 

• Vytvoříme model pokrytí přístupových, bezpečnostních či režimových zón

• Srozumitelně vysvětlíme důležité technické normy vztahující se k vašim požadavkům

3. Nabídka
• Sestavíme inovativní a jedinečné řešení, dimenzované pro váš projekt

• Představíme možnosti a produkty na trhu s optimální skladbou pro vás

Není problém ani vstup do projektu v určité fázi. Často jde již o dokončenou novostavbu, nebo naopak rekonstrukci. Postup je obdobný.

Představujeme koncepční řešení vašich projektů
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V současné době je hledisko zabezpečení budov zaměřeno na ošetření přístupových bodů a detekce pohybu 

uvnitř. Naše zkušenosti jsme spolu s aktuálními trendy a technologickým vývojem definovali do šesti klíčových 

oblastí, které řešíme s vazbou na inteligentní systémy budov. Díky vývoji celosvětové situace se k bezpečnostním 

hrozbám přidávají také zdravotní hrozby a z nich plynoucí rizika. 

To znamená, že k řešení přistupujeme komplexně a jednotlivé oblasti na sebe navazují.

1  Vstupy do objektu (evidence osob, historie průchodů atd.)

2  Snížení zdravotních hrozeb (detekce potenciálního šíření virové / bakteriální nákazy)

3  Přístupy a pohyb osob v rámci objektu (přidělování práv pro pohyb konkrétních osob)

4  Zabezpečení či střežení konkrétního prostoru v objektu (místnosti, chodby, koridory)

5  Zabezpečení bezprostředního přilehlého okolí objektu (parkoviště, garáže, pozemek)

6  Usnadnění přístupu a zlepšení komfortu obsluhy (rezidenta, personálu, návštěv atd.)

Moderní standardy zabezpečení

Pořízením moderního 
zabezpečení získáváte 
mnohem víc!

Moderní způsoby zabezpečení ob-
jektů, které nabízíme, splňují veškeré 
požadavky na špičkový standard 
zpracování, kvality a různé varianty 
provedení dle architektonického rázu 
budovy. Naše řešení umožňují:  

• Výběr z různých designů
• Výběr z několika cenových hladin
• Kompatibilitu a výběr doplňků
• Dodatečné úpravy a upgrade

S dodávkou zabezpečení od nás vždy 
získáváte spoustu benefitů:

• Zvýšíte komfort obsluhy
• Zrychlíte a usnadníte si práci
• Technologicky modernizujete
• Můžete snížit provozní náklady
• Zhodnotíte svůj objekt    

To ocení všichni uživatelé objektu 
a v první řadě vy osobně!

Bezpečnostní hrozby
Obecně znamenají rizika vniknutí neoprávněných osob 

do objektu. Důsledkem toho vznikají škody / ztráty 

majetku-informací / krádeže apod.

• Potřeba snížit / eliminovat nekontrolovaný přístup 

neoprávněných / nežádoucích osob

•

Zdravotní hrozby
Obecně znamenají rizika vniknutí infikovaných osob do 

objektu. Důsledkem toho je šíření / zamoření objektu 

infekčními chorobami / přímé nakažení personálu / 

ochromení provozu-výroby apod.

• Potřeba maximálně odfiltrovat zdravotní rizika•



Stavíme na udržitelné koncepci
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Dlouhodobě 

udržitelná 

koncepce

• Partneři

• Digitalizace

• Technologie

• TOP produkty

• Modularita řešení 

• Možnost upgradu

• Zodpovědnost

• Ekologie

• Závazek

Být společensky odpovědnou firmou je pro nás velmi důležité. Odpovědné chování nám přináší dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. Tuto odpovědnost 

vnímáme z několika hledisek. Enviromentální aspekt podnikání je neopomenutelný a dnes také všudypřítomný. Ohleduplný a ekologický přístup, mimo zpětného 

odběru baterií a nakládání s odpady, implementujeme například i do pořizování elektromobilů. Předpokladem úspěchu je však systematický přístup, kdy obchod-

ní strategii stavíme na dlouhodobém partnerství s předními světovými dodavateli, díky kterým se daří urychlovat proces digitalizace firemních procesů a přísun 

technologických novinek pro vlastní vývoj. Hodnoty a poslání podniku tak odrážíme v požadavcích trhu na kombinaci vysoké kvality, maximálního užitku, dostup-

nosti a kompatibility řešení. Tím přinášíme zákazníkům pocit spokojenosti a naplnění veškerých potřeb.



Spojujeme to nejlepší ze všech

Sledujeme celosvětové trendy a inspirujeme se pro vývoj vlastních inovativních řešení.

Zastupujeme a výhradně dovážíme řadu špičkových technologií.

Partnerství a zkušenosti

Schopnost držet technologické 
trendy jsme si vybudovali za 30 let 
praxe v oboru. Díky tomu jsme často 
v pozici lídra, který uvádí na trh 
novinky, zejména díky velmi těsné 
spolupráci s předními světovými 
výrobci, jichž máme v portfoliu více 
než 30. 
S několika z nich spolupracujeme na 
společném vývoji produktů. Daří se 
nám tak držet, anebo dokonce udá-
vat krok v oblasti novinek a trendů 
„chytrých staveb“ dle požadavků 
trhu.



UBYTOVÁNÍ 
OBCHOD

A PRŮMYSL

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

A INSTITUCE
BYDLENÍ 

Zdravotnická 
zařízení

Vzdělávací 
instituce

Sportovní
zařízení

Kulturní zařízení

Hotely Penziony Air-bnb

Rekreační  
objekty

Byty Bytové domyRodinné domy

Obchodní centra, 
obchody

Průmyslové  
objekty

Administrativní  
budovy, 

oblast facility

Kanceláře, 
firmy a provozy

Máme řešení pro 
všechny typy objektů
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Co vám řešení přinesou:

• Pohodlný check-in a check-out

• Komfortní přístup do pokoje a dalších prostor 

     hotelu pouze po dobu pobytu hosta

• Vysokou bezpečnost hostů, personálu i majetku

• Snadnou a spolehlivou úschovu cenností pro hosty

• Doplňkové služby pro maximální spokojenost hostů

Co vám řešení přinesou:

• Vysokou bezpečnost pro zákazníky, zaměstnance i návštěvy

• Snadné určení přístupových práv pro jednotlivé osoby

• Přesnou evidenci docházky zaměstnanců

• Prevenci krádeží a škod na majetku

• Neustálý dohled nad celou budovou či areálem

Ubytování 
Stáhněte si Projektový katalog 
s přehledem řešení pro hotely, 
penziony i airbnb:

Obchod a průmysl 
Stáhněte si Projektový katalog 
s přehledem řešení pro firmy, 
administrativní budovy, průmyslové 
objekty i obchody:

https://www.klicovecentrum.cz/ubytovani/
https://www.klicovecentrum.cz/obchod-a-prumysl/


13

Co vám řešení přinesou:

• Možnost rozhodnout, kdo a kdy má mít přístup do kterých dveří

• Vyřešení problémů spojených se ztrátami klíčů

• Konec velkých svazků klíčů a přehled o klíčovém hospodářství

• Výraznou úsporu nákladů

• Záruku bezproblémové evakuace osob v případě nenadálé události

Co vám řešení přinesou:

• Bezpečný vstup do domu, bytu či chaty pouze pro oprávněné osoby

• Pohodlný způsob odemykání podle požadavků

• Vysokou ochranu před vloupáním a vstupem cizích osob

• Snadné odemykání více vstupů jedním klíčem

• Fexibilní možnost sdílení přístupových práv s rodinou, přáteli a návštěvami

Sociální služby 
a instituce 
Stáhněte si Projektový katalog 
s přehledem řešení pro vzdělávací 
instituce a zdravotní, sportovní 
i kulturní zařízení:

Bydlení 
Stáhněte si Projektový katalog 
s přehledem řešení pro rodinné 
a bytové domy, byty i rekreační 
objekty:

https://www.klicovecentrum.cz/socialni-sluzby-a-instituce/
https://www.klicovecentrum.cz/socialni-sluzby-a-instituce/
https://www.klicovecentrum.cz/bydleni/


Cylindrické vložky STAR – jsou dostupné v řadě úrovní, od běžných stavebních 
vložek až po bezpečnostní vložky s certifikací 3. i 4. bezpečnostní třídy dle normy 
ČSN EN 1627, certifikací NBÚ a právní ochranou profilu klíče (trademark).

K vložkám a zámkům patří také široký výběr cenově dostupného dveřního 

příslušenství, kování pro bezpečnostní i interiérové dveře, madel, rozet a okenních 

kování včetně uzamykatelných klik, které je možné začlenit do systémů generálního 

klíče. Sortiment mechanického zabezpečení pak doplňují ekonomické poštovní 

schránky, pokladny a sejfy.

< Bezpečnostní vložka 100S TM je ideální pro zabezpečení rodinného domu i pro rozsáhlé 
systémy generálního klíče.

STAR je naše vlastní značka mechanického a elektronického zabezpečení. 

Produkty STAR pocházejí od prověřených výrobců z celého světa a nechybí 

mezi nimi ani výrobky z České republiky. Část produktů z oblasti elektroniky 

pak vznikla v rámci našeho vlastního vývoje, kterým se zabývá naše 

technologické centrum.

Cílem produktové řady STAR je nabídnout kompletní sortiment moderního 

a kvalitního zabezpečení za příznivé ceny. Zahrnuje jak velmi široký výběr 

produktů mechanického zabezpečení, tak také elektronické přístupové 

systémy a další produkty elektronického zabezpečení.

Kvalitní mechanické i elektronické zabezpečení za příznivou cenu
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Elektronické přístupové systémy STAR – umožňují bezpečné 

a pohodlné odemykání bez klíče – čipem (v přívěšku, kartě, plastovém náramku, 

nálepce nebo v elektronické hlavě mechanického klíče) kódem, otiskem prstu a nebo 

mobilní aplikací. 

K ovládání přístupu může sloužit stěnový terminál (čtečka nebo čtečka s klávesnicí) 

nebo mechatronické kování či vložka. Systémy nabízejí libovolný způsob správy: 

přímo na klávesnici daného zařízení, prostřednictvím aplikace a nebo s využitím 

softwaru pro PC. 

Elektronické zámky a kování mají využití nejen pro vstupní i interiérové dveře, ale 

také například pro šatní skříňky. Z elektronických doplňků pak lze doporučit například 

videozvonky (digitální kukátka) a dveřní a okenní alarmy.

> Přístupový terminál TF1 je autonomní klávesnice se čtečkou čipů i otisků prstů 

z nerezové oceli, odolná proti vandalismu i vlivům počasí.

Visací zámky STAR – v této značce naleznete rovněž, stejně jako mnoho dalších 
typů zadlabacích zámků nejrůznějších provedení a rozměrů, stavebních, bezpečnost-
ních, samozamykacích, elektromechanických, panikových, protipožárních – včetně 
certifikovaných samozamykacích zámků STAR české výroby. V sortimentu nechybí 
ani přídavné zámky či zámky nábytkové. 

> Pro systémy generálního klíče lze využít také visací zámky na půlvložku a v rámci 

jediného zamykacího systému odemykat také skříňky, kontejnery, boxy nebo branky.



Světová jednička v oblasti klíčů a autoklíčů

Silca je světově největším dodavatelem polotovarů klíčů, komponent autoklíčů 

a veškerého vybavení potřebného k jejich profesionální výrobě. Tato italská 

firma s distribucí po celém světě má ve svém portfoliu přes 60 000 profilů 

klíčů, 250 různých strojů pro výrobu klíčů a širokou nabídku řešení pro 

duplikování autoklíčů.

Cílem společnosti Silca je prostřednictvím svých partnerů, ke kterým se 

řadíme i my, poskytnout všem uživatelům v komerční i soukromé sféře klíče, 

klíčové systémy a autoklíče v precizním provedení, které je zárukou jejich 

spolehlivé funkce a dlouhé životnosti.

Klíče – hlavním produktem Silca jsou klíče všech typů: obyčejné i bezpečnostní, 
zubové, důlkové, vlnkové... klíče od zamykacích vložek a zámků do dveří, klíče nábytkové, 
trezorové i schránkové, klíče od visacích zámků i pokladen i nejrůznější speciální typy 
klíčů. 

Právě polotovary klíčů a profesionální stroje na výrobu klíčů využíváme v naprosté 
většině případů i my, ať už zrovna pro klienta vyrábíme zamykací systém o stovkách 
klíčů nebo jenom zhotovujeme novou kopii klíče od bytu. 

Výhodou strojů Silca je jejich přesnost, která je nutná, aby klíč správně fungoval – tedy 
aby odemykal bez zasekávání a při používání zámek nepoškozoval. 

Elektronické stroje Silca umožňují vyrobit neomezené množství kopií klíčů v kvalitě 
originálu i automatizovanou výrobu klíčů pro systémy generálního a hlavního klíče.
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Univerzální dálkové ovladače Silca Air4 – nabízí moderní a pohodlné 
řešení, pokud jde o dálkové ovladače bran, garážových vrat a závor.
 
Na univerzální dálkové ovladače Silca Air4 lze naprogramovat až čtyři různé originální 
ovladače různých výrobců a s různými typy kódů. 
Nebo se můžete ovladačů zbavit úplně a využít systém Air4 Home pro ovládání bran 
a vrat smartphonem. 

Potřeba je pouze smartphone s aplikací Air4 Home a přijímač umístěný poblíž brány, 
vrat nebo závory. 

Systém Air4 Home v základní verzi je ideální především pro rodinné domy, menší 
bytové domy a domy s garážemi, verzi PRO pro větší počet uživatelů pak lze použít 
například i pro velké bytové domy, firmy či hotely.

Autoklíče a dálkové ovladače – jsou dalším produktem předního světového 
specialisty v této oblasti. Silca vyrábí autoklíče a dálkové ovladače pro automobily 
prakticky všech značek a modelů, s nimiž se lze na našem trhu setkat. 

Pro tyto účely dodává vysoce kvalitní komponenty a specializované stroje a zařízení 
a vyvíjí vlastní technologická řešení umožňující výrobu duplikátu nejen mechanické, 
ale i elektronické části klíče a vytvoření naprosto identického klíče přesně kopírujícího 
funkce klíče originálního. 

Veškeré autoklíče a dálkové ovladače Silca mají platnou certifikaci CE a jsou tak 100% 
testované na funkčnost a bezproblémové a bezpečné naprogramování do vozidla. 
Pokud potřebujete nový klíč k soukromému autu a nebo pro všechna vozidla celého 
firemního vozového parku, vyrobíme je pro vás právě pomocí polotovarů a zařízení Silca.



Profesionální přístupové systémy na míru

CES je nejstarší výrobce cylindrických vložek v Německu – od založení této 

firmy uplynulo již více než 175 let. V souladu s aktuálními trendy se však CES 

už dávno nezaměřuje pouze na mechanické zabezpečení a nabízí portfolio 

špičkových produktů jak z oblasti mechaniky, tak elektroniky.

Mezinárodní renomé si tato společnost získala díky výrobě mechanických, 

mechatronických a elektronických zabezpečovacích systémů. Protože jsou 

využívány v komerční sféře i obytných budovách, musejí splňovat nejnáročnější 

standardy, které zaručují dlouhou životnost i při vysokém zatížení.

Mechanické zamykací vložky – jsou tradičním produktem společnosti CES. 
A z nich vytvářené systémy generálního a hlavního klíče. Na konstrukci bezpečnostních 
vložek CES je patrný důraz na precizní zpracování každého detailu, díky čemuž nabízejí 
vložky nadstandardní bezpečnost a dlouhou životnost. Samozřejmostí u všech vložek 
CES je certifikace bezpečnostní třídy 3 nebo 4. Většina z nich navíc nabízí patentově 
chráněný profil klíče. Je tak prakticky nemožné vytvořit neoprávněnou kopii klíče, čímž 
je zaručena vysoká bezpečnost.

CES znamená rychlé dodávky hotových systémů generálního klíče. Kromě standardních 
cylindrických vložek v libovolném rozměru vyrábí CES knoflíkové vložky, půlvložky, 
vložky přídavných zámků, nábytkové i visací zámky a všechny tyto prvky mohou být 
integrovány do systému generálního klíče.

CES navíc nabízí nadstandardní službu: možnost provedení vložky v libovolné 
povrchové úpravě, a to nejen v klasických barvách, jako je nikl, mosaz nebo černá, ale 
v jakékoliv barvě RAL. Díky tomu je možné systém dokonale sladit s dveřmi, dveřním 
kováním či zbytkem interiéru.
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Elektromechanické a elektromotorické vložky – CES nabízí různá zařízení, ovládací prvky i způsoby 
správy systémů, takže lze každému klientovi vytvořit elektronický přístupový systém na míru dle jeho požadavků. 
V nabídce jsou vysoce odolná dveřní kování vhodná pro vstupy do budov, jejich interérová varianta, stěnové čtečky 
pro ovládání různých zařízení od dveřních zámků po výtahy i elektromechanické a elektromotorické vložky. 
Namísto klíče pak uživatelé mohou používat čipy (v podobě přívěšku, karty, náramku, nálepky, hlavy mechanického 
klíče), případně aplikaci pro smartphone. Elektronické systémy lze navíc snadno kombinovat s mechanickými 
systémy generálního klíče.

Zadlabací zámky – pro nejrůznější aplikace doplňují portfolio mechanického zabezpečení CES.    
K nim patří například požárně odolné zámky Premium Class s panikovou funkcí a vysoce odolné masivní 
zámky Vario Flex pro velmi namáhané vstupní dveře objektů.

Mechatronické a elelektronické systémy – tvoří neméně významnou část sortimentu CES. 
Oproti mechanickým systémům nabízejí řadu výhod: možnost použití téměř neomezeného počtu přístupových 
médií, méně mechanických komponent a tedy nižší opotřebení a delší životnost, vyšší bezpečnost a snazší správa 
díky možnosti okamžitého přidělování, změn nebo rušení přístupových práv nebo nastavování časových oken.



Moderní a bezpečné řešení přístupu pro všechny objekty

Italská společnost CISA patří mezi vedoucí značky v odvětví zamykacích 

a přístupových systémů, které dodává do rezidenčních i komerčních objektů 

i do budov školních, ubytovacích i zdravotnických zařízení. Své produkty 

distribuuje do více než 70 zemí z celého světa a v Evropě je největším 

výrobcem cylindrických vložek s produkcí více než 20 milionů vložek ročně.

CISA vyvíjí a prodává cylindrické vložky, mechanické a elektronické zámky, 

paniková kování, dveřní zavírače, trezory a visací zámky. Mnoho z více než 

30 tisíc položek katalogu CISA je certifikováno podle evropských standardů.

Mechanické zamykací vložky – CISA nabízí s různou úrovní bezpečnosti: 
certifikované vložky se 3. nebo 4. třídou bezpečnosti a s patentově chráněným 
profilem klíče nabízející maximální odolnost proti vloupání – včetně unikátní ochrany 
proti rozlomení vložky, bezpečnostní vložky střední třídy ideální pro cenově dostupné 
systémy generálního klíče, i levné stavební vložky.

CISA má rovněž velmi širokou nabídku nejrůznějších druhů zámků, ať už se jedná 
o zadlabací, vrchní či visací zámky a to včetně bezpečnostních zámků. Zámky jsou 
dostupné v řadě variant a rozměrů umožňujících instalaci na různé typy dveří 
a využití různých způsobů jednobodového i vícebodového zamykání pro jednokřídlé 
i dvoukřídlé dveře.
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Elektronické přístupové systémy – významnou oblast porfolia CISA představují elektronické přístupové 
systémy, které jsou vhodné pro různé objekty a velmi často se využívají například v ubytovacích zařízeních, jako 
jsou hotely a penziony. Přístupové systémy umožňují bezpečné uzamčení všech dveří, ale zároveň pohodlný vstup 
a řadu pokročilých funkcí. Například v případě hotelu dostane host přístupovou kartu, se kterou může odemknout 
vstup do hotelu i do svého pokoje, ovládat pomocí ní výtah i závoru v garáži a využít ji i pro registraci na stravování 
či wellness procedury. V případě personálu pak karty mohou sloužit k registraci docházky.

Spořiče energie – pro hotely nabízí CISA i další 
doplňkové vybavení pokojů, ke kterému patří spořiče 
energie zajišťující sepnutí elektrických okruhů na 
pokoji pouze, když je host přítomen, nebo hotelové 
trezory s velmi snadnou správou a ovládáním.

Panikové zámky a kování – společnost CISA se specializuje na paniková zařízení, která se používají pro 
dveře instalované na únikových cestách a jejich účelem je zajistit snadné otevření i zamčených dveří z vnitřní 
strany bez použití klíče a umožnit rychlou a plynulou evakuaci v případě nenadálé události. V nabídce nechybí ani 
motorizované panikové hrazdy, které je možno začlenit do elektronických přístupových systémů. Veškeré panikové 
zámky a kování CISA jsou certifikované dle příslušných bezpečnostních norem.



Bezpečnost a pohodlí pro všechny uživatele

BURG-WÄCHTER je německý výrobce rozmanitého portfolia produktů 

zabezpečení se stoletou tradicí. V době svého vzniku vyráběl visací 

zámky, dnes je jeho nabídka mnohem širší. BURG-WÄCHTER se především 

specializuje na trezorovou techniku, jejímž vývojem, testováním a výrobou se 

zabývá. Právě svými trezory je BURG-WÄCHTER znám po celém světě.

Technologii zámků vyvinutých pro své vysoce bezpečné trezory pak využívá 

také v oblasti uživatelsky přívětivých elektronických přístupových systémů. 

Ty navíc přidává kamerové a alarmové systémy, jimiž doplňuje své portfolio 

elektroniky.

Trezory – celosvětové renomé BURG-WÄCHTER získal díky svým trezorům. Ty nabízí 
v řadě variant, od cenově dostupných sejfů se základní bezpečností až po vysoce 
odolné trezory s bezpečnostní a protipožární certifikací a luxusním designem. 

Nejpopulárnější jsou trezory střední úrovně, které nabízejí skvělý poměr kvality a ceny. 
Trezory jsou vyráběny s elektronickými i mechanickými variantami zámků (často 
rovněž se samostatnou bezpečnostní certifikací) a v různých velikostech. 

Dostupné jsou i různé speciální modely – například hotelové trezory, trezory na 
notebook, trezory na zbraně nebo kancelářské archivační skříně. Vždy tak lze vybrat 
optimální řešení pro použití v domácnosti, kanceláři, podnikovém provozu nebo pro 
hotelový pokoj.
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Kamerové systémy a alarmy – BURG-WÄCHTER dále nabízí profesionální řešení v oblasti kamerového 
dohledu a alarmových systémů. Ty jsou vhodné pro sledování nejrůznějších prostor, ať se jedná o rodinné domy, 
kanceláře či firemní provozy. 

Instalací kamer a alarmů se výrazně zvyšuje bezpečnost daného objektu, minimalizuje se pravděpodobnost 
vloupání nebo vstupu cizích osob a s tím spojených rizik, i nebezpečí vzniku škod například v souvislosti s požárem.

Kvalitní a užitečné doplňky – má ve svém 
svém portfoliu BURG-WÄCHTER rovněž od svého 
založení. Patří mezi ně výběr z mnoha visacích 
zámků a dalšího dveřního příslušenství, nabídka 
praktických pokladen a kasiček, boxů na balíky, 
i klasických a designových poštovních schránek.

Přístupové systémy – BURG-WÄCHTER představují jednoduché a uživatelsky přívětivé řešení pro 
odemykání smartphonem, čipem, kódem, otiskem prstu nebo dálkovým ovladačem. Jejich hlavní výhodou je velice 
snadná instalace a zprovoznění i následné používání a správa. Přístupové systémy BURG-WÄCHTER využívají 
elektromechanické vložky, které ve dveřích jednoduše nahradí stávající mechanickou vložku bez potřeby stavebních 
úprav nebo rozvodů kabeláží. Využití najdou v rodinných domech, chatách, kancelářích i u ubytování typu airbnb, pro 
které existuje speciálně vyvinuté řešení předání přístupových práv hostům na dálku, bez potřeby recepce.



Kvalitní kování pro každé dveře

Skupina HOPPE se zabývá vývojem a výrobou dveřních a okenních kování. 

Jejím cílem je, aby tyto důležité detaily zvýšily bezpečnost každé budovy 

a vylepšily kulturu bydlení. Proto se také zaměřuje na využití kvalitních 

materiálů, propracovaná technická řešení a estetický design.

Už od 70. let minulého století je ve svém oboru jedničkou v Evropě a její 

kvalitní produkty jsou instalovány v objektech po celém světě. HOPPE má 

sídlo ve Švýcarsku a svá kování vyrábí výhradně v závodech v evropských 

zemích, včetně České republiky.

Dveřní kování – z hliníku, ušlechtilé oceli, plastu a mosazi jsou hlavním produktem 
značky HOPPE. A to jak pro interiérové, tak pro vchodové dveře. 

V sortimentu kování pro vchodové dveře (vstupy do budov, rodinných domů, bytů) 
najdete bezpečnostní dveřní kování klasická i pro profilové dveře, garnitury bez 
bezpečnostní třídy, poloviční garnitury, bezpečnostní rozety i pevná madla. Vybrané 
modely jsou určené rovněž pro použití na protipožárních nebo protikouřových dveřích, 
pro dveře na únikových cestách (paniková kování) a pro dveře objektů s vysokým 
vytížením (objektové garnitury).
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Elektronické ovládání vstupu – také značka HOPPE do svého portfolia zařadila produkty pro elektronické 
ovládání vstupu. Příkladem je eMadlo FingerScan, které umožňuje biometrickou identifikaci uživatele. 

Přímo v madle je integrovaná čtečka otisků prstů a dveře tak lze velmi pohodlně odemknout a otevřít jedním 
plynulým pohybem ruky.

Okenní kliky – HOPPE nabízí také řešení pro 
okna a balkonové dveře, přičemž velmi žádané 
jsou okenní kliky s ochranou proti neoprávněnému 
otevření. K těm patří uzamykatelné kliky a kliky 
s pojistkou.

Štítová a rozetová kování – v případě interiérových dveří nabízí HOPPE širokou škálu modelů štítových 
i rozetových kování v řadě provedení a povrchových úprav. I interiérová kování jsou dostupná s různými speciálními 
vlastnostmi, jako je požární odolnost, extrémě vysoká odolnost proti korozi, nebo vhodnost použití pro vstupy s vysokou 
frekvencí průchodů. Zvláště u interiérových kování je kladen důraz na estetickou stránku a v sortimentu HOPPE tak 
lze vybírat z řady designů v klasickém i moderním stylu, aby bylo možné kování dokonale sladit s dveřmi i s celým 
interiérem. Ucelené řady produktů umožňují nainstalovat bezpečnostní, interiérová i okenní kování ve stejném designu.



Elektronický přístupový 
systém CISA eSIGNO 

Systém umožňuje kombinovat různé technologie. 
Díky širokým možnostem nastavení a doplňků 

je schopen splnit prakticky veškeré požadavky zákazníka

Systémy generálního 
a hlavního klíče 

Zamykací systém využívající mechanické cylindrické 
vložky a klíče vhodný pro všechny typy a velikosti 

objektů. Přehledná správa přístupových práva 
cenová dostupnost.

Elektronický přístupový 
systém Smart Wireless 

Smart řešení využívající nejnovější technologie. 
Nabízí vlastnosti on-line systémů, avšak 

s jednoduchou instalací bez nutnosti nákladných kabeláží.

Elektronický přístupový 
systém STAR MPS 

Jednoduché a vysoce bezpečné řešení 
pro menší objekty. Pro správu slouží intuitivní 

software v češtině

Stáhněte si 
produktovou část Projektového 
katalogu pro detailní popis 
konkrétních řešení:

https://www.klicovecentrum.cz/cisa-esigno/
https://www.klicovecentrum.cz/cisa-esigno/
https://www.klicovecentrum.cz/systemy-generalniho-klice/
https://www.klicovecentrum.cz/systemy-generalniho-klice/
https://www.klicovecentrum.cz/star-smart/
https://www.klicovecentrum.cz/star-smart/
https://www.klicovecentrum.cz/star-mps/
https://www.klicovecentrum.cz/star-mps/
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Elektronický 
přístupový 

systém CESeasy 
Pohodlné ovládání libovolných 

dveří nejen smartphonem

Elektronický přístupový 
systém TSE 
Cenově dostupné 

elektronické odemykání

Elektronický přístupový 
systém CES Omega Flex 

Ideální řešení pro SVJ, administrativní a průmyslové 
objekty a pro menší hotely a penziony pro regulaci 

přístupů. Snadná správa přístupových 
práv a vysoká bezpečnost.

Elektronický přístupový 
systém secuENTRY 

Uživatelsky přívětivé řešení pro byty, 
kanceláře i airbnb s odemykáním smartphonem, 

otiskem prstu, kódem nebo čipem.

Elektronický přístupový 
systém CISA AERO 
Kompletní řešení pro menší 
objekty s minimem zařízení.

Elektronický přístupový 
systém CES Access One 
Bezpečný a inteligentní modulární 

přístupový systém umožňující využití 
zařízení různých dodavatelů

Chytrý 
zámek NUKI 
Doplněk na dveře 

pro ovládání mechanického 
zámku smartphonem.

Dveřní zavírače 
pro bezpečné 

a tiché dovírání dveří

Panikové zámky 
a kování 

pro bezproblémovou 
evakuaci

https://www.klicovecentrum.cz/ceseasy/
https://www.klicovecentrum.cz/ceseasy/
https://www.klicovecentrum.cz/ceseasy/
https://www.klicovecentrum.cz/bw-tse/
https://www.klicovecentrum.cz/bw-tse/
https://www.klicovecentrum.cz/ces-omega-flex/
https://www.klicovecentrum.cz/ces-omega-flex/
https://www.klicovecentrum.cz/bw-secuentry/
https://www.klicovecentrum.cz/bw-secuentry/
https://www.klicovecentrum.cz/cisa-aero/
https://www.klicovecentrum.cz/cisa-aero/
https://www.klicovecentrum.cz/ces-access-one/
https://www.klicovecentrum.cz/ces-access-one/
https://www.klicovecentrum.cz/nuki/
https://www.klicovecentrum.cz/nuki/
https://www.klicovecentrum.cz/dverni-zavirace/
https://www.klicovecentrum.cz/panikove-zamky-a-kovani/
https://www.klicovecentrum.cz/panikove-zamky-a-kovani/


Terminály 
STAR 

s odolností 
proti vandalům 
i vlivům počasí.

Chytrá 
klika H02 
s praktickou 

klávesnicí v klice

Rádiově 
spínané 
zámky 

Südmetall

Elektrické 
otvírače 

Openers&Closers

Magnetické 
lišty C.D.V.I.

Elektromagnetické 
zámky a magnety 
Openers&Closers

Trezory 
BURG-WÄCHTER 

s certifikací pro bezpečnou úschovu 
dokumentů, hotovosti, dokladů, šperků 

a ostatních cenností i zbraní

Hotelové 
trezory CISA 

pro pohodlnou 
úschovu cenností hostů

Skříňkové 
zámky STAR 

s elektronickým 
ovládáním

Mechanické 
a elektromechanické 

samozamykací 
zámky STAR 

Automatické 
vícebodové  

zámky FUHR

https://www.klicovecentrum.cz/terminaly-star/
https://www.klicovecentrum.cz/terminaly-star/
https://www.klicovecentrum.cz/chytra-klika-h02/
https://www.klicovecentrum.cz/chytra-klika-h02/
https://www.klicovecentrum.cz/zamky-sudmetall/
https://www.klicovecentrum.cz/zamky-sudmetall/
https://www.klicovecentrum.cz/zamky-sudmetall/
https://www.klicovecentrum.cz/zamky-sudmetall/
https://www.klicovecentrum.cz/otvirace-oc/
https://www.klicovecentrum.cz/otvirace-oc/
https://www.klicovecentrum.cz/otvirace-oc/
https://www.klicovecentrum.cz/magneticke-listy-cdvi/
https://www.klicovecentrum.cz/magneticke-listy-cdvi/
https://www.klicovecentrum.cz/elektromagneticke-zamky-oc/
https://www.klicovecentrum.cz/elektromagneticke-zamky-oc/
https://www.klicovecentrum.cz/elektromagneticke-zamky-oc/
https://www.klicovecentrum.cz/trezory-bw/
https://www.klicovecentrum.cz/trezory-bw/
https://www.klicovecentrum.cz/trezory-cisa/
https://www.klicovecentrum.cz/trezory-cisa/
https://www.klicovecentrum.cz/skrinkove-zamky-star/
https://www.klicovecentrum.cz/skrinkove-zamky-star/
https://www.klicovecentrum.cz/zamky-star/
https://www.klicovecentrum.cz/zamky-star/
https://www.klicovecentrum.cz/zamky-star/
https://www.klicovecentrum.cz/zamky-star/
https://www.klicovecentrum.cz/zamky-fuhr/
https://www.klicovecentrum.cz/zamky-fuhr/
https://www.klicovecentrum.cz/zamky-fuhr/
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Elektronické 
klíčové depozity 

CREONE 
pro přehlednou správu klíčového 

hospodářství bez recepčního

Alarmové 
systémy AMC 

Profesionální 
zabezpečení domácnosti 

i komerčních objektů

Automatický 
otvírač dveří 

pro komfortní bezdotykové 
otevírání dveří

Alarm 
Exit2010 
pohlídá zadní 

a únikové východy

Silca 
MYKEYS Safe 

Uložte si digitální kopii klíčů 
a pojistěte je proti ztrátě.

VideozvonekW02 
s možností 

audiovizuálních 
hovorů

Nabíječky 
Wallbox 

pro snadné nabíjení 
elektromobilů

Videozvonek 
eGuard 

s kukátkem, interkomem 
a vzdáleným přístupem

Bezobslužná 
recepce 

STAR pro pohodlný 
check-in a check-out 

bez recepčního

Kamerové 
systémy 

BURGcam 
pro dohled 

nad domácností i firmou

Elektronické 
klíčové depozity 

STAR 
pro snadné ubytování hostů 

hotelu bez recepce

Alarmové systémy 
BURGprotect 

Ochrana před vloupáním 
a škodami se snadno 

 instalací

https://www.klicovecentrum.cz/klicove-depozity-creone/
https://www.klicovecentrum.cz/klicove-depozity-creone/
https://www.klicovecentrum.cz/klicove-depozity-creone/
https://www.klicovecentrum.cz/alarmy-amc/
https://www.klicovecentrum.cz/alarmy-amc/
https://www.klicovecentrum.cz/automaticky-otvirac-dveri/
https://www.klicovecentrum.cz/automaticky-otvirac-dveri/
https://www.klicovecentrum.cz/alarm-exit2010/
https://www.klicovecentrum.cz/alarm-exit2010/
https://www.klicovecentrum.cz/mykeys-safe/
https://www.klicovecentrum.cz/mykeys-safe/
https://www.klicovecentrum.cz/videozvonek-w02/
https://www.klicovecentrum.cz/nabijecky-wallbox/
https://www.klicovecentrum.cz/nabijecky-wallbox/
https://www.klicovecentrum.cz/videozvonek-eguard/
https://www.klicovecentrum.cz/videozvonek-eguard/
https://www.klicovecentrum.cz/bezobsluzna-recepce/
https://www.klicovecentrum.cz/bezobsluzna-recepce/
https://www.klicovecentrum.cz/bw-kamery-burgcam/
https://www.klicovecentrum.cz/bw-kamery-burgcam/
https://www.klicovecentrum.cz/bw-kamery-burgcam/
https://www.klicovecentrum.cz/klicove-depozity-star/
https://www.klicovecentrum.cz/klicove-depozity-star/
https://www.klicovecentrum.cz/klicove-depozity-star/
https://www.klicovecentrum.cz/alarmy-bw/
https://www.klicovecentrum.cz/alarmy-bw/


region osoba mobil pevná linka e-mail

Praha, Vých. Čechy Milan Turynek +420 725 958 968 +420 222 511 142 m.turynek@hbgroup.cz

Praha, Sev. Čechy Jan Kolman +420 737 135 711 jkolman@hbgroup.cz

Západní Čechy Tomáš Mls +420 602 196 558 +420 352 622 757 tmls@hbgroup.cz

Jižní Čechy Jan Jiruš +420 725 527 291 +420 383 384 270 jjirus@hbgroup.cz

Morava Martin Krpálek +420 601 322 342 +420 596 730 449 mkrpalek@hbgroup.cz

Morava Petr Godfryd +420 606 784 191 +420 596 730 449 pgodfryd@hbgroup.cz

Slovensko Ľuboš Peder +421 911 552 508 +421 262 520 032 lpeder@hbgroup.sk

Obchodní zástupci

Seznam kontaktů
Ozvěte se nám

Zajistíme zpracování vaší poptávky 
a dodáme nabídku profesionálního 
řešení na míru!

Adresy poboček 

osoba funkce mobil e-mail

Jaroslav Endršt ml. příjem poptávek, zpracování nabídek +420 603 332 016 projekty@hbgroup.cz

Luděk Vrzák plánování montáží, technická podpora +420 702 131 919 lvrzak@hbgroup.cz

Jaroslav Endršt st. oddělení vývoje produktů na zakázku +420 602 315 480 jendrst@hbgroup.cz

Radim Slavík montáže hotelových systémů +420 602 505 014 elektronika@hbgroup.cz

Zbyněk Rathouský programování, vývoj a úpravy SW na míru +420 703 146 924 zrathousky@hbgroup.cz

Tomáš Pospíšil backoffice, strategičtí partneři +420 603 747 119 tpospisil@hbgroup.cz

Projektové oddělení a vývoj

Plzeň, Žatecká 138/8, 301 00

Cheb, Svobody 26, 350 02

Sokolov, K. H. Borovského 405, 356 01

Vodňany, Tylova 135, 389 01

České Budějovice, Husova třída 25, 370 05

Brno, Palackého třída 191/122, 612 00 Brno 

Ostrava, Rudná 2971/1c, 703 00

1. Konzultace

4. Realizace

2. Analýza / projekce

3. Nabídka

Vznik vaší zakázky

Praha 8 - Libeň, U Pekařky 484/1a, 180 00

Praha 9 - Vysočany, Freyova 12/1, 190 00

Praha 6 - Dejvice, Čsl. armády 951/21, 160 00

Praha 2 - Vinohrady, Korunní 913/28, 120 00

Bratislava, Ovsištské námestie 1, 851 04

Košice, Tomášikova 37, 040 01

Veškeré vaše poptávky a dotazy zasílejte na projekty@hbgroup.cz

mailto:projekty%40hbgroup.cz?subject=
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Martin Krpálek | Ostrava
regionální technik

+420 601 322 342

mkrpalek@hbgroup.cz  

Petr Kašpar | Plzeň
regionální technik

+420 602 702 765

sghk2@hbgroup.cz  

Miroslav Šustek | Sokolov
regionální technik

+420 724 306 193

servis3@hbgroup.cz  

Bratislava, Košice
Slovensko

+421 911 501 239

info@hbgroup.sk  

Jiří Hendrych | Praha
regionální technik

+420 606 058 432

montaze2@hbgroup.cz  

Martin Balvín | Č. Budějovice
regionální technik

+420 720 959 686

budejovice@klicovecentrum.cz  
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Tým servisních techniků pro ČR a SR



Které řešení vybrat 
pro Váš objekt?
Stáhněte si náš Projektový katalog:

www.hbgroup.cz  |  www.klicovecentrum.cz


