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Úvodní slovo
Vážení zákazníci,
Silca slaví další 
milník. Je tomu 
již 30 let od 
uvedení prvního 
elektronického 

stroje Unocode Classic na trh. 
Tento ve své době revoluční 
stroj je legendární především 
svou dlouhou životností. To 
dokládá i mnoho našich 
zákazníků, kterým tento stroj 
přináší hodnoty dodnes.

Chtěl bych se s Vámi 
podělit o příběh prodeje 
prvního stroje na našem trhu. 
Poptávka přišla od Škody 
Auto a jednalo se o řešení 
pro výrobu klíčů k novému 
vozu Felicia. V té době Silca 
již pět let jezdila se speciální 
dodávkou „showbus“ po 
celé Evropě. Bohužel 100 
metrů před Škoda Auto, kde 
na nás čekala celá delegace 
manažerů, přestala fungovat 

převodovka a museli jsme 
auto dotlačit. Další perličkou 
byla nabídka stroje. Finanční 
ředitel po chvilce přemýšlení 
zvolal „Stroj bereme!“ Návrat‑
nost této investice byla tři 
měsíce. Při příležitosti tohoto 
výročí jsme se Silcou připra‑
vili soutěž pro šest výherců, 
kteří se zúčastní výletu do 
Itálie, kde je čeká zajímavý 
program včetně návštěvy 
výrobního závodu Silca.

Hlavním tématem tohoto 
vydání je problematika 
trezorů. Jsem velice rád, že 
se trezory BURG ‑WÄCHTER 
díky maximální bezpečnosti 
a širokému portfoliu staly 
jedničkou na celém světě. 
Také otevírání trezorů bývala 
pro mnoho zámečníků „tabu“. 
Dnes se ale dají snadno 
otevřít díky našemu novému 
dekoderu na trezorové 
zámky Mauer, STUV a CAWI, 

které používají všichni čeští 
a slovenští výrobci. Poptávka 
po kvalitních trezorech stále 
stoupá i díky nárůstu ozbro‑
jování v tuzemsku a minimál‑
ním úrokovým sazbám našich 
bank.

Další oblastí, kterou bych 
rád zmínil, je revoluce ve 
výrobě autoklíčů v podobě 
diagnostiky SMART Pro. 
Nové dálkové ovladače 
SMART se stále rozrůstají 
o nové typy. Již brzy nás 
čeká také proximity keyless 
system, nový karbonový čip 
GTI a další novinky. Uzavírá 
se tak kruh 360° maximální 
specializace na tento vysoce 
výdělečný segment.

Blíží se konec roku a jak 
všichni víte, hlavně státní in‑
stituce na poslední chvíli zjistí, 
že jim zbyly prostředky a po‑
žadují dodávku SGHK nejlépe 
ihned. My jsme připraveni 

a naše výroba dokáže (u sys‑
témů do 50 vložek) dodat 
Vaši objednávku do týdne od 
schválení tabulky – včetně 
nového přehledného balení.

Když hodnotím letošní 
rok, jsem nejvíce pyšný na 
otevření nové pobočky v Ko‑
šicích. Dlouhá léta jsem se 
tomuto kroku bránil, zejména 
kvůli vzdálenosti a odlišnému 
regionu, ale tlak Silcy mě 
donutil k tomuto rozhodnutí 
a dnes jsem za to vděčný.

Příští rok se plánujeme 
poprvé zúčastnit veletrhu 
AMPER 20.–23. 3. v Brně. 
Budeme zde prezentovat 
kompletní řešení „chytrého 
domu“. Všichni jste srdečně 
zváni a doufám, že se osobně 
potkáme.

Ladislav Beránek

Náš sortiment jsme rozšířili 
o nové videozvonky Ring. 
Tyto videozvonky představují 
skvělé řešení pro všechny 
domácnosti, které chtějí mít 
neustále přehled, kdo je za 
dveřmi. Jejich instalace je 
velmi snadná a zvládne ji 
každý během pár minut.

Zvonek je vybaven HD 
kamerou pro širokoúhlé 
video s vysokým rozliše‑
ním a umožňuje také noční 
vidění. Prostřednictvím WiFi 
připojení komunikuje se 
smartphonem a uživatel tak 
může odkudkoliv vidět, kdo 
právě stojí u jeho dveří. Díky 

zabudovanému mikrofonu 
a reproduktoru je možná 
obousměrná komunikace. 
Videozvonek má také sen‑
zory pro detekci pohybu, 
které vždy, když zaznamenají 
pohyb, automaticky aktivují 
kameru a zašlou upozornění 
na mobilní telefon. Aplikace 

Ring app, kterou 
potřebujete pro vy‑
užívání těchto funkcí, 
je zdarma a je kompa‑
tibilní se systémy iOS, 
Android i Windows.

Videozvonky Ring 
mají nezávislé napájení 
bateriemi, ale lze je 
také připojit k napájení 
zvonku. Jsou odolné 
proti vlivům počasí 

a jsou tak vhodné i pro 
venkovní použití.

Videozvonek Ring je 
dostupný také ve verzi Pro, 
která se od standardní verze 
liší například ultra tenkým 
designem nebo pokročilými 
možnostmi detekce pohybu.

Videozvonky Ring
Zvonek s elektronickým kukáktem a WiFi připojením umožňuje odkudkoliv sledovat,  
co se děje za dveřmi
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Prvním elektronickým 
strojem pro výrobu klíčů 
bylo Unocode Classic. Silca 
tuto zcela revoluční novinku 
uvedla na trh již v roce 1987 
a od té doby si je oblíbili klí‑
čaři po celém světě. I přesto, 

že se první Unocode prosla‑
vilo svou kvalitou a dlouhou 
životností, podpora pro tento 
stroj již skončila. Klíčařům, 
kteří jej stále vlastní, dopo-
ručujeme proto přejít na 
nejnovější verzi, Unocode 

Pro, abyste mohli využívat 
vylepšené funkce tohoto 
stroje i kompletní servis 
a technickou podporu.

Silca slaví 30 let Unocode Classic
Letos je tomu již 30 let od uvedení prvního elektronického stroje pro 
výrobu klíčů na trh

Vyměňte své staré 
Unocode za novou 
verzi, Unocode Pro!

Slavte 
s námi!

Soutěž bude probíhat od pro‑
since 2017 do května 2018. Pro 
každý měsíc bude vybrán jeden 
produkt Silca.

Produkt pro měsíc prosinec:
všechny stroje z řady Unocode 
• 199  
• 299  
• 399 Plus
• Pro

Ze zákazníků, kteří v daném 
měsíci vybraný produkt objednají, 
budeme losovat vždy jednoho 
výherce. 

Všech šest výherců získá 
zdarma zájezd do Itálie s ko‑
mentovanou prohlídkou hlavní 
výrobny Silca ve Vittoriu Venetu 
poblíž Benátek. Součástí ná‑
vštěvy bude prezentace novinek 
v sortimentu Silky a samozřejmě 
i možnost navštívit turistické 
zajímavosti v okolí.

Na konci každého měsíce bude 
oznámen výherce, který získá 
zlatou plaketu, a zároveň bude 
vyhlášen soutěžní produkt pro 
následující měsíc.

Vyhrajte VIP zájezd 
do Itálie s prohlídkou 
výrobny Silca
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Diplomat 
 » certifikovaná ochrana proti 

vloupání – úroveň odolnosti I
 » certifikovaná požární odol‑

nost – LFS 60 P
 » zámek SecuTronic s certifi‑

kací VdS
 » špičková 

kvalita

Karat 
 » certifikovaná ochrana proti 

vloupání – úroveň odolnosti N
 » požární odolnost
 » ochrana proti řezání plame‑

nem
 » zámek SecuTronic s certifi‑

kací VdS

CombiLine 
 » certifikovaná ochrana proti 

vloupání – úroveň odolnosti S2
 » certifikovaná požární odol‑

nost – LFS 30 P
 » zámek SecuTronic s certifi‑

kací VdS

PointSafe 
 » kvalita testována v laborato‑

řích BURG ‑WÄCHTER
 » základní odolnost
 » ekonomické řešení

Trezory série CombiLine od 
našeho dodavatele BURG‑

‑WÄCHTER zaručují vysokou 
odolnost před vloupáním 
(bezpečnostní úroveň S2 
dle normy DIN EN 14450). 
Zároveň nabízejí certifikova-
nou protipožární ochranu 
(30 minut pro papír, dle EN 
15659) a to u všech variant 

a velikostí. Trezor má pevné 
dvoustěnné tělo a bezpečné 
uzamčení zajišťují 25 mm silné 
čepy. Samozřejmostí je pří‑
prava pro bezpečné ukotvení 
trezoru ke zdi nebo podlaze.

Trezory CombiLine jsou vy‑
ráběny s odemykáním na klíč 
nebo s elektronickým zám‑
kem s odemykáním na kód 

(šestimístný kód, 1 000 000 
kombinací) nebo otisk prstu 
(nutno naprogramovat dva 
prsty). Elektronické zámky 
jsou typu „SecuTronic“, které 
díky testování v německých 
laboratořích VdS nabízejí 
maximální bezpečnost.

Trezory CombiLine

CombiLine se řadí mezi 
světově nejpopulárnější 
trezory. Důvodem je jejich 
vysoká bezpečnost, kdy 
trezor odolá jak pokusům 
o násilné otevření, tak de‑
kodérům používaným pro 

otevírání běžných tre‑
zorových zámků (Mauer, 
STUV, CAWI apod.). I přes 
vysokou kvalitu jsou však 
tyto trezory dostupné za 
velice příznivé ceny.

Certifikovaná odolnost proti vloupání i požáru

Kvalitní trezory se skvělým poměrem  
cena/výkon

Trend nárůstu zájmu o střelné 
zbraně stále pokračuje a s ním 
i poptávka po jejich spolehli‑
vém zabezpečení. Kvalitní ře‑
šení představují právě trezory 
BURG ‑WÄCHTER, kdy napří‑
klad Diplomat, Karat i Combi‑
Line je vhodný pro společnou 
úschovu zbraní a munice. 

BURG ‑WÄCHTER také nabízí 
trezory Ranger (řadu 
určenou speciálně na 
zbraně) i zámek Gun 
Lock pro zajiš‑
tění spouště.

Poptávka po zabezpečení zbraní stále roste
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H & B představuje
Richard Cetl,  
product manager  
pro trezory

Richard Cetl pracuje již sedm let 
ve slovenské části týmu H & B 
jako product manager trezorů. 
Přišel k nám s deseti lety zku‑
šeností z firmy, která se zabývá 
prodejem a servisem trezorů, 
kde se specializoval především 
na jejich nouzové otevírání. 

Richardovi je 36 let a má dvě 
dcery, 2letou Ellu a 6letou Lilien. 
Ve volném čase rád sleduje doku‑
menty o technice na Discovery 
Channel.

Speciální nabídka!Idea
Elektronický stroj pro profesionální výrobu 
trezorových klíčů nyní ještě levnější

Zákazníci, kteří se zúčastnili 
soutěže a objednali čtyři 
trezory BURG ‑WÄCHTER 
(PointSafe, CombiLine, Diplo‑
mat a Karat), vyhráli výlet do 
Německa. Během dvoudenní 
návštěvy u tohoto našeho 
německého dodavatele měli 
možnost prohlédnout si 
výrobu trezorů. Po exkurzi 
následovalo školení, na 
kterém se účastníci seznámili 

s problematikou certifikace 
a bezpečnostních tříd trezorů 
a zároveň se naučili postupy 
nouzového otevírání různých 
typů trezorů a trezorových 
zámků. Na školení samo‑
zřejmě nechyběly ani prak‑
tické ukázky. Všichni absol‑
venti školení získali certifikát 
a stali se oficiálními servisními 
partnery BURG ‑WÄCHTERU.

Výherci soutěže navštívili BURG
WÄCHTER a získali certifikát

V letošním roce se 
uskutečnila 
řada školení 
v rámci 
našeho 
projektu 
H & B Aca‑
demy. Velký zájem 
byl jako již tradičně pře‑
devším o otevírací techniku 
i o výrobu autoklíčů. Témata 
školení byla také v sou‑
ladu se současnými trendy 
rozšířena o problematiku 

elektronických přístupo‑
vých systémů. Na 
školeních nouzového 

otevírání 
trezorů 
byl před‑

staven nový 
přípravek – dekodér pro 

otevírání trezorových zámků 
Mauer, STUV a CAWI, které 
jsou na trhu nejrozšířenější.

Všem zúčastněným děku‑
jeme za zájem a těšíme se na 
setkání na dalších školeních 

v roce 2018. Ta se budou 
stejně jako letos konat v Plzni 
i Ostravě.

Novinky na školeních H & B Academy
Oblíbené tréninky pro profesionální zámečníky budou pokračovat 
i v příštím roce

Výzkum a vývoj, výroba, cent‑
rální sklad a tréninkové centrum 

 BURG ‑WÄCHTERU  
(Meinerzhagen ‑Valbert)

Software pro Ideu Vám 
umožní vyrábět trezo‑
rové klíče ve špičkové 

kvalitě. 
Na snímku karta klíče 

Mauer.

Komplet:

Idea
+ svěrák pro klíče  
Mauer a STUV

+ software

298 000 Kč

Idea představuje 
elektronický stroj 
pro profesionální 
výrobu a kopíro‑
vání různých druhů 
trezorových klíčů.
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Jaká barva vložky se hodí k Vašim dveřím?
Zajímavostí je možnost 
provedení vložky v libovolné 
povrchové úpravě. Nově nyní 
máme standardně skladem 
vložky WSM a UDM v základ‑
ních rozměrech také v po‑
vrchu mosaz. Za příplatek si 

však můžete nechat vyrobit 
vložky například i v jakéko‑
liv barvě RAL. Díky tomu je 
možné systém dokonale sla‑
dit s dveřmi, dveřním kováním 
či zbytkem interiéru.

Nejstarší výrobce vložek v Německu nabízí portfolio špičkových produktů

Společnost CES byla zalo-
žena v roce 1840 ve Vel‑
bertu. Od jejího vzniku tedy 
uplynulo již více než 175 let 

a firma je tak nejstarším 
výrobcem cylindrických 
vložek v Německu. Meziná‑
rodní renomé si získala díky 

výrobě mecha‑
nických, me‑
chatronických 
a elektronických 
zabezpečova‑
cích systémů. 
Protože jsou 
využívány 
v komerční 
sféře i obytných 
budovách, mu‑

sejí splňovat nejnáročnější 
standardy, které zaručují 
dlouhou životnost i při vyso‑
kém zatížení.

Hlavními výhodami firmy 
jsou rychlé dodávky hoto-
vých systémů generálního 
klíče a flexibilita při jejich vý‑
robě. Kromě standardních cy‑
lindrických vložek v libovolném 
rozměru firma vyrábí knoflí‑
kové vložky, půlvložky, vložky 
přídavných zámků, nábytkové 
i visací zámky a všechny tyto 
prvky mohou být integrovány 
do systému generálního klíče.

Vložky CES jsou nyní k do‑
stání v novém, modernějším 
balení.

CES – specialisté na systémy 
generálního klíče

Novinkou letošního pod‑
zimu je bezpečnostní vložka 
AP4 S, která oproti jejímu 
předchůdci, AP3, přináší 
řadu vylepšení. Hlavní z nich 
je vyšší ochrana klíče proti 
neoprávněnému 
kopírování, která 
je zajištěna nejen 
patentem, ale také 
časově neome‑
zenou ochrannou 
známkou (trade‑
mark). Vložka nabízí více 
než 40 milionů různých 
kombinací a rovněž odolnost 
proti vyhmatání, odvrtání, 
patentovanou ochranu proti 
bumpingu, a jak napovídá 
S v názvu, také patentovanou 

ochranu proti rozlomení 
(sigillo).

AP4 S využívá systém 12 
tvrzených stavítek ve třech 
úrovních (6 aktivních, 5 pa‑
sivních a 1 patentované). 
Vložka na první pohled 

zaujme unikátním designem 
klíče i originálním balením. 
Prodloužené důlkové klíče ze 
slitiny niklu a stříbra umožňují 
výběr z 15 barev výplně hlavy, 
což je užitečné například pro 

odlišení klíčů v systémech 
generálního klíče. Samořej‑
mostí je možnost komplet‑
ního servisu vložky a nabídka 
různých rozměrů a provedení.

Nová CISA AP4 S
Maximální bezpečnost a moderní italský design

Designové balení AP4 S. Pro větší bezpečnost jsou klíče baleny do neprůhled‑
ného černého sáčku, který otevírá až zákazník.

Nové balení SGHK
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SMART Pro
Nová generace zařízení pro programování autoklíčů

Pro všechny, kteří 
se specializují na 
výrobu autoklíčů, 
přináší Silca nové 

řešení: výkonné 
hybridní zařízení SMART Pro, 
které je použitelné pro většinu 
značek a modelů automo‑
bilů z celého světa. Oproti 
předchozím zařízením nabízí 
rychlejší a jednodušší progra‑
movací procedury a rozšířené 
funkce.

TIP ze servisu
Věděli jste, že 
univerzální 
dálkové 
ovladače Silca 
mají oproti ovlada-
čům KeyDiy jednu velkou 
výhodu, a to tu, že je možné 
do nich bez problémů vložit 
i velký čip typu GTI nebo TPX? 
Tuto výhodu oceníte zejména 
při výrobě duplikátů klíčů pro 
vozy automobilek Ford, Suzuki, 
Toyota, Kia nebo Hyundai. Čip 
jednodušše zkopírujete na RW4 
Plus / RW4 / Fast Copy a dálkový 
ovladač přihlásíte pomocí MVP 
nebo manuální procedurou, kte-
rou naleznete přímo v programu 
Silca SRP v českém jazyce.

Silca připravila nové rozšíření, 
díky kterému má oblíbený 
stroj Futura ještě více funkcí. 
Jedná se o sadu pro graví‑
rování, která Vám umožní 
na jednom stroji nejen řezat 
nejrůznější druhy klíčů a au‑
toklíčů, ale také gravírovat 
hlavy klíčů nebo malé me-
daile, cedulky a psí známky.

Gravírovací kit obsahuje 
frézu a dvě čelisti, které 
nabízejí tři gravírovací plochy 
o různých velikostech. Soft-
ware je již součástí aplikace 

pro Futuru 
a je tedy 
zcela zdarma. 
Obsahuje 
přes 220 při‑
pravených 
šablon pro 
klíče Silca, 
medaile 
a cedulky. 
Díky uživa‑
telsky pří‑
větivému 
editoru je možné šab‑
lony snadno editovat 
a vytvářet nové.

Futura Pro Engra‑
ving je již příslušenstvím pro 
gravírování vybavena, nebo 
si gravírovací sadu můžete 

dokoupit zvlášť. Kompati‑
bilní je se současnými stroji 
Futura i Futura Pro. 

Futura: gravírovací kit
Praktické rozšíření pro stroje Futura a Futura Pro

...a získejte SMART Pro

Speciální cena: 59 500 Kč

UŠETŘETE  
15 500 Kč

Speciální cena: 39 500 Kč

Pořiďte si MVP...

Nenechte si ujít limitovanou edici!
Všem zákazníkům, kteří si nyní koupí MVP, nabízíme možnost přednostně získat 

SMART Pro z první limitované edice, která bude dostupná za šest měsíců

Podívejte se na prezentaci gravírovacího 
kitu pro Futuru na našem YouTube kanálu
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KLÍČOVÉ CENTRUM

Výhradní zastoupení

Sortiment naší ekonomické 
značky STAR jsme nově 
rozšířili o kvalitní mazadlo 
určené pro ošetřování cy-
lindrických vložek a zámků. 
Mazadlo snižuje tření, ošet‑
řuje komponenty zamyka‑
cího mechanismu a vytváří 
na nich tenkou ochrannou 
vrstvu, která brání vzniku 
koroze. Zlepšuje tak funkč‑
nost zámků a vložek, snižuje 
nároky na jejich údržbu 

a prodlužuje jejich 
životnost. Lze jej použít také 

jako prevenci zamrzání 
v zimních měsících – účinně 
totiž funguje od ‑50 °C do 

+140 °C. Skvělé je proto pro 
použití na vložky vchodo‑
vých dveří, autozámky ale 
i další zámky a vložky jak 
venku, tak v interiérech.

Zároveň máme nově 
v nabídce také ma‑
zadla Rivolta určená 
speciálně pro důlkové 
vložky, která umož‑

ňují kvalitní promazání 
i horních stavítek.

Silca stroje, čipovací zařízení a software
Nejlepší řešení pro výrobu klíčů a autoklíčů

Jaroslav Vališ, Břeclav

Futura Pro, Bravo Professional, Matrix SX, 
Delta Fo

Železiarstvo Družkovský, Bytča

Futura Pro

Železářství Inzat, Dvůr Králové

Futura, Optika

Fábera systems s.r.o., Praha

RW4 + P‑Box + M‑Box, MVP Pro, Delta M, 
Unocode Classic, EVO a 399, Marker 2000, 
Triax E.code, Idea, Lector Pro, Optika, Bravo 
Maxima 2 ×, Matrix S, Lancer Plus, Smart 
Remote Progammer a další

PP SPOJ ‑ Petr Pátek, Kadaň

Futura One, Unocode 399, Matrix S, RW4 + 
P‑Box + M‑Box, 2 × Duo

Roman a Patrik Dolina, Domažlice

Matrix Evo, Optika, Bravo Professional, 
Tech 3, Rekord 2000, MVP Pro, Smart Remote 
Programmer, RW4 Plus, M‑Box, Megacopy, 
SBB

Nová mazadla STAR
Připravte se na zimu – rozšířili jsme nabídku mazadel


