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Úvodní slovo

Vážení zákazníci,
chtěl bych se s Vámi podělit o zážitky z mé nedávné pracovní cesty do USA.

Zážitky z USA: výroba klíčů z nábojnic a největší zámečnická výstava

Po příletu do New Yorku 
jsem nejdříve navštívil na‑
šeho dodavatele mazadel 
SuperLube. Měl jsem pří‑
ležitost vidět výrobu a popo‑
vídat si s majitelem o historii 
firmy, například o prvním 
patentu na DRI FILM, který je 
v USA velice populární mezi 

zámečníky. Majitel firmy mi 
také vyprávěl příběh, jak 
v roce 1852 čeští emigranti 
zakotvili ve čtvrti, kde nyní 
výrobce SuperLube sídlí, 

a nazvali ji Bohemia. Také 
mě zde zaujalo mazadlo ve 
formě tuku, které je ideální 
do každé zámečnické dílny 
na opravy zámků.

Další zastávkou byla vý‑
roba klíčů ILCO (v Severní 
Karolíně). Tady jsem potkal 
svého přítele Gabriella Villu, 
který dříve pracoval v Silce. 
Bylo pro mě neuvěřitelné, jak 
recyklací mosazného odpadu, 
např. nábojnic, ILCO vyrábí ve 
speciálních pecích mosazný 
materiál pro výrobu klíčů.

Svoji cestu jsem za‑
končil v hlavním městě 

Washingtonu, kde probíhala 
největší zámečnická výstava 
v USA – ALOA. Na veletrhu 
dominovala jednička na ame‑
rickém trhu, skupina Allegion, 
která vlastní např. evropské 
výrobce jako CISA, AXA nebo 
NUKI. 

Inovace v H & B: služební elektromobily Tesla
Letos jsem se znovu zamiloval! 
Mou novou láskou je automobil 
TESLA. Když jsem 
před pěti lety četl 
knihu o Elonu Mus‑
kovi, říkal jsem si, že 
ten člověk je bud’ lhář 
nebo génius… ukázalo 
se to druhé. Vše, co v knize 
popisoval, musím potvrdit. Díky 
TESLE mám opět radost z řízení 
a doufám, že brzy všechny naše 
zákazníky navštívím a tento 
úžasný vůz Vám ukáži osobně.

Do budoucna chci celý vozový 
park H & B změnit na elektro‑
mobily, mají totiž řadu výhod, 

např. při parkování v modrých 
zónách. Jako motivaci pro 

zaměstnance H & B jsme 
také připravili soutěž. Jako 
první dostane TESLU 
jako služební automobil 
nejúspěšnější obchodník. 
Plánuji také pořídit na naše 

pobočky solární panely, vyrábět 
si vlastní elektřinu, skladovat ji 
v bateriích a být tak nezávislý na 
energetických magnátech. I díky 
TESLE jsem se navíc rozhodl pro 
vlastní dovoz baterií pod znač‑
kou STAR. Náš dodavatel baterií 
vyrábí pro renomované značky 
jako TESLA nebo GP. 

ILCO vyrábí klíče i z recyklovaných 
nábojnic – na snímku pece pro zpracování 

mosazného odpadu

Připravujeme 
nové 3D 

klíče s logem 
TESLA v profilu 

UL050X

Allegion na výstavě Aloa

Nová pobočka v Brně a divize elektro

V září jsme otevřeli naši 
nejnovější pobočku v Brně. 
Jsem velice rád za kolegy 
Sládka a Motyčku, kteří mají 
letité zkušenosti z oboru. 
Věřím, že zlepší servis pro 
naše zákazníky v tomto 
regionu.

Další z našich akvizic je 
koupě a začlenění společnosti 
TENcom, specialisty na elek‑
tronické přístupové systémy, 
hotely a docházkové systémy. 
Více se dočtete v rozhovoru 
se zakladatelem společnosti 
p. Endrštem na str. 6. 

Zkušení kolegové na nové pobočce mají k dispozici kompletní vybavení pro 
výrobu veškerých typů klíčů i automobil pro rozvoz zboží

Plány na rok 2019…
V příštím roce plánujeme účast 
na výstavách AMPER (Brno), 
Motosalon (Praha) a ForArch 
(Praha). Věřím, že se na těchto 
akcích potkáme. Také se těším 
na další společný výlet s Vámi 
do výrobny Silca a CISA. Ten 
letošní se velice povedl. Všem 
účastníkům děkuji za perfektní 

partu a mnoho úsměvných 
zážitků.

Na závěr bych Vám všem rád 
popřál pohodové vánoční svátky 
a štastný nový rok 2019! 

Ladislav Beránek
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Made in USA
Víceúčelová mazadla SuperLube
Pro každého, 
kdo se zabývá 
přestavbami 
a servisem vložek 
či opravami zámků, 
je kvalitní mazadlo 
naprosto ne‑
zbytné. Nevhodná 
mazadla na 
povrchu drobných 
mechanických komponent 
dlouho nevydrží a mohou při‑
spívat i k zanesení zamyka‑
cího mechanismu nečistotami 
a k jeho zasekávání.

Proto do dílny každého 
profesionálního zámečníka 
doporučujeme mazadla Su‑
perLube americké výroby. Ta 
mají díky svým výjimečným 

vlastnostem řadu 
využití a výborně se 
hodí i pro ošetřo‑
vání vložek a zámků. 
Mazadla obsahují 
mikročástice teflonu 
a zanechávají na 
povrchu komponent 
ochrannou vrstvu, 
která vydrží až 4 × 

déle než u běžných mazadel. 
Snižuje tření a zabraňuje tak 
opotřebení komponent, záro‑
veň chrání před korozí, čímž 
prodlužuje životnost zámku. 

Odpuzuje nečistoty a má tak 
samočistící účinek. Působí 
preventivně i proti zamrzání.

Z naší nabídky již kromě 
klasického mazadla Super‑
Lube ve spreji znáte také 
variantu DRI FILM, která 
po odpaření rozpouštědla 
zanechává na komponentách 
zcela suchý ochranný film. 
Nově jsme rozšířili náš sorti‑
ment mazadel také o tuk Su‑
perLube (rovněž s částicemi 
teflonu), který je dostupný 
v tubě nebo plechovce. 

Rollmatik KEY ‑BAK pro klíče i nářadí v bezpečí
Vysoce odolné svinovací 
karabiny KEY ‑BAK od 
amerického výrobce jsou ve 
světě často využívaná ve 
státní i komerční sféře. Díky 
své pevnosti a kvalitnímu 
provedení se výborně hodí 
k bezpečnému nošení klíčů, 
příslušenství i nářadí a ná‑
strojů. Karabiny KEY ‑BAK na‑
bízíme v klasickém provedení 
i v extra odolné verzi s kevla‑
rovým lankem. 

Karabiny KEY ‑BAK jsou díky nad‑
standardní odolnosti oblíbené také 
u policie, vězeňské správy i soukro‑

mých bezpečnostních služeb

Obrázkové klíče Howard Keys
Yoda, Garfield, Mickey 
Mouse nebo třeba 
Jack Sparrow… Chcete 
zaujmout své zákazníky 
něčím neobvyklým? 
Garantujeme, že pokud 
na své prodejně vysta‑
víte klíče s postavami 

z nejpopulárnějších 
filmů a pohádek, 
rozhodně upoutáte 
jejich pozornost. 
Klíče Howard Keys 
s celoplošným 
potiskem zářivými 

barvami a s odolnou 

povrchovou úpravou jsou 
často neodolatelné nejen 
pro děti, ale i pro dospělé. 
Dostupné jsou v univerzálním 
profilu UL050X a FB28RX 
a k vybraným motivům máme 
také přívěšky a popruhy na 
klíče. 

Pokračování Ledo‑
vého království jde 
v roce 2019 do kin, 

pro fanoušky 
v nabídce 

Howard Keys 
nechybí klíče 

a přívěšky 
s motivem 

Frozen

Otevírací technika pro profesionální zámečníky
V naší nabídce otevírací 
techniky pro profesionální 
zámečníky nechybí ani 
nástroje od americké firmy 
HPC. Ta je dodavatelem nejen 
kvalitních planžet, ale také 
například cylinder eateru 
(CE‑6000) pro vrtání bezpeč‑
nostních kování s překrytem 
nebo univerzálního elektro 
picku (EPG‑1E).

V současnosti je mezi zá‑
mečníky velký zájem rovněž 
o nouzové otevírání trezorů. 
Pro tyto účely doporučujeme 
dekodéry od další americké 
společnosti – Lockmaster. 
Běžné elektronické trezorové 
zámky dokáže bez jakéhoko‑
liv poškození trezoru nebo 
zámku do 15 minut dekó‑
dovat Little Black Box. Pro 

dekódování mechanických 
kombinačních trezorových 
zámků je pak ideální LKM 
Combi. 

Výrobna karabin KEY‑BAK v USA
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Futura Edge
Nejoblíbenější stroj Silca nyní v ekonomické variantě dostupné pro 
všechny klíčaře

Na konci letošního roku 
Silca představila dlouho 
očekávanou novinku. Futura, 
univerzální elektronický stroj 
využívaný profesionálními 
zámečníky a klíčovými služ‑
bami po celém světě, je nyní 
k dostání ve verzi Futura 
Edge.

Tuto verzi populární Futury 
můžete využít k řezání všech 
druhů zubových klíčů: vyro‑
bíte na ní veškeré cylindrické 
klíče (včetně známých 
značek jako FAB, EVVA, 
GE ‑GE a dalších), ale třeba 
i zubové autoklíče.

Zaváděcí cena Fu‑
tury Edge je 98 000 Kč, 
přičemž naši zákazníci 
dostanou software ke 
stroji zdarma a navíc 
mohou využít výhodného 
nákupu na splátky. Futura 
Edge je tak cenově dostupná 

i pro menší klíčové služby. 
Hodí se pro všechny klíčařské 
provozovny a bez problémů 
se vejde i do těch mobilních.

Jako všechny Futury, i tato 
nabízí velice jednoduché ovlá‑
dání pomocí integrovaného 
tabletu, který krok za krokem 
provádí celým postupem 
výroby klíče. 100% přesnost 
při výrobě zaručuje mož‑
nost výroby klíče podle 
kódu a nebo dekódování 
originálního klíče precizní 
laserovou čtečkou, kterou 
běžně najdete pouze ve 
strojích několikanásobně 

dražších. 

Futura Edge po-

chází z  vlastní vý-

robny Silca v  Indii 

a díky tomu nabízí 

bezkonkurenční 

cenu pro stroje to-

hoto typu

Soutěžte s námi 
o výlet do Itálie
s návštěvou výrobny 
Silca, CISA a Otlav!

Vzhledem k pozitivním 
ohlasům na letošní výlet do 
Itálie jsme se rozhodli soutěž 
zopakovat i v příštím roce. 
Tentokrát vylosujeme pouze 
tři šťastné zákazníky, kteří se 
zúčastní červnového zájezdu 
se zajímavým programem 
u našich dodavatelů.

Vyhlášeny budou celkem tři 
soutěžní produkty a prvním 
z nich (pro měsíce prosinec 
a leden) je SMART Pro. Sou‑
těže se zúčastníte objednáv‑
kou soutěžního produktu 
v uvedených dvou měsících.

SMART Pro
Zařízení pro snadné programování autoklíčů

Novinkou letošního roku je 
také SMART Pro – unikátní 
zařízení umožňující progra‑
mování klíčů většiny značek 
a modelů automobilů z ČR 

i z celého světa. Díky uživa‑
telsky přívětivému softwaru 
v češtině a rychlejším a jed‑
nodušším programovacím 
procedurám si jej oblíbili jak 

pokročilí výrobci autoklíčů, 
tak začátečníci.

Pozor, akce „šrotovné“ 
s možností výhodného 
výkupu dříve pořízeného 
MVP a nákupu SMART Pro 
za velmi nízké ceny končí 
31. 12. 2018! 

Pořiďte si SMART Pro 
co nejdříve!

Můžete se tak zúčastnit 
soutěže o výlet do Itálie 

a při objednávce do konce 
roku 2018 navíc máte 

možnost využít výhodné 
akce „šrotovného“.
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Interiérové, protipožární a bezpečnostní dveře STAR

Zámky Südmetall
Elektromechanické panikové zámky bez kabeláže

Při instalacích se často setká‑
váme s požadavky na regulaci 
vstupu do objektů (např. pro‑
střednictvím čipů nebo kláves‑
nice) se zajištěním automatic‑
kého zamykání dveří. Zároveň 
však klienti preferují řešení, 
které nevyžaduje zásah do 
konstrukce dveří. Proto jsme 
náš sortiment rozšířili o elek‑
tromechanické zámky Ülock od 
německého výrobce Südmetall.

Zámky Ülock jsou do-
stupné ve variantě s na-
pájením bateriemi a nebo 
indukcí z rámu dveří. Zámek 

je ovládán rádiově – dálkovým 
ovladačem nebo ovládacím 
modulem umístěným v blíz‑
kosti dveří. Tímto způsobem 
je možné zámek odemknout, 
nebo je možné jej přepnout 
od stavu „trvale otevřeno“, 
např. během otevírací doby 
provozovny. Existuje také 
verze, u které je zámek ovlá‑
dán prostřednictvím mobilní 
aplikace a Bluetooth, tedy 
ideální provedení např. pro 
rekreační objekty.

Zámky jsou dodávány 
v ekonomické verzi Comfort 

a ve verzi Premium. Zámky 
verze Premium mají certifikaci 
požární odolnosti dle EN 1634, 
certifikaci pro použití na úniko‑
vých cestách dle EN 179 a EN 
1125 a certifikaci životnosti 
a odolnosti elektromechanic‑
kých zámků dle EN 14846.

Zámky Ülock jsou díky široké 
nabídce rozměrů využitelné 
nejen pro standardní dveře, 
ale také pro hluboké zádlaby, 
plastové profily či pro instalaci 
na skleněné dveře (provedení 
s vlastním nerezovým obalem 
zámku). 

Do sortimentu STAR jsme nově zařadili také dva základní typy dveří, abyste svým zákazníkům mohli nabídnout 
kvalitní a cenově dostupné interiérové a protipožární dveře včetně veškerého příslušenství, zárubní, závěsů či 
doplňkového zabezpečení.

Ke všem typům dveří dále nabízíme dopravu zdarma a navíc můžete získat praktický stojánek, abyste dveře s pří‑
slušenstvím mohli předvádět zákazníkům přímo na své prodejně.

MASTER Door: 
dveře jako trezor

Příslušenství: 
Vícebodový 
bezpečnostní zámek CISA, 
bezpečnostní vložka CISA 
AP4 S.

Vysoce bezpečné dveře 
s certifikací RC 3, s tepelně 
izolačními a protihlukovými 
vlastnostmi optimálními pro 
použití jako vstupní dveře 
domů i bytů.

Bezpečnostní dveře 
s certifikací RC 2 / RC 3

Příslušenství: 
Vícebodový 
samozamykací 
zámek FUHR, 
zábrana proti 
vysazení, proti‑
požární závěsy 
Otlav Trio 15.

Bezpečnostní 
certifikace RC 2, 
při použití speci‑
álních kovových 
zárubní RC 3.

Vchodové protipožární 
dveře v povrchu dub

Příslušenství: 
Dveřní kování 
Oval v po‑
vrchu nerez, 
bezpečnostní 
vložka 70S s knoflíkem, proti‑
požární závěsy Otlav Trio 15.

Bílé interiérové 
dveře

Příslušenství: 
Zadlabací 
zámek STAR S190 
s bílým čelem a bílým klíčem, 
černé kování, dostupná také 
varianta s elektronickým ře‑
šením přístupu (na kód) v po‑
době TSE od BURG‑WÄCH‑
TERU v bílém provedení.

Díky neutrální bílé se dveře 
i s příslušenstvím skvěle hodí 
do klasických i moderních 
interiérů.
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TENcom – nová divize elektroniky v H & B
Spolupráce H & B se společností TENcom přinese komplexnější nabídku elektronických produktů 
a špičkovou úroveň služeb

V letošním roce se součástí 
H & B Group stala společnost 
TENcom. Cílem této strate‑
gické spolupráce je přede‑
vším využít letité zkušenosti 
a know ‑how obou firem. 
Plánujeme, že ze společnosti 
TENcom, která se na elektro‑
nické přístupové systémy 
zaměřuje téměř od svého 
vzniku, se stane divize H & B 
specializovaná na veškeré 
elektronické zabezpečení. 
Více informací najdete v roz‑
hovoru s panem Endrštem, 
spolumajitelem a spoluzakla‑
datelem firmy TENcom.

Jak jste se dostal k elektro-
nickému zabezpečení?

Začínal jsem jako vývojový 
pracovník elektronických 
telefonních ústředen. Po 

čase jsem dostal možnost 
vést celé vývojové oddělení. 
Po sametové revoluci se ale 
ukázalo, že v konfrontaci se 
světem nemáme v podob‑
ných aktivitách šanci a můj 
zaměstnavatel tak fakticky 
přestal fungovat. Navíc se 
telekomunikace začaly stále 
více orientovat na bezdrátové 
technologie. Neviděl jsem ve 
svém oboru žádnou per‑
spektivu a se svým přítelem 
a kolegou P. Tesařem jsme 
začali hledat nové uplatnění. 

A tak jsme v roce 1990 založili 
společnost TENcom. (Je to 
akronym z našich příjmení 
TEsařENdršt company).

Řekněte nám něco z historie 
Vaší firmy.

Zpočátku jsme se orien‑
tovali na dodávky softwaru. 
Dodali jsme například SW pro 
zpracování výsledků prvních 
svobodných voleb v ČR. Záro‑
veň jsme zůstali věrni i oboru 
telekomunikací (vyráběli jsme 
konvertory pro pobočkové 
telefonní ústředny). Věděli 
jsme ale, že pobočkové 
ústředny dříve nebo později 
také skončí. K naší orientaci 
na kartové systémy přispěla 
náhoda. Setkali jsme se 
se dvěma budoucími kolegy, 
kteří se k nám připojili po 
odchodu ze společnosti IMA. 
Ti přišli s myšlenkou věnovat 
se systémům identifikace 
kartou a oslovit firmu CISA, 
která byla v té době jedním 
z prvních výrobců kartových 
zámků v Evropě. V té době to 
byly zámky na karty s mag‑
netickým proužkem. CISA 
po zdlouhavých jednáních 
souhlasila s partnerstvím 
a my se začali učit nové 

technologie a pro‑
dávat hotelové 
systémy.

Můžete uvést 
nějaké své refe-
rence?

Jedním z prvních 
našich zákazníků 
byl nově budo‑
vaný hotel Boby 
v Brně. Od té doby 
se mnohé změ‑
nilo. Magnetický 
proužek nahradily 

bezkontaktní čipy 
a možnosti nových 

kartových systémů jsou na 
úplně jiné úrovni. Co se ale 
nezměnilo je to, že se spo‑
lečností CISA spolupracuje 
společnost TENcom Trade 
dodnes. Za dobu existence 
tohoto partnerství nainstalo‑
val TENcom na 7 126 karto‑
vých zámků nejen v hotelech 
v České Republice a na 
Slovensku, ale také v Polsku, 
Estonsku a Rusku. Mezi naše 
zákazníky patří hotely jako je 
Voroněž Brno, Grandior Praha, 
Majestic a Grand Majestic 
Praha, Ambassador Lodž, Ho‑
liday Inn Moskva, Domina City 
Tallin a lázeňské objekty jako 
je Aurora Třeboň a Schtotovy 
lázně v Lázních Lipová.

TENcom se ale nespeciali‑
zuje pouze na prodej hotelo‑
vých systémů. Vyvíjeli jsme 
také např. spořiče elektřiny 
pro firmu CISA a s H & B 
Group spolupracujeme 
s Technickou fakultou Zápa‑
dočeské univerzity v Plzni na 
projektu „IQ House“.

Proč jste se rozhodl pro 
spolupráci s H & B Group?

Ruku v ruce s tím, jak jde 
technika kupředu, zvy‑
šují se i nároky zákazníků. 

Ti požadují komplexnější ře‑
šení a vysokou úroveň služeb. 
Vyhovět novým požadavkům 
znamená výrazně rozšířit 
nabídku v oblasti produktů, 
doplňkových služeb i ser‑
visu. To ovšem vyžaduje 
investice a silné zázemí, které 
by  TENcom Trade zajišťoval 
vlastními silami velmi obtížně.
Řešením je buď úvěr, nebo 
spojení se silným partne‑
rem. Takovým parterem se 
ukázala být společnost H & B. 
Jako partneři společnosti 
CISA jsme se poznali již před 
lety a prakticky od začátku 
jsme začali spolupracovat. 
Protože jsme realizovali 
kompletní projekty v oblasti 
elektronických přístupových 
systémů, zatímco firma H & B 
se spíše zaměřovala na 
prodej komponent mechanic‑
kého zabezpečení, nijak jsme 
si nekonkurovali.

Co od spojení s H & B Group 
očekáváte?

Těsnější partnerství 
produktově zaměřené firmy 
s firmou s projektovou orien‑
tací přinese možnost doplnit 
nabídku projektů o kompletní 
sortiment prvků mechanic‑
kého zajištění a poskytnout 
zákazníkům, kteří dosud 
odebírali jen mechanické 
komponenty, možnost nabízet 
realizaci komplexních řešení. 
Síť partnerských poboček 
umožní pružněji reagovat na 
potřeby trhu v regionech 
a hlavně urychlit a zlevnit 
montážní a servisní práce re‑
alizovaných projektů.  TENcom 
by se v budoucnu mohl stát 
technologickým centrem spo‑
lečnosti H & B s potenciálem 
udržovat technickou úroveň 
nabízených produktů a služeb 
na špičkové úrovni. 

Společnost TENcom za dobu své existence nainstalo‑
vala přes 7 000 kartových zámků  

v ČR i v zahraničí
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Společnost Uniview 
je šestým největším 
výrobcem kamer na 
světě. Nabízí profe‑
sionální kamerové 
systémy pro komerční, 
průmyslové, administrativní 
a obytné budovy i pro za‑
bezpečení veřejných prostor. 
Uniview své produkty sama 

vyvíjí (ve vývoji WiFi 
kamer je považována 
za globálního lídra) 
a dodává je do objektů 
po celém světě.

Díky důrazu na inovace 
a systém kontroly kvality na‑
bízí velmi spolehlivé produkty 
s dlouhou životností. Sys‑
témy je navíc možno na míru 

přizpůsobit požadavkům 
zákazníka.

Díky tomu, že jsme získali 
zastoupení společnosti Uni‑
view, pro Vás máme již nyní 
skladem sety WiFi kamer se 
čtyřmi kamerami typu bullet 

nebo dome a rekordérem. 
Oba typy kamer jsou vyba‑
veny funkcí nočního vidění 
a jsou voděodolné, typ dome 
je pak navíc v provedení odol‑
ném proti vandalismu. 

Kamery Uniview
UNV přistává na našem trhu

Novým přírůstkem do rodiny 
elektronického zabezpečení 
STAR je bezdrátové dveřní 
kukátko W02, které díky 
možnosti audiovizuálních 
hovorů prostřednictvím 
smartphonu umožňuje 
odkudkoliv a kdykoliv zjistit, 
kdo právě zazvonil, a odpo‑
vědět, nebo audio i video 
nahrávat na cloud. Kukátko 
je vybaveno nezávislým 
bateriovým napájením a 2,8“ 
HD LCD displejem. Kamera 
nabízí pozorovací úhel 170°, 
inteligentní detekci pohybu 
i infračervené noční vidění 
s dosahem 3 metry. Kryt 
zvonku je vyroben z vysoce 
pevné slitiny zinku.

Levnější variantou je pak 
klasické digitální dveřní 

kukátko bez 

připojení ke 
smartphonu. 
Další novinkou 
v elektronice 

STAR je chytrá klika H02 
umožňující odemykání 
smartphonem, se kterým 

komunikuje prostřednic‑
tvím Bluetooth. Dveře 
je také možné odemy‑
kat zadáním číselného 
kódu na klávesnici, která 

je umístěna přímo na klice. 
Chytrá klika nahradí stávající 
kování bez nutnosti jakých‑
koliv úprav a snadnou správu 

uživatelských práv nebo 
prohlížení historie umožňuje 
uživatelsky přívětivá aplikace 
pro smartphone. 

Novinky v sortimentu elektroniky STAR
Bezdrátové kukátko a elektronická klika s Bluetooth

Uniview má vlastní vývojová a výrobní centra a 1600 zaměstnanců pracujících 
v oblasti výzkumu a vývoje

Velkou výhodou kamer Uniview je jejich ce-

nová dostupnost a  především uživatelsky 

přívětivý software v češtině.
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KLÍČOVÉ CENTRUM

Výhradní zastoupení

Spokojení zákazníci
Stroje, čipovací zařízení a software Silca: profesionální řešení pro výrobu klíčů a autoklíčů

Jan Daňa, JD zámečnictví, Jeseník

Futura Pro, SMART Pro, RW4 Plus, M‑Box, 
MVP, Duo, Twister

Peter Bakič, Obuvníček, Košice

Futura Pro, Matrix EVO, Bravo Professional, 
RW4, M‑Box

Jan Jiráska, Králíky

RW4 Plus, M‑Box, Twister II, Bravo 
Professional

Vladimír Kádner, Zámečnictví Kádner,  
Ústí nad Labem

Futura, SMART Pro, Unocode 199, Matrix Evo, 
Bravo Professional, Fast Copy Plus, M‑Box

Karel Zahradníček, Keys 4 People, Šternberk

Futura Pro Unlimited, SMART Pro, MVP Pro, 
Smart Aerial, Bravo Professional, Twister, 
EasyScan

Ing. Petr Dedek, DEPEKALK, Praha

SMART Pro, RW4, M‑Box, Viper

Nová pobočka Brno zlepší servis pro zákazníky 
na jižní Moravě

Letos v září jsme opět rozšířili 
síť našich prodejen otevřením 

nové pobočky v Brně 
na frekventované 
Palackého třídě. Jedná 
se o již 14. prodejnu 
KLÍČOVÉHO CENTRA. 
Věříme, že otevření 
provozovny ve druhém 
největším městě České 
republiky přinese lepší 
úroveň služeb a větší 
komfort i pro naše 

velkoobchodní zákazníky 
z regionu.

Oba naši kolegové na br‑
něnské pobočce mají mnoho 
let zkušeností v oboru. 
Vedoucím je Michal Sládek, 
bez jehož iniciativy by provo‑
zovna KLÍČOVÉHO CENTRA 
v tomto městě nikdy nebyla 
otevřena takto brzy. Řada 
z Vás bude pana Sládka znát 
z jeho předchozího působení 
na pobočce Ostrava.

Novou posilou do týmu 
H & B je pak Roman Motyčka, 

který má v Brně na starosti 
především maloobchodní 
prodejnu a specializuje se na 
oblast autoklíčů. Za sebou má 
sedm a půl roku praxe z firmy 
zabývající se také výrobou 
klíčů a autoklíčů. Romanovi 
je 29 let, rád sportuje (věnuje 
se například horolezectví, 
cyklistice nebo přístrojovému 
potápění) a nebo tráví čas se 
svou ženou a ročními dvoj‑
čaty Lilly a Sofi. 


