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Úvodní slovo
Vážení zákazníci,

v tomto čísle 
bych se rád za
měřil na světové 
trendy v našem 

oboru. V minulosti jsem měl 
možnost navštívit prodejce 
Silca v řadě různých zemí, 
jako je Kypr, Vietnam, Hong
kong či Austrálie. V kaž dé 
zemi je zámečnický obor na 
rozdílné úrovni, ale hlavní 
trendy se projevují všude 
stejně. Například čím vyšší 
je cena za klíče, tím je obor 
na vyšší úrovni. Také jsem 
zaznamenal rostoucí trend 
elektronického zabezpečení 
napříč všemi regiony. Proto 
mám radost, že ani H & B 
v tomto moderním segmentu 
zabezpečení nezaspalo.

Letos jsme se poprvé 
zúčastnili mezinárodního 

veletrhu AMPER, ze kte
rého máme velice pozitivní 
zpětnou vazbu a poptávky 
jak od odborné veřejnosti 
(instalatérů elektroniky, 
architektů atd.), tak i od 
koncových zákazníků. I naše 
zkušenost tak potvrdila, že 
čím dál více lidí má zájem 
o „chytrý domov“. Zabez
pečení budoucnosti bude 
ve stále větší míře využívat 
elektronické prvky. Elektro
nika tak má v našem oboru 
velkou perspektivu a nárůst 
poptávek lze vidět už teď.

Další z aktuálních trendů, 
které lze pozorovat po celém 
světě, je rozvoj mobilního ser
visu. Když jsem se například 
bavil s největším zámečníkem 
v Sydney, nebyl pyšný na to, 
kolik kamenných prodejen 
vlastní, ale kolik dodávek 
s mobilní provozovnou má 

v terénu. Proto jsme rozšířili 
naši nabídku o kompletní 
vybavení pracovní dodávky, 
včetně speciálního nábytku, 
pracovního ponku a nářadí.

V současném konkurenč
ním prostředí je také potřeba 
maximálně se snažit o vlastní 
propagaci. Jak mi řekl jeden 
zámečník na Kypru: „Nikdo 
Vám nic zadarmo nedá a už 
vůbec ne hladové nadnárodní 
společnosti.“ Ty musí pouze 
vykazovat pro banky nárůst 
zisku a proto vidíme jejich 
rostoucí snahu prodávat 
přímo koncovým zákazní
kům (např. přes internetové 
obchody Alza, MALL, nebo 
řezězce typu OBI, Bauhaus 
a další). Náš sortiment STAR 
v těchto prodejních řetězcích 
nikdy nenajdete, protože 
tím bychom pouze podráželi 
naše partnery. V zahraničí je 

už samozřejmostí mít vlastní 
logové klíče, ale sortiment 
s vlastní značkou se rozšiřuje 
i o visačky, visací zámky nebo 
vlastní balení. Všechny tyto 
možnosti Vám nabízíme i my.

V neposlední řadě bych 
Vás rád pozval na blížící se 
Den otevřených dveří na 
naší centrále v Plzni. Zde se 
mimo jiné můžete těšit na 
evropskou premiéru nové 
diagnostiky pro autoklíče 
SMART Pro, kterou osobně 
přijede odprezentovat Gian
franco Cisilino ze společnosti 
Silca. Toto unikátní zařízení 
umožňuje profesionální a při
tom snadné programování 
většiny autoklíčů na našem 
trhu!

Ladislav Beránek

SMART Pro představuje novou generaci zařízení pro 
programování autoklíčů. Má zcela univerzální použití – je 
vhodné pro většinu značek a modelů automobilů z ČR 
i z celého světa.

Oproti předchozím zařízením přináší rychlejší pro
gramovací procedury, zjednodušené operace i širokou 
nabídku různých funkcí. Jednoduché a velmi intuitivní 
uživatelské prostředí ocení nejen začátečníci, ale i po
kročilí výrobci autoklíčů.

Pro zákazníky, kteří v minulosti zakoupili MVP nebo 
T CODE, nabízíme velmi výhodné podmínky „šrotov
ného“. 

Dlouho očekávané SMART Pro je konečně tady!

Své MVP můžete vyměnit za 
nové SMART Pro za sníženou 

cenu nebo i zcela zdarma!

Pro podmínky zpětného výkupu 
kontaktujte prosím svého 

obchodního zástupce.
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1. Přihlášení klíče během 
pár sekund. SMART Pro 
zaručuje velmi rychlé 
operace přihlašování klíčů 
a dálkových ovladačů. 
Samotné přihlášení klíče 
proběhne do pár sekund.

2. Předkódování čipů 
přímo ve voze. Zařízení 
je možno připojit k RW4, 
RW4 Plus, Fast Copy 
a Smart Aerial a umožňuje 
tak předběžnou kodifikaci 
čipů a předkódování čipů 
v autě. Zařízení pracuje 
zcela bez donglů.

3. Blesková odezva. SMART 
Pro nabízí výkonný pro
cesor a dostatek operační 
paměti, což zajišťuje 

okamžitou odezvu a zvy
šuje celkovou rychlost 
zařízení.

4. Jednoduché a pře-
hledné. Velkou výhodou 
SMART Pro je uživatelsky 
přívětivý software, který 

je kompletně v češtině. 
Používání usnadňuje 
přehledné a velmi dobře 
graficky zpracované 
uživatelské rozhraní. Navíc 
je zařízení vybaveno 10,1“ 
barevným dotykovým 
displejem s vysokým rozli
šením.

5. Nezávislé napájení. 
Vlastní baterie umožňuje 
až dvouhodinový provoz 
bez nutnosti nabíjení. 

Protože není zapotřebí 
napájení z vozidla, neza
těžuje SMART Pro baterii 
auta. 

6. Nevyžaduje připojení 
k PC. Díky integrované 
WiFi není potřeba SMART 
Pro kvůli aktualizaci připo
jovat k počítači.

7. Užitečné informace vždy 
po ruce. Pro většinu 
vozů jsou dostupné 
kompletní informace jako 
v InfoQuestu – informace 
o klíči, transpondéru, foto 
zásuvky OBD, manuální 
procedura, atd.

8. Funkce, které Vám 
usnadní práci. Zařízení 
umožňuje přidávat nej
častěji používaná vozidla 
nebo zobrazit historii 
posledních 20 vozidel.

9. 10 × software zdarma. 
Po zakoupení máte auto
maticky zdarma software 
ADS100, 102, 105, 110, 112, 
115, 125, 109, 117 a 118 pro 
neomezené používání. 
Další software je možno 
zakoupit přímo v zařízení.

10. Flexibilní možnosti pla-
cení a tři měsíce zdarma. 
Na první tři měsíce od 
zakoupení získáte jako 
bonus tříměsíční před
platné (UTP), kdy můžete 

programovat neomezený 
počet klíčů. Dále mů
žete využívat klasické 
tokenové balíčky (T) 
a nově také 24hodinové 
neomezené předplatné 
(UTP). Díky funkci „Moje 
SMART Pro“ budete mít 
vždy kompletní přehled 
o tokench, UTP i softwaru 
zakoupeném přímo v zaří
zení.  

Revoluční řešení 
pro klonování čipů 
80 bit

Silca doplňuje svou nabídku 
o nové čipy T80+, které umožňují 
klonování čipů systému 80 bit. Ty 
jsou používány u většiny vozů 
Ford, Hyundai, Kia a Toyota. Klo
novací proceduru lze přitom pro
vést velmi jednoduše na zařízení 
RW4 Plus nebo Fast Copy Plus. 
Čipy jsou dodávány v klasickém 
balení Silca.

Naši technici se zúčastnili školení přímo v Silce a jsou připraveni zodpovědět 
všechny Vaše dotazy ke SMART Pro
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Zavřené okno zvládne zloděj 
překonat za pár sekund. 
V nižších patrech proto až 
k 80 % vloupání dochází právě 
okny. Malé děti si nezajiš-
těná okna otevřou během 
chvilky, kdy jsou ponechány 
bez dozoru, což může vést 
až k nehodám s tragickými 
následky. Předcházet těmto 
rizikům přitom lze jednodu
chou prevencí. Varujte své 
zákazníky před nebezpečím 
a nabídněte jim řešení!

Okenní zámky WinSafe (BURG WÄCHTER) 
v zamčeném stavu spolehlivě 
zajistí okenní křídlo proti 
vypáčení a násilnému otevření. 
Lze je namontovat na všechny 
typy oken. Zámky jsou z vy
soce odolných materiálů, které zaručují odol
nost proti vloupání a dlouhou životnost. Jsou 
nenáročné na montáž i používání a nevyžadují 
údržbu.

Dětské pojistky chrání děti 
před úrazem, protože zne
možňují snadné otevření okna. 
Například nová dětská pojistka 
KISI2 od HOPPE se instaluje pod 
rozetu okenního kování. Pro 
otočení klikou je zároveň nutné 
druhou rukou stisknout pojis
tku, což malé děti nezvládnou.

Okenní mříže nabízejí ze 
zde uvedených řešení 
nejvyšší bezpečnost. Na
bízíme i předem kompletně 
sestavené mříže BURG

WÄCHTER pro plastová 
okna. Jsou dodávány ve 
čtyřech standardních 
velikostech, ale je možné 
je dodat také jako samo
statné díly. Upevňují se na 
zeď, na okenní rám a nebo 
přímo na okenní křídlo. 
Tyto hliníkové mříže mají jádro z tvrzené oceli s ochranou proti 
přeříznutí a zaručují vysokou odolnost proti vloupání. 

Děti neumí létat!
Nezabezpečená okna před zloději neochrání a představují riziko pro malé děti

Okenní alarmy jako 
FSA 2020 od BURG

WÄCHTERU se au
tomaticky spustí při 
neoprávněném otevření 
okna. Hlasitost alarmu je 
110 decibelů. Tento alarm 
je vhodný pro všechny 
typy oken.

Uzamykatelné okenní kliky 
jsou jednoduchým způsobem, 
jak okno zajistit proti ote
vření zvenčí. HOPPE nedávno 
uvedlo na trh novou kliku 
SecuForte s automatickým 
zamykáním. Kliku lze ovládat 
jen zevnitř, a to pouze po jejím 
stiskutí ve směru rozety. Ani 
v případě použití velké síly, 
kdy by došlo k ukroucení kliky 
od rozety, nelze okno otevřít. 
Secu Forte tak zabraňuje 
pokusům o vloupání vrtáním 
rámu i posunutím kování zvenčí.  

Prezentační panel WinSafe
na Váš prodejní pult
Nechte své zákazníky, ať si sami 
vyzkouší, jak snadno mohou 
zabezpečit svá okna se zámky 
WinSafe! Pro podmínky získání 
panelu kontaktujte, prosím, 
svého obchodního zástupce
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Náš sortiment elektronic
kého zabezpečení jsme nově 
rozšířili o alarmy italského 
výrobce AMC. Díky řadě vo
litelných komponent pro de
tekci pohybu, kouře, otevře
ných dveří nebo okna nebo 
rozbitého okna lze sestavit 
kompletní alarmový systém 
zcela na míru požadavkům 
zákazníka.

Systém využívá nejmo
dernější metody detekce 
a umožňuje individuální 
nastavení dle specifik sledo
vaného prostoru. Veškeré 
příslušenství má nezávislé 
napájení bateriemi a s ří-
dící jednotkou komunikuje 
bezdrátově na frekvenci 
868 MHz. Instalace systému 
je proto rychlá a snadná 

a nevyžaduje dodatečné 
rozvody kabeláží. Maximální 
bezpečnost je zajištěna 
ochranou proti otevření 
a manipulaci u jednotlivých 
detektorů a samozřejmostí je 
i šifrovaný přenos dat.

Systém lze ovládat přímo 
pomocí řídící jednotky nebo 
vzdálené klávesnice či tabletu, 
které se namontují na zeď, 
nebo programovatelnými 
dálkovými ovladači. Navíc je 
možno dokoupit síťový modul 
pro připojení k internetu. Poté 
lze systém sledovat a ovlá-
dat odkudkoliv smartpho-
nem nebo tabletem s aplikací 
AMC MANAGER (kompatibilní 
s operačními systémy iOS 
a Android). Programování 
systému je možné rovněž 
vzdáleně prostřednictvím 
uživatelsky přívětivého 
softwaru pro PC. Software je 
zdarma ke stažení v češtině.

Profesionální alarmové systémy AMC
Bezdrátové alarmy s možností vzdálené správy

Dálkový 
ovladač 
TR800

Detektor 
pohybu 
IF800/T

Seismický 
detektor 

SS800

Malý 
magnetický 

kontakt 
CM800

Magnetický 
kontakt 
CU800 Bezdrátová siréna 

SRL800

Infračervený 
senzor 

IF800/P

Detektor 
kouře 
SF800

Tablet 
UNIKA

Vzdálená 
klávesnice K-LCD 

LIGHT Plus

Venkovní 
detektor pohybu 

Soutdoor800

Bezdrátová řídící 
jednotka XR800

Nové wi-fi 
kamery 
BURGcam

BURG WÄCHTER uvádí na 
trh dva nové typy kamer pro 
domácnosti. Pro vnitřní pou
žití je určena kamera SMART 
3020. Je vybavena širokoúhlým 
objektivem, nočním viděním 
a mikrofonem a reproduktorem 
pro obousměrnou komunikaci. 
Kamera ZOOM 3060 je pak díky 
krytí IP66 vhodná i do venkov
ního prostředí a nabízí funkci 
rozpoznání obličeje a motori
zovaného otáčení, naklápění 
a zoomu. Výstupem obou kamer 
je video v HD kvalitě. Obě kamery 
umožňují vzdálený přístup pro
střednictvím bezplatné aplikace 
BURGcam App.

Prezentační 
panel AMC
pro Vaši prodejnu

Nabízíme 
možnost 
získání 
prezentač
ního panelu 
se vzorky 
alarmů AMC, 
kamerami BURGcam či jejich 
libovolnou kombinací. Pro více 
informací kontaktujte prosím 
svého obchodního zástupce.
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98 500 Kč 19 500 Kč 29 500 Kč

Mobilní servis: provozovny budoucnosti
Všichni, kdo nabízejí zámeč
nické práce, nouzové oteví
rání nebo montáže zabez
peční, musejí často 
vyjíždět do terénu. 
Přesto je stále za nej
důležitější považována 
kamenná provozovna, 
alespoň v České republice. 
V řadě zemí světa je tomu 
však jinak. V USA, Austrálii 
nebo třeba i na Kypru je pro 
každého zámečníka hlavní 

jeho auto, které je vybaveno 
jako mobilní provozovna. Ne
jde přitom o žádné provizorní 

řešení, ale kompletní a plno
hodnotné vybavení: materiál 
a nástroje, polotovary klíčů 
a autoklíčů a stroje a zařízení 
pro jejich výrobu. Zámečníci 

tak mohou nabízet své pro-
fesionální služby a veškerý 
servis kdekoliv a kdykoliv je 

zrovna potřeba. 
Díky této po
jízdné provo
zovně nejen 
ušetří za nájem, 

ale také pokryjí mnohem 
větší oblast a obslouží více 
zákazníků, než kdyby v ka
menné prodejně pouze čekali, 
až zákazník přijde za nimi.

Snadná dostupnost služeb 
je dnes pro zákazníka vším. 
I vzhledem ke stále rostoucí 
konkurenci v našem oboru 
lze očekávat, že koncept 
mobilního servisu se již brzy 
rozšíří i na český trh. Buďte 
o krok napřed před svými 
konkurenty a začněte dříve, 
než oni! Potřebujete pouze 
vhodnou dodávku. O nábytek, 
stroje a další vybavení se 
postaráme my. 

Nečekejte, až zákazník přijde do Vaší 

prodejny. Přijeďte za ním sami!

Doporučujeme pro Vaši mobilní provozovnu:

Stroje Silca na výrobu klíčů

Flash
 » Mechanický stroj pro řezání 

cylindrických klíčů i auto
klíčů, včetně autoklíčů s FLIP 
mechanismem

 » Jednoduché použití
 » Velice lehký a kompaktní 

stroj, s možností připevnění 
k pracovní desce pro větší 
stabilitu

Twister
 » Mechanický stroj pro řezání 

důlkových a vlnkových klíčů, 
s doplňkovým příslušen
stvím také pro trubkové 
klíče a autoklíče

 » Snadné použití a údržba
 » Kompaktní rozměry a nízká 

spotřeba

Futura Automotive Token
 » Elektronický stroj pro precizní řezání všech typů autoklíčů
 » Snadná, rychlá a 100% přesná výroba klíče
 » Integrovaný tablet s uživatelsky přívětivým softwarem

K našim dodavatelům nářadí 
pro zámečníky patří firmy 
Festool a Milwaukee. 
Festool je německá 
firma s více než 90letou 
tradicí. Specializuje se 
na elektrické nářadí 
špičkové kvality pro 
profesionální řemesl
níky. Zámečníci s mo
bilní provozovnou ocení 
především širokou nabídku 
akumulátorového nářadí 
zahrnující nejen frézy a vr-
tačky, ale i mnoho dalších 

nástrojů a příslušenství. 
Firma navíc nabízí po dobu 

36 měsíců ochranu 
proti krádeži 
i bezplatné opravy, 

10letou záruku na 
dostupnost náhradních 
dílů a možnost otestování 
nástrojů.

Pro precizní práci lze 
doporučit rovněž nástroje 

americké společnosti Mil
waukee. Například výkonné 
přímé brusky této značky, 
dostupné i v akumulátoro-
vém provedení, jsou ideální 
pro odfrézování zamykacích 
vložek. Milwaukee také do
dává vysoce kvalitní karbi
dové frézy různých rozměrů.

Profesionální nářadí pro zámečníky
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Drahé vybavení a materiál 
v opuštěném autě jsou 
lákavým cílem pro zloděje. 
Nezapomeňte proto svou 
pojízdnou provozovnu 
zabezpečit.

Doporučujeme zámky UFO 
od italského výrobce Meroni. 
Tyto zámky jsou navržené 
speciálně pro použití na dve
řích lehkých užitkových vozi
del. Velmi snadno je můžete 
nainstalovat na zadní i boční 

dveře a všechny zámky pak 
odemykat jedním klíčem.

Zámky UFO jsou nená
padné a zároveň velmi odolné. 
Jejich zamykací vložka je chrá
něna proti vyhmatání a odvr
tání a tělo zámku je vyrobeno 
z tvrzené oceli. Zámek těsně 
přiléhá ke dveřím a nelze ho 
sundat ani páčením. Spoleh
livě tak ochrání Vaši dodávku 
vždy, když ji musíte nechat 
bez dozoru.

Nabízíme profesionální ná
stroje pro nouzové otevírání 
dveří a oken, automobilů 
i trezorů. Zároveň pořádáme 
odborná školení, na kterých 
Vás s použitím všech nástrojů 
seznámíme a naučíte se 
nejmodernější destruktivní 
i nedestruktivní techniky.

Z novinek v oblasti trezorů 
můžeme uvést dekodér 

Little Black Box pro nouzové 
otevírání nejpopulárnějších 
elektronických trezorů (La
Gard a S & G). Toto zařízení 
umožňuje resetovat a otevřít 
zámek bez jakéhokoliv po
škození. Dále máme v nabídce 
také přípravky pro nenásilné 
otevírání běžných mecha
nických trezorových zámků 
(MAUER, STUV a CAWI).

Do větších užitkových 
vozů ale i malých dodá
vek si můžete objednat 
vestavěný nábytek 
tak, aby se z Vašeho 
auta stala pojízdná 
prodejna, dílna i sklad 
polotovarů, materiálu 
a nářadí v jednom. Je 
pouze potřeba spe
cifikovat typ, model 
a rozměry vozu. Návrh 
vybavení dodávky Vám 

poté připravíme 
přímo na míru. Jed
notlivé součásti vý
bavy (skříně, police, 
pracovní desky, dr
žáky a věšáky apod.) 
si vyberete sami. 
Veškeré vybavení 
vyrábíme z odol
ných materiálů. 
Zaručujeme pohodlí 
při práci i bezpečnost 
při přepravě.

Otevírací technika

Vestavěný nábytek do dodávek

Vaši dodávku ohlídá UFO

Protože běžné trezorové zámky lze dnes již s použi
tím uvedených nástrojů snadno otevřít, doporučujeme 
bezpečnostní zámky od německého výrobce SECU. 
Elektronické zámky SECU, např. SELO A, nelze dekodérem 
LBB otevřít. Zámek je až pro 9 uživatelů a má cerfitikaci 
VdS (1. bezpečnostní třída) a ECB S (třída A). Maximální 
bezpečnost nabízejí i mechanické zámky , např. S2700 U 
(1. bezp. třída). Ty lze při ztrátě klíče mechanicky přena
stavit na nový set klíčů. Polotovary klíčů nejsou na trhu 
dostupné. Zámky SECU kvůli jejich spolehlivosti pro své 
trezory používá také BURGWÄCHTER.



www.hbgroup.cz · www.hbgroup.sk
Plzeň · Praha · Ostrava · Sokolov · Vodňany · České Budějovice · Cheb · Bratislava · Košice

KLÍČOVÉ CENTRUM

Výhradní zastoupení

Potřebujete zvýšit loajalitu 
svých zákazníků, ale reklama 
v médiích není levná záleži
tost. Neinvestujte proto do 
médií a místo toho udělejte 
reklamu z vlastních pro
duktů!

Využijte možnost výroby 
logových klíčů. Na běžném 
klíči i na barevném klíči 
Silky můžete mít vyraženo 
své logo, telefon i webové 
stránky. Klíče jsou vyráběny 

a raženy v Silce a dodávány 
ve speciálním balení Silca po 
250 kusech, které je ide
ální pro maloobchod.

Logové klíče jako 
levnou a přitom 
účinnou formu 
reklamy využívá 
již přes 100 našich 
největších zákaz-
níků. Přidejte se 
k nim i Vy a umístěte 
svou reklamu na 

každý klíč, který prodáváte! 
Zákazníci tak budou mít Vaši 
značku každý den v ruce.

Kontakty a logo můžete 
mít vytisklé i na oblíbených 
barevných visačkách nebo 
kufrovkách Kevron, které 
jsou známé svou kvalitou 
a dlouhou životností. Nově 
nabízíme také visací zámky 
s vlastním logem či s mož
ností vygravírování.

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

FEBA, Turnov

Futura Limited Edition, RW4 Plus, Matrix S, 
Bravo Professional

TOKOZ, Žďár nad Sázavou

Unocode 299, RW4 Plus + MBox, Fastcopy, 
Optika, Matrix S, Rekord 2000, Delta 2000 FO

ROVEL, Zlín

Futura Pro, Unocode 299, Matrix, Bravo, Delta, 
Marker, Optika, RW4 Plus, MBox, SRP

CENTRUM SLUŽEB, Karlovy Vary

Futura Limited Edition, RW4 Plus + MBox, 
Bravo Professional

Jaroslav Janík, Staré Město

Futura Pro, Futura, Duo, Delta, Optika, 3 × RW4 
Plus, 3 × MBox, MVP Pro, SRP, EasyScan

Klíče HK, Hradec Králové

Futura Pro, RW4 Plus + MBox, SRP, MVP, 
Matrix S, 2 × Bravo Professional

Vaše reklama na každém klíči
Podpořte své podnikání reklamou, kterou budou mít Vaši zákazníci denně na očích


