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Zpravodaj H & B Group

Úvodní slovo
Vážení zákazníci,
na nedávné 
návštěvě u na
šeho dodavatele 
trezorů BURG

WÄCHTER jsem 
viděl prezentaci nového typu 
trezoru Magno. Trezor je ide
ální pro náš trh nejen svými 
vlastnostmi a třídou bezpeč
nosti 1, ale především svou 
cenovou dostupností. Díky té 
dokáže konkurovat trezorům 
od místních výrobců.

Trezory s elektronickým 
zámkem vedou
Na prezentaci mě zaujala in
formace, že 70 % prodaných 
trezorů představují typy 
s elektronickým zámkem. Je 
tomu tak proto, že u trezorů 
s mechanickým zámkem 
zloděj začne 
hledat v bytě 
nebo domě klíč 
a vytvoří větší 
nepořádek.

Při této debatě jsem si 
vzpomněl na příběh z mého 
mládí. Byla divoká 90. léta 
a moji rodiče právě otevřeli 
první zámečnickou prodejnu 
v Chebu. Jednoho dne jsem 
se odpoledne vrátil ze školy 
do našeho bytu v panelo
vém domě. Najednou někdo 
zazvonil a já jsem otevřel. Do 
bytu vtrhlo několik rusky 
mluvících lidí a s pistolí 
u hlavy mě nutili otevřít tre
zor, ke kterému jsem ale ne
měl klíče. Zloději se naštěstí 
nakonec spokojili s jinými 
věcmi z bytu a odešli i bez 
obsahu našeho trezoru. Je 
ale jasné, proč tolik zákazníků 
preferuje elektronické zámky.

Trezory jsou stále 
aktuálním tématem

Největším trendem sou
časnosti je neustálý růst 
poptávky po trezorech a skří
ních na zbraně. Počet legálně 
držených zbraní v ČR brzy 
dosáhne 1 milionu. V této sou
vislosti představujeme nové 
trezory na zbraně od BURG

WÄCHTERU za příznivé ceny 
(více na str. 3). Zaměřte se na 
to, aby drahé trezory byly 
na Vaší prodejně vystaveny 
reprezentativním způsobem, 
který u zákazníků vzbudí dů
věru. S přípravou prezentace 
Vám rádi pomůžeme.

Letošní rok je v H & B ve 
znamení veletrhů

Na Motosalonu v Praze mě 
překvapilo obrovské množ
ství návštěvníků. Na této 
velice úspěšné výstavě byla 
největší poptávka po bezpeč
nostních řetězech ale také po 
zámcích na kotoučovou brzdu 
s alarmem, o které jsme nyní 
rozšířili naši nabídku moto
zámků.

Na Amperu v Brně jsme 
pak představili řadu novinek 
v oblasti elektroniky, přede
vším první společný projekt 

s naší dceřinnou společností 
TENcom – nový elektronický 
přístupový systém pro by
tové domy.

Poslední výstavou, která 
nás letos čeká, je ForArch. 
Tato akce začíná 17. září na 
pražském výstavišti v Let
ňanech. Všichni jste srdečně 
zváni! K novinkám, které 
na tomto veletrhu uvidíte, 
bude patřit bezpečnostní 
vložka STAR 100S TM – nová 
vlajková loď našeho sorti

mentu s klíčem s patentově 
chráněným profilem. Díky 
bezkonkurenční ceně má tato 
vložka velkou šanci uspět ve 
výběrových řízeních na sys
témy generálního klíče. Skvěle 
se hodí pro řešení přístupu 
v nejrůznějších objektech 
a věřím, že tento produkt 
využijete i Vy. Na ForArchu 
budeme prezentovat také 
nové bezpečnostní dveře 
a chybět nebude ani letošní 
hit – kombinace bílých dveří 
s černým příslušenstvím.

Přijďte posnídat s H & B
Letos zahajujeme novou 
akci „Snídaně s H & B“! Na 
všech našich pobočkách jsme 
pro Vás připravili nefor
mální setkání s prezentací 

nejzajímavějších novinek – ak
tuálně například řešení pro 
kopírování autoklíčů k vozům 
VAG (Škoda) MBQ s ID88 
nebo nové cenově dostupné 
Futury Auto.

Rozšiřte nabídku 
a vydělejte více
V tomto čísle jsme připra
vili speciální stránku pro 
všechny, kteří mají zájem roz
šířit své služby a vydělat si 
více peněz. Jedná se o velmi 
často poptávané služby gra
vírování a výroby razítek. Ne
dávno jsem navštívil výrobnu 
NGrav, našeho německého 
dodavatele gravírovacích 
a ryteckých strojů. Díky naší 
dlouhodobé spolupráci Vám 
nyní tyto prověřené stroje 
můžeme nabídnout včetně 
kompletního servisu a soft
waru v češtině. S minimální 
počáteční investicí a i bez 
předchozích zkušeností 
můžete také jednoduše začít 
s výrobou razítek známé 
značky COLOP. 

Nakupujte v našem 
e shopu!
Na závěr bych Vás chtěl 
všechny s potěšením infor‑
movat, že náš nový velkoob‑
chodní e ‑shop na stránkách 
www.hbgroup.cz do cen pro‑
mítá individuální obchodní 
podmínky. Po přihlášení 
tak nyní můžete nakupovat 
za ceny již snížené o Vaše 
aktuální individuální slevy. 
Více informací o nových 
funkcích e ‑shopu najdete 
na str. 8. Věříme, že e ‑shop 
Vám nyní umožní pohodlný 
výběr a objednání zboží. 

Ladislav Beránek
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Gun Lock: 
Neriskujte, zamykejte!
Speciální zámek Gun Lock od 
BURG WÄCHTERU po uzamčení 
blokuje spoušť. Představuje 
tak velice účinnou dodatečnou 
ochranu proti neoprávněnému 
použití zbraně. Odemyká se 
třímístným číselným kódem. 

Nové trezory BURGWÄCHTER Magno
Bezpečná úschova zbraní i cenností

Češi se vyzbrojují. Každo‑
ročně si pořídí v průměru 
16,5 tisíce zbraní. Aktuálně 
je u nás drženo kolem 
900 000 zbraní. Od roku 
2004 se tak počet legálně 
držených zbraní zvýšil 
o 40 % a růst neustále 
pokračuje.

Spolu s tímto trendem 
roste i poptávka po trezo
rech na zbraně. Německý 
výrobce BURG WÄCHTER pro 
úschovu krátkých střelných 
zbraní nabízí trezory Karat 

a Diplomat, které máme v na
šem portfoliu již dlouho. Nyní 
však přichází s novou řadou 
trezorů Magno, které budou 
bezpečné a zároveň cenově 
dostupné pro většinu klientů.

Magno je nový model 
trezorů určených pro uložení 
krátkých zbraní, ale i dalších 
cenností. Tento trezor, který 
svým vzhledem připomíná 
v současnosti nejpopulárnější 
trezory CombiLine, bude 
dostupný ve dvou variantách 
velikosti (do obou je možné 

umístit šanon) a to jak 
ve verzi s klasickým 
mechanickým zám
kem, tak s vysoce 
bezpečným elektro
nickým čísleným zám
kem SecuTronic nabízejícím 
až milion kombinací. Trezor je 
určený až pro pět krátkých 
palných zbraní, pro které je 
navíc možno dokoupit speci
ální stojánek.

Trezor má dvoustěnné tělo, 
skryté závěsy a přípravu pro 
uchycení ke zdi. Má úroveň 
odolnosti 0 a certifikaci 

ECB S pro 
třídu B dle normy 

EN 1300. Jeho hlavní výho
dou bude výrazně nižší cena 
ve srovnání s trezory Karat 
a Diplomat. Dostupný bude 
od srpna 2019.

Skříně na dlouhé zbraně
Lovecké zbraně mají často 
hodnotu i několik set tisíc 
a proto pro jejich majitele 
přinášíme vysoce bezpečná 
řešení. Pro jejich úschovu je 
určena řada trezorů Ranger. 

Doporučujeme například Ran
ger I/8 v bílé barvě v bezpeč
nostní třídě I. Určený je pro 
úschovu až osmi dlouhých 
zbraní.

Levnějším nástupcem trezorů 
Ranger pro pušky a další 
dlouhé zbraně bude rovněž 
cenově dostupnější nová 
skříň na zbraně Favor. Tento 
trezor je vhodný až pro pět 
dlouhých zbraní. Bude opět 

dostupný ve variantě s me
chanickým nebo elektro
nickým číselným zámkem 
a vybaven je také nouzovým 
mechanickým zámkem. 
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Češi budou brzy vlastnit milion střelných zbraní

Německá výroba je 
zárukou nejvyšší kvality 
a precizního provedení.
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Barevná stavítka 
LAB

Nový tuk  
Super Lube

Stavítka od amerického vý
robce LAB s barevně odliše
nými velikostmi jsou skvělým 
pomocníkem pro všechny, 
kteří se zabývají servisem 
a přestavbami vložek. Skla
dem máme barevná stavítka 

vhodná pro použití ve vlož
kách FAB, CES, KABA/GE GE, 
EVVA/Guard a samozřejmě 
i ve vložkách STAR včetně 
nové STAR 100S TM. 

Populární americká maza
dla Super Lube s částicemi 
teflonu si již oblíbila řada 
zámečníků. 
Do každé 
zámečnické 
dílny nyní 
doporuču
jeme toto 
univerzální mazadlo s teflo
nem v podobě tuku baleného 
v plechovkách. Výborně 
se hodí pro servis vložek 
i zámků. 

Bezpečnostní vložka STAR 100S TM
Nová vlajková loď sortimentu STAR

Představujeme Vám novou 
bezpečnostní vložku z řady 
STAR: 100S TM. Vložka má 
certifikaci pro 4. bezpeč
nostní třídu a klíče s profilem 
ve tvaru písmen „STAR“. 
Profil má časově neomeze
nou právní ochranu – trade 
mark. Klíče jsou uni
kátní trojúhelníkovým 
tvarem hlavy a jsou 
dodávány včetně 
barevných rozlišovačů 
drop. Vložka bude mít luxusní 
balení, podobné, jaké znáte 
z vložkek STAR Patent.

Nová vložka STAR 100S TM 
nabízí díky bočním stavítkům 
ještě vyšší počet kombinací 

klíče a skvěle se tak hodí 
i pro rozsáhlé systémy 
generálního klíče. Vložka 
obsahuje stejné, na 
trhu běžně dostupné 
komponenty, stejné jako 
například STAR 70S.

vložka STAR 100S TM

Unikátní profil klíče 
ve tvaru písmen 
STAR s časově 

neomezenou právní 
ochranou

Boční stavítka umožňují větší počet 
kombinací

SuperLock

ÚŘAD EVROPSKÉ UNIE PRO DUŠEVNÍ
VLASTNICTVÍ

POTVRZENÍ O ZÁPISU DO
REJSTŘÍKU

Toto osvědčení o zápisu do rejstříku se vydává pro níže
uvedený průmyslový vzor Společenství. V rejstříku
zapsaných průmyslových vzorů Společenství byly

provedeny odpovídající zápisy.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the
Registered Community Design identified below. The
corresponding entries have been recorded in the

Register of Community Designs.

Zapsáno / Registered 09/11/2018

No 005821675-0001

Výkonný ředitel / The Executive Director

Christian Archambeau

Certifikace zápisu průmyslového 
vzoru v rejstříku EU

Pro výpočet systémů ge
nerálního klíče využíváme 
specializovaný software – 
program SuperLock. Ten 
je nově dostupný ve verzi 
SuperLock II, která již fun
guje na platformě Windows 
(nikoliv DOS jako starší verze). 
SuperLock II si můžete pořídit 
ve variantě Standard a nebo 
v levnější variantě Mini pro 
systémy do 200 vložek a 200 
klíčů. Pro majitele starší verze 
SuperLocku je možné přejít 

na novou verzi za 
speciální zvýhod
něné ceny.

Pro správu 
a úpravy systémů 
generálního klíče si 
samostatně můžete 
zakoupit program 
Planner, který slouží 
k přípravě podkladů pro 
SuperLock. Tabulku systému 
generálního klíče lze následně 
snadno naimportovat do 
SuperLocku a vyhnout se 

tak chybám při přepisování. 
Posledním produktem v naší 
nabídce je pak KeyBank. 
Tento software slouží k dis
tribuci klíčů v rámci klíčových 
systémů. 

STAR 100S TM je ideální 
pro rozsáhlé systémy 
generálního klíče
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Rozšiřujeme nabídku dveří a příslušenství
Černobílý design je in!

V našem sortimentu dveří 
STAR nyní najdete klasické bílé 
interiérové dveře, protipožární 
dveře v povrchu kašírovaný 
dub a nově jsme pro Vás také 
naskladnili nové bezpečnostní 
dveře od italského výrobce 
MASTER Door.
Dveře MASTER Door jsou 
vysoce bezpečné dveře s cer
tifikací RC 3 a dveřním křídlem 
vyztuženým ocelovým plátem. 
Jsou tak vhodné pro zabez
pečení vstupů nejen do bytů 
a domů, ale všude, kde jsou 

vysoké nároky na bezpečnost. 
Dostupné jsou ve standardní 
a protipožární verzi a jsou 
dodávány včetně vícebodo
vého bezpečnostního zámku 
CISA, bezpečnostní vložky CISA 
AP4 S ve 4. bezpečnostní třídě 
a nového bezpečnostního 
kování s překrytem Austin od 
HOPPE.
V současné době pro Vás při
pravujeme také nové bezpeč
nostní dveře určené přede
vším pro vstupy rodinných 
domů, a to v moderním bílém 

designu s černými prvky. 
Právě kombinace bílé a černé 
barvy je aktuálním hitem 
mezi architekty a designéry 
a v souladu s tímto trendem 
pro Vás nyní rozšiřujeme na
bídku bílých dveří a černého 
příslušenství, které skvěle 
doplní každý moderní interiér. 
Bílé interiérové i bezpečnostní 
dveře s černými doplňky 
(kování, čelo zámku, závěsy, 
zavírače apod.) budete moci 
vidět i na našem stánku na 
ForArchu letos v září.

Řada moderních kování Aus
tin od německého výrobce 
HOPPE: bezpečnostní kování 
s překrytem, interiérová ro
zetová verze i okenní kování 
ve stejném designu.

V naší ekonomické 
řadě STAR letos přibylo 
nové cenově dostupné 
bezpečnostní kování 
STAR Oval S1 (v provedení 
klika – koule) a Oval S4 
(v provedení klika – klika). 
Obě kování jsou vybavena 
bezpečnostním překrytem 
vložky a mají certifikaci pro 
3. bezpečnostní třídu.

Novinka: černé doplňky pro moderní dveře

Kování Austin 
od HOPPE

Nové 
bezpečnostní 
kování STAR Oval 
S1 a S4

Bezpečnostní vložky 
STAR 70S

Zadlabací zámek 
STAR

 Interiérové kování 
STAR MetroR

Vložky STAR 70S s certifikací 
ve 3. bezpečnostní třídě jsou 
velmi oblíbené díky své kva
litě, příznivé ceně a možnosti 
bezproblémového servisu. 
Nyní nově také v černém 
povrchu.

Zadlabací zámky s černým 
čelem pro perfektní barevné 
sladění všech detailů.

Levné kování v jednoduchém 
moderním designu již brzy 
skladem nejen v povrchové 
úpravě nerez, ale také 
v černé.

Dveřní závěsy Otlav

 Vysoce kvalitní závěsy od 
italského výrobce Otlav nově 
také v černé barvě.
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Nové motozámky 
STAR s alarmem

Rozšiřujeme náš sortiment 
levných a přitom vysoce bezpeč
ných cyklozámků a motozámků. 
Skladem již máme mimo jiné 
bezpečnostní řetěz a zámek na 
brzdový kotouč s alarmem. Ty 
představují dnes velmi populární 
kombinaci účinné mechanické 
zábrany doplněné o hlasitý alarm, 
který znemožňuje nepozorované 
překonání zámku.

Elektronický přístupový systém 
STAR MPS
Řešení vyvinuté s ohledem na potřeby bytových domů

Přístupový systém STAR 
MPS je nové řešení vyvinuté 
s důrazem na bezpečnost 
a s ohledem na specifické 
potřeby bytových domů. 
Jedná se o první projekt 
realizovaný díky spolupráci 
s naší dceřinnou firmou 
a technologickým centrem 
H & B, společností TENcom.
Systém umožňuje nezávislé 
odemykání až čtyř různých 
vstupů (například hlavního 
a zadního vchodu, sklepů 
a kočárkárny). Pohodlné 
odemykání zajišťují čipy nebo 
čipové karty, případně čtečky 
otisku prstu nebo klávesnice 
pro zadání kódu.
Přístupová práva lze snadno 
spravovat pomocí jednodu
chého softwaru v češtině. 
Hlavní výhodou systému je, 
že funguje zcela autonomně 
a nevyžaduje připojení 
k počítači či internetu. Počítač 
je potřeba připojit pouze při 
změně přístupových práv, 

aby se změny propsaly do 
paměti řídící jednotky.
Systém umožňuje nastavení 
doby platnosti média (časo
vých oken), trvalé otevření 
v určených časech, záznam 
a prohlížení historie a propo
jení s domovním telefonem.

Komponenty systému:
 » Řídící jednotka se záloho

vaným zdrojem pro připo
jení až čtyř čteček. V pa
měti má uložen seznam 
platných médií a ovládá 
libovolný elektromecha
nický zámek.

 » Stěnové čtečky – klasické 
čtečky čipů a karet, pří
padně v kombinaci s klá
vesnicí nebo se čtečkou 
otisků.

 » Čipy nebo karty – sys
tém umí pracovat s čipy 
o frekvenci 13,56 MHz nebo 
125 kHz.

 » Čtečka čipů pro zadávání 
nových čipů do systému. 

Čtečka se pomocí USB při
pojuje k PC se softwarem, 
kde se nastaví přístupová 
práva pro daný čip.

 » Software v češtině pro 
správu přístupových práv 
umožňuje velice jednodu
ché nastavování, úpravy 
i rušení přístupových práv.

Cenově  
zvýhodněný set:

1 × skříň  
s řídící jednotkou a zdrojem

+
2 × stěnová čtečka čipů

+
1 × čtečka  

pro přidávání čipů

+
software a hardwarový klíč

Zaváděcí cena:

Cena: 10 980 Kč
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Rozšiřte svou nabídku a vydělejte více peněz!
Profesionální gravírovací služby

Stroje od německého vý
robce NGrav jsou spolehlivé 
a jednoduché na obsluhu. 
Proto je používáme i na na
šich provozovnách. Doporu
čujeme například kompaktní 
a cenově dostupný stroj 

J 100 plus, se kterým budete 
moci zákazníkům nabídnout 
profesionální gravírovací 
a rytecké služby. Nyní 

máme také v nabídce nový 
laserový gravírovací stroj za 
zcela bezkonkurenční cenu 
68 500 Kč. Stroj nabízí extra 
velkou gravírovací plo
chu – 40 × 60 cm a díky 
prostoru uvnitř stroje 
je možné gravírovat 
i vysoké předměty. 
Přímo na stroji je 
možno jednoduše 
nastavit sílu laseru. 
Ke stroji je možné při
pojit odsávání a díky 
chladícímu systému 
lze přístroj používat 
nepřetržitě. Kontaktujte na
šeho obchodního zástupce 
pro více informací. 
Veškeré stroje NGrav jsou 
nyní dodávány včetně 
softwaru SignPro v češtině. 

Nabízíme také kvalitní ry
tecké a gravírovací materi
ály od firmy Eckart, největ
šího výrobce v Německu. 
Objednávat tak můžete 
barevné plastové desky pro 

mechanické a laserové gra
vírování i barevné kovové 
desky (z eloxovaného hliníku 
a z mosazi).

Sestavování strojů

Showroom

Nový laserový gravírovací stroj

Expresní výroba razítek

Díky spolupráci s renomo
vaným výrobcem razítek, 
společností COLOP, jsme 
získali zastoupení pro zámeč
níky. Můžeme Vám tak nyní 
za výhodné ceny nabídnout 
veškeré vybavení a materiál 
pro výrobu razítek. Doporu
čujeme razítka z řady EOS 

Express, která jsou dostupná 
v různých variantách velikostí.

Pro výrobu všech těchto 
razítek se používá malý 
univerzální stroj Flash. Text 
razítka vyplníte ve velice jed
noduchém editoru na Vašem 
počítači a po odsouhlasení 
zákazníkem z něj Flash vyrobí 

razítko. Celá výroba od za
dání obsahu až po sestavení 
razítka je snadná a neza
bere více než pár minut. Pro 
všechny, kteří by rádi začali 
s výrobou razítek nabízíme 
zvýhodněný startovací 
balíček.

Začněte s razítky 
ještě dnes!

K nákupu stroje Flash 
(cena 25 tisíc Kč) získáte 
kompletní sadu materiálu 

pro výrobu razítek 
v hodnotě 6095 Kč  

zdarma. 

Při prodeji pouhých tří 
razítek denně se Vám 

počáteční investice vrátí  
do měsíce!
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Výhradní zastoupení

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

M.A.T. Group, Plzeň

Futura Pro, RW4+, MBox, Speed, Optika 

Rudolf Říha, Český Krumlov

SMART Pro, Fast Copy Plus, SuperKey 5, 
EasyScan

Trezorka 24, Liberec

SMART Pro, RW4+, MBox, Futura Auto, Bravo 
Professional

Milan Vacovský – Zámečnictví Klatovy

Futura Edge , RW4+ , MBox, Optika, Bravo 
Professional, Matrix S

Tomáš Kraupner – Autosport, Roudnice nad 
Labem

SMART Pro, TCode, RW4+, MBox, Bravo 
Professional, Fastbit, Remote Car Key Kit

Omasta, Zábřeh

RW4+, MBox, SRP, SMART Pro, Futura Pro 
Limited

Zjednodušte si své objednávky s novým eshopem!
Vážení zákazníci, dlouho 
očekávaná funkce indivi
duálních cen je již v našem 
velkoobchodním eshopu 
www.hbgroup.cz v provozu. 
Využijte proto možnost poho
dlného vyhledávání produktů 
a vytváření objednávek!
Po přihlášení nyní v eshopu 
uvidíte ceny  produktů již 
snížené o Vaše aktuální indi
viduální slevy. Nově lze přes 
eshop nakupovat také zboží 
za akční ceny (z aktuálně 
probíhajících letákových akcí). 

U každého produktu najdete 
taktéž orientační údaj o jeho 
aktuální dostupnosti na jed
notlivých pobočkách.

Upozorňujeme, že přihlašo
vací údaje ze starého webu již 
neplatí a je nutné si vytvořit 

novou registraci. Registrace 
vytvořené již dříve na novém 
webu www.hbgroup.cz jsou 
platné. Pokud jste se zare
gistrovali, navštivte prosím 
po přihlášení stránku Můj 
účet a zkontrolujte své údaje. 
Ujistěte se, že jste správně 
vyplnili své dodací a faktu
rační údaje a především své 
IČO. Poté nám na eshop@
hbgroup.cz pošlete žádost 
o nastavení individuálních 
cen. Potřebujete pomoci 
s registrací, přihlášením nebo 

nákupem? Veškeré dotazy 
i připomínky pište prosím na 
eshop@hbgroup.cz

Na každou objednávku 
přes e-shop nyní až do 
konce roku dostanete  
dodatečnou slevu 3 % ! 


