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Nové SMART 
Pro Light

» Programování klíčů pro vozy s MQB 
 pouze na SMART Pro a SMART Pro Light
 

Otestováno: klíče 
Silca Ultralite až 
o 50 % pevnější 
než konkurence
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Objevte výhody členství  
v Cechu 
mechanických  
a zámkových 
systémů!
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Úvodní slovo
Vážení zákazníci, 
konec roku se 
pomalu blíží. Udě-
lejte si v předvá-
nočním shonu 
chvíli a přečtěte 

si o  novinkách v H&B a o ak-
tuálních trendech v našem 
oboru.

Rodina H&B se letos 
rozrostla o další členy
Jak už jsme Vás informovali, 
na přelomu roku se do naší 
rodiny H&B přičlenila společ-
nost TENcom. Jsem s touto 
akvizicí velice spokojený. 
Ředitel TENcomu pan Endršt 
kolem sebe dokázal vytvořit 
velice profesionální a tech-
nicky zdatný tým specialistů 
na elektroniku. Jeho součástí 
je i vlastní programátor, 
pan Rathouský, který nám 
umožňuje integrovat mnoho 
výrobků pod jeden software. 
Jeho znalost práce s algo-
ritmy a zdrojovými kódy je 
pro mě fascinující.

Další akvizicí letos v létě 
byla koupě společnosti 
JAKOV A-Z. Hlavně v Praze 
a okolí je tato firma velice 
známá. V příštím roce tato 
společnost slaví 30 let a my 
připravujeme ,,den otevře-
ných dveří“ pro naše spo-
lečné setkání. 

Také jsme spustili první 
franšízový projekt v Liberci 
se společností Trezorka24. 
Výhodou franšízy je možnost 

nadále provozovat vlastní ne-
závislou prodejnu, avšak zá-
roveň využívat silnou značku 
KLÍČOVÉ CENTRUM. Pokud 
zakládáte novou provozovnu, 
zajistíme Vám její kompletní 
vybavení nábytkem, regály 
i prezentačními materiály, do-
dáme Vám profesionální stroje 
na výrobu klíčů a nářadí pro 
Vaši dílnu a pomůžeme Vám 
s prvním naskladněním zboží. 
Díky úzké spolupráci pak 
budete využívat kompletní 
odborné technické, obchodní 
i marketingové podpory.

Automatizovaná výroba 
fréz s tradicí
Letos v létě jsem navštívil 
svého přítele Loïca ze 
Švýcarska, který je již 
šestou generací rodinné 
firmy na výrobu náhradních 
fréz do strojů, Fraises & 
Outils SELECTION. Cestou 
jsem přemýšlel, jak je možné, 
že tak malá a drahá země 
může stále něco vyrábět? 

Když jsem měl možnost 
vidět výrobu, která je 100% 
automatizovaná a vyrábí 
365 dní v roce, bylo mi to jasné. 
Pouze pět zaměstnanců, 
všichni z rodiny. FOS vyrábí 
frézy pro všechny výrobce 
strojů na klíče, včetně strojů 
jako Keyline, JMA, ERREBI atd.

Zajímavosti z cesty  
do Číny…
Nedávno jsem se vrátil 
z cesty po Číně, kde jsem měl 
možnost navštívit několik 
našich dodavatelů. Oblasti 
Shenzen se často říká „čínské 
Silicon Valley“, protože zde 
jsou koncentrováni všichni 
čínští výrobci elektronických 
zámků. Právě zde jsem 
měl možnost vidět výrobu 
visacích zámků na otisk prstu, 
kamerových systémů či 
chytré kliky.

Navštívil jsem také moderní 
výrobnu BURG-WÄCHTERU 
v čínském Ningbo. Ačkoliv na-
příklad trezorové zámky jsou 
nadále vyvíjeny a vyráběny 
přímo v Německu, řada jiných 
produktů jako visací zámky 
(např. Magno a Alutitan) jsou 

kvůli nižším nákladům pro-
dukovány právě zde. Výroba 
probíhá na strojích z Německa 
a celý proces je kontrolován 
německými techniky.

Další velice zajímavou za-
stávkou byla výroba cyklo-
zámků a motozámků (o které 
jsme nově rozšířili náš sorti-
ment STAR). Především mě 
zaujalo, že polovina výrobní 
linky je určená pro společnost 
ABUS, která tyto výrobky 
překupuje – stejně jako H&B, 
pouze za vyšší ceny.

Na konec mé cesty jsem na-
vštívil největší výstavu zámků 
v našem oboru v Cantonu. 
U místních vystavovatelů 
jsem viděl naprosto stejné 
výrobky, které na našem trhu 
prodávají nadnárodní značky, 
které většinu těchto výrobků 
také pouze překupují.

Na závěr bych rád upo-
zornil na novou tištěnou 
verzi našeho katalogu STAR, 
který je rozšířen o mnoho 
zajímavých výrobků, a popřál 
Vám klidné vánoční svátky 
a úspěšný nový rok. 

Ladislav Beránek
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Švýcarské nože 
Victorinox

Historie firmy Victorinox sahá 
až do roku 1884, kdy Karl Elsener 
přišel s revolučním nápadem za-
čít vyrábět malý kompaktní nůž 
s řadou dalších praktických ná-
strojů. Tak vznikl první „švýcar-
ský nůž“. Firma původně začala 
vyrábět nože pro švýcarskou ar-
mádu, ale dnes jsou její produkty 
vyváženy do více než 120 zemí 
světa. V široké nabídce lze 
najít víceúčelové nože pro lovce, 
rybáře, myslivce, sportovce 
i turisty. Victorinox nabízí také 
vysoce kvalitní kuchyňské nože, 
ale i další produkty 
(hodinky, batohy 
a další). Výběr z nej-
častěji poptávaných 
modelů švýcarských 
a kuchyňských nožů 
najdete i v našem sortimentu. 
Nože Victorinox jsou skvělým 
dárkem a nyní v předvánočním 
období jsou velmi žádané.

Chcete rozšířit své portfolio 
služeb a zvýšit svůj zisk? Nabíd-
něte svým zákazníkům službu 
broušení nožů a nůžek! U nás 
používáme speciální brusky na 
nože německé značky Friedr. 
Dick. Ty umožňují přesné a šet- 
rné naostření a vyleštění ostří. 
Rádi Vám dodáme brusku a za-
jistíme profesionální zaškolení. 
Pokud nechcete investovat do 
brusky, může 
Vaše provozovna 
fungovat jako 
sběrna. Nože 
vložíte do speci-
álního pouzdra 
a kvalitní nabrou-
šení zajistíme 
u nás. Pro více informací kontak-
tujte prosím svého obchodního 
zástupce. 

SWISS    MADE

SIN C E 1886

Švýcarská kvalita: frézy „Swiss Made“
V roce 1886 vznikla ve švý-
carsku malá firma na výrobu 
žiletek. O více než 130 let 
později je Fraises & Outils 
SELECTION (FOS) špičkovým 
výrobcem fréz pro stroje 
na řezání klíčů od celé řady 
výrobců, jehož produkty jsou 
známé svou kvalitou v mnoha 
zemích světa. Přitom jde stále 
o malý rodinný podnik, který 
si své know-how předává již 
po šest generací. Důraz klade 
na využití materiálů nejvyšší 
jakosti a precizní zpracování 
fréz, které je zárukou jejich 
vysoké odolnosti vůči opotře-
bení a dlouhé životnosti.

Kvalitní frézy FOS najdete 
v našem sortimentu nově 
pod značkou Swiss Made.

Výroba frézy Kontrola kvality

Kontrola kvalityTepelné zpracování

Profesionální 
broušení nožů
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SMART Pro Light
Cenově dostupná verze oblíbeného SMART Pro

Programování klíčů pro vozy s platformou MQB pouze na SMART Pro!

Univerzální pomocník pro 
všechny, kteří se zabývají 
výrobou autoklíčů, je nyní do-
stupný v levnější verzi SMART 
Pro Light. Přitom ale nabízí 
stejný hardware a veškeré 
funkce, jako klasická podoba 
SMART Pro.

SMART Pro Light tak 
umožňuje:
 » využití pro většinu značek 

i modelů automobilů z ČR 
i celého světa

 » rychlé přihlašování klíčů 
a dálkových ovladačů bě-
hem pár sekund

 » předkódování čipů přímo 
ve voze (při připojení k RW4, 
RW4 Plus, Fast Copy, Smart 
Aerial) bez donglů

 » rychlou a efektivní práci 
díky bleskové odezvě 
zajišťované výkonným 
procesorem

 » snadné použití i pro méně 
zkušené klíčaře díky velice 
přehlednému a uživatel-
sky přívětivému softwaru 
v češtině

 » bezproblémovou práci 
v terénu, SMART Pro Light 
zvládne až dvouhodinový 
provoz na vlastní baterii 
bez nutnosti napájení

 » práci i aktualizace bez při-
pojení k počítači

 » jednoduché vyhledání kom-
pletních informací o klíči, 
čipu, procedurách apod.

Silca v listopadu letošního 
roku uvedla na trh nový 
programovací software 
pro vozy koncernu VAG 
s nyní populární platformou 
MQB. Tento software je 
dostupný pouze pro SMART 
Pro – v klasické verzi i ve 
verzi Light.

Co software umí?
Tento nový software 
programuje klíče pro vozy 
značek Audi, Seat, Škoda 
a Volkswagen. Před 
naprogramováním nového 
klíče jsou všechny původní 
klíče a dálkové ovladače 
smazány. Software v prů-
běhu procedury obchází 
bezpečnostní pin kód 
a programuje zároveň dál-
kový ovladač a transpondér. 

V současné době je již 
k dispozici řešení pro vozy 
s jednotkami Continental UDS 
s vystřelovacími klíči a prů-
běžně budou přidávány další 
vozy. Silca plánuje kompletní 
pokrytí pro veškeré vystřelo-
vací autoklíče pro vozy MQB 

se systémem Continental. 
Připravuje se rovněž řešení 
pro automobily se systémem 
Johnson Controls a pro bez-
klíčové (keyless) ovladače.

V průběhu následujících 

měsíců se tak můžete těšit 
na mnoho novinek v softwaru, 
ovladačích i obalech pro auto-
mobily s MQB. 

V této souvislosti bychom 
rádi upozornili, že různé čín-
ské ovladače nemají certifikát 
CE a jejich prodej u nás je tak 
nelegální. V případě, že pak 
takovýto ovladač způsobí 
problém s vozidlem, zákazník 
může po výrobci klíče poža-
dovat náhradu škody. Vývoj  
a výroba nových ovladačů 
Silca sice trvá déle, avšak 
veškeré ovladače mají 
plnou certifikaci a jsou 
100% otestované na  
funkčnost a možnost pro-
gramování. 

Součástí SMART Pro Light 
není zdarma 10 × software, 
jako je tomu u plné verze, 
a za veškeré operace se tak 
odečítají tokeny. Po aktivaci 
získáte zdarma předplatné 
UTP na jeden měsíc. Během 
této doby tak můžete pro-
gramovat neomezený počet 
klíčů.

Stejně jako u klasického 
SMART Pro, i u verze Light 
mohou zákazníci s MVP rov-
něž využít na aktivaci zařízení 
výhodnou akci „šrotovné“. 
Nabídka se však vztahuje 
pouze na zařízení MVP 
zakoupená do konce června 
2015. 

V současnosti software podporuje výrobu autoklíčů 
pro vozy:

– Audi A3  (2012–2017)
– Seat Ateca  (2016–2019)
– Seat Cupra  (2016–2019)
– Seat Ibiza  (2017–2019)
– Seat Leon  (2013–2019)
– Škoda Fabia  (2014–2019)
– Škoda Octavia  (2015–2019)
– Škoda Superb (2015–2019)
– Volkswagen Golf 7  (2012–2019)
– Volkswagen Golf Plus  (2012–2016)
– Volkswagen Polo  (2012–2019)
– Volkswagen Tiguan  (2016–2019)

Pro programování potřebujete pouze SMART 

Pro nebo SMART Pro Light, Smart Aerial  

a funkční klíč.
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KUBUS pro 
profesionální 
prezentaci zboží

Pro všechny, kteří chtějí své 
prodejně dodat opravdu profe-
sionální vzhled, doporučujeme 
nábytek ze systému KUBUS.  
Jde o vysoce kvalitní regály od 
BURG-WÄCHTERU s rovnými 
nebo šikmými policemi či háčky. 
Regály tak lze využít pro vysta-
vení libovolného zboží - vložek, 
visacích zámků, kování nebo třeba 
schránek a trezorů. Nábytek je 
laděný v neutrálních barvách 
a v horní části každého regálu je 
podsvícené logo prezentované 
značky zboží nebo Vaší firmy.  
Pro cenovou nabídku kontak-
tujte prosím svého obchodního 
zástupce. 

Klíče Silca Ultralite: až o 50 % pevnější než 
konkurenční klíče!
Zářivě barevné klíče z titanové slitiny, která se používá pro výrobu letadel i raket

Nový nábytek Silca
Praktické stojany a stanice pro řezání klíčů i pro nejmenší provozovny

Barevné klíče Ultralite jsou 
v porovnání s ostatními klíči 
velmi lehké. Ale neznamená 
to také, že jsou méně odolné? 
Společnost LSC, australský 
distributor produktů zabez-
pečení, se to rozhodl zjistit 
a najal si na jejich otestování 
nezávislý tým. Ukázalo se 
nejen, že klíče Ultralite byly 
v testu kroucením o zhruba 
50 % pevnější než většina 
běžných testovaných klíčů 
konkurenčních značek. 
Překvapivě ale klíče Ultralite 
v testu dopadly dokonce lépe 
než běžné mosazné klíče Silca!

Výborné vlastnosti mají tyto 
klíče díky speciální slitině 
titanu, ze které jsou vyrobeny. 
Jde totiž o stejný materiál, 
který je právě pro svou 
nízkou hmotnost a zároveň 
vysokou pevnost a odolnost 
používán při výrobě letadel 
a raket. Klíče jsou k dostání 
v celé řadě zářivých barev 
a nejběžnější profily pro Vás 
máme v základních barvách 
neustále skladem. Objednávat 
je můžete také v sekci Klíčů 
Ultralite v našem e-shopu 
www.hbgroup.cz. (Klíče, auto-
klíče a příslušenství – Klíče pro 

cylindrické vložky – Zubové 
klíče – Barevné klíče Ultralite).

V letošním roce Silca před-
stavila novou řadu praktic-
kého a cenově dostupného 
nábytku, kterým můžete 
jednoduše doplnit svou 
současnou prodejnu, nebo jím 
i kompletně vybavit menší 
provozovnu. Díky nenároč-
nosti na prostor je ideální 
i pro „mobilní provozovny“ – 
auta pro servis v terénu.

Doporučujeme kovový 
stojan o šířce pouhých 62 
cm, který slouží jako stanice 
pro řezání klíčů s veškerým 
materiálem a vybavením po 
ruce. Stojan má polici pro 
umístění stroje a spoustu 
háčků a přihrádek na klíče, 
příslušenství i nástroje. Sto-
jan je kovový, s odolnou po-
vrchovou úpravou v červené 
a bílé barvě a logem Silca 
v horní části. Velice snadno jej 
lze sestavit i libovolně měnit 
umístění police, háčků i při-
hrádek. Stojan existuje také 

ve variantě s užší policí pro 
prezentaci klíčů, příslušenství 
ke klíčům a dalších drobných 
produktů. K dispozici je také 
samostatný drátěný věšák 

na klíče a drobné produkty 
pro montáž na zeď. Věšák má 
99 háčků a pole pro popsání 
jednotlivých pozic.

Elegantní, odolný a  praktický nábytek za 

příznivou cenu, ideální na prodejnu i do auta
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Podporujeme české výrobce 
a dodavatele
Obvykle prezentujeme především naše klíčové zahraniční partnery, avšak H&B již od začátku úzce 
spolupracuje také s řadou tradičních tuzemských výrobců. Na protější stránce tak dnes najdete 
prezentaci firmy TOKOZ, která příští rok oslaví již 100 let od svého vzniku. Je největším českým 
výrobcem visacích zámků, ale známá je i svými petlicemi, závorami, kováními a vložkami. 100 let  
od založení bude brzy mít i náš další český dodavatel, ROSTEX. Ten je v ČR vyhlášeným výrobcem 
kvalitních dveřních a okenních kování.

Staňte se členem Cechu a získejte řadu výhod!
Cech mechanických zámko-
vých systémů ČR je odborná 
oborová organizace sdružující 
zámečníky, zámkaře, klíčové 
služby, nouzové služby, dis-
tributory, velkoobchody, vý-
robce i certifikační laboratoře. 
Zeptali jsme se pana Tomáše 
Pospíšila, dlouholetého člena 
představenstva Cechu a nyní 
nového cechmistra, jakým ak-
tivitám se CMZS věnuje a jaké 
výhody přináší svým členům.
CMZS ČR funguje již od roku 
1994. Jaké výhody Cech 
svým členům přináší?
Misí Cechu je spojovat profe-
sionály z oboru, podporovat 
sdílení zkušeností z praxe, 
prohlubování kvalifikace 
a informování o novinkách 
a trendech v oboru. Poskytu-
jeme například členům slevy 
na školení H&B Academy 
(v Plzni a Ostravě) a Trezor 
Test (v Klecanech). V nepo-
slední řadě CMZS pomáhá 
podporovat své členy na trhu, 
ať již poskytováním záštity 
známé organizace, spoluprací 
se státními autoritami, po-
mocí při propagaci a zviditel-
nění členů a poskytováním 
dalších výhod. 
Kdo se může stát členem 
Cechu?
Členem může být každý, kdo 
podniká v oblasti výroby klíčů 
a montáží mechanických 
zámkových systémů. Získat 
členství není složité, kompletní 
podmínky pro přijetí lze nalézt 
na webu Cechu (cmzs.cz).
Povězte nám více o projektu 

Bezpečná země.
Projektem Bezpečná země 
jsme v roce 2011 zahájili naše 
působení v oblasti prevence 
kriminality, které se věnujeme 
spolu s Ministerstvem vnitra 
a policií. Projekt propaguje 
účinná řešení zabezpečení, 
která zákazníci najdou u členů 
Cechu. Díky projektu jsme se 
v této oblasti stali uznávanou 
autoritou u Policie ČR, řady 
městských policií, Hospodář-
ské komory ČR, ale i meziná-
rodně (včetně asociací jako 
ELF, Interkey a dalších). A díky 
tomu jsme také vyhráli státní 
tendr na realizaci projektu pro 
občany – ZABEZPEČTE SE.
Vydáváte také katalog 
Bezpečná země. Pro koho je 
určený?
Jde o katalog doporučených 
výrobků pro zabezpečení 
různých objektů pro širokou 
laickou i odbornou veřejnost. 
Informuje o certifikovaných 
produktech od prověřených 
tuzemských a evropských 
výrobců, vysvětluje normy, 
certifikační procesy i legis-
lativní záležitosti. A zejména 
doporučuje profesionály 

– členy Cechu, jako zkušené 
a kvalifikované odborníky na 
trhu. Katalog je i v elektro-
nické podobě (ke stažení na 
našem webu).
Zmínil jste projekt ZABEZ-
PEČTE SE. Jeho hlavní 
součástí je nová aplikace 

pro smartphony, kterou jste 
vyvinuli pro Policii ČR.
Přesně tak. Aplikace je 
zdarma ke stažení v App-
Store a Google Play. Radí 
nejširším vrstvám obyvatel-
stva, jak se účinně zabezpe-
čit. Obsahuje také databázi 
členů CMZS a pokud člověk 
potřebuje cokoliv v oblasti 
zabezpečení, odkáže ho právě 
na naše členy. To je jednou 
z výhod členství v Cechu.
Jakým dalším projektům se 
v současnosti věnujete?
Partnerem Cechu se nově 
stal portál Sousedé.cz pro 
obyvatele bytových (pane-
lových) domů. V současnosti 
je na portálu registrováno na 
3000 SVJ a bytových druž-
stev a skoro 70 tisíc vlastníků 
bytových jednotek. To je 
cílová skupina s obrovským 
potenciálem. Nyní jednáme 
o možnosti, aby každý z na-
šich členů mohl na portálu 
prezentovat svou vlastní 
nabídku všem uživatelům 
portálu.
Spolupracujeme například 
také s Asociací Bezpečná 
škola, která se věnuje bez-
pečnosti školních objektů. 
Připravujeme projekt, v jehož 
rámci budou vyškolení 
auditoři z řad členů Cechu 
posuzovat stav školních 
budov a doporučovat vhodná 
opatření pro účinné zabez-
pečení.

Jaké jsou aktuální plány 
CMZS?
Aktuálně pracujeme pře-
devším na rozšíření člen-
ské základny a poskytnutí 
maximálních výhod našim 
členům. Srdečně proto zveme 
všechny kolegy z oboru, aby 
se k nám připojili. Získáte tak 
například možnost příspěvků 
na odborná školení, účasti na 
akcích pořádaných Cechem 
a partnery a zařadíte se mezi 
doporučené profesionály 
nejen v našem katalogu 
a aplikaci. 

ZABEZPEČTE SE

ZABEZPEČTE SE

ZABEZPEČTE

SE

ZABEZPEČTE SE

ZABEZPEČTE SE

Logo projektu: Zabezpečte se

- včetně náhledu v piktogramu pro mobilní aplikaci
- dohodnuté barvy: Zelená - Bezpečná země (CMZS), Modrá - PČR, MV-ČR
- text: Černá

a)

b)

c)

d)
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Logo projektu: Zabezpečte se

- včetně náhledu v piktogramu pro mobilní aplikaci
- dohodnuté barvy: Zelená - Bezpečná země (CMZS), Modrá - PČR, MV-ČR
- text: Černá

a)

b)

c)

d)

ZABEZPEČTE SE

ZABEZPEČTE SE

Staňte se členy 
CMZS!
Vstupem získáte:

- záštitu prestižní 
organizace

- možnost účasti  
v celostátních projektech

- zviditelnění a propagaci 
Vaší firmy

- nové zákazníky díky 
portálu Sousedé

- uvedení kontaktů na 
webu, v katalogu,  
v aplikaci, ...

- vlastní profil na webu

- zvyšování odborné 
kvalifikace

- účast na akcích pro členy

- informace z první ruky 
přímo od výrobců

- speciální nabídky pouze 
pro členy
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ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
Dědická 190/17, 682 01 Vyškov
tel.: +420 517 316 415
e-mail: odbyt@rostex.cz

www.rostex.cz

 Rozteč kování 72,90 mm
 Bezpečnostní třída RC.3
 Standardní tloušťka dveří 38-50 mm
 Provedení klika-klika, klika-madlo
 Povrchová úprava nerez mat
 Vratný mechanismus
 Vhodné i pro požárně odolné dveře

Bezpečnostní kování 
RN MANDELO

www.rostex.cz



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

KLÍČOVÉ CENTRUM

Výhradní zastoupení

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

Autoklíče u Grandu, Brno

SMART Pro, Smart Aerial, Smart Remote 
Programmer, EasyScan, RW4, P-Box, M-Box

M.A.T. Group, Mariánské Lázně

Poker Pro

Kovář, Jablonec nad Nisou

Futura Pro Limited, T-Code, Bravo 
Professional, Matrix S, RW4 Plus, M-Box, 
Smart Remote Programmer

JAKOV AZ, Praha, 

Unocode 399, Unocode Pro, Triax E-Code, 
Idea, Bravo Professional, Technica, Marker

Ing. Štefan Šenigla, Holíč

Matrix Evo, Bravo Professional, Fastbit, Smart 
Remote Programmer, RW4 Plus, M-Box

Martin Šťastný, Praha

Futura Edge, Swift Plus, Poker

Zkombinujte mechaniku a elektro!
Potřebujete moderní, bez-
pečné a flexibilní řešení 
pro zabezpečení přístupu? 
Zkombinujte zamykací sys-
tém z mechanických vložek 
s elektronickým přístupovým 
systémem! Využít k tomu 
můžete například novinky, 
které jsme představili v no-
vém vydání Katalogu STAR.

Pro mechanický zamykací 
systém doporučujeme naši 
novou vlajkovou loď mezi 
bezpečnostními vložkami 
STAR: vložku 100S TM.  
Vložka má certifikaci pro 3.  

(při kombinaci s kováním 
s bezpečnostním překry-
tem pro 4.) bezpečnostní 
třídu, časově neomezenou 
ochranu profilu a hlavy klíče 
(trademark) a výroba klíčů je 
možná pouze na základě bez-
pečnostní karty. Díky bočním 
stavítkům je vložka ideální 
pro použití i v rozsáhlých sys-
témech generálního klíče.

Speciálně pro trojúhelní-
kovou hlavu klíče STAR 100S 
TM vyrábíme plastové hlavy, 
do kterých lze umístit čip. Klíč 
pak zároveň může sloužit 

k ovládání libovolného elek-
tronického přístupového sys-
tému. Tím může být nejen pří-
stupový systém STAR MPS 
nebo jakákoliv z autonomních 
čteček, které rovněž najdete 
v katalogu STAR, ale i přístu-
pový systém jiného výrobce. 
Uživatelé potom mohou po-
hodlně pomocí jediného klíče 
odemknout například hlavní 
vstup přiložením čipové hlavy 
ke čtečce, ale dveře od jed-
notlivých kanceláří klasicky 
mechanickým klíčem.


