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EDITORIAL
Vážení obchodní partneři, zákazníci, čtenáři, 

po dlouhé době jsme se rozhodli změnit formát i vzhled našeho 
periodika. Tento nový magazín je originálním počinem přímo 
z dílny H&B Group s.r.o.
S novou image a strategií představujeme magazín, kterým chce-
me poskytovat užitečné informace, zapojovat vás do dění a nabí-
zet inspirativní novinky, možnosti a produktová řešení, abychom  
předávali co největší přidanou hodnotu pro VÁS :-)

Celoživotní odborné vzdělávání je společným jmenovatelem na-
příč celým zámkařským oborem a oblastí spojenou se zabezpeče-
ním objektů či poskytováním technických služeb na ochranu ma-
jetku a osob. Proto jsme nově zakotvili 7 stálých rubrik, ve kterých 
vám budeme přinášet to nejlepší z technologií, našich služeb, 
produktových novinek v sortimentu, a zároveň také rozhovory se 
zajímavými lidmi z profese. Do pravidelného seznamování jsme 
také zahrnuli řadu našich vlastních produktů STAR, na kterou se 
chceme zaměřit.
Věříme, že sdílení a propojení podnikatelských aktivit, v podobě 
představení našich zákazníků anebo zajímavých případových 
studií s použitím technologie a produktů od H&B Group, pro vás 
bude neméně přínosné.
Třešničkou na dortu je pravidelná soutěž o ceny pro vás velkoob-
chodní partnery.
Přejeme vám příjemné a čtení a spoustu nápadů.

               Tomáš Pospíšil, MBA, 
Business development manager
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MYKEYS Pro: neocenitelný pomocník

Usnadněte si práci s užitečným nástrojem pro 
méně zkušené i pokročilé klíčaře.

Již nemusíte složitě hledat informace v různých katalozích, 
příručkách a manuálech. Vše najdete rychle a pohodlně na 
jednom místě: v MYKEYS Pro.

mykeyspro.com 

MYKEYS Pro je unikátní digitální platforma od společnos-
ti Silca, na které najdete pohromadě všechny informace 
týkající se klíčů, autoklíčů a dálkových ovladačů bran a řadu 
užitečných nástrojů – zkrátka vše, co potřebujete ke své 
každodenní práci. Co je jejím obsahem:

Nejkompletnější katalog klíčů:
• Desítky tisíc polotovarů s kompletními technickými 

detaily
• Možnost filtrování podle označení, výrobce, typu a roz-

měrů
• NOVĚ hledání dle zámkového systému
• NOVĚ hledání dle originálního kódu
• Jednoduché hledání autoklíče podle označení polotovaru 

nebo dle značky, modelu a roku výroby auta

Průvodce procedurami krok za krokem:
• Postupy pro kopírování jakéhokoliv klíče nebo autoklíče
• Unikátní 3D animace a videa pro správný postup při pou-

žití libovolného stroje Silca

Kompletní podpora pro výrobu autoklíčů:
• Veškeré informace o každém klíči, ovladači, čipu i obalu, 

včetně postupů kopírování a výroby
• Rychlý přehled možností programování autoklíče
• Návodná videa programovacích procedur pro jednotlivá 

vozidla

Pokud s výrobou klíčů nebo autoklíčů začínáte, MYKEYS Pro 
vám pomůže rychle se zorientovat v dostupných polotova-
rech, komponentách a nástrojích a naučí vás, jak pracovat 
se stroji a zařízeními Silca.

Pokud jste zkušený klíčař, najdete zde detailní informace 
a postupy, které posunou vaše služby na další úroveň.

Přístup do katalogu je zdarma. Pro zpřístupnění detailních 
informací o klíčích, manuálech, kompletních postupech 
a návodných videí a animací je potřeba mít předplatné. Za 
pouhých 10 Euro měsíčně získáte neomezený přístup do 
nejobsáhlejší databáze informací o klíčích, autoklíčích, dál-
kových ovladačích a doplňcích, k řadě užitečných nástrojů 
a nepostradatelných informací a navíc:

• Vše je kompletně v češtině
• Veškeré informace a nástroje jsou pohodlně dostupné 

na jednom místě - na mykeyspro.com nebo v aplikaci ve 
vašem mobilu

• Obsah je neustále aktualizován, doplňován a kontrolován 
zkušenými specialisty z oblasti výroby klíčů a autoklíčů

Zaregistrujte se ještě dnes na mykeyspro.com a aktivujte 
si předplatné k usnadnění vaší práce!
MYKEYS Pro je zároveň nově základem naší technické pod-
pory pro stroje a zařízení Silca. Čtěte více na další straně 6.

http://mykeyspro.com
http://mykeyspro.com
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SMART Pro: univerzální programování autoklíčů

SMART Pro je unikátní zařízení umožňující 
snadné a rychlé programování klíčů.

Lze je použít pro výrobu autoklíčů většiny značek a modelů 
automobilů a je dostupné také v ekonomické verzi SMART 
Pro Light.

Oproti předchozím zařízením přináší SMART Pro řadu 
výhod, díky kterým je snadno použitelné nejen pro zkuše-
né klíčaře, ale i všechny, kteří s výrobou autoklíčů teprve 
začínají:

• Klíče nebo dálkové ovladače přihlásíte do pár sekund.

• Blesková odezva při všech programovacích procedurách.

• SMART Pro i SMART Pro Light s pomocí přídavné antény 
Smart Aerial umožnuje identifikaci a předkódování čipů 
ve voze, které je nutné u většiny nových typů immobili-
zéru včetně dálkového ovládání (např. FIAT, PSA, BMW, 
VAG MQB). 
TIP: SMART Pro nakóduje jednotku BMW CAS3 bez 
funkčního klíče a vyčte i mechanický kód klíče – ideální 
řešení pro ztracené klíče!

• SMART Pro používáte zcela nezávisle a je tak ideální i pro 
práci v terénu. 

• Pro obsluhu ani aktualizace není nutné připojení k PC. 
Zařízení má vlastní baterii umožňující 2 hodiny provozu 
bez nutnosti napájení z vozidla.

• Software v češtině s přehledným uživatelským rozhraním 
a veškerými důležitými informacemi vždy po ruce (infor-
mace o klíči, transpondéru, foto zásuvky OBD, manuální 
procedura atd.) 

• Navíc je možno ukládat nejčastěji používaná vozidla 
nebo zobrazit historii posledních 20 vozidel.

SMART Pro: Software zdarma a flexibilní možnosti placení
Při zakoupení zařízení máte automaticky zdarma software 
ADS100, 102, 105, 110, 112, 115, 125, 109, 117 a 118 pro neo-
mezené používání. Další software je možno zakoupit přímo 
v zařízení.
 
Na první tři měsíce od nákupu získáte jako bonus tříměsíční 
neomezené předplatné (UTP), kdy můžete programovat 
neomezený počet klíčů. Dále můžete využívat tokenové 
balíčky (T) nebo 24hodinové neomezené předplatné (UTP). 
O tokenech, předplatném i softwaru máte neustále přehled 
přímo v zařízení, kde je může rovnou také dokupovat.

SMART Pro Light: Nejprodávanější diagnostika na světě
Verze Light je pouze tokenová a neobsahuje žádný software 
zdarma. Po aktivaci získáte měsíční neomezené předplatné 
(UTP) zdarma.

Získejte zvýhodněný set SMART Pro nebo SMART Pro Light  
+ Silca Remote Programmer. Pro více informací kontaktujte 
svého obchodního zástupce. 
Zákazníci, kteří již mají MVP nebo T-Code, mohou i nadále 
využít akci „šrotovné“
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Programování autoklíčů MQB

SMART Pro i SMART Pro Light 
zvládá programování autoklíčů pro vozy 
s platformou VW VAG MQB – jako jedno z mála 
zařízení na světě!

Programování klíčů pro vozy s platformou MQB je se 
SMART Pro snadné.

V roce 2020 bylo rozšířeno použití AD/SMART Pro a nyní 
nabízí kompletní pokrytí pro modely VW VAG MQB. 

Nově přidáno bylo použití pro jednotky kessy a full kessy 
(jednotky VDO, UDS). 
Aplikaci pro tyto jednotky jsme sami úspěšně otestovali. 
SMART Pro je jediná diagnostika na světě, se kterou je pro-
gramování hotové během pouhých pěti minut. 

Jde přitom o velmi jednoduchou proceduru kódování bez 
nutnosti vyčítání PIN kódu. Potřebujete pouze SMART Pro 
(Light), Smart Aerial a funkční klíč.

Autoklíče MQB najdete v e-shopu www.hbgroup.cz.
 
Zadejte do vyhledávače na webu „MQB“ a nakupujte!

DOPORUČUJEME:

• Dálkový ovladač HU66R17
(Silca kvalita)

     Akční cena: 954 Kč bez DPH

• Dálkový ovladač 5G6959752AB
Akční cena: 540 Kč bez DPH

• Kessy planžeta HU162 
(lze použít i jako klasický klíč MQB)
Akční cena: 660 Kč bez DPH

• Kessy planžeta HU66 
(lze použít i jako klasický klíč MQB)
Akční cena: 660 Kč bez DPH

• Full kessy - Keyless Go 
(nouzová planžeta HU162)
Akční cena: 1 218 Kč bez DPH

Dostupné pouze pro velkoobchodní partnery. Akce platí do 31. 01. 2021

https://www.hbgroup.cz/produkt/dalkovy-ovladac-hu66r17-40-3tl-vag-mqb-e02655/
https://www.hbgroup.cz/produkt/dalkovy-ovladac-vag-3tl-5g6959752ab-mqb/
https://www.hbgroup.cz/produkt/dalk-ovl-hu162-vag-3tl-keylessgo-mqb-5g6959752a/
https://www.hbgroup.cz/produkt/dalkovy-ovladac-vag-3tl-keylessgo-mqb-5g6959752ab/
https://www.hbgroup.cz/produkt/dalkovy-ovladac-vag-3tl-full-keyless-mqb-hu162/
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Nová technická podpora pro stroje Silca

Naším cílem je zvýšit komfort obsluhy a práce 
na vašich strojích.

V H&B Group jsme připravili nový a efektivnější systém 
technické podpory pro výrobu klíčů a autoklíčů, abychom 
zodpověděli a vyřešili všechny vaše dotazy a požadavky.

MYKEYS Pro: Vaše první volba
Základem naší technické podpory se nově stává MYKEYS 
Pro. Jak jsme se sami přesvědčili, tento užitečný nástroj 
obsahuje veškeré důležité informace, které potřebujete pro 
výrobu klíčů a autoklíčů a bezproblémovou obsluhu strojů 
Silca. 
Informace a návody obsažené v MYKEYS Pro jsou tak snad-
no dohledatelné, kompletní a srozumitelné, že výrobou 
klíče provedou i úplného začátečníka. Zkušené klíčaře zase 
seznámí s pokročilými procedurami výroby autoklíčů.

Více na straně 3 nebo na mykeyspro.com 
S dotazy týkajícími se běžného používání strojů Silca, 
jejich správného nastavení a obsluhy, i výběrem vhodného 
příslušenství, nástrojů, polotovarů a dalších komponent, 
se prosím vždy nejdříve obracejte na MYKEYS Pro. Sami 
uvidíte, že odpověď najdete mnohem rychleji, než kdybyste 
se museli zdržovat telefonáty nebo psaním e-mailů.

Obchodní zástupci a servisní tým
Pokud jste odpověď na svůj dotaz nenašli, pak se nevá-
hejte obrátit na našeho obchodního zástupce, se kterým 
jste běžně v kontaktu. Všichni naši obchodní zástupci jsou 
proškolení v řešení základních dotazů a problémů a rádi 
vám poradí, pomohou s aktivací nebo aktualizací stroje či 
s jednoduchým servisem. V případě složitějších problémů 
předají záležitost regionálnímu technikovi.

Prosím mějte na paměti, že v rámci co nejsnazšího vyřeše-
ní vašeho dotazu vás obchodní zástupce či technik může 
odkázat na konkrétní informace či návody v MYKEYS Pro. 
Z tohoto důvodu je velmi důležité, abyste měli plný přístup 
do MYKEYS Pro (placené předplatné – více informací na 
straně 3). Tímto způsobem vám zaručujeme poskytnutí 
100% technické podpory a zákaznického servisu.

Máte technický 
dotaz / problém?

1. 
Nejprve využijte

platformu 
MYKEYS Pro

• hlavní zdroj             
informací

• nastavení a obsluha 
strojů a zařízení

• výběr:
• příslušenství
• nástrojů 
• polotovarů

2. 
Kontaktujte 
obchodního

zástupce

• řešení běžných     
dotazů, problémů

• aktivace strojů
• aktualizace strojů

3. 
Obraťte se na 
regionálního 

technika

• řešení komplikací     
a složitých problémů

• jednoduché opravy 
strojů a zařízení

http://mykeyspro.com
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Servisní tým pro Čechy a Slovensko

Představujeme nový tým našich servisních techniků, kteří jsou připraveni řešit vaše potřeby a požadavky.

Jan Vytasil | Ostrava
vedoucí technik, regionální technik

+420 731 774 899

jvytasil@hbgroup.cz  

Roman Maniš | Plzeň
regionální technik

+420 602 107 885

servis@hbgroup.cz  

Jan Klíma | Sokolov
regionální technik

+420 352 622 757

servis6@hbgroup.cz  

Rastislav masár | Bratislava, Košice
regionální technik

+421 911 654 551

rmasar@hbgroup.sk  

Radomír Mizera | Praha
regionální technik

+420 604 394 190

rmizera@hbgroup.cz  

Karel Kříž | Vodňany
regionální technik

+420 602 459 871

servis5@hbgroup.cz  
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E-shop H&B Group

Nakupujte pohodlně v e-shopu pro naše    
partnery www.hbgroup.cz/eshop

Zjednodušte si nákup a objednávejte zboží snadno a rych-
le on-line – odkudoliv, i z mobilu! Jak na to?

1. Zaregistrujte se na: www.hbgroup.cz/sign/registrace

2. K této registraci napárujeme váš individuální ceník.

3. Následně vás budeme informovat, že je vše připraveno. 
Přihlaste se a rovnou nakupujte!

Proč nakupovat v e-shopu www.hbgroup.cz?
• Více než 12 tisíc položek
• Veškeré polotovary klíčů
• Komponenty a polotovary pro výrobu autoklíčů
• Produkty mechanického a elektronického zabezpečení
• Stroje a další vybavení pro klíčaře a zámečníky
• Produkty denně aktualizujeme a doplňujeme

Po registraci nakupujete za vaše obchodní podmínky. Máte 
u nás jako pravidelný odběratel speciální individuální ceník? 
Pak u každého produktu vidíte svou aktuální nákupní cenu, 
již sníženou dle vašeho ceníku. Zároveň vidíte, jak se vaše 
cena liší oproti standardní prodejní ceně.

Veškeré zboží z letáků nakupujete v e-shopu rovnou za 
akční ceny. Elektronické verze letáků obsahují odkazy přímo 
na příslušné produkty v e-shopu.

Využíváte výprodejové ceny jako první! U zboží ve výprodeji 
máte možnost nákupu s velmi výraznou slevou, často za 
dumpingové ceny. Všechny výprodejové položky najdete 
v kategorii „Cenové trháky“. Upozorňujeme, že zboží ve 
výprodeji nebude znovu naskladňováno, proto s nákupem 
neváhejte.

Máte okamžitě k dispozici veškeré informace o produktech. 
U každé položky automaticky najdete aktuální popis včetně 
fotografie, přehled dostupných variant, vaši aktuální cenu 
a orientační dostupnost ve skladech vybraných provozoven.

Nakupujete, jak jste zvyklí, a neplatíte za dopravu. 
Domluvte se se svým obchodním zástupcem na způsobu 
platby a dopravy, jak jste zvyklí. Platit můžete na dobír-
ku nebo převodem – předem nebo odloženě, na fakturu. 
Objednané zboží si můžete vyzvednout na naší provozovně, 
nechat dovézt naším závozem, anebo vám je zašleme ex-
terní přepravou (DPD). Při objednávce nad 2 000 Kč s DPH 
máte od nás dopravu zdarma.

| Nově jsme spustili e-shop také pro naše pro partnery na 
Slovensku: www.hbgroup.sk |

• Nenašli jste, co jste hledali?
• Potřebujete pomoct s registrací nebo nákupem? 
• Narazili jste na technický problém?
• Máte jakékoliv připomínky týkající se e-shopu?

Pište na: eshop@hbgroup.cz, rádi vám pomůžeme.

Nakupte v e-shopu www.hbgroup.cz a získejte slevu na 
další nákup! Více informací viz soutěž na straně 15.
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Přístupový systém STAR MPS

Ideální, cenově dostupné řešení.
STAR MPS byl vyvinut speciálně pro zajištění 
bezpečného vstupu do bytových a rodinných 
domů, kanceláří a podobných objektů.

Nabídněte zákazníkům produkt MPS jako skvěle cenově 
dostupnou alternativu drahých bezkontaktních technologií.
Montáž systému je nenáročná a nevyžaduje zásahy do 
rozvodů elektřiny. 
STAR MPS splňuje současné požadavky na zabezpečení 
majetku a stále se zvyšující nároky na bezpečnost dat. 

Systém STAR MPS pro vás znamená jasnou volbu!
• Dodáme kompletní systém vč. příslušenství pro instalaci
• Zaškolíme vás v postupu celé instalace včetně napojení 

zámků, elektrických otvíračů a magnetů
• Zaškolíme vás v nastavení a obsluze (software v češtině)
• Technická podpora na telefonu je samozřejmost!

Ke snímání čipů slouží čtečky umístěné na stěně v blíz-
kosti dveří, v zárubni dveří nebo integrované do dveří. Jsou 
dostupné v různých designech dle požadavku zákazníka. 
Čtečky čipů jsou také v provedení kombinace s klávesnicí 
či s klávesnicí i čtečkou otisků prstů. Všechny typy čteček 
slouží pouze k identifikaci a nejsou vybaveny obvody pro 
ovládání zámku. Zámky jsou ovládány z řídící jednotky 
umístěné uvnitř objektu a poškození čtečky tak nemá za 
následek násilné odemčení zámku.
Informace o tom, do kterých dveří a kdy má který uživatel 
přístup, jsou uložené v řídící jednotce, ke které mají přístup 
pouze oprávněné osoby. Ke každé řídící jednotce lze připojit 
až čtyři čtečky. Řídící jednotka může pracovat autonomně 
(bez připojení k PC) nebo v síti LAN. V případě provozu v síti 
je možno propojit několik řídících jednotek, jeden čip uložit 
do paměti více jednotek, vytvářet hierarchii přístupů a plno-
hodnotně nahradit systém generálního klíče. Třetí možnos-
tí je propojení řídící jednotky se softwarem prostřednictvím 
sítě GSM. V takovém případě je možné ovládat řídící jed-
notku prakticky odkudkoliv. Software pro správu systému 
je v češtině a umožňuje komfortní nastavování přístupo-

vých práv včetně možnosti časových plánů nebo zobrazení 
historie vstupů.

Systém může ovládat:
• Elektromechanické a elektromotorické dveřní zámky
• Elektrické otvírače, magnety a další technologie

Obsluhu přístupu-otevření lze provádět:
• Bezkontaktním RFID čipem (čtečka v klice/na stěně)
• Číselným kódem (klávesový terminál)
• Kombinací čipu a kódu
• Otiskem prstu (biometrický terminnál)

Ovládací čipy mohoumít podobu: 
• Přívěšku na klíče, karty, plastového náramku či nálepky

(EM 125 kHz nebo MIFARE 13,56 MHz. Pro maximální 
bezpečnost doporučujeme použít čipy MIFARE DESFire EV1 
s garancí nekopírovatelnosti)

Doporučená prodejní cena setu pro 2 vstupy: 15 998 Kč bez DPH
Zjistěte svoji velkoobchodní cenu na e-shopu www.hgbroup.cz 

https://www.hbgroup.cz/produkt/mps-pristupovy-system/
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BURG-WÄCHTER – nová řada trezorů

Výročí 100 let BURG-WÄCHTER oslavil 
představením nové řady trezorů s inovovaným 
zamykacím systémem. Ty přinášejí ještě vyšší 
bezpečnost uložených cenností, větší pohodlí 
pro uživatele a modernější design.

Všechny níže uvedené trezory s elektronickým zámkem jsou 
vybaveny novým typem zámku SecuTronic TRSE 12 H  (FP). 
Ten má inovovaný design s velkým šikmým displejem pro 
lepší viditelnost a šikmou dotykovou klávesnicí pro poho-
dlnější ovládání. Zámek se nastavuje a ovládá prostřednic-
tvím jednoduchého a intuitivního menu s možností výběru 
jazyka včetně češtiny.
Změny se týkají trezorů Diplomat, Karat a CityLine. Mís-
to trezoru CombiLine nově v naší nabídce najdete trezor 
DualSafe.

CityLine
• Původní typy C 1 E – C 4 E – bez displeje, 1 uživatelský kód
• Nové typy C 310 E – C 340 E – s novým typem elektronic-

kého zámku SecuTronic TRSE 12 H – bezpečnostní třída 
zámku A, 1 administrátorský a 1 uživatelský kód

DualSafe
• Původně CombiLine – typy CL 10 E FS – CL 40 E FS – bez 

displeje, 1 uživatelský kód + 10 otisků prstů
• Nově DualSafe – typy DS 415 E FP – 445 E FP – s novým 

typem elektronického zámku SecuTronic TRSE 12 H FP – 
bezp. třída zámku B, 1 administrátorský a 9 uživatelských 
kódů + 20 otisků prstů

Karat
• Původní typy MT 24 N E FS – MT 26 N E FS – malý elektro-

nický displej
• Nové typy MT 640 E FP – MT 660 E F P – s novým typem 

elektronického zámku SecuTronic TRSE 12 H FP – bezp. 
třída zámku B

• Beze změny: 1 administrátorský a 9 uživatelských kódů + 
20 otisků prstů

Diplomat
• Původní typy MTD 34 F60 E – MTD 38 F60 E – malý elekt-

ronický displej
• Nové typy MTD 740 E FP – MTD 780 E FP – s novým typem 

elektronického zámku SecuTronic TRSE 12 H FP – bezp. 
třída zámku B

• Beze změny: 1 administrátorský a 9 uživatelských kódů + 
20 otisků prstů

    Diplomat - původní model           Diplomat - nový model

Využijte poslední možnost zakoupit levnější 
starší modely CityLine, CombiLine, 

Karat a Diplomat. 
Skladem máme poslední kusy!
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Dveřní příslušenství pro bezpečí a komfort uživatele

CES Radio Switch: odemykání zámků na dálku

CES Radio Switch slouží pro rádiové spínání zámků a ode-
mykání na dálku – např. v bytových domech prostřednictvím 
zvonkového tabla či v kancelářských budovách z recepce. 

Zařízení je kompatibilní se všemi produkty CES Omega Flex 
(vložka Omega Flex, Inteligentní klika ILS a SIS, stěnová čtečka 
WT) a umožňuje jejich integraci s produkty jiných výrobců. Ra-
dio Switch zajišťuje přenos signálu k otevření dveří (ze zvon-
kového tabla, recepce, ...) do zařízení Omega Flex a monitoruje 
činnost zařízení Omega Flex pro možnost sledování v jiném 
systému. Dosah signálu je 15 m, s volitelnou externí anténou 
až 25 m. Instalace zařízení nevyžaduje žádný zásah do dveří.

Vzorová sada pro jedny dveře:
• Inteligentní klika ILS

Doporučená prodejní cena: 12 720 Kč bez DPH

• Radio Switch
Doporučená prodejní cena: 6 737 Kč bez DPH

Vyzkoušejte prémiové řešení CES! 
K montáži, obsluze a nastavení vás zaškolíme

OTLAV SALVADITA: pojistka proti zabouchnutí 
dveří

Italský výrobce dveřního příslušenství OTLAV vyvinul uni-
kátní patentovaný systém SALVADITA pro ochranu prstů. 
Jde o inovativní řešení, které je velmi nenáročné na montáž 
a zajistí bezpečnější prostředí pro děti. SALVADITA funguje 
jednoduše: Pokud se dveřní křídlo pohybuje běžnou rychlostí, 
dveře lze normálně zavřít. Při pokusu o prudké zabouchnutí 
dveří ale SALVADITA zastaví jejich pohyb a zabrání zavření. 
Funguje tak jako spolehlivá prevence zbytečných dětských 
úrazů, kdy dochází ke skřípnutí a rozdrcení prstů ve dveřích. 
Tyto nehody přitom mívají závažné a často trvalé následky. 
SALVADITA je ideální především pro školy, školky, i všechny 
domácnosti s dětmi.

Doporučená prodejní cena: 3 200 Kč bez DPH

Zjistěte svoji velkoobchodní cenu na e-shopu www.hgbroup.cz

https://www.hbgroup.cz/produkt/salvadita-pojistka-proti-zabouchnuti-dveri/
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INZERCE

DC110

• Dveřní zavírač s hřebenovou technologií a lomeným ramínkem
• Provedení s ramínkem bez aretace
• Pro dveře do šířky 1 100 mm a váhy 80 kg (síla 4)
• Rozsah síly EN 2/3/4 (nastavení dle instalace)
• Osvědčení o shodě s normou EN 1154
• Použití pro levé i pravé dveře
• Barvy: bílá, stříbrná, hnědá

Doporučená prodejní cena: 748 Kč bez DPH
Zjistěte svoji velkoobchodní cenu na e-shopu www.hgbroup.cz 

https://www.hbgroup.cz/produkt/dverni-zavirac-dc110/
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ROZHOVOR

Bedřich Quadrát | ASSA ABLOY
Managing Director pro regiony ČR, SR a Maďarsko

ASSA ABLOY a H&B Group nově spojily síly a mají společný 
cíl: Rozvoj trhu se zabezpečovacími systémy pro domácnos-
ti, bytové domy a firmy. Čtěte více v rozhovoru s Bedřichem 
Quadrátem.

Po vašem nástupu do funkce došlo k ukončení letitých 
soudních sporů mezi ASSOU ABLOY a H&B Group. Pova-
žoval jste zlepšení vztahů mezi našimi společnostmi za 
důležitý cíl?
Rozhodně ano. Narovnání a vyjasnění obchodních vztahů 
mezi oběma společnostmi bylo jedním ze strategických 
úkolů mého nástupu do funkce v roce 2018. Cíl ukončit 
vleklé soudní spory byl dosažen na neformálním setkání 
v Berouně, kde jsme se s H&B Group dohodli na spoluprá-
ci pro rozvoj trhu v oblasti zabezpečení. Pak následovalo 
ještě několik schůzek, na kterých jsme doladili a nastavili 
podmínky a rozsah oboustranně přínosné spolupráce. Naše 
obchodní a gentlemanská dohoda s panem Beránkem tak 
ukončila několik let soudních sporů a dohadů.

Co považujete za hlavní přínos nově nastavené spolupráce 
s H&B Group?
Podařilo se nám dosáhnout dohody, jejíž výsledkem je 
strategická spolupráce, chuť rozvíjet nové obchodní aktivi-
ty, a hlavně společným zákazníkům nabízet to nejdůleži-
tější v životě – pocit bezpečí pro ně a jejich rodiny. Rodina 
Beránků patří k historicky významným zákazníkům značky 
FAB a pomáhá portfolio výrobků distribuovat do celé ČR 
a na Slovensko prostřednictvím jedné z největších sítí svých 
prodejen a e-shopu. A s panem Beránkem se nám na tuto 
úspěšnou spolupráci povedlo navázat. Teď nás čeká společ-
ný rozvoj nových obchodních příležitostí s hlavním cílem: 
spokojený zákazník.

Na co se ASSA ABLOY a H&B Group společně zaměří?
Prioritou pro koncové spotřebitele je pocit bezpečí, dodaný 
prostřednictvím řešení, která skutečně odpovídají jejich 

potřebám. ASSA ABLOY je světovým leaderem v řešení pro 
přístup a zabezpečení. Prioritou pro velkoobchodní partnery 
je nabízet cenově dostupné, žádané produkty ideálně bez 
čekání a vědět, že jsou kdykoliv k mání. H&B Group je vlast-
ní sítí poboček a e-shopu svému zákazníku nejblíže či přímo 
v místě, a staví na skvělé péči a servisu, které zákazník 
vyžaduje. Spojením těchto faktorů by mělo být dosaženo 
optimálního pokrytí trhu.

Pozorujete na současném trhu zabezpečení a řešení přístu-
pu nějaké zajímavé trendy?
Jsme v prostředí, které se dynamicky mění a dochází ke 
změnám v preferencích. Roste poptávka po elektronic-
kém zabezpečení, bezklíčovém odemykání, řízení a správě 
přístupů na dálku, komfortu obsluhy a podobně. Například 
zájem o přístupové systémy na čip nebo kartu oproti kla-
sickým SGHK ještě umocnila pandemie koronaviru. Zájem 
Čechů o elektronický způsob otvírání dveří v zaměstnání či 
v domě se podle letního průzkumu agentury IPSOS zvedl 
z loňských 49 % na současných 67 %. Lidé, kteří již kartou, 
čipem nebo dokonce mobilem odemykají, vědí, že jde o 
velmi rychlý a pohodlný způsob otevírání dveří.

Jak se tento vývoj odráží v sortimentu a aktivitách ASSY 
ABLOY?
Na zvýšený zájem o elektronické přístupové systémy reagu-
jeme vývojem a příslušnými změnami portfolia sortimentu. 
A zároveň je samozřejmě oblast elektroniky a mechatronic-
kých prvků jedním z hlavních témat rozvoje naší spolupráce 
s H&B Group. Dalším pilířem je také nabídka klasických 
mechanických produktů, bez kterých to zkrátka nejde.

Můžete na závěr shrnout, co obnovení spolupráce mezi 
ASSOU ABLOY a H&B Group přinese zákazníkům obou 
společností?
Spolupráce ASSY ABLOY a H&B Group znamená obnovené 
obchodní partnerství, založené na společné chuti spolu-
pracovat a dělat maximum pro to, aby se zákazníci cítili 
bezpečně ve stále otevřenějším světě.

Děkujeme za rozhovor!
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Inspirujte se našimi spokojenými zákazníky

Autoservis Staněk Vladimír
Choryně u Valašského Meziříčí

| Vybavení pana Staňka: Futura Auto, RW4 Plus, M-Box, Silca 
Remote Programmer, Supervag, KD200, Silca Air4 Home |

Pan Staněk je majitelem autoservisu v Choryni, který se 
přibližně před dvěma lety rozhodl rozšířit své služby o výrobu 
autoklíčů. Se zavedením nové služby mu pomohl Jan Vytasil, 
vedoucí ostravské pobočky H&B Group. Zajistil panu Staňkovi 
kompletní profesionální zaškolení a pan Staněk ihned začal 
s výrobou na RW4 a M-Boxu a Smart Remote Programmeru. 
Zařízení se brzy zaplatila a tak si pořídil také Futuru Auto 
i SMART Pro a nyní má naskladněny například OEM autoklíče 
Silca, všechny ovladače CIRFH a další autoklíče a komponenty 
Silca. O službu je od začátku velký zájem, zákazníci k němu 
pro autoklíče jezdí ze širokého okolí včetně Valašského Meziří-
cí, Vsetína a Hranic. V porovnání s autoservisem je výroba klíčů 
méně náročná a „čistější“ a pan Staněk si pochvaluje přede-
vším dobré marže při prodeji autoklíčů.

Astor Alarm
Hradec Králové

| Vybavení Astor Alarm: Futura Pro Unlimited, TECH 3, Bravo 
Professional, Matrix S, RW4 Plus |

Astor Alarm je v Hradci Králové vyhlášený podnik v OC Futu-
rum, kde kvůli své pověsti o zákazníky nemají nouzi. Nově 
pořízeným strojem Futura Pro Unlimited nejen rozšířili škálu 
klíčů, které mohou zákazníkům vyrobit, ale mohou jim nově 
nabídnout i službu gravírování. Nyní již vlastní výhradně kva-
litní stroje Silca: Bravo Professional, Matrix S a autoklíče vyrábí 
pomocí RW4 Plus. Nyní si zákazníci firmy Astor Alarm mohou 
zakoupit také sortiment STAR včetně zákazníky oceňované 
bezpečnostní cylindrické vložky STAR S70.

Oběma pánům přejeme mnoho podnikatelských a osobních úspěchů!
Rádi vám s nimi zprostředkujeme setkání pro výměnu zkušeností a stylu práce nejen se stroji SILCA.

Sdílejte své zkušenosti, záleží nám na vašem profesním i obchodním růstu!
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Soutěž

Výhradní zastoupení

Nakupte v e-shopu www.hbgroup.cz 
a získejte poukaz v hodnotě 1 000 Kč

na jednorázovou slevu na další objednávku!
Objednejte v e-shopu www.hbgroup.cz zboží alespoň za 10 000 Kč bez DPH.

Prvních 10 nakupujících s objednávkou alespoň 10 000 Kč získá odměnu – slevu 1000 Kč na váš příští nákup v e-shopu.
Soutěž probíhá od 18. 12. 2020 do 31. 01. 2021. Získanou slevu je možno uplatnit pro objednávku v e-shopu realizovanou do 28. 02. 2021.

Silca „The Catalogue“ končíSilca „The Catalogue“ končí
Elektronický katalog Silca thecatalogue.silca.biz brzy skončí a nahradí jej MYKEYS Pro. Zaregistrujte se včas! Přístup do katalogu je 
zdarma, pro zpřístupnění řady dalších užitečných informací však doporučujeme předplatné. (Čtěte více na str. 3.) 

https://thecatalogue.silca.biz
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Silca Air4 pro Silca Air4 pro 
nové ovladače nové ovladače 
HörmannHörmann
Silca uvedla na trh nové typy uni-
verzálních dálkových ovladačů bran, 
vrat a závor Air4: V Plus 128 a V 64. 
Nové modely umožňují výrazně 
rychlejší naprogramování a mají 
o 25 % větší dosah. Ovladače Air4 
tak lze nyní použít ke kopírování 
128bitových originálních ovladačů, 
tedy například všech nových ovla-
dačů Hörmann, které jsou velmi 
rozšířené na našem trhu. 

Stáhněte si 
nový katalog Air4

Skříňkové Skříňkové 
zámky STAR zámky STAR 
na kartuna kartu
Kompaktní zámky odemykané 
čipovými kartami určené pro in-
stalaci na šatní skříňky jsou ideální 
pro sportovní centra, fitness cen-
tra či bazény. Fungují bez připojení 
k internetu a kapacitu (počet 
skříněk) lze přizpůsobit požadav-
kům zákazníka, který má možnost 
výběru mezi režimem náhodného 
výběru skříňky nebo pevného 
přiřazení karty konkrétní skříňce. 
Dostupné ve variantě 125 kHz 
a MIFARE 13,56 MHz 

Objednávejte v e-shopu 
www.hbgroup.cz

Připravujeme: Připravujeme: 
Biometrické Biometrické 
kování STARkování STAR

Již brzy pro vás sorti-
ment elektronického 
zabezpečení STAR 
rozšíříme o dveřní 
kování s integrovanou 
čtečkou čipů RFID, 
klávesnicí a čtečkou 
otisku prstu. Kování 
bude dostupné ve 
verzi v kombinaci 
s mechanickou vlož-
kou a bez vložky. 

Katalog CISA Katalog CISA 
verze 2020/11verze 2020/11

Nezapomeňte si stáhnout nový katalog CISA 
s aktualizovanou sekcí panikové zámky, kování 
a příslušenství a s rozšířenou kapitolou o elektro-
nických přístupových systémech pro hotely. 

https://www.hbgroup.cz/produkt/kartovy-skrinkovy-zamek/

