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EDITORIAL
Vážení obchodní partneři, zákazníci, čtenáři, 

v minulém čísle jsme představili náš Projektový katalog – 
srozumitelný přehled řešení komplexního zabezpečení pro 
nejrůznější typy objektů. Jedním z důvodů pro vznik tohoto 
materiálu, který na našem trhu nemá obdoby, je především 
rozšíření aktivit H&B na novou oblast – projektové zakázky.
Věnujeme se klientům z veřejného i soukromého sektoru. 
Zatímco u veřejných zakázek má klient předem přesně 
specifikované zadání, jež je potřeba dodržet, a jediným 
rozhodujícím kritériem je cena, u soukromých poptávek 
je možné navrhnout zákazníkovi různé varianty řešení 
a nabídnout mu produkty s vyšší kvalitou, užitečnými 
funkcionalitami nebo zajímavějším designem.
Zákazníky obvykle zastupují projektoví manažeři či 
stavbyvedoucí, kteří nejčastěji poptávají SGHK, elektronické 
přístupové systémy a řešení klíčového hospodářství. 
Příprava standardní zakázky běžně trvá i déle než rok 
a vyžaduje častou komunikaci s klientem, opakovaná jednání 
a úpravy nabídky. Výsledkem je však realizace řešení, které je 
vytvořené zcela na míru potřebám klienta. Ten má navíc jistotu 
dlouhodobé spolupráce a technické podpory i servisu.
V tomto a následujících vydáních vám budeme pro inspiraci 
přinášet případové studie z nejzajímavějších realizací. 
Dnes si můžete na str. 12 přečíst o vytvoření bezobslužné 
recepce v pražském hotelu OREA.
Přejeme vám mnoho zajímavých nápadů!

               Jaroslav Endršt ml. 
projektové oddělení, hotelové systémy
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INZERCE

Chytrý zámek STAR

• Ovládejte běžný zámek ve dveřích do vašeho 
domu, bytu nebo kanceláře smartphonem

• Aplikace ke stažení zdarma

• Více informací o Chytrém zámku STAR najdete 
na straně 7

Doporučená prodejní cena: 3 618 Kč vč. DPH
Zjistěte svoji velkoobchodní cenu na e-shopu www.hgbroup.cz 

https://www.hbgroup.cz/produkt/chytry-zamek-star/
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Přehledná správa klíčového hospodářství a automatický výdej klíčů

Elektronické klíčové depozity jsou systémy 
pro bezpečné ukládání klíčů i dalších 
drobných cenností, které zajišťují jejich 
automatický výdej pouze oprávněným 
uživatelům a v určené časy. Odpadají tak 
náklady na recepčního či jinou obsluhu. 
V hotelech umožňují zřízení bezobslužné 
recepce, v půjčovnách aut vytvoření 
automatického systému pro rezervace klíčů 
a ve všech větších firmách a organizacích 
zajišťují neustálý přehled a kontrolu nad 
celým klíčovým hospodářstvím.

• Moderní způsob řízení výdeje klíčů nebo karet
• 100% kontrola a výčet historie výdejů
• Automatický výdej, vzdálená cloudová správa 

Elektronické klíčové depozity 
STAR
Elektronické klíčové depozity STAR jsou určené především 
pro ubytovací zařízení, kde je lze využít pro vytvoření 
unikátního řešení bezobslužné recepce. To snižuje 
nebo zcela eliminuje náklady hotelu na provoz recepce 
a poskytuje výrazně vyšší komfort pro hosty, kteří si 
z depozitu snadno a bezpečně vyzvednou klíč nebo čip od 
pokoje a sami se tak mohou bez čekání ubytovat, ať už 
přijedou během dne nebo uprostřed noci.
Klíčové depozity STAR jsou odolné ocelové schránky 
s oddělenými uzamykatelnými přihrádkami, do kterých 
personál hotelu či penzionu uloží samostatně klíče od 
jednotlivých pokojů. Host po zaplacení ubytování obdrží 
například SMS nebo e-mailem přístupový kód, který zadá 
na klávesnici klíčového depozitu. Tím si odemkne přihrádku 
od příslušného pokoje a vyzvedne si klíč. Základní moduly 

depozitů mají 5 přihrádek a lze je doplnit o rozšiřující 
moduly s 10 přihrádkami. Maximální kapacita systému je 
40 přihrádek.
Pro snadnou správu systému včetně generování 
přístupových kódů hostů a nastavování jejich platnosti 
slouží jednoduchý a přehledný software STAR MPS 
v češtině. Jednotlivé přihrádky depozitu mohou být trvale 
přiřazeny konkrétním pokojům, nebo může obsluha 
pokaždé zvolit libovolnou neobsazenou přihrádku. Systém 
je možno integrovat s většinou hotelových rezervačních 
systémů a ve spojení s on-line check-in nástrojem 
MyStay lze process plně automatizovat v rámci systému 
bezobslužné recepce pro check-in a check-out hostů bez 
recepčního.
Při osazení vstupních dveří do hotelu klávesnicí lze v rámci 
jednoho systému a stejného softwaru řešit také přístup do 
budovy. Zaslaný kód může host nejdříve použít k odemčení 
dveří pro vstup do lobby hotelu, kde si následně pomocí 
téhož kódu z depozitu vyzvedne klíče od pokoje.
Více informací o elektronických klíčových depozitech STAR 
najdete v Projektovém katalogu:
https://www.klicovecentrum.cz/klicove-depozity-star/

https://www.klicovecentrum.cz/klicove-depozity-star/
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Elektronické klíčové depozity 
CREONE KeyBox Keycontrol

Série Keycontrol představuje nejpokročilejší nástroj z řady 
KeyBox od švédského výrobce CREONE. Je určena pro 
elektronickou identifikaci klíčů a jejich správu, sledování 
jejich použití a kontrolu nad jednotlivými klíči. Pro ukládání 
klíčů lze vybírat z různých modelů depozitů, pro 42 až 924 
klíčů v jedné schránce. Řešení je zcela flexibilní – kapacitu 
systému lze snadno navyšovat přidáváním dalších lišt 
na klíče anebo celých schránek, a to až na tisíce klíčů, 
pohodlně spravovaných v rámci jednoho systému.

Dostupné jsou dvě varianty schránek: standardní 
a bezpečnostní. Standardní schránky (modely SC) jsou 
vyrobené z 1,5 mm silných plátů z galvanizované oceli. 
Všude, kde je požadována vysoká bezpečnost, jsou pak 
vhodné bezpečnostní schránky (modely KR), které lze 
označit také jako sejfy. Oproti standardním schránkám 
jsou tvořené masivními 4 mm ocelovými pláty s certifikací 
dle švédské normy pro trezory a bezpečnostní schránky 

SSF3492 proti násilnému vniknutí hrubou silou.
Uživatelé mají do depozitů přístup prostřednictvím PIN 
kódu anebo čipového média. V případě čipů je potřeba 
pouze doobjednat odpovídající typ čtečky. Doplňkovým 
bezpečnostním opatřením může být navíc pořízení také 
alkohol testeru, který neumožní odemknutí schránky 
osobám s platným kódem nebo čipem, pokud jsou pod 
vlivem alkoholu – což může sloužit například jako záruka, 
že si opilá osoba z depozitu nevyzvedne klíče od služebního 
vozu.

Pro správu klíčových depozitů slouží software KeyWin6 
s velmi přehledným a přívětivým uživatelským rozhraním. 
Nabízí kompletní přehled o všech klíčích v reálném čase, 
zobrazení historie, pokročilé možnosti správy přístupových 
práv i nastavení systému. Propojit jej lze i s dalšími systémy 
(např. externí čtečkou nebo alarmovým systémem). Vybrat 
je možno mezi místní instalací softwaru anebo cloudovou 
službou využívající technologii IoT.
Pro individuální nabídku řešení a cenovou kalkulaci 
systému KeyBox Keycontrol kontaktujte prosím našeho 
produktového specialistu CREONE Milana Turynka: 
m.turynek@hbgroup.cz

Model 8500 KR

mailto:m.turynek%40hbgroup.cz?subject=
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Revoluce v doručování balíkových zásilek

eBoxx EASY+

Doručování zásilek z e-shopů nikdy nebylo 
pohodlnější. Novinka od našeho německého 
partnera BURG-WÄCHTER, box na balíky 
eBoxx EASY+, převezme balík bez přítomnosti 
adresáta v kteroukoliv denní i noční dobu.  

Objednávání z internetových obchodů je stále na vzestupu, 
a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Důvod je jasný: je to 
snadné a pohodlné. A bylo by ještě příjemnější, kdyby 
pokaždé nebylo nutné čekat na příjezd kurýra nebo stát 
fronty ve výdejnách zásilek. Právě tyto situace řeší nový 
eBoxx EASY+. Jde o chytrý box na balíky, který umožňuje 
rychlé a jednoduché uložení balíku kurýrem.

To probíhá ve čtyřech krocích:
1. Stiskněte tlačítko START
2. Otevřete box na balíky
3. Vložte zásilku a zavřete box na balíky
4. Stiskněte tlačítko END

Takto je zásilka bezpečně uložena během pár sekund. 
Doručovatel nemusí čekat na příchod adresáta a může 
ihned pokračovat v rozvážení. Majitel boxu si pak svou 
zásilku stejně snadno vyzvedne svým uživatelským kódem 
nebo pomocí aplikace secuENTRY KeyApp. 

Ta je zcela zdarma a umožňuje mimo jiné nastavování 
přístupových kódů a přehled o stavu boxu. Několik variant 
kódů umožňuje různé režimy doručování, včetně doručení 
více zásilek v jeden den, odesílání zásilek nebo například 
i jejich bezpečné předávání v rámci firmy.

eBoxx EASY+ je dostupný ve dvou velikostech. Má precizní 
zpracování, robustní konstrukci a zaručuje tak vysokou 
odolnost proti vandalismu i vlivům počasí. Balíky jsou 
v něm cháněny před krádeží i před vodou a vlhkostí. 

Instalovat jej lze na zem, na zeď nebo na stojan, a to buď 
samostatně nebo do praktických sestav s dalšími eBoxxy 
a nebo poštovními schránkami. Je ideální pro rodinné domy, 
dvojdomky, bytové domy i nejrůznější podniky a organizace.

Doporučená prodejní cena: 12 856 Kč vč. DPH
Zjistěte svoji velkoobchodní cenu na e-shopu www.hgbroup.cz 

https://www.hbgroup.cz/produkt/box-na-baliky-eboxx-easy-plus/
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Chytrý zámek STAR
Náš sortiment elektronického zabezpečení 
STAR jsme nedávno rozšířili o nový 
produkt: Chytrý zámek STAR pro pohodlné 
a snadné ovládání běžné mechanické vložky 
smartphonem. 

Jeho výhodou je velmi snadná instalace, kterou zvládne 
během pár minut naprosto každý a je k ní potřeba pouze 
šroubovák. Zámek je vhodný pro všechny běžné dveře 
a nevyžaduje žádné kabely ani vrtání. 

Pro ovládání dveřního zámku, sdílení a správu přístupových 
práv i nastavování zámku slouží přehledná aplikace, která 
je ke stažení zdarma. 

Přenos dat mezi zařízením a telefonem probíhá 
prostřednictvím Bluetooth a je samozřejmě šifrovaný dle 
současných standardů.

K Chytrému zámku STAR je možno dokoupit následující 
příslušenství:

Pohodlné odemykání smartphonem pro každého

Chytrý zámek STAR

Chytrý zámek STAR je 
ideální především pro 
dveře bytů, rodinných 
domů a kanceláří, 
kde výrazně zvyšuje 
pohodlí pro uživatele.

Doporučujeme kombinovat 
s vložkou s funkcí BSZ nebo 
s knoflíkovou vložkou.

Klávesnice Dálkový ovladač Dveřní senzor Wi-Fi modul gateway

pro snadné odemykání a zamykání bez 
smartphonu (vhodné nejen pro děti a seniory)

pro monitorování 
stavu dveří

pro připojení zámku k Wi-Fi síti 
a možnost vzdáleného odemykání, 

zamykání a změn nastavení

Doporučená prodejní cena: 3 618 Kč vč. DPH
Zjistěte svoji velkoobchodní cenu na e-shopu www.hgbroup.cz 

https://www.hbgroup.cz/produkt/chytry-zamek-star/
https://www.hbgroup.cz/produkt/klavesnice-pro-chytry-zamek-star/
https://www.hbgroup.cz/produkt/dalkovy-ovladac-pro-chytry-zamek-star/
https://www.hbgroup.cz/produkt/dverni-senzor-pro-chytry-zamek-star/
https://www.hbgroup.cz/produkt/wi-fi-modul-gateway-pro-star-smart/
https://www.hbgroup.cz/produkt/chytry-zamek-star/
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Unikátní možnost spojení technologií od různých dodavatelů

CES Access One

Systém Access One od německého výrobce 
CES je vysoce bezpečný, uživatelsky přívětivý 
a zcela flexibilní přístupový systém. Zajistí 
on-line ovládání jakýchkoliv bezpečnostních 
dveří nebo jiných vstupů či vjezdů včetně 
monitoringu stavu v reálném čase a prohlížení 
záznamů historie použití, ale i off-line 
mechatronické ovládání dveří.

Access One umožňuje využití nejen originálních zařízení 
CES včetně všech zařízení CES Omega Flex (mechatronické 
vložky a kování a stěnové čtečky), umí však spolupracovat 
i se zařízeními jiných výrobců, mimo jiné ASSA ABLOY, 
dormakaba, STAR a dalšími. Jedinou podmínkou je, že 
zařízení musí být dodána se softwarem ve verzi OSS (Open 
Security System). 

Systém pak klientovi zajišťuje kompletní flexibilitu – při 
pořízení Access One může využívat zařízení preferované 
značky a není do budoucna omezen, pokud se rozhodne pro 
změnu dodavatele.
Systém nabízí nejrůznější pokročilé funkce: lze do 
něj integrovat správu parkovacích míst, vytvářet 
personalizované ID karty nebo například využívat 
zjednodušený systém pro administraci přístupových 
práv hostů z libovolného počítače pouze prostřednictvím 
webového rozhraní. Access One lze navíc propojit s dalšími 
systémy, např. se systémy správy budov, hotelovými 
rezervačními systémy, personální evidencí, systémem 
ovládání výtahu, kamerovým systémem (pro rozpoznávání 
tváře apod.) či alarmovým systémem (automatické otevření 
únikových východů při požáru atd.)
Systém Access One je prakticky neomezeně škálovatelný 
a je tak vhodný jak pro malé objekty pouze s pár zařízeními, 
tak pro velké objekty s až 16 000 on-line zařízeními, 
100 000 off-line zařízeními a až 200 000 přístupovými 

médii. Všechny změny práv, nastavení systému 
i vyhodnocení se provádějí centrálně na PC. V přehledném 
a intuitivním uživatelském rozhraní lze snadno a rychle 
přidělovat přístupová práva k jednotlivým vstupům (např. 
dveřím) pro individuální uživatele či skupiny uživatelů. 
Oprávnění lze přidělovat on-line, dokonce i pro dveře 
osazené off-line zařízeními, tedy bez kabelového připojení. 
Řešení je velmi hospodárné, protože pro většinu dveří 
nejsou nutné pokládky kabelů a nebo jsou využity již 
existující rozvody.
Access One splňuje aktuální bezpečnostní standardy. 
Využívá šifrovaný přenos dat, automaticky zaznamenává 
veškeré aktivity a díky dalším bezpečnostním funkcím 
umožňuje nadstandardní kontrolu nad pohybem osob 
v objektu a minimalizuje riziko zneužití přístupového 
média neoprávněnou osobou.
Přečtěte si více o systému CES Access One v našem 
Projektovém katalogu:  
https://www.klicovecentrum.cz/ces-access-one/

https://www.klicovecentrum.cz/ces-access-one/
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Schéma systému Access One Server

Klient
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jednotka
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Off-line zamykací technologie

Vaše logo
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Nové cloudové řešení pro snadnou výrobu autoklíčů

RW5: až 3x rychlejší  
klonování čipů

Nové zařízení Silca RW5 představuje rychlé 
a snadné řešení pro kopírování čipů. Umožňuje 
duplikaci 99 % klonovatelných autoklíčů na 
trhu, včetně ID46 a ID48. 

Výpočty pro klonování jsou prováděny na vlastních 
serverech Silca, aby byla zaručena spolehlivost, byly vždy 
použity nejnovější dostupné procedury a nemuseli jste se 
zbytečně zatěžovat zdlouhavými aktualizacemi softwaru.

Procesem klonování vás krok za krokem provádí barevný 
displej. Průběh procedur je přitom až třikrát rychlejší 

než při použití předchozích zařízení. Díky plné integraci 
s ekosystémem MYKEYS Pro máte technickou podporu 
a kompletní informace ke všem fázím kopírování 
autoklíče a zákazníkům tak můžete nabídnout naprosto 
profesionální služby.

Díky přehledně popsaným postupům a jednoduchosti 
celého procesu je RW5 skvělým zařízením i pro naprosté 
začátečníky v oblasti výroby autoklíčů. Pokud jste zvyklí na 
práci s RW4, přejít na RW5 pro vás bude snadné.

Pro výrobu autoklíčů s využitím RW5 jsou určeny nové 
multifunkční čipy Silca GTI PRO, které lze využít pro velmi 
širokou škálu značek a modelů vozů, díky čemuž můžete 
výrazně zredukovat své skladové zásoby. Jako všechny 
originální čipy Silca, i u čipů GTI PRO je samozřejmostí 
testování na bezpečnost, kompatibilitu a funkčnost před 
jejich uvedením na trh a certifikace CE.

Pro cenovou nabídku na zařízení 
RW5 kontaktujte prosím našeho 
obchodního zástupce.
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Otevíráme pro vás nová odborná školení

Zvyšte svou odbornou 
kvalifikaci!

Již řadu let realizujeme odborná školení 
v rámci projektu H&B Academy, jehož cílem 
je zvyšovat odbornost firem a řemeslníků 
působících v oblasti zabezpečení. 

Přihlaste se i vy, abyste si rozšířili své teoretické znalosti 
a především praktické dovednosti a mohli jste tak svým 
zákazníkům nabídnout více služeb a kvalitnější servis 
a snáze si udržet náskok před konkurencí.

Naše odborné kurzy se zaměřují na různá aktuální témata, 
od výroby autoklíčů až po montáže a servis produktů 
zabezpečení. V současnosti zaznamenáváme největší 
poptávku po kurzech otevírací techniky, které účastníky 
seznamují s právními náležitostmi nouzového otevírání 
a podrobně probírají všechny v praxi běžné situace 
a nedestruktivní i destruktivní metody používané k jejich 
řešení.

Rostoucí zájem máme také o školení skládání vložek. 
V něm se můžete naučit základy sestavování cylindrických 
vložek všech běžných značek na našem trhu. Naučíte 
se také provádět jejich přestavby, různé servisní úpravy 
a počítat a vyrábět systémy generálního a hlavního klíče.
Aktuální přehled všech modulů školení včetně podrobných 
informací o obsahu naleznete na:
https://www.hbgroup.cz/h-b-academy/

Pokud si z uvedených kurzů nevyberete, rádi pro vás 
uspořádáme individuální školení na libovolné téma 
– například školení prodeje, instalace nebo servisu 
jakýchkoliv produktů z našeho portfolia. Kurzy vždy 
provádějí zkušení instruktoři, kteří kladou důraz na 
praktickou stránku školení a individuální přístup tak, abyste 
vždy měli možnost si nově nabyté znalosti a dovednosti 

pod vedením školitele vyzkoušet a ihned po absolvování 
kurzu je začít používat v praxi.

V ÝROBA AUTOKLÍČŮ 4.
H&B Group s.r.o., U Pekařky 1a, Praha Libeň

Kontakt: servis@hbgroup.cz, tel.: +420 602 107 855

ELEKTRONICKÉ PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY 3.
H&B Group s.r.o., U Pekařky 1a, Praha Libeň

Kontakt: projekty@hbgroup.cz, tel.: +420 603 332 016

OTEVÍRACÍ TECHNIKA - 3 MODULY

• Legislativa a základy praxe

• Nouzové otvírání pro začátečníky

• Nouzové otvírání pro pookročilé

1.
H&B Group s.r.o., 
Freyova 12/1, Praha Vysočany
Kontakt: vysocany@hbgroup.cz 
tel.: +420 604 394 190

H&B Group s.r.o., 
Freyova 12/1, Praha Vysočany
Kontakt: vysocany@hbgroup.cz 
tel.: +420 604 394 190

SKL ÁDÁNÍ VLOŽEK2.
• Základy skládání vložek

• Servis vložek a základy SGHK

https://www.hbgroup.cz/h-b-academy/
mailto:servis%40hbgroup.cz?subject=
mailto:projekty%40hbgroup.cz?subject=
mailto:vysocany%40hbgroup.cz?subject=
mailto:vysocany%40hbgroup.cz?subject=
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INSPIRACE: STAR Smart Wireless a bezobslužná recepce

OREA Place Charles Bridge 
Praha

Čtyřhvězdičkový hotel poblíž Karlova mostu 
v Praze umožňuje hostům samostatně se 
ubytovat v kteroukoliv denní i noční dobu bez 
potřeby recepčního.

Požadavky investora:
• Check-in bez asistence recepce
• Umístění recepčního kiosku pro self check-in v prostoru 

chodby za hlavním vstupem
• Hlavní vstup musí být přístupný veřejnosti v otevírací 

době restaurace
• Otevírání pokojů číselným kódem a webovou aplikací
• Přístup pro personál pouze ve dnech, kdy mají službu, 

a možnost blokovat přístup v případě rozvázání 
pracovního poměru

Řešení:
Do hotelu jsme nainstalovali systém elektronické kontroly 
vstupu Smart Wireless z naší řady přístupových systémů 
STAR. Bezobslužné odbavení hostů je zajištěno pomocí 
aplikace MyStay a jejího recepčního kiosku. 
Alokaci pokojů pak zajištuje recepční software Hotel Time. 
Kombinace těchto tří systémů umožňuje vstup hosta do 
pokoje bez nutnosti asistence recepčního.

Pro bezpečné zajištění vstupu je na historických vstupních 
dveřích instalován magnet a na stěně vedle nich je 
umístěna čtečka. Během otevírací doby restaurace mají 
hlavní dveře naprogramované časové okno se stavem 
„trvale otevřeno“, aby do objektu mohli vstupovat i hosté 
restaurace. Mimo otevírací dobu restaurace může host 
dveře otevřít pomocí číselného kódu, který obdrží po 
zarezervování svého pobytu.

V hale dokončí svou rezervaci na recepčním kiosku 

a následně je mu vygenerován číselný kód. Druhá varianta 
je otevírání dveří pokoje pomocí webové aplikace MyStay 
– po dokončení odbavení se v aplikaci aktivuje tlačítko 
„Otevřít pokoj“. Přístupová práva jsou platná pouze po dobu 
pobytu hosta.

Hotelové pokoje jsou osazeny dveřními kováními 
s nezávislým napájením bateriemi a celý systém je 
propojený on-line přes Wi-Fi pomocí modulů gateway. 
Ty umožňují okamžité přenesení změn přístupových práv 
do zámků, kontrolu stavu dveří v reálném čase a vzdálené 
ovládání zámků nebo sledování historie.

Přínosy systému:
• Systém bezobslužné recepce šetří především náklady 

na personál. Využití Wi-Fi pak snižuje vstupní náklady 
– nejsou potřeba žádné kabeláže ani stavební úpravy 
objektu. 

• Samotný on-line systém pak usnadňuje komunikaci 
s hostem a pomáhá řešit nenadálé situace v případě 
ztráty přístupu. Systém efektivně řeší i bezpečnostní 
situace: v případě odcizení přístupových práv lze přístup 
do objektu a pokojů okamžitě zablokovat. 

V objektu instalováno:
• 16 štítových kování STAR Smart, 
• 2 nástěnné čtečky STAR Smart, 
• 6 gateway, 
• bezobslužná recepce STAR

Více o systému STAR Smart Wireless v Projektovém 
katalogu: https://www.klicovecentrum.cz/star-smart/

https://www.klicovecentrum.cz/star-smart/
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Inspirujte se našimi spokojenými zákazníky

František Krč, zámečnictví Trezam
Trnava, Slovensko

| Vybavení pana Krče: Bravo Professional, 
Matrix, Tech 3, RW4 Plus + M-Box + Snoop, 
čipovačka Dallas, kopírovačka čipů iCopy-X |

Pan František Krč, majitel firmy Trezam 
z Trnavy, je zákazníkem H&B prakticky od 
vzniku naší bratislavské pobočky. 

Pravidelně odebírá kompletní klíčařský 
i železářský sortiment, například i včetně 
trezorů BURG-WÄCHTER. Věnuje se také 
výrobě autoklíčů, nouzovému otevírání 
zabouchnutých dveří nebo opravám 
a servisu trezorových zámků.

Na spolupráci s H&B oceňuje především 
to, že mu pomáhá zůstávat informovaný 
o aktuálních trendech v oblasti výroby 
klíčů a zabezpečení a že díky našim 
kontaktům poznal řadu skvělých kolegů 
z oboru, se kterými si může vyměňovat své 
zkušenosti.

Kompletní nabídku profesionálního vybavení 
najdete zde:
https://www.hbgroup.cz/stroje-a-software-
na-vyrobu-klicu/

Panu Krčovi přejeme mnoho podnikatelských a osobních úspěchů!
Rádi vám s ním zprostředkujeme setkání pro výměnu zkušeností a stylu práce nejen se stroji Silca.

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

https://www.hbgroup.cz/stroje-a-software-na-vyrobu-klicu/
https://www.hbgroup.cz/stroje-a-software-na-vyrobu-klicu/
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Odpovězte na soutěžní otázku 
a vyhrajte!
Jak se jmenuje letošní novinka v řadě elektronických 
produktů STAR, který umožňuje ovládání běžné zamykací 
vložky smartphonem a vyznačuje se velmi snadnou 
montáží?

Soutěž

Správnou odpověď najdete na předchozích stránkách tohoto vydání.
Svou odpověď (a, b nebo c) zašlete na e-mail: eshop@hbgroup.cz 

s předmětem „soutěž“ do 30. 11. 2022. Ze správných odpovědí 
vylosujeme jednoho výherce, který uvedený produkt získá zdarma.

 

Naposledy jsme odměňovali slevou 1 000 Kč na nákup všechny zákazníky e-shopu, kteří objednali zboží v hodnotě 5 000 Kč. 
Slevu získali: Tomáš Grof, Radek Habla, Petr Doucha, Pavel Kuncl, Petr Mertlík.

a) Přístupový terminál STAR TF1
b) Chytrý zámek STAR
c) Přístupový systém CES Acces One

mailto:eshop%40hbgroup.cz?subject=
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Taggy: Taggy: 
klíč a visačka klíč a visačka 
v jednomv jednom

Silca Taggy jsou nové unikátní klíče 
s průhlednou otevírací plastovou jmenovkou 
pro vložení štítku s popisem klíče – ke klíči už 
tak není potřeba žádná visačka ani rozlišovač, 
každý klíč je přehledně 
popsaný. 

Skladem již máme všechny 
nejběžnější profily, každý dostupný v pěti 
barevných variantách štítku.   

 

Ve dnech 20.-24. září 2022 se na pražském výstavišti v Letňanech uskutečnil 
již 33. ročník mezinárodního stavebního veletrhu For Arch s více než 500 
vystavovateli a 42 tisíci návštěvníky. Jako již tradičně jsme se zúčastnili i my se 
stánkem KLÍČOVÉHO CENTRA, kde se návštěvníci mohli inspirovat a zároveň 
i vyzkoušet nejzajímavější novinky z moderního zabezpečení značek STAR, 
CES, CISA, BURG-WÄCHTER, CREONE či NUKI a využít k tomu profesionálního 
poradenství. 
Představili jsme také nový projekt společného vývoje přístupového systému na 
bázi nejbezpečnější sítě GSM včetně vzdálené správy s operátorem VODAFONE 
(bez závislosti na Wi-Fi připojení). Řešení uvedeme na trh v roce 2023!

FOR ARCH 2022

Výhradní zastoupení


