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KLÍČOVÉ CENTRUM

Zpravodaj H & B Group

Úvodní slovo
Vážení zákazníci,
mezinárodní 
veletrh ELF se le‑
tos poprvé koná 
v České repub‑
lice. Poprvé jsem 

tuto výstavu navštívil v roce 
2012 v Lillehammeru se svým 
australským přítelem Tomem 
Stokesem. Byl jsem tehdy 
hodně zklamaný z úrovně 
veletrhu i nezajímavého 
skandinávského sortimentu. 
Avšak ELF v Madridu hned 
následující rok mě příjemně 
překvapil. Byla zde k vidění 
celá řada novinek a při‑
pravený poutavý program 
seminářů o otevírací technice 
3D tisku. Je důležité, v jaké 
zemi se ELF koná, a věřím, že 
letošní ročník v Praze pro Vás 
bude zajímavý a osobně se 
uvidíme.

Na přelomu roku došlo 
pravděpodobně k nejdůleži‑
tější změně v H & B za celých 
25 let naší existence. Zavedli 
jsme nový informační systém, 
díky kterému nyní všechny 
naše pobočky v ČR i SR neu‑
stále sdílejí veškeré důležité 
informace nejen z oblasti 
obchodu, provozu či skladů 
a logistiky. Ačkoliv je to pro 
Vás jako zákazníky neviditelná 
změna, přinese i Vám výhody, 
např. v podobě efektivnějších 
dodávek a lepšího servisu. Zá‑
roveň pro Vás letos spustíme 
nové webové stránky. Nalez‑
nete na nich aktuální informace 
o našich produktech, novinky 
z oboru, technickou podporu 
i možnost pohodlného objed‑
návání v moderním e ‑shopu.

V loňském roce se naše síť 
maloobchodních prodejen 

rozrostla o další dvě v Praze. 
Nyní tak máme už 11 prode‑
jen. Náš nový kolega a člen 
skupiny KLÍČOVÉ CENTRUM 
Martin Houdek se s námi dělí 
o své zkušenosti, zatímco my 
poskytujeme podporu v ob‑
lasti marketingu a obchodu. 
Budeme rádi, když s námi 
spojíte své síly i Vy a přidáte 
se do naší skupiny elitních klí‑
čařů. Pokud máte zájem o po‑
užívání naší ochranné známky 
KLÍČOVÉ CENTRUM a další 
marketingovou podporu (vč. 
kompletního vybavení a bran‑
dingu prodejen), kontaktujte 
prosím svého obchodního 
zástupce. Kontakty na naše 
partnery budou samozřejmě 
i na našem připravovaném 
novém webu.

Rád bych upozornil 
také na profesionální stroj 

Silca Protech. Jak všichni 
víte, mzdové náklady stále 
stoupají a proto bude i do bu‑
doucna nezbytné maximálně 
zefektivnit produktivitu práce. 
Protech je ideálním řešením. 
Jsem rád, že na našem trhu 
jsou už dva tyto skvělé stroje 
a brzy budeme instalovat 
třetí.

I letos se můžete těšit na 
další termíny školení pořá‑
daných za podpory nových 
lektorů (Luděk Vrzák, Pavel 
Děd, Richard Cetl a Josef 
Březík). Novinkou budou 
školení zaměřená na oteví‑
rání trezorů a elektronického 
zabezpečení. 

Ladislav Beránek

CESeasy
Odemykání smartphonem a jednoduché řízení přístupu

CESeasy je nový přístu‑
pový systém od CESu, 
který umožňuje odemykání 
smartphonem (případně 
dálkovým ovladačem nebo 
mechanickým klíčem). 

Smartphone komunikuje 
s motorickou vložkou 
prostřednictvím bluetooth. 
Podporované jsou operační 
systémy Android 4.3 a vyšší 
a IOS 8. 1. 2 a vyšší.

Motorická vložka má jedno‑
duchý design a je dostupná 
také ve verzi s extra velkým 
knoflíkem. Volitelně nabízí 
možnost automatického 
zamykání. Nezávislé napájení 
je zajištěno standardními ba‑
teriemi AA (ale možné je také 
napájení přímo ze sítě).

Instalace i nastavení 
systému jsou velmi snadné. 
Administrátorské rozhraní 
je umístěné na cloudu a je 
tak přístupné odkudkoliv 
a kdykoliv prostřednictvím 
prohlížeče na počítači nebo 
tabletu. 

Hlavními výhodami motorické vložky 

 CESeasy oproti konkurenčním produktům 

je odolné provedení, silnější motor a snížená 

spotřeba energie
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Jako exkluzivní distributor 
Vám nabízíme široký vý‑
běr visacích zámků BURG‑

‑WÄCHTER. Důkazem tradiční 
německé kvality je precizní 
zpracování těchto zámků spl‑
ňující nejnáročnější požadavky, 
jako je:

 » pevné tělo z masivního 
materiálu (obvykle mozas 
nebo speciální slitina na 
bázi hliníku),

 » třmen z tvrzené oceli 
s moderním dvojitým 
zamykacím mechanismem 
a s ochranou proti pře‑
říznutí, přestřižení nebo 
vytržení,

 » kvalitní profil klíče, díky 
kterému jsou zámky 
vhodné i pro sjednocení na 

společný uzávěr nebo 
SGHK,

 » či odolnost proti vlivům 
počasí (nerezavějící 
komponenty včetně 
vnitřního mechanismu) 
nebo dokonce proti 
slané mořské vodě.

Visací zámky BURG‑
‑WÄCHTER jsou praktické, 
odolají zlodějům i nejná-
ročnějším podmínkám 
a nabízejí atraktivní design.

Zámek Alutitan 770 
50 má navíc certifikaci 
pro 2. třídu bezpečnosti 
(dle ČSN EN 12320) a byl 
testován na odolnost proti 
korozi v solné lázni po 
dobu 96 hodin. 

10 důvodů, proč klíčaři na celém světě milují tento zámek:
1. Odpovídá požadadavkům 

na 2. třídu bezpečnosti
2. Univerzální použití
3. Možnost kombinace s libo‑

volnou profilovou půlvlož‑
kou (rozměr 10/30 mm)

4. Možnost kombinace také 
s mechatronickou půlvlož‑
kou

5. Velmi rychlá a jednoduchá 
instalace vložky

6. Vhodný pro začlenění do 
nových i stávajících sys-
témů generálního klíče

7. Dvojitý zamykací mechani‑
smus

8. Tvrzený třmen odolný 
proti přeříznutí a přestři‑
žení

9. Ochrana proti korozi
10. Špičková německá kvalita

Zámek 116 Profi PC je vhodný 
i pro kombinaci s mechatro‑
nickou půlvložkou OMEGA 
FLEX od CESu.

Proč zvolit právě tuto vložku?
 » Možnost využití v rámci 

současných i nových pří‑
stupových systémů

 » Přístup prostřednictvím 
čipu nebo čipové karty

 » Snadná správa přístu-
pových práv včetně jejich 
jednoduchého zrušení pro 
ztracený čip (kartu)

 » Dynamická kontrola pří‑
stupu, možnost časových 
oken i sledování historie 
přístupů

 » Snadná instalace (stejně 
jako u běžných mechanic‑
kých vložek) a nezávislé 
napájení 

Visací zámky BURG-WÄCHTER
Vysoce bezpečné zámky do každého počasí

High-tech kombinace: visací zámek Profi + 
mechatronická vložka OMEGA FLEX
Další z kvalitních zámků od BURG-WÄCHTERU je visací zámek 116 Profi PC 50

+
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V letošním roce jsme pro Vás 
opět připravili školení v rámci 
projektu H & B Academy.

Letos poprvé pořádáme 
školení nejen v Plzni, ale také 
v Ostravě pro naše zákazníky 
z regionů Morava a Slovensko.

Školení se konají na adrese:

 » Plzeň, Žatecká 8
 » Ostrava, Rudná 1c

a začínají vždy v 10.00 hodin. 

Nezapomeňte se přihlásit 
včas, kapacita každého ško‑
lení je pouze 10 osob!

Silca Protech: Váš nový zaměstnanec !

Školení H & B Academy letos poprvé i v Ostravě

Silca Protech dokáže 
nařezat, vygravírovat 
a roztřídit zhruba 75 
klíčů za hodinu a to 
zcela automaticky, 
bez jakéhokoliv 
zásahu obsluhy, 
zatímco Vy se 
můžtete věnovat 
jiné práci. Vyrábět 
umí zubové i důl‑
kové klíče, všechny 
běžné, speciální 
i chráněné profily.

Protech šetří 
nejen Váš čas, ale 
také peníze. Výhodou tohoto 
stroje je „stavebnicové“ řešení. Protech 
lze sestavit například pouze pro řezání 
zubových klíčů, samozřejmě s možností 
kdykoliv později dokoupit třeba sta‑
nici pro výrobu důlkových klíčů apod. 

Základní model F043 na řezání 
zubových klíčů 
a značení Vás tak 
vyjde pouze na 
25 000 Kč mě-
síčně při leasingu 

na 5 let (celková cena 
1 500 000 Kč), tedy zhruba 
stejné náklady jako při na‑
jmutí dalšího zaměstnance.

Na rozdíl od zaměst‑
nanců ale Silca Protech 
může pracovat 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. Ne‑
potřebuje přestávky, nikdy 

neonemocní, nedělá chyby, 
je spolehlivý a přesný.

Kontaktujte svého obchod‑
ního zástupce a spočítejte si, 
kolik času a peněz Vám Protech 
ušetří! Spokojený zákazník:  

pan Kubricht s nově nainstalovaným strojem Protech

Program školení 2017
Otevírací technika pro začátečníky – 
 Ostrava
Termín: 10. srpna 2017
Obsah školení: otevírání dveří, automobilů, lock‑
picking
Kontaktní osoba pro doplňující informace a po‑
dávání přihlášek: Pavel Děd, servis@hbgroup.cz, 
+420 724 233 369

Autoklíče pro začátečníky –  Ostrava
Termín: 10. srpna 2017
Obsah školení: RW4+, Supervag, SKP‑900
Kontaktní osoby pro doplňující informace a po‑
dávání přihlášek: Jan Vytasil, jvytasil@hbgroup.
cz, +420 731 774 899, Rastislav Masár, rmasar@
hbgroup.sk, +421 911 654 551

Otevírací technika pro pokročilé – 
 Ostrava
Termín: 11. srpna 2017
Obsah školení: otevírání dveří, automobilů, lock‑
picking a otevírání a servis trezorů
Kontaktní osoba pro doplňující informace a po‑
dávání přihlášek: Pavel Děd, servis@hbgroup.cz, 
+420 724 233 369

Autoklíče pro pokročilé – Ostrava
Termín: 11. srpna 2017
Obsah školení: Tango, Zed ‑FULL, MVP Pro

Kontaktní osoby pro doplňující informace a po‑
dávání přihlášek: Jan Vytasil, jvytasil@hbgroup.
cz, +420 731 774 899, Rastislav Masár, rmasar@
hbgroup.sk, +421 911 654 551

Elektronika – Ostrava
Termín: 24. srpna 2017
Obsah školení: elektronické prostupové systémy 
a příslušenství – CES, BURG‑WÄCHTER, Fuhr, 
STAR
Kontaktní osoba pro doplňující informace a po‑
dávání přihlášek: Luděk Vrzák, lvrzak@hbgroup.cz, 
+420 702 131 919

Otevírací technika – Plzeň
Termín: 11. října 2017
Obsah školení: otevírání dveří, automobilů, loc‑
kpicking a otevírání a servis trezorů
Kontaktní osoba pro doplňující informace a po‑
dávání přihlášek: Pavel Děd, servis@hbgroup.cz, 
+420 724 233 369

Elektronika – Plzeň
Termín: 25. října 2017
Obsah školení: elektronické prostupové systémy 
a příslušenství – CES, BURG ‑WÄCHTER, Fuhr, 
STAR
Kontaktní osoba pro doplňující informace a po‑
dávání přihlášek: Luděk Vrzák, lvrzak@hbgroup.cz, 
+420 702 131 919
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Pro úspěšné podnikání je 
stejně jako kvalitní sortiment 
důležitý i vzhled provozovny. 

Pro naše partnery proto 
nabízíme program pro vyba-
vení prodejny, od nábytku, 
přes prezentační stojany až 
po nejrůznější marketingové 
materiály.

V současnosti nabízíme 
dvě varianty nábytku, 
cenově dostupný systém 
Silca COMPACT ideální pro 
zřízení libovolně rozsáhlého 
„keycentra“ ve Vaší prodejně 
a systém KUBUS od BURG‑

‑WÄCHTERU vhodný pro 
profesionální prezentaci 
jakéhokoliv sortimentu od 
cylindrických vložek po 
trezory. Dostupná je rovněž 
celá řada prezentačních 
stojanů, věšáků a reklamních 
panelů.

Pro současné i začínající 
klíčaře umíme zajistit kom-
pletní vybavení a rebranding 

provozovny od nábytku po 
polepy výloh ve stylu naší 
maloobchodní značky KLÍ‑
ČOVÉ CENTRUM. Tuto značku 
intenzivně podporujeme řa‑
dou marketingových kampaní, 
kterými přispíváme 
k poptávce po kvalit‑
ním zabezpečení i mezi 
Vašimi zákazníky. 

Pro více informací kontaktujte, prosím,  
svého obchodního zástupce.

„Image KLÍČOVÉHO CENTRA zvedla prestiž 
mých prodejen“

Podpořte své podnikání!
Nabídka vybavení prodejny i kompletní marketingová podpora

Logové klíče: skvělá 
reklama zdarma

Skupina KLÍČOVÉ CENTRUM se v loňském roce rozrostla hned o dvě prodejny. Zeptali jsme se 
jejich majitele Martina Houdka na jeho zkušenosti s tímto partnerstvím

Co předcházelo tomu, než jste 
se rozhodl zapojit do projektu 
KLÍČOVÉ CENTRUM?

S prací v oblasti zabezpe‑
čení mám dlouholeté zkuše‑
nosti. Začínal jsem ve firmě 

Renesance, 
potom jsem 
se rozhodl pro 
vlastní podni‑
kání. V Praze 
mám dvě 
provozovny – 
na Vinohradech 
a v Dejvicích. 
Několik let 

jsem byl partnerem FABu, ale 
v nedávné době jsem s oběma 
prodejnami vstoupil do sku‑
piny KLÍČOVÉ CENTRUM.
Co bylo hlavním důvodem pro 
toto rozhodnutí?

Situace na trhu není jedno‑
duchá. Nějakého klíčaře dnes 
najdete téměř na každém 
rohu a není snadné se odlišit 
a udržet si zákazníky. Mož‑
nost prezentovat se pod 
známou značkou je pro mě 
jako menšího podnikatele 
obrovským přínosem.
Jaké hlavní změny Vám vstup 
do skupiny KLÍČOVÉ CENT-
RUM přinesl?

Jedna změna se týká 
produktů, zaměřil jsem se 
především na značky CES, 
BURG ‑WÄCHTER, STAR, CISA. 

Byl jsem překvapený zázemím 
H & B Group, velikostí skladů 
i šířkou sortimentu, díky 
kterým mám zajištěné bez‑
problémové dodávky a servis 
pro zákazníky a nemusím 
držet velké zásoby. Nejvíce ale 
oceňuji podporu v oblasti mar‑
ketingu, profesionální rebran‑
ding exteriérů i kompletní 
vybavení prodejen – nábytek, 
prezentační stojany, displeje 
a další materiály. Nová image 
KLÍČOVÉHO CENTRA zvedla 
image mých prodejen.

Klíč k vašemu bezpečí
Kompletní
zabezpečení

NEDEJTE
ZLODĚJŮM

ŠANCI!
vše pro

bezpečné dveře

už máte náhradní

autoklíč?
elektronické
zabezpečení

trezory

www.klicovecentrum.cz

pro Váš domov i firmu
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V ČR je registrováno 
téměř 7,5 milionu 
motorových vozidel 
a jejich počet neustále 
roste. Odhaduje se 
přitom, že nový nebo 
rezervní klíč potřebuje 
každoročně každé 
20. vozidlo. Výroba 
duplikátů autoklíčů 
a náhrady ztracených, 
ukradených a poško‑
zených autoklíčů tak 
představují rychle se rozvíje‑
jící oblast podnikání s velkým 
potenciálem.

Nové dálkové ovladače 
Silca představují perfektní ře‑
šení pro všechny, kteří chtějí 
tuto příležitost využít. Na 

zařízení Smart 
Remote Pro‑
grammer lze 
během chvilky 

velice jednodu‑
chým postupem 

připravit kterýko‑
liv ze stovek podpo‑
rovaných ovladačů. 
Velkou výhodou je 

také uživatelsky přívě-
tivý software v češtině, 

který Vás krok za krokem 
provede celým postupem. 
Pomůže Vám identifiko‑
vat model vozidla a vybrat 

správný čip a planžetu, 
následně poradí na jakém 
zařízení ovladač naprogra‑
movat a poskytne přesný 
postup. Software je možné 
používat na PC i mobilních 
zařízeních (se Smart Remote 
Programmerem komunikuje 
prostřednictvím USB či Blue‑
tooth). 

Nové svěráky pro stroje Silca

TIP ze servisu
Po poslední aktualizaci je 
již možné řezat planžety 
HU162T (nové VW, Škoda) na 
elektronických strojích.

Triax: karta 4100, SN 1704, 
svěrák R100, fréza 114

Futura: čelisti 56J, fréza 02L

Svěrák R30
Představujeme nový svěrák 
s označením R30 určený pro 
stroje Triax E ‑Code, Triax 
Quattro a Quattrocode. Díky 
svěráku R30 je možné na 
zmíněných strojích používat 
výměnné čelisti tak, jako na 

strojích Triax Pro a Futura. 
Samozřejmostí je i možnost 
použití nových čelistí 56 J, 57 J 
pro řezání nového typu klíče 
pro vozy Škoda – HU162T. 
Svěráky R30 jsou již nyní 
skladem.

Svěrák V222
Další novinkou letošního roku 
je svěrák V222 určený pro 
řezání klíčů FAB RS. Tento 
svěrák je možné použít pro 

všechny typy stroje Unocode 
(299, 399, 399 Evo, Pro) a také 
pro Bravo Professional. Svě‑
rák disponuje integrovaným 
dorazem pro jednoduché 

řezání RS klíčů. Svěrák bude 
dostupný v květnu letošního 
roku.

Dálkové ovladače Silca  
a Smart Remote Programmer

Futura Pro
Nová verze oblíbeného stroje, nyní s ještě více výhodami

Nejžhavější novinkou letoš‑
ního roku je bezpochyby 
nová generace oblíbe‑
ného univerzálního stroje 
Futura, Futura Pro. Stroj 
byl vybaven výkonnějším 
motorem, díky kterému 
je řezání jak cylindrických 
tak vlnkových i důlkových 
klíčů rychlejší. K vyřezání 
klíče navíc nyní stačí méně 
kroků. Tablet, kterým 
se stroj obsluhuje, byl 

nahrazen novější a výkonnější verzí a tak 
je odezva displeje i přenos dat stroje 
výrazně rychlejší. Samotný software 
byl také doplněn o nové funkce. Vyhle‑
dávání autoklíčů je nyní propracovanější 
a náhled klíče před výrobou je dostupný 
už i u vlnkových klíčů. Nově je dostupný 
také volitelný software Code Maker pro 
tvorbu vlastních karet klíčů. Futura Pro 
byla navíc vybavena druhým USB por-
tem pro propojení tabletu se strojem 
v případech, kdy nelze použít wifi spojení.
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Made in Australia

Srdečné pozdravy  
z Austrálie! 
Jmenuji se Tom Stokes a jsem 
manažer provozu v LSC. Rád 
bych Vám řekl něco o LSC 

a naší spolupráci s H & B 
Group. Také bych rád upo-
zornil na některé australské 
produkty, které by mohly být 
zajímavé pro profesionální 
klíčaře v ČR a SR.

Krátce o LSC…
LSC je distributorem 

společnosti Silca v Austrálii. 
Skladem máme přes 20 000 
položek – produkty Silca, AD, 
LAB, Kevron, ADI a asi 300 
dalších specializovaných 
dodavatelů z celého světa. 

Jsme rodinná firma, která 
funguje už 90 let. Naše sídlo 
je v Melbourne, ale působíme 
napříč celou Austrálií i na No‑
vém Zélandu a v současnosti 
máme sedm provozoven.
Proč spolupracujeme 
s H & B Group…

S H & B Group se známe 
přes 10 let a dělíme se o ná‑
pady a zkušenosti z našich 
odlišných trhů. I když se pro‑
dukty někdy liší, zámečníci 
v obou zemích jsou velmi ši‑
kovní. Jsou to profesionálové 

a vyžadují 
vysoce 
kvalitní 
produkty. Co máme společné, 
je snaha zajistit zákazníkům 
spolehlivé zabezpečení a hle‑
dat „chytrá“ technická řešení 
pro jejich problémy. Protože 
je Austrálie daleko od zbytku 
světa, mnoho produktů bylo 
vyvinuto přímo tady.

Díky naší spolupráci 
a kontaktům H & B Group 
nyní dováží řadu zajímavých 
produktů:

Kevron

Kvalitní visačky
V Austrálii najdete visačky Kevron v každém zámečnictví a ob‑
líbené jsou i v ČR a SR. Důvodem je kvalita i praktické balení. 
Vyráběny jsou přímo v Melbourne. Název pochází od jmen synů 
zakladatele firmy – Kevina a Rona.

ADI

Uzamykatelné zástrče
Rovněž v Melbourne najdete i výrobnu uzamykatelných zástrčí 
ADI. Firmu založili v 70. letech profesionální zámečníci ze Syd‑
ney. Díky vysoké odolnosti a snadné montáži se tyto zástrče 
brzy staly v Austrálii velmi populárními a dnes již jsou považo‑
vány za tradiční produkt.

WH Software

InstaCode a ProMaster
Majitel novozélandského WH Softwaru provozuje také síť 
klíčařských prodejen. Své rozsáhlé znalosti z trhu využívá pro 
vývoj špičkového softwaru. Je tvůrcem „klíčařské kuchařky“ 
Instacode s biliony kódů, ale i postupy přihlašování autoklíčů či 
návody na otevírání zámků.

Creative Keys

3D klíče
Australským rodákem je i zakladatel a ředitel Creative Keys. 
Tato firma je známá výrobou unikátních designových 3D klíčů, 
které Vám v ČR a SR exkluzivně nabízí H & B Group. Společnost 
Creative Keys je držitelem licencí slavných sportovních klubů 
a v současnosti pro nás vyrábí také klíče s logy českých týmů.
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Výhradní zastoupení

KLÍČOVÉ CENTRUM

Se začátkem letošního roku 
jsme přešli na nový ekono‑
mický informační systém. 
Díky on ‑line propojení sklado‑
vého hospodářství má nyní 
každá provozovna neustále 

přehled o aktuálním stavu 
zásob na všech ostatních 
pobočkách. Pokud zrovna 
na Vaší pobočce nebude 
objednaný produkt skladem, 
nebudete již muset čekat na 

jeho naskladnění. 
Zboží Vám jed-
noduše ihned 
zašleme přímo 
z jiného skladu.

Za přípravu 
objednávek produktů 
Silca, BURG ‑WÄCHTER, 
CISA a Euro ‑Locks 
zodpovídá Pavel Šteiner, 
náš product manager. Do 

hlavního skladu 
v Plzni nastou‑
pil v roce 2007. 
Pavlovi je 46 let, 
je ženatý a má 
12letého syna 
Davida. Ve volném 
čase se rád věnuje 
cyklistice.

Kontakt na Pavla: klice@
hbgroup.cz, 602 314 490 

H & B Group představuje…
Sklad H & B a Pavel Šteiner, Silca product manager

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

Tomáš Grof, Mladá Boleslav

Futura, Super Key

LERY (OD Dvořák), Eva Rypáčková, Tábor

Futura, Matrix SX, Bravo Professional, RW4 
Plus + M ‑Box, Lector Pro

UNIMONT, Miroslav Šalda, Rakovník

Futura, Matrix One, Bravo Professional, RW4 
Plus + M‑Box, KD900, SuperVag

Milan Dlouhý, Hradec Králové

Futura Pro, RW4, P‑Box, M‑Box, Unocode 
Classic

4lock, Kateřina Houdková, Praha

Futura Pro, RW4 Plus + M‑Box, Optika Light, 
Bravo Professional, Twister II

Ing. Branislav Haroník, VAB, Nitra

Matrix Evo, 2x Bravo Professional, 2x Zed‑
FULL, SKP 900, KD900, KeyMaster PRO 3, 
SuperVag, Tango


