


Informace ohledně

Medeco High Security Locks
Salem, Virginia, USA



Vynálezce

• Roy Spain - vynálezce
• Pracoval pro Yale & 

Towne 
• 1955  začal
• Mechanical 

Development Co. 
– 186 m2
– 10 zaměstnanců



Prototypy klíče
• Vyrobeno 1957
• Zůstalo nezměněno 

až do 1967
• Oliver & Flora dostal

za úkol vyvinout 
nový zámek

• Šikmé úhly zářezů na 
klíči zvýšilo množství
kombinací



Prototyp zámku pro FORD auto
• Pokusy prodat nápad

dalším firmám
• Jeden Medeco zámek stál 

více peněz, než se 
pohybovala cena všech 
zámků do auta (na dveře, 
kufr, příruční skříňku a 
zámek ke startéru)

• Poptávka na trhu pro 
bezpečnostní zámky byla 
téměř nulová



Medeco is Formed
• 1968 první Patent     
• První 2 písmena z   

názvu použita
Mechanical  
Development 
Company

• Obchodní Partner -
Paul Powell rozšiřuje 
Patent do Španělska,   
Oliver & Flora 



První katalog
• 1969
• Rim & Mortise 

Cylinders 
• Katalog má pouze

jednu samotnou 
stránku 

• Stávající katalog má 252 
stránek



Konkurz ve vyhmatání zámku
• V počátku 70 let byla 

vyhlášena soutěž s 
odměnou $10,000 dolarů
tomu, kdo otevře 3 
cylindrické zámky 

• 1972 Bob McDermott –
New York policejní detektiv
otevřel jeden cylinder ze tří

• Vzdal to na dvou 
zbývajících  cylindrech

• Bob byl přijat do 
zaměstnání v Medeco
prodej



Reklama z této doby
• 1970 New York

Times reklama v 
novinách

• Ukazuje zloděje jak 
otevírá zámek 

• Poukazuje na nedostatky 
zámku

• Prevence kriminality
• Seznam dealerů v 

zámečnictví



Slavná fotografie
• 1979 Associated    

Press foto 
• U.S. Ambasáda v 

Teheránu
• “Zámek, který zamává

Světem”
• Medeco se používá na 

U.S. Ambasádách po  
celém světě



Nový Patent 1985
• Druhá generace 

výrobků - patent 
podán 19 července 
1985

• Patent nabyl platnosti 
• 13 ledna 1987



Electronciká Přístupová zařízení
• Představen „In-SITE“ systém na začátku roku 1990 

jako komplexní systém vyšší třídy (v té době) 
• SiteLine systém byl vyvinut roku 1990 hlavně jako 

samostatný typ systému 
• Dvě nové EAC technologie představeny v roce 2007 



Stručně o společnosti ASSA ABLOY a její firmy

• 1998 ASSA ABLOY koupila 
firmu Medeco

• ASSA ABLOY má více než 10
procent světového trhu 

• Vlastní činnost ve více jak 50
zemích a má přibližně 32 000
zaměstnanců

• Centrála je ve Švédsku
• Roční prodej je přibližně

5 miliard USD 
• Největší v oboru na světě
• Přední světový výrobce řešení

pro otevírání dveří



Patent 
Introduction 2003

• Patent 3-tí generace nejvyšší bezpečnosti
• Přidán 3-tí ochranný element zvaný ‘slider’
• Na bázi Biaxial stavítek and key machines
• Nový profil klíče s přidaným bočním ochranným 

elementem na klíči ‘sidecut’



Dual Function
• Mechanické a elektronické kontroly přístupu klíčových 

funkcí v jednom klíči

• Technologie pro integraci se systémy, které jsou 
vyrobeny ostatními výrobci



Hlavní výrobní závod

• Salem, Virginia, USA
• Nalézá se ve Blue 

Ridge Mountains
• 200 Miles jihozápadně

od D.C.



Medeco dnes
• Montáž & Doprava  

Waterloo Ontario
Canada

• Montreal - Prodejní
centrum kanceláře

• New Jersey -
Prodejní centrum 
kanceláře

Waterloo Montreal
New Jersey



Medeco zaměstnanci
• 380 Zaměstnanců
• Průměrná praxe v 

oboru - první směna
10-15 let

• 11 zástupců v 
zákaznickém servisu

• Více než 30 prodejních 
zástupců



Medeco dnes
• Světová distribuce ve 

více než 22 zemích
• Rozsáhlá síť prodejců
• Přes 16 000 

závodem školených a 
certifikovaných
zámečníků



Medeco dnes
• Výrobní prostory 

12 264 m2
• Přes 300 milionů korun 

ve strojích a vybavení
• 3 Pracovní směny -

24 hodin 5 dní v týdnu
• Spotřeba 680 metrických 

tun mosazi za rok



Medeco zákazníci
• Mezi významné akce ve světě mimo jiné patří:

• White House 
• United Nations
• Disney World
• Rockefeller Center
• Chicago O’Hare Airport 
• Chase Bank
• US Military and Embassies
• NATO Brussels
• Louvre Museum, France
• Burj Dubai
• Petronas Towers Kuala Lumpur,  

Malasia
• Radio Svobodná Evropa Praha, 

Česká republika 


