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Rescop W 
speciální sada nástrojů pro nouzové otevírání (zavírání) oken z venkovní strany 

 

 

Rescop W jsou námi vyvinuté a patentované nástroje, které slouží složkám IZS 

k manipulaci s okny z venkovní strany. Okenní otvorová výplň je těmito nástroji otevřena bez 

způsobení škody a použití násilí. Nástroje umožňují manipulovat mechanikou ovládání okna, 

díky tomu je možné okno po zásahu i uzavřít.  

    Dodávaná sada se skládá: 

- 6 ks nástrojů, 

- palička, 

- olej, 

- návod, 

- bezpečnostní karta, 

- speciální měrka pro provádění průzkumu, 

- obal. 

Jsme jediní a výhradní dodavatelé těchto nástrojů. Naše nástroje používá většina 

profesionální hasičů HZS ČR. 

Cena: 2 900 vč. DPH Kč  
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Rescop D 
speciální sada nástrojů pro otevírání zabouchlých dveří (od sebe) 

 

 

Rescop D jsou nástroje určené pro otevírání zabouchlých dveří otevíraných směrem od 

sebe.  Sada se skládá ze třech nástrojů (D1, D2, D3), které se liší délkou pracovní 

čepele.  Nástroje jsou složeny z několika dílů, které jsou vzájemně spojeny sváry. Toto řešení 

zajišťuje mimořádnou tuhost a odolnost nástrojů. Výrobek je složen z dvou druhů materiálů.  

Rozměry, provedení a kvalita nástrojů zaručuje výsledky, jichž nelze dosáhnout 

použitím konkurenčních výrobků. 

Cena: 2 900 vč. DPH Kč  
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Rescop Zero 
nástroj pro nouzové otevírání zabouchlých dveří z vnitřní strany (k sobě) 

 

 

Nástroj potřebný k nouzovému otevírání dveří směrem k sobě. Je vyroben z vysoce 

pevnostní nerezové oceli. Střenky nástroje jsou zhotoveny z tvrdého silonu. Dodáván je v 

provedení pravá - levá. Pro pohodlné používání doporučujeme vybavit jednotku oběma 

nástroji. 

Cena: 599 vč. DPH Kč  
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Rescop Destroy 
nástroj k rozlomení cylindrické vložky 

 

Nástroj umožňující destruktivní rozlomení cylindrické vložky. Robustní konstrukce 

zaručuje dlouhou životnost i při použití hrubé síly. Obrovskou výhodou našeho výrobku je 

celistvost - je vyroben z jednoho kusu kovu. Vnitřek profilu vložky je speciálně vyfrézován 

pro zajištění snazšího rozlomení. 

Cena: 2 900 vč. DPH Kč  
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Rescop Palcový klíč 2v1 
nástroj pro ovládání cylindrického zámku po  rozlomení cylindrické vložky 

 

Palcový klíč slouží k manipulaci se zadlabacím zámkem po rozlomení nebo vytržení 

cylindrické vložky. Náš výrobek je vyroben z kvalitního materiálu. Vyniká délkou 20 cm. 

Samotný palec tvoří nová část cylindrické vložky, která není navařena (jako u klíčů od jiných 

výrobců) a tím tepelně znehodnocena, ale namontována.   

   Ovšem hlavní výhodou výrobku je možnost odmontování jeho vodící části. Demontáž 

se provádí bez použití nářadí.  Tato úprava umožňuje použít klíč i v případech, kdy zbytek 

rozlomené cylindrické vložky neumožní ovládat mechaniku zámku. Palcový klíč Rescop 

proto nahrazuje dva standartní výrobky (krátký a dlouhý). 

Cena: 499 vč. DPH Kč  
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Rescop Tiger 
nástroj pro destrukci cylindrické vložky osazené v bezpečnostním kování 

 

   Nástroj umožňující zničení cylindrické vložky osazené v bezpečnostním kování.  

Použití umožňuje: 

      - vytržení válce z cylindrické vložky, 

      - vytažení cylindrické vložky ze zadlabacího zámku, 

      - rozlomení vložky. 

   Rescop Tiger je nutné použít v případech, kdy jsou dveře osazeny bezpečnostním 

kováním, které znemožňuje použití Rescop Destroy.   Rescop Tiger by neměl chybět ve 

vybavení žádné jednotky zabývající se nouzovým otevíráním. Při správném použití je selhání 

vysoce nepravděpodobné.  

Součástí setu jsou roznášecí podložky a tahové šrouby. 

Cena: 3 499 vč. DPH Kč  
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Rescop Fixátor 
nástroj pro uchycení tahových šroubů 

 

 Fixátor je doplněk pro držení tahových a jiných šroubů. Použití Fixátoru vysoce 

zefektivňuje činnost při nouzovém otevírání. Tahový šroub je pevně uchycen v nástroji a tím 

je zabráněnou nežádoucímu házení a nepřesnostem při navrtávání. Uvnitř nástroje se nachází 

standartní šestihranný držák bitů. Po rozebrání lze fixátor osadit jakýmkoliv tvarem bitu. 

 Pro případy akutních otevírání (např. hasiči, policie) je vhodné mít ve výbavě několik 

Fixátorů s již nabitými šrouby. Tento praktický doplněk najde využití i při jiných činnostech 

než je nouzové otevírání. 

Cena: 699 vč. DPH Kč  

  

http://www.rescop.cz/
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Rescop T - Rex 
speciální tréninkové tahové šrouby 

 

 Tahové šrouby T – Rex jsou určeny především k nácviku činnosti vytrhávání válce 

nebo trhání cylindrických vložek. Žluté šrouby (průměr 4,2 mm) slouží k vytvoření otvoru pro 

vlastní tahový šroub. Zelený šroub (průměr 4,8 mm) je určen pro vytržení válce z cylindrické 

vložky. Červený tahový šroub (5,5 mm) umožnuje rozlomení cylindrické vložky stejně jako 

při použití nástroje Rescop Destroy. Pro usnadnění práce má každý šroub vyznačený doraz 

pro zamezení „prošroubování“ vložky a tím poškození její vnitřní mechaniky. 

Pohon šroubů bit AW 20 a AW 25. 

Cena: 199 vč. DPH Kč (sada 10x žlutý, 5x zelený, 5x červený) 
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Roznášecí podložky Rescop 
doplněk pro zvýšení odolnosti tahových šroubů 

 

 Podložky slouží k roznesení tlaku na hlavu tahového šroubu. Po deformaci podložky 

nedochází k ohýbání tahového šroubu a je značně sníženo lámání a přetrhávání šroubů. 

Podložky nelze používat opakovaně. 

Cena: 120 vč. DPH Kč (10 ks) 
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Rescop tréninková vložka 
doplněk pro trénink a odbornou přípravu 

 

  Vložka FAB s veškerými bezpečnostními prvky má z jedné strany odfrézované drážky 

pro odkrytí vnitřních částí a zobrazení postavení dělící roviny, blokovacích kolíků, stavítek a 

dalších, jinak skrytých, částí. Plně funkční. Pomůcka je ideální pro pochopení principu 

činnosti mechaniky. Vložku lze použít pro trénink vyhmatávání, bumping a ostatní 

manipulaci.  

Tento prostředek by neměl chybět ve výbavě žádné jednotky zabývající se vnikáním do 

uzavřených prostor.  

Cena: 999 vč. DPH Kč  
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Rescop OD trenažér 
tréninková pomůcka pro nácvik technik překonávání mechanických zábran 

 

   Trenažér pro výcvik činnosti "Vnikání do uzavřených prostor". Z jedné strany je 

osazen obyčejným kováním. Tato strana slouží k nácviku činnosti rozlomení vložky např. 

pomocí Rescop Destroy a následně manipulací se zadlabacím zámkem 

prostřednictvím Palcového klíče 2v1.Z druhé strany je namontováno bezpečnostní kování s 

odkrytým profilem cylindrické vložky. Zde je možné nacvičit použití Rescop Tiger, případně 

frézování, vrtání apod. 

Na přání jsme též ochotni připravit trenažér na nácvik techniky "Vrtání na systém 

zadlabacího zámku". Tato, dnes již téměř nepoužívaná metoda, umožňuje otevírat i 

bezpečnostní kování s překrytým profilem cylindrické vložky (např. Rostex R1). Pomůcka 

umožňuje upnutí do svěráku. 

 Cena:  4 999 vč. DPH Kč 
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Sada Rescop Green 

 

 

Základní - startovací sada určená pro nouzové otevírání zabouchlých dveří a 

zavřených  oken. Jednotka disponující sadou Green je schopna úspěšně vyřešit většinu 

událostí s činností "Vnikání do uzavřených prostor".  

Sada obsahuje: 

 Rescop W, 

 Rescop D, 

 Rescop Zero, 

 páčidlo, 

 mazivo, 

 profi box na nářadí. 

 

Cena: 7 899 vč. DPH Kč 
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Sada Rescop Yellow 

 

 

Střední sada (oproti Rescop Green rozšířena o možnost rozlamovat cylindrické vložky) 

určená pro nouzové otevírání zabouchlých dveří, zavřených  oken a dveří osazených 

obyčejným kováním. Jednotka disponující sadou Yellow je schopna úspěšně vyřešit 

naprostou  většinu událostí s činností "Vnikání do uzavřených prostor".  

 

Sada obsahuje: 

 Rescop W, 

 Rescop D, 

 Rescop Zero, 

 Rescop Destroy, 

 Palcový klíč 2v1, 

 sada profi šroubováků + 1, 

 kleště pro jemnou mechaniku, 

 páčidlo, 

 mazivo, 

 profi box na nářadí. 

 

Cena: 12 199 vč. DPH Kč   

http://www.rescop.cz/
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Sada Rescop Red 

 

 

Profi sada (oproti Rescop Yellow rozšířena o možnost vytrhávat cylindrické vložky) 

určená pro nouzové otevírání zabouchlých dveří, zavřených  oken, dveří osazených 

obyčejným kováním a dveří osazených bezpečnostním kováním s odkrytým profilem 

cylindrické vložky. Jednotka disponující sadou Red je schopna úspěšně vyřešit všechny (až na 

výjimky) událostí s činností "Vnikání do uzavřených prostor".   

Sada obsahuje: 

 Rescop W, 

 Rescop D, 

 Rescop Zero, 

 Rescop Destroy, 

 Palcový klíč 2v1, 

 Rescop Tiger 

 ráčnový klíč, 

 Rescop roznášecí podložky (10 ks), 

 Tahové šrouby (sada T- Rex) 

 sada profi šroubováků + 1, 

 kleště pro jemnou mechaniku, 

 páčidlo, 

 mazivo, 

 profi box na nářadí. 

 

Cena: 15 899 vč. DPH Kč  

http://www.rescop.cz/

